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Bu sabahki 
haberler 

Basların 
tankları 
azalmış! 

Maiski "Kaybedi
lenlerin yerini doJ
·duramayız, , diyor 
Londra, 211" (A.AJ - Sovyet Rusya~ 

y asi itleri t.feloau ı 20203 PAZAR 28 EYLÜL 1941 

nın Londra sefıri Maisky, Rusyaya Bir Alman zırhlı kolu SoVJet topraklannılıı h arb ecle ede Derlerken 
i(İnderllen tanklar hakkında İngiltere _ 

1
,. .............................................• \ - - -----------

hallcuıa ve amelesine b .r teşekkür me. · Ö J 
Malsky Rus ordusumm İngiliz tank. man e ' lY.lOS ovaya ... aaJını radyoda okumUŞtur. r' Al t blı·gv 1• I ı ı k rf; da re 

lnrını Yakında kull!lnm.ağa baş}ıyaca. • Komutanlıgvının 

~;·:~~~·b:::~.~~~:;;::: · Kiyelteki ;I yeni bir yeni bir tebliği 
Mal&:y Alm..uıüırın Sovyet H.usyaya blylk ham 'e m ,• .? karcı ya.ptıklan muharebede muazzam L~ S lıt 

bliktarda tank t.aybettlklerlni 5öyle. a e 
111kten sonra Rusların da tank zayiatı. • : 

~~~ayetm~~~a~~:::: bi~~~~n: malıareue i·Bir Alman kıt'ası IJına.nıarm el:ne ııeçtığiOOen v~ fabrl. dl i h imzalarla 
~~:ıa~!r R~ı:m:~ ~~~ın~di~~·:~~= sona er ıVolga ne rinin men-E 1 
:!~~ns~~~J~~~i vedo~~~;~ın:u 5 b ba kısmına vardı ;_. yapı an 
hus~ta İnglllz ve Amerikanın yardım. "66. in 
larına nıtihtac bulunduklarını b tdlr. 11ı•arlar 
'llinır. • alındı Leningradda kanlı U 

londra Vazl·yetı· . esır ,, 1 muharebeler oluyor 

nasıl görüyor? "884 tank, 3.718 1 
~ ~ndrn, 28 (A.A.) - SO\-"YCt Rusya . top ı•g""'t•ınam ed•ııd•ı Ukraynada 

r············································, 

1 
Komutan : «Bu gibi rnüte • 

reddid vatandaılarımı 
• imanlı, aıimli ve fedakar 

"k, hart> va.z.yeti hakkında mütaleıı. · H • 
,.!tt ıntırkezdcdir: cJ'i d 27 "' yagmur 

b_aşladı 
1 

olmağa davet ederim» 
~ "~tıı Führerln umum1 karargnhın an 
'~, l' lllakta <>ldugu ~detll taarruz. (A .A.) - Alman ordulnrı başkuman. 
"ti ~en Lenmgradı'l mUdafaasına 
~~etle devsm edilmektedir. Al. danlı~ının tebliğı: 
~llo ~luin dilşmes.ne artJk kat'i Hususi tebliğle de bildıri1dlği veç.. 

t'ııı '"'~ Yakmn~ktadırıar hile Kiye! büyük muharebe.si bıtmıŞ. 
~ r bırıı:ac hatta evvel Almanla tir. Geniş bir saha üzerinde çitte ~~ 

oı~,ltll.pşml,. ı>klu'ktn.-ı iddialar hl!Qtın~ berleme h"-ketlle Dinyeperın mu -
t 1111 usse!.bur_g kalesi A'manıann cu."' 
:ra11~ 0lnıadığııu ve bu suretle Lefün data.ıısının tesirsiz bırakılmasına ve 
~:ı~. &anlmış oımadığ:nı blldirmeıı::, en kliçük Bovyet teşekkülünün çem. 
)'~~~ lı:u ber dışına kaçmasına · meydan ver -
t-tı. ~, VVctle.1 Sınolenslı: şehrine <Devamı 5 lnoi illJfada) 
~'k~tadırlar. Muharebeler ~eh. 
~ ~da cereyan etmektedır. 
~lltı-~ llstı t.osovsky Almanların 
~:'.'~·\' t~~ Yaklaşmış olduktan hak. 
~ t ""-lıı.lan tek.zlb etm.ş ve de. 
~ ~01'\~ınanıar Lenl.ıgrada yak. 
'ltı ~e~nı iddia ed•:rorlıı.r. Bu 
ı,~ ~ ı lr. 'CUnkü ~·engccler gL 

<tı ' t \ı !llaa.Ydıla::- şimdiye kadar 
,, Ltnınsradda bulunur. 

Necib Ali Küçüka 
dun gece vefat etti 
Teessürle ha.b~r aldığtmlZ:l göre. D_e. 

nizli meb'usu .Necib Ali Kilcilka dün 
gece Bllyükadada vefa.t ehn ştlr. K,Zi 
metll bir mütefekkir o~an Nec•~kl. 
Ka~ukanın vefatı m emlek'!!?i ıc n ..... Tıınrının 
ki bir ziyadır. MerhuınR etlerimlxf 
rahmetini diler, a:leslne tazıY 

r diyor 
r '-. ............................................ .,/ 
1 Örfi idare komutanlıA-mdan: 

Barlh adres.;;ıı: ve imzasız mektublar 
Londra 27 CA .A.) - Londranın üzerine lıiC btr muamele yapıuıuya -

ss.Hl.hl:yettar mahfelleri, Rus cep • c.ağı evvelce ilı\u edllmlşken gmc bir 
hesi tmtidadıncn. muhareben•n kısım .mzn.sız .nıektublar gelmekte ve 
iddetle de-.•nm etmckt.e oldui:un - 1 bittabi yırtılıp atılmaktadır. Adresli vo 
~ ha.berdardıı·. Mıı.nmafih cep • imzalı jstidn ~klınde pullu olarak ııe. 
henin her hangi bir nokt.r..sında f len blr kısw . mektubların da adres ve 

in inkişafına aid Mrih • imZlllarının uydurnu ve sahte olduğu, 
muııare. ben kt r ; gelen adresli mektublar üzerine gerek. 

atrunat· yo u ' • 
Dl ğ ıştır : 11 muameleye tevessülden evvel, yapı. 

Ukrayna.da yağmur ya m md~ i lan husust ammnlarlR anl~ılmaktn ol. 
J Rusyanın cenubunda bu mevs • duğundan bunL-ı.r da yırnltp atılmak.. 

bu kadar erken yağmur b.ışıama. tadır. Her ııc. tıırıda yaulan ,.nıektub _ 
dığına ıgöre hAdisenin bu havali 

1
• lard4 da vatanı birer boro ve vazle 

deki muha.rebeıe.r4'e bir aksi tes r yapıldığı ehemmiyetle yazılmaktadır. 
tevlld eylemesi mümkündür. Fakat hüvlyeı;lni göstermek cesaretini 

Londra 27 CA.A.> - Alman os - hııiz olmaya.nla.rın bu yap~ı.klan vazı _ 
kerl sözeUsU Laıingrndın ne z:ı • lelerin va.timi birer hiZmet ve yardım 
man di.i.şecdl nıalfun °1UU:!.t~ı kabul edllmiyecefd gibi hiç bir mevki 

(~Y&JD' 5 IDol 11&>' • ve kıymet.1 de olamıyncaA'ından bir da. 
\ ...... ......... ...... " ha tavzlhan yaznıakla bu g:bl müte Bu sa~·a·ı 

\'Qe!erı"lı ıreh.r!mize 
~kdin; ahıhye 
~ iıe vetJ ·n beyanat. 

........................... ..._ reddid vato.nd.aşlarlmı im.anlı, azJmÜ 

~suna~r:_·. __:_A_s_k_e_r-=--1 _v_a __ ~yet :J ~ ,_.., ... aı~~;,~::;:;; ..... , 
A. R, Artunkal 

idare işleri tele fonu r 20203 

1 Denizde ve havada 1 

Batırılan 
• 
lngiliz ve 
Milıver 
gemileri 

T rablus, Bingazi 
ve Palermo şehirleri 

bombalandı 
Şimali F ransada 

ve Manş üzerinde 
şiddetli muharebeler 
Kahire 27 (A.A.) - İmparatorluk 

ha.va kuvvetleri umurai karargahının 
tebliği: 

Çar.,nmba • Perşembe gecesi Bü • 
yük Brltanya hava teşekkülleri Trab 
lus ve Bingazı üzerine hava aklnları 
yapm~lardır. Trııblusda ağır hasa. 
rat ika edllmiŞtlr. Elektrik santralı 
civarındaki kışlalarla limana. bomba. 

(DeYllm• 5 inci sa1·fada] 

Bu sabahki Sovyet 
tebliği 

Moskova. 28 CAA.l - Bu sabah 
neşredilen Bovyot tebliği: 

Dün l>UtUn cephe boyunca şiddetli 
muharebeler vukubulmUŞtur. 19 Sov
yet ıayyare!lne mulı:abll "' A1man tay_ 
yaresi dUsürillmUştUr. 

Flab • kanat 

iTAL YANLARIN 
FRANSAYA 
HÜCUMLARI 

"Bir ltalyan gazetesi 
Fransayı iki yüzlü
lükle ith am ediy or 

Alman -Fransız 
anlaşması 

suya düşmüş 
((Mü•bet unsurları gozo • 
nünde tutarak karıımızcla· 
kini anlamamız liizımdır.ı> 

İtalyan gazeteler! son günler. 
de Fransız sıyasetln.:ı hücumlar 
yapmaktadır. Gıornale de İtalla 
gazetesi :Flrıı.nsada da üçlincu 
cümhurlyetln hortladığını, ma • 
reşahn sayesinde Fransanın can. 
lan.acağını ve taze bir hayata 
kavuşacağı sanıldığını, fakat ye. 
nlden birçok entrikaların baş -
gösterdığlnı yazmakta ve ~öyle 

demektedir: 
- Şimdi Almanya Ue Fraruııı 

arasında bir siyasi anlaşma su. 
ya düşmüştür. Hakikat şudur ki 
VıŞi ıklyUzlll bir siyaset taklb e. 
diyor. Fransızlar şöyle düşünü • 
yorlar : dlarb henüz bıtmem!f -

( Devamı 6 ncı sayfada) 

(~_M_i_ll_i_Ş_e_f_J 

Dil ba)'J'amı ı:ıitnutbetne Ankara Hatlrnınde l•Pılan toplantıyı Mılli 
Şefin şerenendlrdlklertnı yazm11tık. Yukarıdaki resimde Milll Şef ve 
yanlarında Batvekll ve Barlclye Veldll Hala vlndeki toplantıda görül • 
meıctedlrlw. 

~ııtır. t> ~ıı. e~ ö ztrak bu 6A. 

~!la \lil.luıl}-e Vektı~ Ciehrlmize gel
bı-<1ar, palı ve Beledly ~ l!aYdarpsşa 
"Vet ~ Vill e ei&ı Dr. LOtJI 

\rtetıeı-ıcltı.ı 'ta Yltt, Belediye ve Em 
~11'r, 'bır ı:n~dan karŞJlanmıştı;. 

Büyük iınha !11eydan 
ınuharebesı sona 

"Barbaros günü,, güzel oldu 
t....... Ceyab rrırun.zlu ~rd~itU 

~o ~anı.1 en de:nıştir ki· 
~J!l<t ~ teşkilatının a~lşlctlline. 
~!b"""tı ta.ın un ProJ~st hB.Llrlanmı,tır. 
l'lı:ıı ~te, , nıetnını pek yakında 

· •erebiJ. !ı~ eceğlmi zanncdlyo. 
erdikten .sonra ... 

~(ı., ııl't>Jen 
!ıt ~ltı ısunad ettığı 1>a.şııc• Mareşal Budyeni ·i Don nehri gerisine 
tarıai~e~8al!hıvetlerlnln b1·az da. " ' 

u ~ ~ ve nahiye mık· çekilmeyip de daha ilerlerde kalmayı bir ~ u~ 8.tt.tırılznasıdır. 
~ aıııı - ltadıkby tra.mvaylılrının daha tecru"'be etmek isterse neticenin 
il( ır e~na. dair olan 1t:1nun çık. 
11 ~re.t <U Beıed,ye ue Evkaf bır. yı·ne vahı·m olması ag"' lehi ihtimaldir 

lc:lel'tllr et ~erek kanunu t'IU:ılk e. 

,.. ......... ·• Yaza n: Emekli General K. O. 
Ga ···:············ .................... ,, Kiyef'in şarkında Feld .Mareşal 

rn,ı Yrırneşru birleş· ! Fon Boch ve Feld Mareşal Fon Runş. 
et Ve n b. · : tedt ordu gruplarına mensub kuv • . ese l gayrı i vet.ler tarafından muhasara edilm.., 
Sahıh çocuklar i <>lan Sovyet ordularının dört değil, 

. i beş olduğu ve ba;ıı pek kUçtik Sov~ 
hleselesı 1 yet. b!rJ klerlnin şura.da, bura.da ta _ 

11 r---..:::ı.... Y A z A N E k!bleri milstesna olmak üzere Kiye! 

D 
• . i ımha meydan muharebeslnın bl mı 

oktor Ah Fuad Başgıl ~ hitam bularak nsero ın$.tarınm 
İstanbul Hukuk FakUltesl : G6S,OOO e çıktığı, l.ttiımm 'edilen tank 

1 
dekanı ve e!:ıs t~ilA.t hu • i lann 884• toplar:_n ise 37"9J~~ ba. 

1 

liğ olduğu d~ıtınıı unl!hrtl r 
kuku orclınaı-ylia profesörü ..... _ _....._ • 

K .... u.uın neşr edl~i ·~~ ~ r 
8 teblllde bildl.,1'hntşl*P.~~ 

ıl •§ayanı dikkat yazıyı KJyet .. ,.;ı,p;~ . ~ _ 
Yarınki sayımızda sar.a Qelllberı ıst. ve- eri _ 

~ bulacaksınız lW'lil tomuto.ları it:nd 

,, ••• ...... • • .,/ d WJu'ın Ey l fll lin .............................. 

200 kilometre şarkındaki bir mmta • 
kada bırblrlerllc birlcşıneleri suretlle 
tamamlanmıştı. Yapılan bir hesaba 
gbre bu suretle muhasara altına alı.. 
nan sahanın 135,000 kllometre mu -
rabbaı genlşlığlnde o1duğu, yani Bil 
yük Brıtanya adasının yarısı kadar 
bir sahaya muadil bulunduğu anla -
şılmı.ş olduğu cih etle 14 gUn süren 
Kiyef imha meydan muharebesinin 
h,ıklkaten dünya tarihinde bır mis. 
1ı daha mevcud olnuyan muazzam 
bir hô.di.oıe olduğunu . tekrar itiraf za-
ruri olur. 

Kuçuk bir hesab yap:llım : 
SOvyctlerln il~ orqubr grupu var. 

dır. En oenubdııkı Budyenı orduları ' 
grupu, mıntatasınm genı.şl!ğ ı ve va. l 

(Devamı G not $a1lada l 
Dünkü memsimden bir lntı1>s: Bllyiik Amlrdlı:t tllrbP.si önilı:tc!e kahraman bahrlyelllerlmizclen bir 

Miifreze hu vaya ates ederken <Yazısını · lklneı e;ıyfada. buıacaksnuz) 

: 



Hergün Resimli Makale: ;;:;;; Her vaziyetin bir .çıkar yolu vardır 

Harb ve harb eimigen 
Uzak memleketler 
'----- Ekrem UpklıgiJJ 

A \TUPa ve Asy:ı işlerilc mesgul 

ola ola insanın biraz daha uzak 
Alemlere bakml)'a vakti kalm:ız oldu. 
Bununla beraber uzak Alemlerin de 
kendilerine mahsıls ullLk tefek dcrdlcrl 
yok detudJr. Bcttket versin ki harbet. 
miyorlar, kan dökmüyorlar. Çektikleri 
sıkıntı yalnız iktıııadi mahl;reUe, tabii 
onun da sebebi gene muharebe. 

Ne zaman iktısadi sıkınhd:ıu bahse. 
dils hatıra derhal a~lık gelir, yokluk 

gelir, halbuki mak llemlcrin Ddısadi 
siliıntıları bllikis bolliıktan ileri gell _ 
yor, mahsulleri var, fakat r.nta1111yor
l:ır, müş:.t>ri yok dcğfl, bflikJs lstiyen 
istJyene. Fakat satılan m:ılın nakle • 
dllmrsi Uzmı, hAlb:ıki nakliyatta kol. 
larulaca.k g-emJ pek al".. Bıı yuzden me. 
sel\ Arj:ınUn mut.adan her yıl bir mil
yon t-On çavdar illraç ederken btt yıl ı 
anca\: 528 bin ton ihraç ctmiı.!tlr, ruL'itr usan tahmin ve intizar ettiği Jııır ıorluğu J'BUDe!c makt •llrdir. Çünkü Kendinizi beklenmedik vnzfyet1erd'Q doğra ve ça~ brıır vermfyc, ayni 
ihracı ise dalma 700,000 tonu bulurken ır:amanmclan evvel dli ünür, munasib gördüğij tedbiri ahr, zorlnI:a karşıkor. zamanda da büyük f'elikeUer, :rıı.Jıud zorlWdar kaJ"sısınıb tahammül kod.. 
bu :> 11 2'71 bin tonda kalnıı.şt1r. İnsanın yt'nınekten emin olmadıkJ zorluk e.n renıı zamand k'U'~!'llna reU göstcrmlye ah"tiınntY., böyfo zamanlarda yapacaj:ına:& lik iş iş yeni vazl.. 

Arjantinln ko~usn ofan SUi daha =::ı~d~~'ı!~ zorluktur ft insanın hakiki kablUyetl ancak böyle 7ete &'ÖZ kupmadan bakmak, sonra da haklkatl bütün vur.ıhile gördülden 
f<'na va:zi;ret~. Rlr mn1en tqnu bulan ••••••••• ................. • ......... - •• -........ • sonra bu vaziyetin de bir çıkar yola olduğunu dijşünmekür. 

~4:f ~~~:E=~;;~~ Lr ····-·---·-····---····-............ a··ı;··e··r··i··e··r··i···--·-----J-· 
Nııvlun r.a.tı 7iikseldikçe :tlikscldl. ma lf 

har:bcd.en evvel Arjantindt'll Fortekl7. ................................................... ._,._,._,._,-. .... ._,._,._,._,._,._,._,..., .... ,.. .... ,.. .... ..,.., .... ._,._,._,._,._,._._,.._ 

~~~~ ~lnl~n ai:ıt :!:~ta!5 ~= Fırınlara verilen un Barbaros .. .. Devlet olgunluk 
bUKün ıstennen tamam ao aoıardır, O'U n u 
p~b~=~-:v~d1~C:~ıun flatını mi tarının arllrı - ö imtihanlarının 
::::!:°::,.::ı~~cıb~:ı:~;~:a~::;: maSI karar' aştırddl ?ü.~ BÜyük Amiralin Beşiktaştaki makberesi neticeleri kötü mü? 
~:,!a~~n':!~r!ap:~: v:0!~1ı;;~

1! onunde yapılan merasim çok heyecanlı oldu 
hükümet tararıncl:.ın tcsblt edilmekte, Şehir nüfusunun tekrar art • J 
mllli müdafaaya t:ıallUk et.mlyt'n me. ma•ı ba.zı semtlerde ekmek Sanlı ve sürekli 7.3.ferlerfle dünya dt'_ I BUyük Amrallın! Huzurunda sayeı 
slelerde ise cltserlYl\ ı;iinu gününe ya. d l v b b. t :g:zcllik tarihinde emsalsiz b.r mevki ve sevgi ile eğ lirken sana kalblerlmı.z.. 
pılan anlaşmalara bır.ıkılmaktadsr. ar ıgına Be e ıye .işgal eden büyük Türk Amirali Barba- den kopan sonsuz sevgı Je and ic!JO-

Neticeler dünden itibaren 
mckteblerde talebeye ilcin 

edilmiye bQflandı 

SPOR 
- ·- --

Lig maçlarına bugün 
de devam ediliyor 

Lig nuı.çlarınm ikinci hatta oyun,. 
ları bugün Penerbahçe v~ Şeref s.'\ha_ 
larmda oynıuıacaktır. Lig maç.ııırı ha. 
mlatının garJb bı.r !.aksim şekli dola .. 
yıslle oldukça karışık b!r 6ckll nlan 
Jlg nuıçiannm yanda k.:ılması :htimsll 
henüz art.adan kalkmış değild:r. Bu 
münasebetle haftn .çinde sık sık top. 
lanan tlüpler, istis:ıre heyetinin .An
k.ıırada. devam eden toplantısının ni_ 
ha.~etıni bekl:!me •c ve alınacak net_ 
oeye g0re vaziyetlerini tayine karar 
verm:şlcrdir. 

Fencrbahı;e Stadında - İlk mao 
Fencrba.hQe De Beyoğluspor arasında 
ynpılacaktır. Geçen haft..'l yaptığı 
maçta Beşiktaşa pek ıığır b:r surette 
mağ!Qb o?an Beyoğlusımr takımının. 
buzün Feneı:t>ahce knrŞlSlD.dn uzun. 
boylu dayanao1lmes1 pek g{lçtllr. 

İkinci maç Gala.ta.sa.rayla Vefa ara. 
sındadır. Vefa takımı kuvvetli kadro .. 
sile Galata.sar:ı:vı Jyl.ce 07.ebilecck bir 
kUV\"CtUr. Sert bir şekilde ren-yanı 
tahmin edilen bu macın haftanın sa:.. 
yılı bir oyımu addedilmesi lfi.zmıdır. 

Alemdar, D.a.vudpas"\ ve Topkapı, 
Unkapa.nı ikinci Jlg takımları da c.ynt 
sahada Satmhlc7ln oynıyacaklardır. 

Şeref sahasında: 

Birlnôi oyıın 'l'akshn - Knsımpa~ 
ara.c:mdadır. Sıkı bir mllcadeleYc se.. 
beb olnca.k bu maç, l1d tarafın farla 
bir gayret sarfıro mecbur clınaları yiL 
zilnden enteresandır. 
İk 1ncl :ıruıç Be·iktasla Süleymanlye 

anısmdadıT. Ligde galibiyet., bnytik bir 
sayı farkili? elde cd'!Il Beşlktasın, bu.. 
gUnkll maçı da herhalde kolay kaza .. 
nılacak bir oyun olacaktır. 

Son maçı Beykoz!."\ 1stanbulspor oY .. 
nıyacaktır. fstanbulspor Dk maçını 
göz dolduran bir oyunla bltirdl Bey. 
kozun enerjik oymııına lstanbu~ı;por 
aynen mukabele ede?>Ueoek b T kuvVet 
t.cdir. ÇekL,,cıe QCklşe deVfı.m edecek ma11 

Blr müddettenberi resm1 oktıllar • lardan b!ri de bu karşılaşmadır. 
da devam eden devle~ olgunluk im- t1r•"<' 1'"' ""'mh.,..,,.,.., Arı>doTu -

Denb n.akll.rcsiııhı azalması bir ta. veriyormu§ ro.,un olmcz ha..ı:11Sl dUıı Pr :vcze za!e_ ruz. 
raftan gemi mik.tarıwı;ı ıu.alnıasına mu. rhıin Ylldönümü mUnasebett.le b1r kere DeniZclliği rürkün bUyUk ve mu .. 

. h'--la n-x-~1-ı de Ş"ref sahaınıda 
tih:ınları sona ermiştir. Imtihanların """" • oDU!>.._,,. 

kabU diker taraftan tclılikcnin hcrgün Belediye §ehrln muhtelif semtle • da.ha YAdedilm;ştU. Btut>:ırosun Beş k .. taddes ülküsü olarJık dilşUnecek ve 0_ 

biraz daha ıı.rtma:;ından ileriye celi • rlndekl !ırın1ıara verilmekte olan ek- ta.5daki nıakbere51 önünde yapılan me_ nu az zamanda başara.cağız 
yor. meklık un m.ktarının artırılması hu- rasimde vall ve belediye reıSı Li'ltfi ı MUster!h tıyu, denızlerin ~eli Mki.. 

İngilizJerin hcsabl:ırm:ı göre Mlh\'er susunda tetkikler yapmaktndır. Mev .. Kırdar, öıfl idare komutam Koll:ene. mı ulu Barbaros.11 

:netioesl. dünden ıtibaren bütün okul.. oynıyacaklardır. Ömer Besim 
!arda tıılebeye llfı.n edllmeğe başlan_ 

mıştır. devletlerinin Ucarct. roo~rmuı yekfinu sim do!ayısıle blrçıok ane:er sayflye_ ral Ali Rrz::ı Artunkal, Part, Millett_şi Nutuklardan sonra tarcne Jştirnl: e. 
muharebeden eTVel 9 ;mi1yon tonu bu· lerden indikleri ve evvelce Anadolu Reşad Mimnroğlu, vlUlyct ve parti er_ den kıtaat, beden mükellefleri, ızcllcr, 
IU)ordu bu mUdarm s milyon tonu .. . - kAnlle b.labalıt bir halk küUf'Si hazır komut.anın ve valjnln önUnde bir ge_ 
müsad~. 7abad da imha edilmlştJr, ya g denler de dondükleri için bazı bulunmuşlardır. ç d re.smı }'&.pmı.şlar ve !bu 6uretlc .thU. 

Bu sene lise 
Hukuk eleme imtihanlarının 

bitirme imtihanların. neticeleri 
dan iyi netleeler alınmasına rağmen 

ıeriye lınlanı da llmanl:ırındıı. mulıa .. semtlerdeki :fırınlara verilen un üıti- İhtifale :saat 10 da bahriye bandosu. fale nihayet verilmiştir. 
sara allına ahwn>s, fıtıl bırnkılmıştır. yaca k!fi gelmemektedir. Belediye, nun çaldım 1&t".k"fı.l mnrşile b.."l~lımmış Bu müna&'..betle eece Barbarosun 
Kullanılabiknler ancak k:ıcak olar.ık Toprak Mahsulleri Ofislle temasa ve bu esnada Baroarosun nuıkberr.sl ö. türbosi, belcd ye tara.tından yapılan te. 
kara sulannda, :t•ahud ela kaı>alı veya geçm § ve kazaların yeni ekmek ih - nilndekt dıreğe ~nh bayrağımız çe - ıı satıa l'C projektörle!'le tenvir edilmış, 
yakın denizlerde lşliyebtlenlerdir. Bun.. tiy.acını tesb\te baş1amı§tır. Sayfiye lı:Um1ştir. ı Sirk:et.fhay.rlye va.purlan bu tht.Ifııl fJ"· 
lal' da çok zayla.tıı. uğramaktadırlar. yerlerlnde1Q fırınların unu azaltıla_ Bu raaimcyı mUtook.ıb, vilayet, parti, refme Beşiktaş önlerinden g"';;erl~ken 

:b;tanbul komutanlığı, donanma. bele. projektörlerle ttlrb~t aydınlatmışlar 
l\lihvercilerlne ı.tdlala.rııı.ı gellııec, on cak v<: §Chrln knlab:ıl:k scmtlerln<le .. drye vesalr re.:mıt v.ı busıısl ma'utmat ve bu suretle tazim ve flitimmdıı. bu _ 

l.arın yaptıkları bes:ıba göre İnglll:ı.lı;- ki fırınların unları muayyen bir nis.. ve müessesattan gölJıderilen çelrnkler ıunmuşlardır. 
rln harb başında nıaUk. olduktan t._ bet dahilinde aTtırılacaktır. Barbarosun makbe:-es'ne konn:uş, mü.. llalkevleri gee~ .salonlıı.nnd:ı Baron. 
caret filosu ıc ııe 18 milyon arasında, Bunda.o başka belediye reisliği kay teakben lkl nınngıı bahrlye e.r.nln top_ ros uft"""'•.tının· "ftya!ı, menk·bel-.rı· ve 
tchaliıf ediyordu, bu miktarın U mll_ . Ö d ~.,.... .ua. ~ 
yonu tahrib edilmiştir. Geriye kala.n makamlıklara yeni bir cmır g n e - lu lbir halde navaya Oç el si Ah ııtma- Turk denlzcll!ğ!Ile yao•ıaı bil]ük hiz 
miktar 3 ile 5 :milyonıinr. Faka&. buırerek !ırınla __ rda sıc:ık ek~ek. satıl - larıle hazırun ihtJranı. sllkütuna davet metleri yddede:-ck mu;a7uere ve kon : 

Ö g'"'"' '""--•-• biid1-ı~ olunm. ustur_. 1 fe---1-r •• _. .... et .... ı~•.--'ir. Du m=an_ mlldar 5 milyon ton 7eni inşa.at ile 8, masının nune """ ....... =uu ""~- d ..... b lhtl ... .....u . ..,,.~...., ..... '9 "'u ~, 

devlet olgunluk imtihanlarında mu
vaffak olnmıyanların miktarının ge. 
çen senelerden daha :fail:ı. olduğu 

anlaşılm~tır. o:gunluk lmtih!ınla. -
rındnn blbassa t>abilye grupundan 
muvartalt olamıya.nların nlsbeti dl. 
ğcrl<:rine nnzaran bUyllk bir ekseri .. 
yet ıc.,tn etmektedir. nazı tnleb::ı vc
lllerı alfı.kaclaT okul ,darelcrlne mil _ 
rııcaat ederek çocuklarının imtlhnn 
soruların::ı ty1 ccvab verdiklerini 1d. 
dia ile k~ğıdiann -yeniden gözden ge_ 
çirilmes!ni istemişlerdir. 

tiniver.site Hukuk Fnkilltesinde ya
pılan yazılı imtihan kfiğıdlarının a .. 
lfı.kado.r profesörlcroe tetkikine de .. 
v m edl.lmettcdlr. 'O'çüncü ve dör d 
düncü sınıfların imtlhlln nctice!e 
dün llfı.n edUmlştir. İkin el sınıfm a ~ 
yın 30 uncu Salı ve birinci smıfl 
da neticeleri 4 Birlnclteşrln CntntıI'" 
tesi sı:ünü talebeye i!An cdllecckt11"· 

Bır dakika eva.m ""en u ram da Emlnönll Halkevinde y.apılan rırra 
7ahad ıs milyon tona lbliğ edOmis, bu tir vakfeshıden sonra., Bcşikta.q k.ııymakamı s·mc sa.nt 20.:,0 da Tut.lklM marşile ba.ş
mkı'ar ela hveç, Norveç, Danimarka ve Dl~er taraftan Toprak Mahsulle. S&bri Söıl.er turben!n önUnôe haZtrla. ınnmtş. Ev R~aında:n arkııdıı&ımtz Nu; 
Yu-n ftlolanndan alınan cemnf'rle rl Ofls.I., fmncalıa imalatı için eTVeL nan kün;Uye gelerek bir hitabede bu _ ret Sll.fa Coşktınu~ l\çış nutkunu mft: _ 
artınbnı$t.ır. Umumi 7ekiin iclu'ar in.. ce tahsis olunan günlillt 47 çuval lunmuıstur. t.Mlltıl>. 1~lrender FMıre•ttn SeTt"lil Bar 

Rektör Ankaraya gitti 
:O'niverslte Rektörü Cemil 13;; 

üniversite id\eri etrafında ~ '" 
Vekrueıııe temaslarda tıı.ı.Wtıııı~ 

Gazi terbiye enstitüsü zere dün Ankara:ra · etr4"' 
O\ÜSabaka İmfihanınt Rektör Anltarada yabancı ~, 

ketlerden üniversiteye d~vet 
1 
'"rf' 

kazananlar proıesarıerıe ve Talebe Bi.rllt 
Gazi Terbiye Enst.ltilsilıılin muhte- ıeaıı. UH!Kuı olaeaktır. 

sal.erenin harb bapnda m&lik olclutu miktarını 35 çuvala ind!rmlşt&r. Beşitta.o kaymv.karnı bu söylevinde bal'06Ut\ hayatı ve mcnkıbel'Tl haklrtn- • 
mkitar& )'&klafta" o'8. dahi kafile u. un Tdrk deniııcilik tarlhinlri ~nlı bir eıı.y_ da b:r konferans vermiş, Evin temsil 

aahinde mevc:aıl alwhlı.ıaa GolaJ't ve • M·ııı ... Mu·· dafaa tasını te6kU eden Preveze deniz mU- fUbesi de (HJss~ ş:ıy!a• komedisini 
rim ka.bllbeU nn J'&nn •~&r. ııant>esinln 403 11ncü yıldönUmll mü.. f.6ns11 etmiştir. 
1talcl1 ki mHcucl Jfılllilerin hllhasma ela nasebetıle tın muharebenin muzaffer -'-----<>----

muntazaman tir.vana ealbnekı.atr '" v k·~· h . ·zde amirali Bartnros He.yrettinin manC'V1 Gümrük başmüdürü tetkik 
tnc!Uerenln el ko:rablleoeti :nlııanc:ı Wr e ı.ı şe rımı huzurunda hatır:ısmı te.zlz ve ruhunu 
fllo artık ulm:ımapar. • şad et.ııM?k ma.ksadile t<Jplanan halka seyahatinden döndü 
AyrupaDın denl:a ticareti lllo'anaı Mllıt Müdafaa Vekilı Saffet An. büyüklere teşekkllr etmiş, den"iler Blr müddet.tenberi Trakya mınta. 

tedricen erim~e bll"A~lı. ııhbtiiıdl kan dlln sabahki ekspresle Ankara. • ~ .. - ...... nı bliyUk amirallml7ln Prc - tasındaki gümrük t~kllfı.tında tet _ 

Uf şubelerine müracaat edenler ıa - --- ta~ 
rasında yapıla.n milsnbnka imtihan .. Lastik tevziatı yann yaP1 uıı , 
larında muvaffak olan ve enstitüye U.Stik tevziatı Pazartesi g\itl ıe~ 
kabul edilenlerin üimleri vilftyet Mıı. den itibaren yapılacaktır. BU zırl9" 
arif Müdürlüklerine biklirllmlştir. atta ~ tutulacak ııateı.er llJ1J4il6i)tl 
Şehrlmlzden bu imtihanlara fştL mış ve dünden ıtibaren la~ l>ı.ıdJ' 

rak edenlerden matematik: gnıpun - lüğii tarafından alflkadarl~ild~ 
dan: Velldettin Soysal, tabllye gnı - rllmiştir. Bu listelerden otr;27 ı~; 
pundan: Paklze özden, Maide Ay - göre yıapılacak ten.atta ış 0ıac 
bersu, Hayriye Cebeoğlu, tarih .. coğ.. talebinden 44C3 sı k,ıırşılıı.nIJl 

As>'• ve Amerika:ra _...,,l'eOek ol-.ak dan tehrimlze gelm'•tlr. V~kll. Hay - ... .-... u....... _, · """ 
.. , .. _ ıu&'alann ika'- ... _ "l --'e e1de ettlğ: ,;rnüs•esı" ..... erıll ,,.._ klklerde bulunmakta olan gümrük 

coriiriis • ' uu .. """""' • dall>aft. &annda Vali ,,... Beledl"'e Y~ ade il tebarüz ıeueri nlsbet.en mes'ad '9'Ul:reUecliııter. Reöai Dr ..... J cellğinl heyecanlı bir i! e başmüdürü Methi Adakan 'dün §eh _ 
Bunların başında. Japon:ra ırell7or, -• nı . Li).ttl Kırda:, örn İdııre Ko- eWrdiktcn so:ıra sÖ'Alerlnl şu elimle .. rimire dönmüştür. . 

emen takfb eden Amerikadır. ~-~tanı Korgeneral AU Rıza Artun - lcrle b!tirm"ştlr: 
rafya grnpundnn: Suphi Uzunca, Ve tır. [9J 
dl.a .A,y4'opn, Güzide Kmldeml.r, 
tUrkıçc grupundan l.se Zühal, Sema - 1 y O 
hat Gürtunca ve Beria Slrel muvaf - R A D 
fak oımua ve okula kabul edilmiş - - OflS 

h .... 1, İat.anbuı K ta · nd Methi Adakan, hallhıı.zır vaziyet 
Ja90n7a büyü.k. p)Tetler Te mail • halt ATni omu nı Generııl Is. c- Türk '!ençliği .atasına t.arşı a 

raınlyeUer pahasına olarak -~ebe. kl.nil Akdat, Vlltıyet, Partl er içerek verdiği sözü -yenne ge~~ dolayı.sile Avrupa ile olan müna.ka -
den e.,...eı 5.5 milyon tunluk bu71ik blr rı de, Jiikaek riitbe!l sübaylar tara- zamanı ve &ra.St geldğlınc, varlıgt •• c HH. i!l'erinln güçleşme&ndcn gümrük 
••care• fil""o in""' etnılye muvaffak n uı br1ılanm14tır. • e!' d •r b'd•11o. IDunm"utında. hliml olan fı.nz:ılan ve .. " "" .,.. Mmı Mu<hra v iftihar ett!ğl Milli Ş ın en emı .... •0 • .... " 

olmuştu, bu t:caret flJ\lSu el'an mev • kaç «Ün UJ<lı:.~ktll t.ehrilnıSde blr vakit ecdadının şan ve şerefle do'dur. alınması gereken t~birleri biT rn -
caddur, yeni inşaat ile miktarının art. dönecektir. aonra. Ankarayıı. dutu ta'Mhtnl örnek olnrak nlılcnk ve porla Gümrük ve Inhlsarlıır Vekt'ı. -
mı<J olacatı '1a diişünulebllir, fakat bu tarlhe ecdadı cibl zafer ve kahra - letlne bildirmiştir. 
Japonya blr taraftan (.,"in harbi )iblin. y k ı nıanlıklarhl dolu yeni wyfalar mı.ve e_ 

lerdir. PAZAR %8/9/~!~i! ~l"' 
8.30: Sa.at ayan, S.33· an' rı- ~ 

ve marşUır CPl.>, 8.45: .ı\l 1, so: 
1
, '5: den, blr taraftan da her ihtimale kar. a _a anan gece hıratz\an d~tT. Yaşasın bllyük Türk milleti, 

• haurııkıı bulunmak mecburlycme Eminonn cıvannda. e:ece1el°\ bı.rçolt va.l'Oıeun mm~t nın tmaısıne dalma Sarho~luğun cezası 
Dikiş makinesinde 
zencirleme ihtikar 

yapmışlar 

~aali)'cUni yakın subra tabdld t"tmlş. diıkkD.n soyıın Mehmed imllnde bir !~=dl~i kıı.luııman TUrk ordusu. sağ . inde bir genç evvelkı 
t gece hırsızı zabıtac-ı yataıa.nar.at. dün MIU\ bbıl re.vızu lnki&aflara göt.Uren Mustafa. iSDl ld 'ktan son 
lr~erlkaya gelin~. onun 3 mD.ron adliyeye teslim ed miştir. İnön~.~ttnu. 'RelscUmhuruınuz ismet akşam, zlJ.filıma sarh~ o u ivn-

tonu ıu askın b'r tkaret filosu vardır, Soçlu nöbetçi sulh ceza. mahke~. Kann.akaının ra sokağa çıkmış, Kuçükp:ızar c 
bu miktar lı.endl ibtlyaemı bile ııor br_ s1nln kanarlle tevkif cdllml~tlr. n~tktmd&n eonr:ak~ alkl$lanan bu nnda dolaşmağıı. ve etrafı rahatsız Dün Fiat Mürakabe Bürosuna bir 
eıla.r. Yapmı.ra koyulduğu 1enl iıqaat tdmeni ~ YıldJaatp ;11ı!~ı2 Ust- etmcğe başlıamıştır. zinCirleme ihtikar vak.'11.Sl hakkında 
lse her oeyden enci ingfliz ticaret fi. 1 A ı.. il'- i l • 1 h~anç ~:!' .. h. l~r ... ed~hıunı!;!_ÇOk Mahallenin bekçisi Kamu b. u- va - jhbıır yapılmıştır. Şlkf\yeti yapan blr 
losıman Amerika sahillerinde bır;.ıktıp S.11. er .H ş erı " ..... ... wbc\Ufı' in zl t ! sübay, Kasti ve Aristeıhu.n firmasın_ 
ıı.-ıatu doldurmıya •·h51s f'dile<-ektlr. - taddes bir semboUl olan !!_~lllu_ '-Ye e ınüdnhale etmek iStemış, n - '"nesi al 
~ .... 1 1 ....._.ros .. at. bu M sta - '--zdır dan 190 linıya bir dikil} ınaıı..ı. -
G..;;riiı"~or ki malaarebe lıir ha kadar Şubelere yaz.· an ar Rayrct.t.inln manev\ hmunıncıa l u fayı büsbfitun .... - i~· 1 ·n ~~ UJ • ti ... ft d ee bn rrn4, bekçlve "' M t t lll'" ve ~,·atından .,u-pbelend "'' çı daha devam t.decek nla.rııa ı.aranarm vaZıYe nuc urmuş ve mllt.Jtıbı:ın ha rrıı t.lr ı aasır sozlerle hakare e _ ,.. .. ,. ··-,,...a.t et.. 

la liin• Eminini YerU As. Ş. B:qllı&nlılm • zıruna dönerek demiştir ltt: - ' · ,,.u-rakabe Büro.suna. nıu•-
llarşılıkh abhalı:a koyma naa .... : •- Türben1e den121n ebedt lle'V&klne Y&kaıa-....,'k. d'1n ~"· i ""-t.ı "'tkilt eden kontrol 
kalmıyacaktır. ı\1-laka ~1111 7nlutun- ......... """"-. Hilseyin c». 1dan 316 sükQnun derinliklerin~ dalını, olduint~ len auçıu, a. in 2 n~l ~ -..eri - mişt r . .r,,.. an ""' . 
d ~. n ltem'll kendine lile1l teftısfk ede • ...... ....... m~sı d ~ ceza hk ,ft_ a. ~atışı ynpan muessese, 

" (337.;20>. bu anda dalma uyamk ve can!ı duran ~ e .,.,,_l>\ftft du~•nı&111 'illa e. memur-un .... Nad" Ö 
c~kUr. ..,._nA• """"-. Ali !haan Oğ. Rıdvan -n--'-atm b!zim ruhumuzun bizim de. bır ay Dl~ddetıe ha- ... -.ııım._ bu malı Çarşılç!nde Abdi ır z -

E.L UIHll1tlııhl ..,...._,. ... .,... &UAUV••3 • -· .. ı lira •· lemlş ve bu Rrem s- •· 318 (36967>. ideallm!:ıın. bizim inancımızın yt'gfı.ne ra c~ma mahlttbn '9e CSer'hal ııa. kanıakt.an aldığını soY 
..... - ... ·-···---····-·

00000000000000000000 Eczacı Tğm. M. Su,phl Ot. Abdillka_ !stinadf:ıtıhıdır. ki! edilmiştir. ~ - •t.,..a aicl faturayı da ibraz etmştia.r. 
ıı;:::::a:==m::::ı="'!"--:m::ı-~~~-~--n dar 319 C38416>. • ............................ - ...... - ................................................ ---. ..... - ..... ~._,,"*' Abdi NaClir özJtnyn.ak 

T AKVlM e EYLUL IAva.zun zabit nsunzed1 Mehmed ne.. ~ ... :n ~.!'~:·e.ına blr kadın .. 
28 Anbi.••• ead ot. :lem<ıll Zllbtil 313 (20918). 1 STER i NAN' tekrar b1r fatura g:_~~~~ 

Ru..ı -
1'57 -EJllll 

15 
Ru:.I M•• 

1941 

Hllv~ cüa1anlarile btrllk.te aocle trol memurlan aynı mal Uzertnde, 
1960 GUl>eY~ ınibw.o&atları UAn olunur. 1 s T ER . NAN M A ! ~ Emln6•& Yerli As. ş. Baskanlıtın • 1 muhrelif ~kilde tiat yükseltmelerllc 
l"6 dan: y.Jpılan bu satışı zincirleme ihtikilı 

tst.Hıklın '\Tğm. Muharrem Tevrit tktnct &eri bulınacaınm halledip birini babam, diğerini ae al'abeylm olarak tesblt etmtşlerdlr. Suçlular a. 
t.UM...;;> R ıM:>Aı< ()ğ • .Alı. Rl.fat 316 <240..56>. g-onclercn küçük bir hanım tuz oldu. -alıp tıraş sa.bono yaptılar, İkinci kanuni takibat yapılmak -
~ O. amazan :;. u. Dz. makine &ı Yıb. Ali Oğ', Meh. A.. tının tahmin cttii:'imlz bir okuyut'U seriyi ya.ptun gönı} riyf S ed teybinde · G , 

15 
dil 303 <1392). mektubuna suntan illi.ve etmiş: • e nnn. ,ay tadır. 

6 [>1 IN. ATğm. F.sat Mubl;s OC'. Osman «Birinci &eri bulmae:ının ikramı. bu sefer kazanırsam, yollııyncağmıı ---------------
11 66 10 16 Nazır 316 n 8424). yesi olan sabunlan altlım. Çok te. hediye rok rlea ederim, erkttlerin MES'UT BiR EVLEN E 

Yatsı Hüviyet cUzdmlarrte birl!lcte nct"lt' şekkür ederim. Fakat .. s:ıbunl:ınn işine raraınıısın!o 
ı-::~~T-:-U--17"'11-:>-. -ı-ı.>-.-n ~e gelmelci 11ln olunur. 1 S TER ·NA 

Beyotlu Yerli Askerlik şubesfnclen: 1 N 1 

Ôtfo h:iadl A~a:ıı 

., . 1), .:i. ıJ. ,3, .ı. 

v. :ı2 05 15 :!b J7 67 

rl, 9: Hafif mllıüt CP1·~ı1t'ı.r. rı fi 
ayan, 12.33: Karışııc uıı ıııı.vıı.~ 
Ajans haberleri, ıs: 01 ı;aıon or ~ 
~kılar. 14.30: RadYO os: F-r. ~ 
sı ıs: Sa.at. ayarı, ıs. . P' ~ 

' ıango orkestrası. ıs.4041. ~ 
~:.3o. Ajans baberı~._!: ~ 4· 
ıo ~kika, 19.55: 'PP; 1'~~ ~ tfı&
<PL>, 20.15: {Af~r, ~~ !)O tJı• 
20.30: Karışık ~st'"l\S'll 'J\~1;) il' 
takvimi ve ter.mık r!ô~r, ; 1\et; ,o: 
81, 21.10: Kanşık ~ rı$\tl.~ 

1
., tfJ ,,_ 

karo. Sonba.har at )'~1ral <? ~ 4S 
lerl, 31.45: ~ }lllbei1~ 
s-ı ~· sı>Or serr.:ı•1• 
nsdola Ajansının 

_____ cac:.::.:ıo..::::.-E-:"':-: ··e 1'P.P1'1"ı' 
ACı.IJŞ ' 6 24 • 15 

Londra ı sterlin 130.ıfi 
New. York ıoo Dolar 

+- o.. ' •• ı ~enevre ıoo ..... vlçre s:•• •'i2JIS75 
\1adrld 100 Peçeta 
Yokohıınıa 100 Yen 
Jtokholm 100 tsveç Kr. 

Bir aıtm ura 
24 ttyArlılt bir gram kıilçe 

Eııhaın \'e Tahvilat 

30.75 
2s.OO 

853 

E. ı; 0'1 9 28 12 
I• 

1

~ ~~ ~! sttv~;~ı 0:tm~ iSTER iNANMA ı 
i An olunur. (14487> -... • 

-
Göztepe llkmekteb MlldllrO. Bı\y Tn_ 

hir klzı Munise Ataklık ile Piyade 1lst 
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EEJiBaiTAT =1 
ik· makaleye dair 

iki küçük not 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

tas!de B eeeNrden babsedlyor. OOzel btr ıra.. T Qrlcçem.1z ne inoe Usan - ~ mllliYet°.Çl şair'le~l~f ~le ben, ıaaa.. yalım bu makalede iyi anla.şıla_ 
dır. Ma.na.c.a bırbirlne en edebSa.tınm ne alA bl tek gazel yaz.. m.ıyan bir kaç sa.tır var. M:eeelA. yazı.. 

YQJun gbi görünen birçok ke. kendi hEsabuna. ne f dilr Bu nevi sına şöyle b~tYor: 
llnıeıer, .b&ltik.iıtt.e, ne denn fal'klaı-~ mışım. ne de ~tın ~7:ıee · . bu da d>e~ll edebiyat üst.adlarından ve 
le. başb ba.şk.i. fikirleri, h11>leri ifade şiire poz vermemıze ~ ' dur CiYw tıslM:>U çok beğenllen edlblerlmbıden 
edttler. Meee!A ~u ııepınliz.n lı<->r gün başka bir leta.fet! O . ~l!cl - :l:smA1l Habib Sevttk .• :. 
kUllan<iığımız o:clAk.ırdı, söz, lAb ~ll- le .. a.nta.yamadım. Yoksa bıZ ~ ~ Bu başlJı;ngl.Qtakl <Deterli edeb·yat 
lllıelerine hahlıriı: irler, farkın~ olınadtı.n ,por .~/ KeIL fts!;adlartndsn> ~rl ta.m yerinde .. fa. 
lAhrdı her aaman cldd1 o!mıyabi. mı veya fotogratçı mı o.m~ icinde tat iÔ'slObu ook beğenilen11 ne demek? 

Ur. 1.\ ~. sohbet ma.nssına, samimt melerl böyle lftgat m~Uın ,r Fsld.. Yani ~ .~vnf, tsman Habibin Us_ 
tekellUBüz bir .knn!lŞDl&Yl da kasd.ede_ kullannıağa mecaz mı d Yk ıçİn ~ 1 ı®unu sadece başk:s.l>.ı.mıa. beğendir_ 
bilir. :Eatta. .cLl.lardı ltıtlığ]nda asma_ ler, teŞ>lh doğ'ru olabilme ·ıan t Mtl melde ben o li.ldrd;? değilm mı demek 
lar budayım> •Ö'Zil bundan dolayı meş. bişebeh &ra.rla.rdı. İnsaf et., B" e der tstıyor? Eğer o iis'Ctbu bcğenmiyoma, 
hurdur. «Scrb ~e gelince, bakın bu da_ nir, sen böY1e yıızmaıc+..a devamı :n,d; böYle kaÇ.amAldı cUmle k:ullanmsAa 
ha ciddidir. ıSOZ» de mıUıa mefhumu sen, gaU,S. 'Oiz, git gide ya?.ı~ybol ne ıtızum vardı? Fikrini açıkça söyler, 
daha köklll. daha. esas1ı, dah.A aslldır. seni bile bulamıJaea.m .Aman g.eçerdi. ôy1e ya, milnekktdllk hu! M11. 
MeulA aözıeo;ı.ınek. söz vermek ta.bir_ ma. .. yazılı: olur, kardeş! nek:ldd dedJA\n bir muharriri her cep. 
!erini dAkırdı:. kelimeslle yaratamayız. Kudumu mubarek olsun! beden bel«Un~A'e ınt!clıur tutulamaz 
Halbuki clA!> sa.dace lAttır. Blllwısa }L. ;ım.m. ha.yran ohır da üslflbunu 
d~ık d~eler, ipslz r'\pstz mUta_ Refet Avni Arat. ııoca.mız. yıl!~ beğe~ir. Anlaşıl.an Refet Avni 
leala.r, şu, bu. manalı, manasız kelime'" yıllarca tıtlrau bir sükitttan sonr&. c:ıe BQlrlb1n ~a böyle bir hü_ 
siQ:ınleri •hep lA!tır. Uıfın tnrıfi gcnr ansızın, matftmat AiemJnde _hem de k11mle ~e alım&. Yalnız, dedliim 
bm.<Usindedir. LA.!, l~ftır işte ... dü.,ülı- h1.c ook'lenmedi:k b:r gü"lde_ görUntL. g.I>\. 1Asttld1 k',om:LŞUIJ\ ••• 
tneden, uluorta., sa.çmasapan, her ne~. onun böyle kozasını çatlatar.a~ 1.~ Rabibtn lı:ita..bı ha.kktnda meJ 
dm-senn de'Yin, böY'le mant~ız b1r şev aç.an b!r kcleıbelı: ırfu1 gelip CumJJUrı.. dJhlP dOlu lbir ıııa!ralMintn ba$k6 bir ye 
nurıJda.ndü: mı li\f olur ... buna t..'\ze yet'in bir sütnnune. kon\IV6Meal de J'ln,fı d& ~ Avnı'nln ~ ctım!est «ö-
btr tnisal olar&k da., siz". Hikmet Mil- iç!mi2i şenıe:ıdird'ı. zQmıe b&iM" gibl otdu: 
n~ın san ma.lml!?erlnde'1 b rinöek:l b!r Refet; Avni'nin ır.ında.n otuz :nl "- c.Btı kısım cot istifadeli olup tızertn_ 
kac ct1mteyl kaydedeceğl.m. Muharrir, vel şa~r SIDeyma.n Bahri 11" m1l-sterek de dikkatle çalışılmıştır.> 
C'Qtn.an. gazetes'nln kırk dokuz yaşm_ v1ktJda getirdlti bir a.ntolojsl vardır. Yani ne? K!h.bın bıı.ek.a 
daki l'ene şafr cfl.ve Jlk şf r!erln1 _ki bu Bunun .arkaSınd&"l senelerce bir şey üha mı as lıstl!a.tiel\? Rem an1Mtlan 
ısttrıer frll.2ellerd1.1'- neşrettiği Edip yazm&mış ve bu tevıı.Jdro! devT~si geç- yalnn bir kısım fl7.'!T'nde dltlrntlo ça_ 
-''Yel'den bahsederken bakın nasıl lM tikten soınr.a bl.!- &re.hk bazı ıneemuaJ l~lmllJ, ~er ımımıı.ır dild:a .. Fi~e. ca_ 
ediyor: ıa.rda Jean Riche<Pin glbi blr takım takaleı:n yazılm'-<ı duıınuısı AmAn fls. 

c.Btr edetıl mesletı ya.şalm.a.k ~in g1l FranstZ şa.lrle1"i hakkında makl\leler tM!. bu na811 medih ı .. Bir eOmıede bü 
aeı bir nıet.odl 'Ö"lt balkonundan baY- karaUmııştıı-. sonr::ı. gene bir stl~t Wn ~bı yett vunm. ff~ eenııbt 
r~ cekm1$ oldukbn btt mektebin deVresi ve bl:rd'?nlJ1re b!r tul~ daha ... hak tsman H'.l.'bib<> sabn eetr'll Ihsan 
en şa.hs\yetıi m~ kendileri oL bu defa Oata~~l\Y 

1 
mv~=~ın: booıuısım! Ra'b:;ıki o docıtunnn ou m:ı 

ın:ıışıardı. Kendlta1 ve Faruk NMis ve Tevfik Flkret için bel :ır d tek Jcaloohıi k>'m bUlr ne tath hulv!lle.ı-111 
~lit Fahri! .. Dfu'Clfi de bu nevi iJ.lrin yazı. ilıe doğmııştUT v~ a t:~ırıuı Ma~~ bekl"t!i MI Bamı.n M:vl"'dtr. 
•u.clü v.aziyetılerde en güzel Ornt'kleı·ini nı:r matbu yaZIT-\ ve dıı. e beld~orouk Kencft elhn1f! rfiTe ltf'Sitı:t 
~Uer mafih biz ne 1.amaıı ır •;y , 

A.ll.atı.·• te& tir ıtstadbt1' ™' vaklt yı>nl bfr h<ımlP dfl_ 
satru:ı AllaJıl cÇ!nar:o ~!'9-z~ .. .,,ıa.mış.\ha yapaca.lı:: dive ... vP bllha.<ısa. Jı:ac; :n1 
ll..., aazellaini nesretm...,e ,,_,, N ı.a -ııs,r gene ge~ti. ve 
~ ~ b kim Jt1u'13Jl'f Fak:a.t bu.. sonra?··· e ~. .r.., 

kl\1Prn 

N• -" hln • 11 albakımı Yl'"d 
IJ)tlda. 

KITABLAR tııinıa ~ ~ 31.ek ~tmak ara- an:ıa.,ııan bu .c.a.1'ta eşref saat hulıll et. 
B1lıda m.?'3 1 eyt· ti ki iJl1ZW,armı b!r gazetıedıe görmek 
~t!But ne münAaebet var? Orhanb s ~'saadetine ka.VUŞt.ulc.. Kudumu mübarek Kon118DlMar (ı nci brooürl. BaUıcv. 
lbek.~&, F'aruir, N~ :ınıa~ .ımı olsun deriz. 1erJ nesri7atındaa. - C. H. P. sinin 
~ Y"anı en 88hb.S:Y~U:Oı B•ı ~ı Refet. Avni Aras bu defaki yazısmJ büyük b!mmsUle ikinci bro;lrü. DtŞl'8_ 
~ t1tı1riv1'azıy':.~rde de ömekletini da fmnall Habiioden ve. onun son neş_ dilen bu KPnu.şıxınlar. yurdun muhteıil 
~lşlaı Yahu, bu ne Hl.ftır! Hececllrettiği crDünya edebiyatı ve bizn isim- (Devamı t/2) del 

TIBBİ BA.BİSLEB 

cocuB Esıroeme Hurumundan 
beBledlöimiz uenı bir. hizmet 

Yazan: Doktor lbrahim Zati Öget 
yenı do~ çocuklarda al_lterb.y~ ve ~nt ile ne kada.r sıkı bir doktorları ve dığer mütehassıs doktor. 

tmcı ayda.':l itibaren m;öe alA.kaaı oldugu.nu bir defa daha söyle_ ıar tarafından neşroıuna.ca.ktır. z.ye... 
barsak ha.stalıklaı:ır..a. kar _ meği lilzumlu buluyoruz. Çünk:U vUcu. retçi hemşireler girdikleri evlere bu ga_ 

meTI:U.d tehllikeler azalma • dun birleşmesindeki eks!kl!kler kem!lı::. zeteıert para.sız tevzi edeceklerdir. Bir 
A:a ba.Şlar, fakat buna mukabil ıer üzerine milesslr olduğu kadar s~nlr_ çok genç anaların bu sıhht mE'ClDUL 

d1ter arızaların ZUJıftruna aıd dil~!.in- !erin ~rlne de mUess rtllr. Ci1nkü be- !ardan çok tstlrade eJerek aldkalamı._ 
celer ba.şlar. Bn devir çocuklarda ke_ yin ve sinirlerirmzın de kemikler kadıı.r cakları ve yavaş yavaş ilmi ve fennf 
mik haıstalığma bUyük bir .stidad ha. kirece ve fosfora lhti:v:.ı.eı varf\ır. Bun~ prensiplere göre hareket etmeğe başlı_ 
zırlar. Çünkü o çağda. kem.liderin neş_ lan ka.ti derecede buhmayınca çocuk_ yacaklar1 şüphM:Z a lded!r~or. Çc>culı:: 
vün~ fevka!Ade büyüıc. bir faaliyetjlaroa bir taklm d ğer hastallklar baş Esirgeme Kurumu ı~tanbul merkezi 
göst.ıerlr. İşte bu sıralarda kemikler ü_ ~&terir. Mesel& ı;pa.zronfi!i, havaleyi neşriyat bürosu her sene çocuk Ju.!z.uı.. 
zerinde kalsiy"7Il Cki.reç> fiksasyc.nu andıran çırpınm.~lar. uykusuz'uk. te. sıhlınsına aid ı'aydıı.lı brcışlirlcr neŞl'et. 
ta.vazzuu IA.l'ıklle vuJrn,\ gelemezse ar. heyyücat gl>i haller vuk.ua gelir kl böy_ mektedir. Şltptıru.z: bu çok hayırlı bir 
kasından rıı.şlt!zm denilen kemik hs.6. le çocukların istikbalde F-ar'a haf:talı~ t;eş,.bbüstür. Falu\ı yukarı.da arzettiğU!ı 
talığı kendini gösterir. ğma adeta haz!l"!anmı-s olduklarını co- şekilde kliçük hacm de dört sayfalık 
Raşltram; hastııh~m başhoa. men. cuk mütab$3Sı.>ları si)ylcmektedlrlı>r. annelere ma.hsııs ga11ete!er çıkarmak 

baı hazım borusudur ve hazım ve te. Kı.şın gün$ olmamasından dolayı ve pare.sız olarak Ralkavlerl veyahud 
memüı teyfiyetindekl ~ozulı:luklar<Iır. kireç faksyonıı v!ık o'am lZ. Bunun kendi şubeleri vasıtasile rnaha1le)ere 
F
1 
~t ~.:n:anı ve :nıkrobik hasta. içindir ki ekseri1ı~tıe spazmofill hasta_ dağıtmak sı.<>teın•n ak b eden b r hare 
ı ........ ve gw.ı.!)..,slz ve hava.~ yerlerde lığı nk!ba.harda gi>rillür. Bereket versin · ikam~ edenlerin cocuklannd!\ da. bu ki thtmviyole şuaı tatbik sayesnde ket ya.parsa menııe;eı. h~b~.a ~~ 

hast.ahk .çok rıCirülmektedir. Raşıt zm bu glıtıi ha.stalıkları:ı. tedavlsine imırı\n 
hemen daima sun't emzirme VE' d #er hıl.<ıı1 olmakta.dır. 
gıdalarla büyütülen çocuklaı·da. göra . • 
lür. Muntazam bir ana slittl lle beosle: Ana ra,hmındekl yavr_uda ve vl\.lddh 

·z 
e 

1 

nen çocu1rla.rda Jse blldk:ls re.cıitfzm doğan çocuklarda k:ılsıvom. dP.m•r .v 
~ çok az görülmelcted!r. Bu da fosfor mürekkoontı e~lk olarak blrık.. 

..ı..wı-"- u~eı ük mi~ bulundukları tak.1ırrie ounla!'ın d a. 
a.ıı.a .. u•ı.u.ı:uu en g ,, ve en m rm_ 5'tl ~'d dl k ı p k 
mel bEllle:vici kıymeti havi tabt bir ra zme · ~ ırı ço o.ur. a a 
gıda olduğunu rıös+..erlr bu kemik naatııiıı~ı iç n en tı>hlllre 

t 

ı;ı 
Altı n iki . ınd .. U1 devre altıncı ay1a ıkl :vas aı-asındak ~, . ay e r; aras a RO~' en ze.mandır. Böyle çocuk1a!"d::ı arni Z8. 

bu r,Nftfam <Jcem k h~<;tahğı Jn1llftm manda kansızlık VC' vlt.'lmins;zı;ıcte 
olduğu üzere kemlk.ler üzerinde müt1ı1şl mütcvell1d mahrumiyet anze.ları ço 

n 
k 

ve feci eğrilikler w kamburlu'{l&J' m-eyJ örülür 
dana getirir. Paka.t iskelet üzt>rlnde'Jg · , tı 
husule gelen bu su.teşe.kküllı.>rln er. fe. Unutmama~ .ı\zımdır kl: .. ,k ~a~ 
nası küQUk kızlarda catı kenılklt>t'1nln çocuk ha..<ıta.Iula.ı·ı'.lın ve o.Um,erfnın 
darlttı ve çs.qntrlığı mese)e<;ld'ı-. 00_ hemen hemen yarı<ıı a.nahnn blrçok 
euk firen ve genç ktZltPn glzr kalan ve bilgilere k:Qrşı t.aru7men cab 1 bulun 

malannın net1ces!d:r. Bıt m"srle ~n 
hattA hic blllnmıyf'n bu art7a <'v1en~ BeYnelmilel Qocak F.cılrgeme Kurı.ımu 
dikten eonı-a do~1m dnki~larında QClk kn~gr~ndt> \17.Ull u:ı:3 1ıv~ moVzımba'h 
fPna akıbetler hıı7.trlıvan b.r g~wr;, ta~ olmustur. Bu •ıu~usta dilşilı.ıülen ve ka 
b1!11kt1T. Do~ım esnnı<ımda bıı dn ııtı rar verilen :-.;a<ıl:ır ııunlu olmuştur: 

-

s 

-
QOCU~ bMl ~rmdt> ya'Nte:'I~ ı>lcL L . , 1 t 
deot1t t.a.zvlkler te.c;ir\le vnlma ~ı>len m _ Evleri zıyaret eden ~emş r~-~r n o. le n yuvala.nndak\ ıııhht oğütlennın çok 
matimıler dlma.lt1n nP~nemıı.-;ı ze_ 'dala te in (.tlltt tesblt edilmiştir 
rlnde ~k mtlhlm bir rol oynamaktachr faı r m e . • kvl e etmek 
k:f bfllhs.N" melekMı alt1iyı> ve terb1ve Binaenaleyh bu servisi r.ıı Y 

. 
l~lerne tı~ı,sn'l.9.ra çok m\\!:kUl vı> en_ lfi.zımdlr. ?lğer :aı~tt: 1 ş~ t~o.kta da 
1rıntıh anhl' ~rli.r. B\r tf'-iılvf'!'!vl dl.!,şUnillmuş ve t.:Ltlıf ı m ş r. k 
h-a.ttA. harvr<ıte diH\r""P\ı: kıı~ı1r ıı:ıı.rib Annelere maJ:ısu: ,ga~eteler çıkarma 
ırörlllen bu vtlMl gayri ta.btUlklerln Bu ga:retele:r çocuıe mutelıassuııan, ebe 

büyük bir hizmet i a etmış o ur · 
tin.deyim. İbrahim Zati Ögei 

r ... 
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Felekı Biraderler Fal idarehanesi 

-Beö mı11r--~-=~~ii~~~~~~::E;~~=------..a-~~~~~~~~~~---,~--~~~~.-...~= san -. e11t _ e111 iMi - altmış • yetmJo ı 
ltra ynlladım n r-o:snr .. 

- ENt. 1.;, _1; edebi romam 
- ıS&e senin maJı:'Juzlar. 
-~ 1 - Benlın kısımdan; yani erkekler •

1 
bmıın<la.n b2r ayda sana U7'75) J1ra 
pa.ra Y'Olla1DJ11111. , 

- Eveti. - • 
- BenJn hmD Jcao lira tuttu. 1 
- Hiçi. . - 11- Y(qant Nan-et Sala Coflnın I 

- ıoa - madan yedi defa dönecekler. eu Hind {Şeyh:n aAın. bir karış acık k:a.ldı.) Etrafımı sardıkları zaman,'lma karşılşmktan kaçtığım. için, beni Sedad!. Benden bu kadar mı soğu-ı 
Şeyh CAbdQeıfeletl> ile or..at olmu.,. dwı6ı otnnacak: - Nasıl hiçi. . heyecandan söz bulup söy_ larıyaca.t. sebeblerini soracak, avdet- dun? ~e yaptım sana?.» 1 

tuk. Ya cilll Mela oin. leli cbı. Teli abd - Ben tanıal'daıl para alamadım. :liyemedim. Nedense, bu inaanlarm leri yalı:laştığından, mel'un cyunu_ Acı acı gülümsedim: u- Sen dahaf 

<Felek! Bfiderle Fal tdamı.ancsiJ : :; :e! ::: ~: :: :: :; :::~ ~~e:a= ~arasında bir ra~a~ hissediyorum. nun aon kısmını bitirmı:_~e çalışacak ı~.i bilirsin. Ben a~lar~en sen gül~ 
ni açmıştlk. Mulaneıemb mucibince Rus klZlaTmln <Hlnd 6\U'Ubu ~o- mını, bulslna ~ı~ hamamını. ba.. ~Bana kendiml dtlfUruneAe vakit bı_/tı. Be~emiyor~.um; ~ünka, ufak tefek dun, ben ıztırab iç!nd-e k!vranırkcn: 
kadın m~terileri benio. kı.s:ıruma, er. su> bir saat kadar ailrdll. Para alır mı ! Zl6Hla da caıtaloğlu kadınlar hama.. :.rakm~yorla~. .. .• . tesad.u~erde gos~rdiğlın soğukluk celsen bir maceranın gcç.ci sa.rhoşlu -j 
kc~ müşterileri onı;n kısmına gelecek.. ,.,,.., biQ?. Kımıetleri açıldıktan aoııra mmı tavıdye ett!m. : Celil beym gost\'!rdıgı babalığı da saretllli kırabllirdı. t"unu duymak istedin. Artık ben. bı •• : 
ti. Gene mu:ta.vclemiz mucibince mtl- .. - ~ 
dür ve muahst!beci 0 id!. Veznedar ben elbet.te sonra bir hed.ye vcl'irletl, - Ey? ~nasıl unuta.bllirim? Gazete okuyor- Çok .soğuk karşıladım. Bu vaziyet rak, bırak beni Nev ın! Benimle eğ .; 
dim. Defter 'lnda duracak. paralar BiZim kltlıbe, ~pı:ı, odacı ermeni - Genç kızlar ta;;metlerl a~ak :du. Gözl.ütünü çıJı:amrak bana baktı. kaılısında kapının önünde bir müd- ndin, bir gönül oyuncağı ye.! 
bende duracaktı. kı.zlarında sur~t b.r karış. tem gel!yorlat'dı. Onlar ken.dller! kıs. pcopardığı aevlnç sayha.,ı ku1aklanm.. et taş gibl lı:aldı. Elimle oturmasını rine koydun beni.. Gururum·a . tz..I 

K;;,.nk od....,... CHtnd ,.,...,,bu --- - EvvelA b;.z gırecektlk hoca.dendi. met arıunata. kısmet duasına çıkmış~ :da. Yanaklarımı öperken kencll ken işaret ettim. Koştu, ko1larımdan ya_ . l b b l d k bet i 
~v ...,._ ,,_.... ... .... ~ - Kolay kızun. Burası s:zın. Slze l&r. Onlardan ne alınır?. : . , zeti nefsım e era er sen e ay 1 

su) nu çift olarak Jm,-durdum. Or alan her va.kit H.nd şurubu banyosu l'aT. Şeyhin rengi bem.'bı!yaz oldu. ~d~~ . iğrendım. Hayır, . vicdan .sa-,ka.ladı: . - tim. Bu sevgi öliinceye kadar r . '.ya; 
na Sultan Hıımldtn tahtı gı'bt b(ly{\lı: Biraz sabredin. _ Sonra "" ısevh?. Ebibı bır ınsan bu adama ihanet ede. <- Bana kar~ı n~ln boylesln Be. caktı bende .. fakat şimdi, eski N'·v.rı: 
bir -taht kurdıım . Tahtını g!bl bahtı".1 1 Arkadan dört tane R'am tadını ge_ _ Senin 1'775 llra.dctn yevm!ye on ~mez. Nazan, ~na zıifım var, fakatlclad, b_en sana ne yaptım?> Diye h 'ç- yok artık .. > i 
da yaver olursa keyif ft gün benbndı . . liyor. En küçüğü. elliınt: Uradan C300) ltra~ı ~ yedım. rcocana olan nunııetim sevg:me galibi kırmaga başladı. Her zamankinden ~ dudaklarile kapatınıya çaJ 

İlk önce dört. Rus dilber. mtlracu.t 1 - Knle .lwc3efendil Kısmet açıklııı - Amıtn V1' ~eyh, sor.ra?. : Ayşe, garibime gidiyor. Bana karşı:güzeldi. Üzerinde vücuduna yapışın~ 
1 

d 
1
. _ Neler sövlüvorsun se-f 

f'•t!!er. için sizde <IDn1 şurubu banYQım) va.r - Yf.17; llrasmı n.putmı<ın t::Te~ ~r :niçin bu tadar çekingen .. yüzüme ba_ harikulade, vücudunun bütün hatla- ışıyor. ~t· < k •. t 
1 

• • b l"n i 
· 1 Kırk .. erd ·r B' · mahal.. dl "'"' ıu ı d a .. ır • 1 dad' Işı me .ı.'5 em yorum uu .. ··• Fakat öyle hme.se <Jiınd 1511MU mış u -. şı anu.ş. .'&Jll m. ı u7. !'!. 1 nı ·~ ., .. t"S m9aş wr- : kamıyor. Onu Eevedle beraber gör- rını meydanda tutan bir elbise vardı., · -ı di 

1 
: 

b:mvosı.ı) yok ha 1 Mf'scıa. ik!yil.z elli lede Kaiyop::ye yapmışsınız. Bia de o. dim. F..der m~cmuan (550) lira. ~düğüm için ml? Çocuk!. OOğsü, kollan, bacakları çıplaktı. Be_ scbeb ne? Be~ m! :'i e~' m s;n n e,j 
k!1'ı! tt'lı: altmış yaşında bir kadın gel_ nun lç~n ge~ik. - Aman ya ş..vh . smı-ra?._. . : Nevin barid tavırlarım Jmr ısında 1nı mft.ıc.lüb etmek 1 in ok 1:.azırlıkl; ben m1 senl bir gonul uJuncağı ı:. -: 
rn ıı b·•M<;ı san~!lze1 lı!imamı <'!eıtn - Sıze t&rıf edeyim. madam: ,.nn - B1!.~n tozhr Uç tane P.e-.y{lr. :hrl_ : ili ' ş 

1 
,,.""" 

1 
ıl d ç ç 1~akki ettim? Kalb.ml kırıyorsun boy-: 

· ı d ·ez yor ge di15 i an aş ıyor u • y:ı? Banyosunu hamamda yapsın, Me- 88bah Pangaltı h&ll.\&mmd.& :JaparBl.. . st banvova ::(r-1orlar. CUnt.:ü b .2' eı: . ,. . •k e bir insan gelir de senin kol!a rm a.J. 
1.. n altı on sek'z yirmi ınd nız j blln,.,.0 ıırt tane fü;f\nrfi<;fl d•nd.a bı>k : H.astalıklann, kaza1arın insan ru.. Fakat, ınektubla.ı okudu tan son-, . 

1 1 _ 11 se " o . · ı ,, yaş a · · ·· • . .. . h .. . . . . . di b" ·ra.sma atılır her ~yın sana ver-r """i 
n.ım . yahudl. erm"n., Rw; 1 l'berleri gel l - N'!den siz yapmı.yonrunu:ı:?. . leıııeğe mecbur oluyor. Ucyu llra ver. : u uv.erındek.i te.s!rlerınden bahçede.r- ra, o kadar soğudum ki, şıın ır • İ 
miş. Mflslihnzınlııtm ŞP.raitfnden bfrl - Bizim banyonu:.ı muslukjarı bo. < d.ım, banyoyu ılçe ibllı.ğ etı.im. ~ler. Bu doğru.. fakat Nevine ohn bın1kadın ola.rak ta hicleriml ~.ıa_Sed-ad?ıı . : 
de hemc!nsine tytıtk etm'!k deki! mi_ zu1du da ondan!. . j - Sonra ;;a şey·h?. . ~cım taptase dunıyor. O, kend:sine ya.mıyor, bana şayanı nefret bir in-ı Baştanba.§a, .~alan ve .. rı~a·i 
dir?. Beltı bu lozcatı&larm drah:>01aıa l On .~ Y~da :rıldız gibi bir rum , - GonlYOroiiWJ~ k1 ıurada cm::ı;. Ebrşı haşin davranışımı belki de, kosan halnde görünüyor. büt.~ -~adınl&r böyle ınl?. Şupb~ı:ız.1 
rı vok. Allah. Allah .. siz ben! o kadar l dilberi «elıyor. . 1 kırk tane degı.1, _1uz kır~ iane boı :casmın yüzünden ya.ralanışıma at. c- N.çin, niçin böylesin Seda<l?ıı ne gulunç, ne zavallı !Jluyor.ar -.e11 
mertuımetsiıı ırj nnnediyorsunıız?. Ne - Kele1nd.boc3ef~ Bana)?yapacslt. ugr(~~r~· ... ~ı:0:r

1• .... ı-.n..ak [fedlyor. diyordu.. «Birdenbire değiştin! koca_lvetin eline dü"itükleri zaman .. isyan 
d b k ı <ffnd ..,,rub ) .... _,. 6ln•z CH ~rubu banJ'OSU . ...,.,.... - ' - ---- • . 'ul" , - lt ıı..t rn en u ız an 1 .,,~ u ,_..,,nJ~- Sorul Se ecı- ---- a.-ı> : Ilt tır, .... u- ,..,_,_. y"-"'-e pus·· ku.r·· e mm aebeb oldutu k:azarun me& u dizlerimden iterek, ayagıı. a • 1 

k rt h tn ~ bi. 1 - ur mn kızım 9 • nemr .... - .... • --· a.A&illll.I uzowı _ . 
suna so ~ a .. er ~c g . e ı sln de J&Pmu mı'.Ylm h~? Demli Kadınlara Jnan olur mu?. :ceğlnı. ben miyim? Ha"bu'ki ben sana gös -'komodinin çekme.slnl k:r.ırcasına çe 
rer,tıt,et!!"i gosteTmeğe .. gayretn~fe:m,k- ı -'Kaıçliralcale".bu? . Yarm bİrt ma.ı·, gider~~ eder.,.E Nazan beni va1mz bınkmıyorterdl~in kahramanlıkla birka.tdshatim NazB,nayazdığı nıektublarıavu 
yey.m . . .aunu yapm!lmıh sa sı2 ı · k : • J- · · •• ~· Se j • . 
olmaz mı?. Ru~ d lbel'!o?rlnl <Hhıd şuJ - S!mdillk: parasız._ He n.tlt. -~et ~ ; h&pııoluru.aı. Seni de eıeeı:ı~ ;~ıhhatimle o kadar al!kadar ki.. fa-1bağland~ Nerede ise doneceı:.ıZ )ıyarak suratına rırıatt.ım. Iri kağı 
nıbu banyosu) odasına aldım. Kanunt aeüacak. o vakit gelıp hediyes.ıı, Te- l~~Bi~l ~enU.::m=t.en beni l ~kat bu ihtimam !>en! ürkütüyor. Budad..senınol~dan.kollarırun ~=~~0 tomarı yüzüne çarpmı..ştı. Avazım çık 
Sul t:uı S!lleymaJUJl me$lur şeyJJ :slıl-ı rtrslııica~ım: mı?fyj ad tlk · ~ilşünlliiWı'l Bu c~e ba.şJJna bir te. rsureUe ona biraz daha bağlanıyorum. da bir-aşk gece& yaşamadan ayr tıüı kadar bağırdım: 
mı gib! tahta çıktım. B!ZıDl g!bl sinni - ? e ne anı. 119 

bily l ıAet gellnıe aenl 0 felakete teşnk et. S Selmadan gelen meldublar birik.... istemiyorum ~uradan ... be_nl buraya c- Yalan kusuyorsun; nedir bun 
ııe-.r huhat.e vı\.cnl olmuş nsanlann artık l:ııoca • * . , JDİJ'el'ek kendi yatımla kend!.m k.avru. ~miş.. sürükliyen cazıb bir çıfUık. bayatı lar?. Sen benimle alay etmedin, se 
ilem! fanide göz11 oım:ız ya. Ha.şA, .._,., -ıji luP başımdaki fel.üe'i geçirebilmek : B ' t . beni h T1 di eli h d~ldir. Buraya Hazanı ö'&lediğimj . bi .. ili "''nc:ığı yerine koy 
g~zl,.rim· !lemi f:ın Y·' kapadım Tes Ay .._. ~ • .. . . : ı.r anesı em ae n r ' em . . d b' kib benı r gon o,, -
b'h~i llm 1d - . - o valdt tatil _malftm ya_ Cuma gün c.n b&D.lr.&ya be&J'ua lir& kendi Lamı.. =d~ündürdü. Bir izdivaçtan bahsed.i- lçin de gelmedım. Ş:m ı o ır ra . madın ha?.> 
. e e a ım. ım. AbdullaıhUllaleld efendi hesab def ma koydum. ' !Yor. Fazla ta!sllA.t vermemış.. talibin olarak k&r~ımda.. kaza, her hakikati Sapsarı taş gibi ayakta dureyord 
- SofUilun, banyoya glrin!z kı~- t.er:Ui ltoltuituna vu:-mu1 g<>ldl. - Ey :re ~h. .. sabc :yüksek bir aileye mensub olduğunu.'meydana çıkardL O sana dellce ~5ık- d tte , t•t ·yerek karşısına dl 

rım. - SeIAmünaleykilm ya şeyh Malı.. - Y~ıtm paradan bu be dil~ :babasının mevkii irtimat saklbi'tır. Sen de onu seviyorsun' Benim iM _e n ı rı 
Göıler!m '.\Clk mı, kapalı m1. yoksa mud! on beş lira .ldıyor. Fakat onu da - • >' • tı·b· eti k b 1 etmekten baş dim. 

lmllalı gibi ::ie yarı açılı: mı?. İlmi nn_ _ Al~Jdln:ısel{lm ya f(!Yh Abdllilah. t\irdüm mü, çaldırdım mı? . Herhalde , bulunduğunu, henüz knar vereme_liçin ma 11 ıy a u · •- Bunıa.r da yalan desene- bay 
cum bul İnsanı yerden a!n· trölı:e çı_ _ Bt.-iln .a.y başt!. 1 (1775) .ıtraıdan <17~ı lirasının hesebı- diğlnl, bu rusbetsi21 izdivaçtanka. çare yok. LD.kln, hayatına ondan beldi Kıpırdamıyordu. Gö-ı 
karır. gokten ;ılır yere ;ndlrir. Sakaya · nı b6Jle birer birer vereıı bir adam korktuğunu yazıyor. Selma. bulevvel prmiş bir kadın ola.:ak ben:n' . yorum.> . . , nnd 
gelmez. Kellm!!n1n na.ziganf'.sinı s5:v'iL = =lan yapslmı. - - · on Beş IinYa t.eneaW. e:.nıes_. Sen bu , .saadete lli.yıktır. Tafsilat istedim. de bak:arun var. Mnziyi gommek. i8- erınden akan yaşlar ~ analda ıarı 
yorıım: Kalbine !enalı'k getirmedikten _ tv; yal muh.uebe defterlerini fi18.n a:. Kuyru_ :oa~lba İstanbul yolu görünüyor. temlyorum. &!ni :st!yorum, senin ol_ yuvarlanıyor, yalvaran nazar 
sonra giil gibi ya:µ, değll mi?. tunu omwnuıa vur, devıetha~ıenın yo_ : mak istiyorum Sedad! Her şeye ra. bana bakıyordu. Hayatımda bu de~ 

Banyodan ~ıktı.k'.an sonra da bir hA- tunu tut. Baki talan on beş liranın ne : ................................................ i . beni bırakma-> ce hiddelŞendlğlm.i hatır1amıyoruıtl 

tfmes: var: Yedi defa dönttp Hind du.. Ytll"ldaıt: tt!f b&reaodığmı ak'mıa get.rmeğe ça.. : ••·· ............................................ z yım, . . . 
ası okuyar.aklar... Odada kim~ yok. kral d&l.ma tıOnah aayıımı.nr. lJlaeağım. Gelecek Cuma ge:t:r.s.in. o. ! ................................................ DiZlerl.me oturmuş, tcıllannı boy Asabun çok bozuk .. iç,mde bıriken 
Benim gözlerim Atemi faniye bpah.. BucQn hem ıflnah. hem h!:ranet. ı Dllll da hesabını böyle a:• yil&le yeri_ r Dün gece Nevin odama geldi. numa dolamış, başını başıma daya - V1\nlar.n. ıstırabların boşaIUll 
göz .kapaklarıııı::ı yan ac;tıt olması r.e lı"'lmal lı:komenl j dm eeYhbnl Ded!m- i Bu ziyaı-etı hem bekliyor, hem be mıştı. şiddetli olmuştu. 
zarar verir. 4 ka:bde. kalbim ve iôz- " - ???.... iemıyordum. Bekliyordum, çünkü, da c - Bu sükiitun beni korkutuyor] 
lerlm Alemi tan!n bpal! d~: ıntf. Artilrma Kunun• (,\rkasl ftrl 1 

ı..ıı...---llhılllllMis.n.-.1.;·JJ,:-tııt.a.n sonra kurulan.. llalamuıi Saim .1.l&&IMlal "-.... --------·--------------·-·-............ •••••••••••••·-·~· .. ··-·····-··--····----··--··-·-----···-.. 



içyiizü 
Yazan: Arkadi Averçenlıo Çeviren: lbrahim Houl 

• 
işin 

Kadm ne dedi? 
Hulyalı hulyalı gülümsiyerek: 
- Erkekler ne kadar komik, ne u 

!ar tuhaf .. dedi. 
Bunun bir iltltat mı yok.sa bir ha-

ta ' ~t mi olduğunu ke.stlreıniyere.lt 
lıuphem bir tavırla cevab verdim: 
- Pek doğru• .. 
- Bilir m ıtın Z k1 o hale k1 bir O 

~llodur. Baı.an onunla evlendığinı; 
le pişmanım. Başı da herhalde .sar. 
ılar içindedir muhkkak.. 

Derhl hatırladım, sordum. 

- 'Öç hafta evve~ mi, dediniZ. 
meydanda mı oturuyodunu-z:?. 

- Evet. Oturuyordum. İhtimal 
gazetede ok.umuş>undul". Çok gar.b 
bir şey .. sıralardan birine çökmüştüm. 
Kibritimi unutmuşum. Canım da m:.it 
hiş al.gara istiyordu. İçimden, ah dı.. 
yordum birisi geçse de kibrit ı..stesem .. 
tam bu sırada yanında cadaloz bir 

karı olduğu halde avalln biri aökün 
etti. Sigarasını da keyifli keyifii tüt. 
türüyordu. Fırsat bu fırsattır, dedim. 
Ayda kalktım. Koluna dokundum 
Ye en nazik bir tavırla; 

- Klbrltlniz var mı efendim? .. De
dim .. çılgın herit ne yapsa beğenir
.sin, yere eğildi. Yerden bir oeY aldı. 
Bir saniye &0nra da kafam l·aralı o. 
larak kendimi yerde buldum. 

Ona. baktım, clddl ciddi sordum: 
- Hakikaten deli mi idi? 

Cevab verdi: 
- Yüzde yüz eminim efendim. 

Gazeteler ne yazdı? 
- Ha!. .. Kocanızın başı değil ml? 
~kat o ... Kadın bana acıyarak baktı: Bir saat sonra gueteye giderek ko 

b- Yok canım ..• onun bful de· ııne _..;rdllti bir tuğ'ayı dellanlmın ra brım da pıdanta kfipeler!n; tak. leU!Jonları kar!ilırıhm. ve üç halla 
•• 

0 
kırdı. başında iki parça etti. Aman o ne mUJtı. ttstellk meydanda da kim.secllt evvelki za.l>ıta h:ı.vadisini buldum. o. 

- Düştü filan, yoksa başka bir ta- sesti il .. Delikanlı tütük gibi yere d\ii ı ler yoktu. var kıyas et. kudum. Şunları ya-z:ıyordu: 

1 

mı geç'.rdi idi? tü. Aman ne müthişti!. - Ma·mın .sizi soymak niyetinde Blr kaza 
:- Hayır efendim, hayır, Jtocam _Peki amma, tocanızın birdenbL oldu~ndan emin mlain? cı..'h..t.. rb lhtf.t d .ıkanlının .kafasını kırdı. d ....,..b ..... ln ga c 'n elci meydanlM. B re böyle ıosbnçlıl< damuının tut. - All&h allab .. ne k!ügl bellrsbln an ır cı. gayet t•k glylnmôf bir .._ 

k u ,;;,,ıerden hiçbir ..,. aiılamıya. masma sebeb ne idi? 1"ri tenha b'r yerde yanınıza yakla. dam sırarun dlbo"nde 1>a4ından yaralı kadının yüzüne baktım. t k 
1 

... 1 klb ·ı •·te d olarak bulunmuştur. Ancak basta.. Kadın omuz1:ırını &1k i: ~r, o unuzu ya ... a ar, rı .... r e nede kend'·ine 1 b' 
- Vak'a>" an'atma.sanı' doğru.su . ~ ge e .len yarabnm 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Z!.raat Banıtasmda Jı:umbaralı ve llıbamZ tasarruf besablann 
az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa oekllecek kur'a lle ..... da.1 ... en 
pllna göre lkraml7e datıtııacattır. ..,... ... akl 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 l) 500 » 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 ., 

40 )) ı 00 » 4,000 )) 
ı 00 » 50 » 5,000 )) 
120 » 40 » 4,800 » 
ı 60 » 20 • 3,200 » 

J)lllat: Hesııblanndak.\ paralar blr aene içinde 60 l1nd 
dUsmiYeolere ikramiye eıtcbtı takdirde cı. 20 fazlaaile verıl k: aeatı 

Kur'alar ,enerlP 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran, ıı Eylfil eceıı Bi. 
tAntm tapihl•nn~e cekll~eltttr. • rlncı 

•kın . • , _ Erkeklerin komik, tuhaf olduk- bundac daha ölA bir delll, b<r lsbat sarhO§luk netıces"nde yere dfiterek 

a donece~lm, ded.m. . ? , - Ha . d ı d d m ıarını söylenıedmt mıydl. .. Diye ce- olur mu? Ben de durur muyum. He_ yaralandığı samlmrLktadır. 

t 
·· a ~ey uyma ıı;..nı~ u_ u tunı Ya.. işte böyle. ti<; hafta ka_ vab verdi. men faaliyete geçtim. Karatanın ka_ 

r e.,eı, kocamla, meydandan ..... Koca ne dedi? fasını... _... T .. o S'oU ................ ...._.. Sulh •. _ .................. , •ı '" dönüyorduk. B.r ır.nıııanı.n Ne denir?. BU>bütün §"41rat•k yo. dan• ..,_..,.ı Yut .. ıd.re ki>yQnden ı nüm ve Çınarlık m<?vki'nde klı n ş-
•n - d ı.ryerek soka la koyuldum. Or'.akllyd• V•PU' lat.-csı cadd•.!n. Mehm<ıd oğlu z,.,.Y• Bokallmm Halli, ar. (laltl&., ŞI. Ahmod C'n • 11.h 

:na .,ım:, lk ki o'nu gOrdüm. Bir Kadından musaa e ' - de 18 No. ıu ananın 9/El'IOl/2>14 "n mahkomeınhde •ÇD113 oldurıu tapu mod tarla!arlle mahdud ,ki '•öı;Um " 
""' oturmuştu. Siyah sa<Jan .. ta çıktım. Köşeyi dOn.,ten koc..Ue Baska' ar 1 ne d edile r? namı. ıar;hl! "''"'"'"te !stlnaden Ah. ...,,uı ..... mda .. ..,, hU<bxllan - .... Çınarbk mevkllode .. b R İb hık bir Yil'1i vanıı. Bn tıp ın.aoıarın bun!• boruna g•ldim. ' dull•h oğlu Ha,.n ve'"'"' taralından ~da . ,..,., tarıaıann namma jeoCllbıl rahm, ar. Bekir. şı. Yol. Cn. '~ah;,İ 

zan ne kadar aptal, budala, ah- - Merhaba yahut .• Dedhn, E'nin At>amdan ,,.., s..ıendi: lntll<Aleıı t.eo;ili tal"' Nl·tm•'<t• •• de •"""" obna<la: tarlalarl!e mahdud 3 dönil ' ak b.. se · g'"re 1ıe ol r? Allahını mezkOr temessll~n 1290 tarlhlnde mu Adapa-z:an Yuk:arıdere töYil Elma paklı me k' m 'e Kn.. 

1 

· on oldnklannı billr~n!z. Da. A]iJ<lran ba,...en oldU~\<nU söylü • - °' 0 ı ' ne u · .,..e ..,..,..ııgıwırn tasarrufunun yatalı ınevkilnde kAln Şr. F•- ve mld ş· v~.!1:de kA.ln Şr. Yol, Or. Hl.. ";!' büyük sıyoh bir şapka vardı. yorlar. MU etin kafasını gözünü ya. seven tutmasın efendimizi!- leav'ki için tahkik.; yapılmak 0,... Hayrl,., ar. ,.ıu<k, şı, Fatma. en. • '· ...,,,, en. İiYM tarlalarlJ• nı ."' ".'>o .,...,.,. hant. Yanatl•, • nyorınuşsun?. r>öndüm. üç halta dır görmediğim ıt/10/941 cumam.. gOnU '>.'od•n '°" oaiılıt ne ""'1dud 2 dönllm ve ma malıdud iki dönüm tarı.,, e .. vacmın 
ap ..... na Yttrumekten al al olmUf•U· • Kahkahalarla gülme!• başladı: b~ arkad.,la brıı!aştım. ra mah.,lin• meınm gOndnnte•ktlr. ayni movklde k•tn Şr. M<bmod, ar. 30 senedenherl bil• niza ve lıilA ,.,.., ~ oğ'an o bl b tıı satın• Bu .,.,,. h&k,>nd• başkaOA taoamd çai•lık, Şlmalen oabll<. en. Fatma ile tahtı laoamıfıındA "" •ra&tlnde o;ıu.. 
ile d ·rna r 'l • _ Demek karımla konWJtıın .. Al- - Vay canına, diye ŞaıJtım .. seni dd b ~............ :ı..ft:ı..•·ıe ................ ..~ııın· ı ıste-e a ~ kol 1 i"'1nd• uhmanlarm e!>'1''nd•kl vo """"'""iki dönüm ve !<"" k6Y ôva. •- -~ - -
a '"""'ya • kall".!P kocamın U· !ahtan ki tuğ\ıı parçası vaktônde im.. böyle kimler gaga!am>§?. ,.iki ıasamıfl"i"!le b'rllkt.e ,,.. ... rında kAln Şr. yol, Or. uuı. ŞL M•h mı. obnakla :yukarıda hududlan 10.. 

- I<lbr:;ı:.: "'rdu: dadıına yetı,ıi.. yoksa topun af'ında - Daha bugün hastaneden çık- taş TapU alcUli mnhWzhJ•na 9W1023 mod en. Muatala tarlarll• ınahdud 3 1Dlı mllddeal>Uı ,,,__ -mı! ,. 
41tr • var mı eıendhn? b. d tun. Hfü da ha1'izim. dedi. ....,,. No. '"' t.h<lka' .UnU mahAlll. döııllm vo - BağA'kaa m- mülkl,.t lddla>mdo bolun niann 
" "'- yan; kocam. kolunu çekti, idim Tasavvur et dostum, ce un el n• .. lece• memura mür,.,aat ehnelerl Şr. MMmed. Or. Pahr' ŞI. Zclml,., mahkemem;.. m.,_.ııaı-ı 1IAn olu.. 

et ld>. •• b~ , mşek •üraUe, e. beşyüz liraya yakın para vardı. Son. - O.çm.ş olsun. Hastalığın ne idi? ;ıAn oıunıır. • en. 114ebmed ı.arıarile mahdud "" dll. nur. .... 81? 



rilen konferansları ihtiva ed.!y0r. 
San'&t, tarih. hııkuk, edebiyat, fo~ 
lor, temaşa, vesalr muhtelif Bigada da "Yardımsevenler" 

Cemiyeti teşekkül etti 
Dilekler 

ihtiyaclar 

köşeleı\ndıe b ~ 

mevzularda. en salA.J:ıtyetll mm ve N il h Ü . b 
1 =~~ ~am:::ı~:ı ~~1::~i ~~~~~~ı1 uru a g reşmıye aşıyor 

memnunıy~r.l.e karşılanacak blr h~dıse. - -- · 
dir. Bu b.roşürier bu suretle tevall et-1 - TelMI Sor be, kefeı·acaza ... Öyle - Pehlivan, cidden bu güreş senm 

MannanıJa mekıebsiz ve tikçe biı'kaç S'!De SODT.a pek kıyml"f.11 der bel için bıÇllmi.ş kaftandır. Kimse yenemes 
bir kültür haz\nesi vilcuda gı-lecek de_ Yusuf; Piyere sordu: aeni. 

B1ga (Hı.ı.su.st) - GeıQen hafta Balk 1 fında.n herkes, Qocuk &!trg~ Ku.. m:aallimm bir adacık mektir. Bunu dtlşltnen ve bu o.ü~Un _ - Es,.,a.h ııfue.;. mi bu bel - Doğru ço::bacım bet Ne yapsam 
evinde jehrim1?iin ınünevver bayan -1 rumu binasında muvakkaten bulu - ---- cey.; taıhak:kuk ettirenlerin h:mmetlerl - Evet; ecnebıler böyle ııürc§lr.. bu heriflerden koruyamam paı;aıarımı 
la.n bir tople.nt.ı. yapmışl'ar, arala _ nan müttüll.k dalrealne müracaat e: Marmara Pa.şa.limanı adasından ya var olsun derim. - Tevekkel: değil? .. Hepten kor t.o-ı be!. 
rmda bir cYa.rdımsevenler> cemiyeti diyor ve bu yüzden ha.Tll za.bmet zılıyor: Adamızda 15 köyün 200 den Yürekten zehirler (Rubaileı·). -ı·a • Pal olur bu keferecazları.. Yusu!la, Ahmed! kastediyordu ÇUn_ 
teşkil etmişlerdir. Bu cemiyete, kaza çekiliyordu. Ahiı-en bazı hayır.sever ve,fazla 90eutu n.rd.ır. Fakat buula.r mnı Necm.l Nw-et.tıa -Rubai, Dlvan Mösyö Plyer, lafı dana. ziyade usa.t.. kil; bu pehlivanlar onu dalarak· paça.. 
kayma.kamı Hikmet Ararın ~ MelA- ham.J,yet erbabu.ım yardım.ile evkaf se:oelerdem>ert mekte~izdlrler. Şiin.. edelbiyatı uazmı şokillerınln muvaf!a_,mak ve ağdalanıak için: larınctan ve ayaklarından yak.ılıyaralc 
h'at Arar, ttti!akl& b~ .seç1lın1f, 1DüdürlüP, tara.tından satılığa. çıka_/dıye kllda.r Adada ne bir mekteb ya ldyet. en ııüo olanlarından blridir. Çün - Bu kefereler, hakikaten bir şey yen~rlardı. 
cemiyet o ııünden itibaren faaliyete rılan htikftm.ei eiVarmda'-' "'"ki evk~., pılınq. ne de bir muall1m tayin edil_ itti dört mısra içine bütün bir ruh ha_lbllme~er. H~ böyle s;üreşirler. tn.san Yom: Fille C9.praz, boyunduruk, 

ıu "'"" ,... leti veya. hayl.;; fe!sefe& sık.ıştın~ma:C hiç böyle güreş yapabilir mi? .. Çabu. t.ırpan, yan b:ı.ş ilb .. belden yukarı o_ 
geçm.lşt1r. dairesi binası satın alınmış ve JlüL miştlr. zaruNtt vardır. Onun !ç'ndlr 1'1 dlv3.n cak yenilir. YllDlar tatbik oluna.bilir mi idi? 

İlk J.t elarat buı iyi11keever yurd- tülük c:lainW. olmak üzere memleke. :ııoo den fazla §Oetık bütün bir edebiyatı tarihim.17.de Azm..!zad-0 m.) Ahmed, cevab vermişti: Filizi, ancak da.19.rak V<! paçalarından 
d.84la.rın bam.qet!erine ba.şrnru.lmuş, te teberrtt edllmiştir. 811 yıllarını mektebsiz Vfl muallim.siz letı ile Nedim bu tan.dA hemen hemen - Baka; böyle güreş olur mu be! yakalayıp yeneb1!1l'lerd1. Ona, k:ız b_ 
fimdllik ytlz liradan fazla bir para ola.ra.k ı:eçtr!yorlar. Maarif Veltllhni- başta ıe~.a ve isim:eri sık sık gecen Heptfln maskaralık bel nadı, ön çaprazı nırulabilir m! idi? 

1anmlf, bununla bu yıl ortaokul. IMnirJe tiitiin fab •1t zin nazarı dlkk:at1n1 oelbeder1ır..> ti<ıtaıdlardand~r. - Yusu.fla Ahmed:n ve akadaşlanrun Fll!zln öyle gen1ş ve etli göğsU vnrdı 
pek 1y1 derecede mezun olan fa.. • rı aaı ame- Rubai hece vev..nıle dl! ya~nla.billr mi? bu şekılde güreş tutaca'ıc.lan hatır ve ki: buna, kol uzanır mı idi? 

kir bir aile Jı.:ısı 1.t.anbul kız muııllim lnıne bedava yemek Evet, yazıW.biEr. Nasıı ki b'..l vezlnle!hayalle~e sei,m:yordu. Bu sef?eble j Binaenaleyh; alafranıra güreşte her 
okuluna talı.sil için göndert1m1ştir. . verilecek l•kenderıında bir otomobil ga.zeı bile Y'zan mım şe.lrler.miz var_,Pıyere şoyle bır sual tevcih etmı:vor_ valcit kArlı olabllircH. 

lzmi ( · L-----da L.!- kı·~,· 
0 
•. ldu··, u··~ dır. Bir misal ola'8.k Orhan SC'yfin1nllardı: Alafranga güreştı:?, F:Uze ç,tpraz vu. 

Cemiyet, peyderpey faallyettni ar_ r Huswd) - Inhisa.rlar ida_ llUUWJl1I uu " :J' «Gö'Llerde sey0hat·ıı> isknll ş1 rlni z:kro_ ~ Burada, bizde mi böyle güreşe_ rulamazdı. Kol kapıp aşırmak o:amoz.. 
tıracak, 'Ve bayırlı teşebbüslerde bu - resi tara!mdan bir milyon lira sarfi- kiti ytıTalandı deb111.rlm. Bu şl!T~n tnt!şarınd;ı pek be_ ccgız. dı. Kafa kapıp aşırmak h!c olına1,d1 
unacalı::tır. Melliıat Arann bu ilk te- le l.n.şa edilmekte olan Alsanca.kta Ant& (H si) _ Evv Ik ün tenilmesl 1e ım iddiala:ı twsik edebLj Akılsız gibi duran Nurullah, kendi. HWAsa: olmazdı, olamazdı. Bu SPbeble: 
şebbftsft, mem~ekette derin bir mem.. modern t1itün d8PQsn bu aene sonun i:s Q& ';'8u d ali e 

1 :ı Ur. O halde hece vemil.e rttbsi deıne yarar olduğu cihethı, ortaya akıllı- PlI1z iÇin alafrang güreş b:ç·'m. iş kaf_ 
uniyetle karşılaBmıştır. da mütaahhicU tarafından ikmal edi_ lnkdeenc:c:._runotoymoobunil altaA"ı-:~1 olmmeu: v; yazabU1rl2:. Ye~er kl muvafW: olalım. ca b.r lA.f attı: tandı. 

ahDdı lecekttr De wu ......., ~ Necmi Nurettin m'lll vıezlnle rubai - Tehe! .. Tam benim yapacal'tm Koca Yusufla arka1.:ı.şl9.rı, F.ı:zıe a. 
llalke'flne kıyuıetlt bd' »iJ'ano . · po ancak dört ay .sonra Süleyman a.dmd'a blr gencl.n ölümü, tt><:rübelennıde hak'kile mm·amı.t olmuş gtireş bu be! lay ediyorlardı: 

Çok fY1 çalışma~ta olan ~ daıme. lrul1.aııılmağa başlanacaktır. üç va.tıandqm da yaral&nmaaile net.L mu.dur? Bir Uk denem~ ohnk t1evet,. Ahmed, cevab verdi: - Ehi Artık keferelerin köçek aüre, 
tın bedii zev.ldnı tatmine uğraşan Ay başından itı1>aren İnıiliarlar ida 1 ...... ı.~'- d ehil' An '· 1 d .. T m in wUre 1 1a· uzun •e -ı~d ka""'4hli l 

n i<lıan heyeti, ıe~erde n!Sl Mk ıS' abetı·ı bir kararla ızm· : .. de'·' ce e~...... .. . en ır. c.ı.,.., mevzu.arın :ı. mum- - a • sen • ş.n . il'" e _... van o ursun be!. d.yor-
uraııanmxıilZl· ...... ... ıı..ı d kUn oldulhı ka.ıiar mi ruba.! u~tadla_ deve gibi olan ayakların sigortaya eil'. lardı. 
halkın "' demek olan bu seviınll Yt1- ttit.ilıı fabrikasında çalışan 2200 ııçi Be~nll şofor Ahmed.in idaresın ~- nnın Yolundan avnlmazsa ... Bir de şıı mis oluyor değil mi?.. Piyer; Filize fırsatını düşürüp şun.. 
vaya, p kl;1met.U bir piyano satın ye her ıün mun~zam surette ücre~ ki 47a numara.lı otobüs Belen.den • var: Rrtbal hece ile de y:ı.nln"lcen, hPr - Böyle güreşe canım kurban Ah. ıan tek.Uf etti: 

ıştir. İstiyen gen~lere piyano den .ıı1z sıcak yemek verecektir. Bu h11Sus~ kenderuna ııtderken fren P~·lryarak ~en evvel cıok ahenkll olmalıdır. Hal med bel. Ne paçası var, ne 8&1'1DA8l ve - Pehllvanmı; istersen soyun da 
ftlileoektlr. Halk'evtmizde bu ta hazırlıklara devam edilmektedir. de~ ve ydlcularda.n. Süle~ank buki eHmizdeld bu küçl.!.k l)11r kltabının ne de aşırması be?.. şunlarla bir güreş idmanı ya.p! .. 

lfl~:Ml•an itıiba:ren cBo6y:al yardım• ölmilt, .ı.ııkenderundan Seltnı. An a - bir kl3ıın rtfua.\forinde bir elbetin lh.ı Yusuf, gillerer:: 1"il1z. ~dı. Hio tereddüd etmeden 

tn ....,._,. ... .,.__ gos" ter1ım·1.,... b""' _ yada.n Nihad oğlu İhsan ve gene • .\o_ mal edilmiş o!duğtrnu görtıyonız. Maa_ - Durma sen de böyle güreş bel Piyere: 
v-_. ~ J~ .... Bayındırda bir köylü iki takyada.n kömlirctı Ali yanı.lanın~- ma.fih muhtelif rubaıllerin görüşlerınJaepten kazanırsm be! - Soyunayım bel 

vagon arasında can verdi 1 d (le kcndne :;-öre orl lina.i Y!'..Slfiar oq Mösyö ptyer; mükft.lemen•n bu şekle Dedi. Koca Yusuf ve arkadaşları 
Çoaak ır..trseme ltlll'IUIHI Wnaa a~ ır. duğı.mu da !nk1r edem-:.yiz. Bu vasıflar1 girmestnden m'!mnundu. Filiz Nurul_ gülmeden lonlıvorlardı. 
Ha~ zaman.dır bara.biye yüz tut.. İzmir (Hususi) - Bayındırda De_ Ihsan ile Siileymanm yarası ağırca birçok: k:1mcıeler1n dUşüncASlneı ceva!>paha yüz altın verse bu sözü söylete.. P ilizln; soyunup idman gllr0şi yap. 
m~ oıan fehrtmiz Çocuk Esil'geme re~ı istasyonunda feci bir kaza ollolduğunda.n İskenderun hastnlıaııe - olmasa ve o dtlşU:tccı.ere uymasa bıle, mezdl. !.ş yavaş, yavıu;ı kolaylaşıy0rdu. ınaP karar verdiğini gören Mosyö P1-

urumu binaı, ıeçenktrde bazı ha- mu,ştur. Tire iStasyonundan gelen va- sine kaldırılmı,ş. şoför Ahmed firar şatt, kendisini b11 türlü: 'ıtayıdlardan a.- Demete: evvel~. Filiz Nurullahı ıoyup yerin sevincine payan ~ktu. Derhal. 
t erba.buwl nakdi ya.Mnnlaıile gonla.r, boşaltma ma.halllne götürü_.etmlştir. .. 1.ade tutunca ortada mesele t..almıyabi_ meydana Clkıırmaıı idl. pehlivanı01 yanın:\ alıp soyunma oda. 

i bafta,n ve mftceddeden tamir e_ !ürken amele Derebaşı köyü halkın_ Vak'a. mahalllM giden cumhu.ri - lir. H.aldkaten; l11lliz, bu güreşten oot sına silrOkledl. 
_.._ B ....__.._ biri la 

1 
ak d 

1 
yet müd<ieiumuınıai ve Jıındarnıa ku Velhasıl, Divıın şairi Sa.bıt"ten sonra.1kArıı cık.ardı. Bu derece sallı ve iri Praruım sporcuıan; P!Lzi daha iri vf 

9"'"· u um .... a z 0 m da.o Ali o~lu 34 yaşın a A 1 Sobuk ıki ~ garlJJ fikir ve teşbihlP.rln hecede de gövdesine nazaran o-:ı.u, yat ııUreşinde okkalı gördtlklerinden arkadaş:arının 
otuz ta.ne klmstai'& yavru ba - vagon arasında kalarak tamponlar manda.nı derha.l. tahkikat.& el toymu.ş bir ı;a1Tln1 ırlk'lycırtı'll. He1e flk!r bah-jhem Yusuf, hem de Fll'bell Kara Ah. başı ve IJOYUllnıaBtnı da bun'l. h<ım1et. 

~moos&ta ve ilk 'l'e orta tahsillerine tıl.nı.fından sıkıştırılmak suretile ya_ tur. sinde, şa.irln kıulm!ar h&kkında!d h\L med yeniyorlardı.t Vücudunun irlliti. mişlerdi. Öyle ya: Pariste ilk o:araX 
devam etmektedir. ralanm14 ve baygın bir halde !sta.'!yon B J J h, kl .. b- t kUmlel"i ve ifa.de!erl. mtttn;şı İFte bir_ okkaııı para etmıyordu. ancak b:r idman gUreşine bile en bBş 

Geçen hafta, azammn yeni ve ha binMlll& götürülürken ölmüştür. Ad_ ur ur a fe ır u a . h(' ınical: MösYö Plyer, fuııatı kıı.çınn&dı. Nu.. olan çıkabllirdi. 
iyetli Jcaymalcamı Hikmet Arar, eşi_ liyece hAd18e tahk1katın3. el konmuş- Burdur (Hu,sıısl) - Burd.urda mil.~€: Her kadın. kf'di ~ibl fP!IJlledtr sevilnıeğf!. ıııllaha dönerek:: 

b'"""'"~- lt ..... .-a -""""lŞlar ye tur nevıver k111lenin :&tiraıhatını temin e-, j=======================-==============:::ıı 
~ .... ........ u...... ' - · debtıece'Jt blr kilde d,e blP , Erkf"ttn bu dünyada bir tek avrat ma- mısralara da rastlıyoruz. Bunlar bu ki.. manlarJOt 
r1 .,ıu.tıı ellerile ok.ı}a.mışlar ve • fe' yenı n lrymrJ, tabın içinde acaba en gUzelleri mi? Ben clünya11 leierhn, ahret olsun on. 

zıjan 19k• 1evıııtl .suretile taltif et- Söğüdde bir sünnet diiğünii (Şehir klübü) teals eıil1m.~tir. Çalım satma o kadar, el elden W.-tön Jar..., 
erdtr. .Kurumun bir hayli fahri . .. Geçenlerde P.Yet ı>a.nıimi ve ne-zih Yet" 3'iiziinde k:ddık('l\ aHana-o nm bir olar. Daha mlı;aI verme:t isterdim amıJI' 

""-~'""~uaust> K- S~Ud bıın_:~y 
7
"
2
6 

bir şekilde küşad rec~ml yapılan k:lub t<:k kızı, Senin de 4&kağına kil' clUşıüiii gün 1&l'dlr. ,,,..,..,_ _,...geme urumu ur-..a . yazık ki sütunumda yer kalmadı.. LllC. 
7etıDı oocutun sünnctle~ni Japtırmış.. ~k tıtlz ~ ~as eller~ tdt>re edıl. Nı- boi'uşma bftec.-ek, ne rek.:lbet. rıe olar. fen bu kadarla l!ct..!a edln! 
tır. mektedir. un. 

~ M.a.amati-.h bu ruoMler ~ eöı'le DiiAJ'• ri.Yarlanam.Ji, alan$ ma.li • 

(Arkası var' 

Balici Fahri Ozıwsof 
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Üçlü paktın 
yıldönümü 

llerlin, yakuula yeni bir dev
letin dalaa ii,lii pakta iltihak 

edeceğini bildiriyor 
Roma 27 CA.A.> - .stefanh: 
Roma siya.al meha.flli Uı;lü palı:tm 
~m blrıncl yıldönUmllntın bugün 
1'°ına, Tokyo ye Berlinde manıdar tö. 
1'n1erıe ltutıaodıtını vı öç memleket 
IG&1bua.tıııın pattı imu eden üc mil. 
le&.ıe mUtM.lı:lhen pakta. iltihak eden 
diler memleke•ıır araamda sıkı d06t. 
ltat b&tlarını bel rtmekte müttehld ol. 
clatunu be7an a emelı:tedlr. 

Yeni bir iltihak mı? 
Uc ü J>aktm yıldonümü münaSebetile 

bucUn Mlıhwr cuetelerı bu paktın e_ 
heınmJyet.ıni ,&ı.rir yazılar yazmıs.. 
l&rdır. l!erlln ıi1aaJ mahfellerınde slJY. 
leruııttne ııöre yalunda yeni tıir devlet 
daha Qç111 pakta lltllalc edııcektir. 

<Radyo ıazetesi) 
---~--

• 
1. 

Almanyanın Tahran bnynkl ııtaranık ı ç rv. 
1 · · A karadan geçti kanuna e ÇiSi n - Amerika Bahriye 

N k Pasifikte kauçuk j yonıar aarıe«tucl( bhkim eden ıa.u. 
:traııdan AI ErZUrUJD 2'1 <A.A.> - Macaristanm 3Zlrl 8DUDUO tereolıı 'llaklki maksadı .taponııuua 

AnkAN 27 c~.> -lan AJmanY~ Tahran maalMıatsüzan refakatlerinde ale hı•nde bulunuyor derdi Hind Denl&ine haldı etmesine mAQ1 ol 
lll&D)'&.V& döom-ı.e o • Y mak tein araya aıılması mU.kUI Wr 
bUyilk elçiai !le 474 .A1ma11 tebaaam - eiçillk memurlarmdan üı; kle' buıua • Vaş ncton 27 <A.A.> - Amerika Yazanı S•lim Ra~p EtJMt •etıld ko)'IUk dettı. kauoaır kaynakla,. 
d&n milrekkeb katile btWÜD hlısust b:r dııiU haJde dlln otomobdle buraya bahriye nazırı elbay Knox hafta ı!c ti.. nm himaye t!cl bllecelc •e Pl'ek tur. 
trenle şeh ı.m u &'elm şler ve bir aa~ 1 1eımış ve ~ trenlle İa'..anbıı a ha. caret mecmuaınrıda yazdtiı bir m ka _ D ü.nkü telP'ı&flar arasmda bir kô. nıa serek mbda aacla kendi ~ 
bir t v k un.al sonra buradan a reket emıı.ur. lede bitu.rflık kanununun ltaldınlma • 1eye .sakqualf birkaç aa ırlı.k bir lctebılecek bir il rl mevzı hdas e mek 
mışlardır. sını ve başlıca deniz ticaret yollan cL haber vardı. 'lladcli utinde büyük e.. il. Ba clvanlakl bu iin tn~lia müstem - 5 varındaki Amer!.ka denıa tw\eJ ın n kuv h mlyetl hah bnlunan bu haberin dik lekeleriuln vauytt ve mevkii ri hep 

·ı zm·rde bı·r adam kar sını vet.ıendırilmesini tavaıye etme ted r. kata.en kafbllmcsı ıhtimallnl du üne- ba plinı muvaffak edecek ıurette tor Knox diyor ki: re üzerinde durmayı Vt! ifade ettlti tllt edilmiş ve na gore tedbiri r aım:: 
Groenlandı v<> tzılnd'lYl mı vakltat manan &ahili etmt!7J faydalı 'baldam. m81tır. Şarası ınuba a ız nlaralc id-

k 
ıı d H d n ı.aumız BüYUk Brlt.my11.ya 8 den At. Bu haber şudur: dla edUehlllr ki ba harbi Alnınn,aya 

d llyara o ur u Jf.nt.t yollarında bize llsler temin et. cVeUi paktın hnn!l'lllın nldönömii kaybet&lttbllecek olan ne petrol llkm. 

Y
erin en yara ~ bitar&flık kanununun aleyh'rı. htirat~~~~aaa!--=.ıd:'ni ::k U:ey:*:1d:.:.=.-::y.:ewa:~ 

de bulunmuş ve demiştir kl: Japon IÖacösü D. işi aüylem4Ur. HiJ.. mal, ancak kauç ı' tikdanınclan dola.. 

hmir t'1 <BmusO - eab&hleYin K - ~anan katil: ~e muvaffak olmamıştır. Muvaf. betle söyllyecelf notnktan vaza-l'çmek Almanyanın bu h rbd , ıcntollk k a.. 
çecüerde blr oina&'et ı.ıenmlttır'.&~ _ şUphelen yordum. bir ltdlr oldu. tak otamaırnıtır. çUnkU b.ı dUııyada merburlyetlnde kalmı<Jhr.~ çuk ihtiyacı dört rli'z bin ton tadar. 
.raınan adındAki adıun ıu.st.aııd .. 'ow.. oemlştir. Katllm manyak oldutu sa. semllerlmı.fn ve mallarımızın h.maye. Jaımnvn llr <\mrr ka nrasınıla lıır dır. Sun'i vasıta ile imal eU ti ve na. 

e j erinden yaralıY&r&< öldilrmU. Ur. Ya. Bu kanun Giyasetı h yeti umum!ycsi llyetçi llder Naoma dabl bu münase. ;rı tahakkuk edebilir. 7.lra: 

şiipbelenditi ııeno ve süael kar~ beş nıııyor. aiDden oot daha mUhım şeyler oldu _ takım mtbalı:erelerlıı ee....,.an ettitt şU na adını verdltl lı:ııneıırun :mlktan 

Denl•zd J ve havada teri evinde tabanca lı:.Ul"fUDU e tunu idralı:. 4ıttit. BuaünkU harb.n ne. Slrada Japonyi\dıan selen ba haM!'in 19e '10 bin tondur. Almanvanın bii in 

M k 
• ~cesine ballı muazzam m lfll . ı ar 10n derece manidar oldatunda ıtüııhe pyreti atik dann b• (330) b n teqa 

(na.tarafı 1 tnri &Mf~1 - d .. re J os ovaya yenı tan bir euur ile müdrik bulunuyoruz: yoldur. Ba telD'at'ı mutlak miltaln et ltalmaktar. .Jspenyannı Amerika ile 
~ &t4ı-"-+... Btngazlde pr<ttek~ Lon raya go u..~~2'1 <deaJscA.A.) Uere_ ~~ 14 tltlın& saman, bundan ~ıkarablle-ce_ miiulleraJ, bilb&ala bıı nokta il&eıtDa. 

ıuu1v b• h 1 • tı ... _..... ..,._.... timi• llllUl&. f&JllOD tdyaaetincJ,. Mlhvto. Cft'f!Yan etmek"dir. ımıaakt.l't'ler ke_ 
llleVZiJerl mitralyöz at.tane tutu1mlli- ı e t ır am e mı r 7enl ticaret semisfnırı suya indirilmesi re aleyhdar 1ııası tenMrillerfn bellrmek llldftl taklllrde Malf'ZY& a kam ft 

da t"Qr. Bu gans anın . m'tneeebeWe reJa Rl1JINlt semi yapıcı. te ehlahndan INı'ettir. Fabt dıter kaaeü tedariki malı:udfle lıör taarra 
incua bomb&l'dlm&D ~!eri (R&I tarafı ı lncl sa1fa4a) tanna gönderdltl mesaj:ia şunları aöy. bir tel1T&f, biyle bir tefsire mahal ftl' :raJnhnası araritllr. Amerlbn'ft ..... 

101 bofunda motörlü nakil naaıala- • Ü• &ar-Jemfştir. ıemlşt.lr· mf'dlktf.n ltqJra Japon ~rtktlnftn Dkerelerin kf'lllbıle9I ile 18temedlll • 

111~01 

tını ve yerdeti tayyareleri de bom - vazıye Cenııbda vaziyet cAJneritada .fn.f'l edilen bu ticaret mıtlrs:ldı halr'fmıJ:ı d:ı bir tak•m tered •ldah ciM JallOll:ranm da hMal te;. 
hı.,_ __ _ : --:--. Tr-""ıua -ıtıarında .. ı. •-•s•"D BeıDilerı müteca.vıalerc Amerlkamn ha. dtidltt 1U'llnchrmalrd11"1r ""hfıt meT- salllrat ne otılndea nveı boat...._ 
~ MM ..., 2'1 < .... > - B .... ar- tJkraynada muharebeler flddetle de. t1tf fikrinin ne olduğunu ııö termE'lı:.te m• ,.uttfnıhı tet-Nfdil"1flin nnn. .......a ---'·•ı ba-''nktıı tertı-"-• 
...,. 4"-an "'•niz ....... •-·ıne ı---"'üf .. _.... AJa b_...,,. .. -'ı -•- tted -·- "" ....... , '"9'U '"' _,.._ c.-.. ~- mda yerıl l>lr ..,.... ""' • vam .,.....e ır. ve Olllara bl.ıi benlliı ezebllm,.kten c<>lı: mu11ula amQ olan haller f9e '111111F: Renis eanı oıtnnam~ hatanın bl,. 
tcl1bn1t ve tam ıaabet alan bir ce • vaallfeti bUk .AlıD&DYanın. arzu etUtı Stokholmdeıd Rus mahfeııer"nde hA_ uzak olduklarını anlatmaktadır. Ame. •PuifUE ımelelerbıl .balletmelı: tne. Jeşe•tıec!efl mael11Hlne inanan ha 
illide 2 defa infillk olmUI ve aU!şle.r ~~ulııulatant:L\ Rllıl~a k:i"l 811 olan kana.e.t,e ıöre Budıyen, Ker. rılta için, demok?'&.Sl iç n, hürr yet 1ç·n re Amerika ile Japonya arasında ,.a. dnlrfnrlar &ibf nnl"r c1ıa. 'hlll, Pa!!lfllı: 
~de batmlftD'. .--- • t ıeri yenecetı ve u • mençus'da Ahnıuılaı· tarafından nıa•a ölüm oımıyacaktır. Hürriyet ,.aşıya - palmalda oJaa müakueler uaalk bir 1111h8n8n hl'tartlal>Ht1Nttnl san~-

Qa,.. .. - . 5 bOJn duYUJall :::rıne hiç -lr ıı:azanc te. edllen Rus orduıannın dörtte tlç!inll caktır. Bütün beşeriye e karşı olan devreye ainn•..,11r. Mihıak'"'-lerln .. _., Jar. 
"-- ·T<WAıba gecesi Ingıhz aaır - -,.ıan lt _,,,.,, .. li ff ım t .. ..... -· 
'"""'dllna.n tayyareleri Pa.lermo Uma- ~- etJD1yeoelt olan bir ba~~~"; • kurtarmaia muVl aıt o uş ur. 1;a.aıbhüdJerimiZ ve duamız budur.:. olarak kesilmemesi için 1\1. Rooııeyclt C _ (1) J;; 
JUna _...... kl ak addedilme&~· a. MoskOT&J'a kal"lt bir hareket mlT Mumail"h mesajına fU auretle .nıha bütün sayreüui ıı:vfe&mektedir.» ..J•lü,, l/l:-091.,- GJH.•' 

taarruz etmiflerdlr. yeod'l mub• ~ haı1>e ırtrd ti takdirde 8ovyet _ Alman askeri barekAtı ret vermlştır: Blrlnel telrraf V~lnıton'dan, ikinci 
Be Alman telJUtl ut BUll':acak ınahZUTl.ar1D Alman • J'sted A'lmiz gemiler miz!n denlztmie .. ise NevyerldAD ~ 8tefanl ta_ 

rUn rl (A.A.) - Tebl t: buııdaD elde odecetl menfaatlerden çok durumu şöyledir: dolaşmasıdır. ~mlleı· bunun için ya .- rarmd&n ftrlldiklerino ırk'e, terdbnanı Alman tebliği !lava kuvvetıerunlz Toula mınta -~ Jiıtjmall yard11'. Almanlara gore Dınyeper §ehrinın pıimıştır. D!ter bır iatefl!mla de gemı. oldukları a.ı.;uerın ııdbal7etl hkmına 
Jııaaındaı:ı harb tmalM fabrıt.aıarını 0 0 ~kil ettğl mania aşılmış, 200 kilo. lermfz'..n torpıllenmeuıe. bombardıman dan malıl;,etlerinde atik Wr tnad P-

~vada a.skeri tesı&aU bODl .. Belediye borçlarını ::.rem:;~e~ ~=ın~: :~a~c!~~ıı: ~= m~~:ı o::~~~ imkl\n ze ~-=-==~e ucı ıllıi ıcor&nen mede;~~!t ı:d=::::-ıımba,. 
~n..:e~~:·wıa tartı ya - yenniyenJerin vaffakJyet.ıer .kazanılm.ştır. Bir AL bu haberler, balıibUe hlp de iJle de. &ına muvaffat.iyet elvermıft.lr. 

Jllla1l \aarruırlaıda aavq tanarele- k man kıt'ası Smolensk ıle İ men go.u Bu sabah Londra vaziyeti tlltUrler. Kara Ye hava muharebe kuvvetle.. 
l'inıız dftn gece bir dllfIDan tafılesl· Üzerleri aranaca arasından bu golun doğusunda batak Japonya De A.merllı:ıanm (o1ı: m6him rinln .sıkı bil' ı§blrlli le tahakkuk et_ 
~~.~ olan cem'n" ı:s bin tont Ato i b , dl eye ver i I 08Sll görüyor meselelerin 111üzaktoresUe •ııcal ol. tlrllen harekA.t esnasında 665,000 8-
-...;ııun .... :f.stanbul Be!ediyes • e.e Y - lıkları geçerek Volga nehr n n mem- duklannda ,&phe yoldur. Her iki ta. sır alınmıştır. 884 tank, 3718 top ve 
lbıı de bulunan 2 dtıfın&n gemı • &1 borcu olan mütemerrlt borçlular ba. kısmına varmışlardır. Bu nokta • CBas tarafı 1 \ncl s:ıyfadal raf da. bu müakP-relrrln hıkıtaa uıra. sayısız m ktarda her n vl h:ı.rb mal.. 
~uıı sahilleri açıtlarm. batır ; hakkında icra ve mas kanununun nın Mo.skovnya mes tes 250, Kale - Ukraynada Ktyefln dUşmes ni muclb maması tein ellerlnd .. n geldltt kadar z.emesl lğttnam vey lıud tahrıb e • 
~ Bundan ına::atı:ıın~a 

80 
inci maddesini tatb,ka karar v.~r. nin şehrine ıse 150 k.lometredlr. AL olan muharebe sona ermiş g b görün. çah<;maktadırlar. C'ilnkü mPnfa:ıtleri dilmiştir. D~manın yeniden uğra .. 

- Uman mlşti.r. Bu madde hükümlerine gore manlnrın buralarda yrni muvaffak\. m~:ı!~a. burndn Almaııl~rın yUz bundadır ve bu menfaat her şeydt.n dığı zayıat çok yuksck ı ·. 
rı yapılmıştır. t kk-1 haciz memuru yolda, borçluya rast. ,d d k Moskovaya bir h kk e\'VCI iktisadidir. Rundan dooayıdır ki d"" bl m" . hava eşe u yetler e. e e ere btnıırrce esir aımıs <>lduklan a m •.. 1. paktın yıldonu·mu· nıun"se .. ~uıe Tarihin hıç kaydetme ıgi r -
düşrnan - ıunun üzerinde para s ı t. Lstika Ub IA uc 11 

.. "" korfezı ve garbi Aıman - ladığı ve boIÇ hın' ttl&i takd rde hamle yapmaları, mo en.s So • d.aJd tddlalarm son derecede m a - Japonyada hasuııi tezahüratın yasak zaf!erlyet istihsal edllmiştlr. 
ı trz.er nde uçu~ yapnıı11- bulunduğunu ~ ın e bır.uld-lh• pa. metinden 1 erledıii idd a edilen v. talı wl&kkl etmelı:.ted rlcr. edllditl baJılr•nd•"I .1aPAD .a.otAdnaa DlıltlriileD ..,,..... 
....__, ___ ,...una ıe kendisini anyabilecek ve ..... yet nnetıerınin ıaaretAtına mAnl veraen maHlmat.a s6re ~ Jaarb ~ - ..,._..,..-. _., ... BerllD ftl <AA> D lf. 11. -- u ktir oıma•-n mubtmneldir. etmle alan Rua ıue-aıarında:ı Nadan ratm ...,. • llllPta f'"' 111 ane&. Alman tan.amerı 28 Byl6J _...__....., 

rayı haczedeb ece · ... .__. varmda yas1ye& almJI bulUD-

!~§===::::::;:~~~~=::::::::::;::=::~::::::' Bununla beraber Almanlar asıl ma Hat- cı mekte ... ..,.. !UlklUndald laalıer de 89 dilpnan tayyaresi tahr b etmişler,. t. matıadırlar. ,.ene Jaaklbtin hlr iladeıdcHr. fJil le ki: dJr '' p o vaffaldyetıeri heP cenubda arama Odeısada munsreb9 ctevam etmekte. Baa1in .ı\ft'llpad.ın Aüantlte &ira;ret . . 

uOnlO , .. o ... s~~-';_,_nın~uı:a~~~I ·.;ayan- (3) tadırlar. K}yefteki imha neticelen - d!r. ()desa yalnız mQdafaada buhm.. e&mlt olan .. :rarm H&ibl Paııllltt ka• Hareket halınde bulunan duşman i .şimdi cephenin bu tı.amında malı:'la kalmamaktadır. ramak ls&lda•ını sôderea ~b. bir lrollarınıa yapılan hava taarruz! 
miŞt r, i ve bliyük. inkişaflara intl· Alman tddialan hillflna olaralı: ~-. ~ laaodıklan ıibl petrcde Te esnasında 140 nakil vasıtası imha 

hn :~ ~~~blllr. Bundan evvel de bir - rım tıopraklarU& hlC::: .Alman 
81 rı pe&roliin mutt.dr.btı elan br.mUı •ısa. dllml§tlr. Alman avcı tayyareleri fid 

...._ .... ytlClllllllM 6ir lteiOe flıWiae .d~fd k defalar ıetrar ett timız gıbi bu htonUz ayale oınınamı · lr maddelere lldddle Dıtayq Pster. detli hava muharebeler nde H SOT \,-._ -._. f° tiŞafların Bar~of ve ROStoV istlkL y • A ) k ıaektedir. Bıı ııebeble, ba harbin bir yet ıayyaresl dllfQrmilflerdir. 
cı,C& ~ ~ l 2 J 4 .5 9 10 ;etinde oıması muhtemeldir. 50 ti- eDJ ÇJ aca petrol harbi ~ldutuna .oylemrkıe bir Stukaa tayyarelerimiz plke taar • 

l 
-.... ~- .. 

1 
.... anlar .. ı .... diden Hartofa " yaıılqbk ;yoldur. ih ruzları esnasında dftşmanın 9 tank 

-- .n.ua• ,._. ıı:tadır~a.r ....... E • a Fakat mallar !benlıı petrol kaıh.r ı ı-ı t ıometre yaklaşml4 bulunınade cenubd~ S & .-.,. -ela Uyq ra.tenUtl bil- dl~r mad41"" de ve 200 kamyonunu tahrib etm .,.er. 

B\lkreŞte kadııua 
blrl iki UşU, dört ayak. 
ıı. dört elll blr eocu\ 
~uş .. 

Buan Bey - Mutlak 
'Mbası Yeni reaaamlar • 
dandır. 

k şehrin daha 1ıya ook _ ... - ftl'dır ld lıa .ıs b"'*&ar. Kautü dlr. 
Akun::tııarak dUşürUlmesl ibtilllall • • Ö t "I k petrol kadar mebsulm nrfedıJınek&e Anuclaue muharrbelcr 
~ Karilerımız g sarı ece •e maharibler &Aratıaün onma kadar Roma 27 (A.A.) - Stampa gaze.. 

yalı:mdır. ··dda tanlı 119 çetin mu • ak d" 1 ehenunl7etle ~hw11r. Sa futda tesl R~M'ın Hartofa kartı cepıı.. 
Lenlııgra tnıettedir. RWI taJ fılmleri mer 8 ıyor ar ki pe&rol Amerlkada. Roıaany .... BoT. den bir taarruz yapıöma.mıa mlm 

bal't!beler ct.!:;:1 ~anlar burada tüt -·-- Ytıt a..,. ve Kallı:&IP4b. u miktar. , olmak tçin anudane çarpıştıtıarım 
natlanna .. - ÜC •• -ıarda bulunınUI • oeoen gün repe1>aşındakı beled!Je .. olınak p.rtale Aft'llP'Ulln mohtelll ktadır Btlhuu. Valtl ve 14V.. 
1 

ııaıınde h 1111.- d •:•ı malı .sinema bınasm•n tanzim edilerek noktalarmda. lralllla. Rln4 Felemen., yazma · e .slllhlarının eı... -3.o .. e ~--• -.a11c1•&& ... a .... e .. ___ ... botln mmtalı:alannda llddetll mu • 
ıar, ancak RU.S ölii bırakarak halka a.c~nı ya.zmıştıit. Bu ha. ..._ ......... """ .... .. .... ---
bu 'tiitleler binlerce ber Oüyüt bir alü.a uyandınruş, sL pek mabctacl bir nuntakada 7t!Üflnft. harebeler cereya.n etmektedır 

~ dir nem& eever halıkımızı wev:.ıdlnn.~r. tedlr. Bu nunbka l\ll\I~ denilen 
çe~:v:da~ gelen blr habere gö - Ancak .ınema ıeverl r!mlzı bir merak ve ~ine Felemenk D'ndistanı He ona iki Amerikan muhribi 

denize indirildi 
_os _.,.ııneı olarak gene- aım.ı.st.ır: Acaba bu y ni açılıt.c1Lk ane. civar 1ıuı 1nctlis mlatemlrkelftfni ft 

Budyenl,e ,_ - ,_. re ·rot ıöndrrilm&.1J••r· mada ~eni tllmler var m1? Slnppuru :alan yerlerdir. Amerikanın 
ral IJapoft cRadYO ııazeıeaı> Bu merak. Avrupa lle yollar ıltapalı -lahl elinde lı:ltl lı:aaeak hJ"D&.tı J'•lr-

oldutu iı;in uyanmıştır. tnsa.n bakı _ tar. O da, ha maddeyi, ba mmtöa_ Londra, 2'1 (A.A.) - New.Yer.se:r-

Mütearnz iki bekçi 
. 27 <Buausl> - Tahir. ibrahlm 

k.ateıı dilfünüyor: Yeni bir ıı'nemanın dan tedarik etmektedir. Pasittk m~. ı de, cHambleton:. ve ıcRodm n• ısını. 
ar.ılma61 iyi, ıy amma, yenı film r.R_ leııi llenlhlltl zamnn. hlt'\lflklannea bir terinde 2 muhrlb denıze ind rı'mlt. 
sıl getırtlleoek? Acaba tayyare ile film eotı: stretaJltı: meYkflPrln clııruma •k- tir. Bu gemıler, abylend ğlne gore, 18 
ııetır-tınek kaıbü mlctlr? la se1dil1 h•lı1e. h.ıtı:lltıd~. 'b•ı mf!Sf''f! 

bımır da.lı:i bekçiler evli Fltdevs :tamın. 
adlal'~ lı:.adını ıı:ara.koaa götürmek ba. 

Her halde Tep başın1a yeni açıla • nln esas ltlbıtrll" bir kaueuk da•ıtaı Kinunuevvel 1940 da kızağa konmuı. 
cak olan sınema ı:ıUdUr'yet nln gün olduta anlatılmalıdır. Slnppara mlJ. tu. 

dek b evindtll cWu"alı:. ~ı.14;ulluya 
hafleeile lrlı:..in ıaamızlarda bu • geçirmeden bu ha'<lı merakı hallede • 

cetlne tanlls. g(ltUrmu.ıer, ~ ya.lta\anmışl..ardll'. 
ıunmuşlal"S& 

aııta}ıalar duyuyor; alkqları ı.ıt,yor mll3Unuz? 
K ...-mnuz burası istanbulu haklltl bir neı'e bayramında 

,Aldanllb,ırv•---

L A- LE Sinemasıdır 
yaşatan: 

ıtıdın, erkek; ceıı9. ihtiyar herkes 
J)()ltOTBY LAJ(OUR • BİNG <HWıSSBY'nin yarattı.it 

stNGAPUR YOLU şaheseri 
b. ııayranhkla alkıılıyor. Siz de bu me.s'udlara katılınız. 

sonsuz ır • 
Bugiln .saat 11 de tenzllAtlı matine 

.--• Reuıl Knıadı: Ônllmiiz:leki Salı Akıamı 1\ 
s0MER SINEMASl'nda 

icra edlleeek olf.n 

OTElL SAHER 
de yemek ve danset.mek ç\n sofranızı temin ediniz. Fransı:r.ca .sozlü 

olan bu guzel filmin bat ro:ıertnde 

SYBILLE SCHMIDT - WlLL Y BIRGEL 
'~- WOMFF ALBACH - RETIY 

Sabahtan Sabahaa dişlerden akıtı wrdar kl arh'lt on• 
arabçaJ.atı, acemcelltl kalm:ınııwtar. 

lstanbul 
Lekesi& bir pırlanta r.lbi llaaada .. 
Jerinl almıthr. 

______ ,_ Meseli Jile, Nadn sllıl lali ı.u. 

• • lar. llanlan 1enl harflerle •lıll7&P Wr 

Ş ı ve s ı acem1 tberlerbıdeki ""'•e1ere de ... 
•ınnı:rarak .... •• lııtitia ııe9ti. 

Törkoenin tem11Uat1 h&aaınl Je11. aheDa1 kafar. Cünkll kt:tldeeine ...._ 
oesldir· Ba t.&anbahm fikir ft ede. 1e& ederek tNa) J'J NA db'e olnlla lıl,. 
blyat uynatı olmuıaia• ııb'ade la- le ikinci beoede &Yal ipret obnad ... 
tanbul balkıum konııpaa dililll ha • kıln ona keHin okar. Halbakl Naan 
nal bir ııen ile tneelt.meıdndendlr. İlı. da llılnel 'heceyi lılra:a aıatrnak a• 
t.aııbulda bel' tabaka baUun dilinde eder ki armoni &amam ulnn. Sonn 
w.&bhk vardır. 11atl\ arrosunda bile! meseli itina kellmf'9inln 10n het estBI 
Bu lııkt.r edllm11ecell 'bir baklkattır. flıacllld çocuklar 'ltesklo okuclukJan 
Türkçeye b&klaa ohntiı lcab eden ti. için bu rüzel kelime tam bir Ramat. 
v ye ahenk bt.aııbuhuı m...udli ke. :Ya tkmi alıyor. 
n~ k•net alabllir. Fakat Ba 1ıir rarib ve sarih o1c1atu kadar 
ba '1TeDin 1aftl ;yavaş bozul~ucu mühim davadır ki Türk lıallalannm 
ve ;reni ;yeti.tenlerin bu muslldyl mu.. ıriımnden ncmı~or. nun m n cıla.. 
hafua edem'41ikleri de muhakkak • eak maalllmlcrdlr. Mekt.l'blere Tih1tce 
tır. Hele Türkçeyi ;reni Türk bartlf'. ma&lllmlerinl ~en ,ımerine cek 
rinden 1a:up okUJ&nlar l:Yi lflr aile dikkat etmek lazıındır J\laarlf VeU.. 
muhltbule yetl$aaeml,&er.le konue • Jeti bu mühim noktavı ihmal etme • 
taldan Uaanla asıl lı"tenilen 70ma • meU. Maall mlrrin Ynlnı• tekrılk ehU 
pk, ahenkli, trmh tıtanbul llsam _ ;reUerinl delil şive, ab .. qlni de t:aylne 
nın münasebeti olamaz. btanbul 1111. esas tutmal•dır. 
vesinin ara1ıea ve rarsoa 1ı:eıimeı .. r1 " n. ı C / . _ı 
bile öı'le blr lnbikteA •eçlrip süzerek. ~"'11ton 4,ıua 



• Sayfa 

Askeri vazlret · 
(Bat tarafa ı inci sayfada] şal Budyenlııln mnavini sıt:atı?e ce-

zi!esinln ehemmiyeti itibarile hepsin nub cephesine gönderilmiş olmasına 
den daha. kuvvetli idi ve 2,5 : 3 m:.L nğmen Badyeni ordularının harab 
~n t::lş1 raddesinde bulunuyordu. Fa. \ra.ziyetıerın:ı tamamne Ulbıh edebil _ 
kat, bu ordu, p.rk1 Oallçya, Bukovi- met kabll olabileoeğl pek ümld edl. 
na ve Besaljlbya kıt'aJarı dahlUnde lemez. Ba.ce, bu en buhranlı ama. 
yaptığı ült muharebelerle bunu mü.. tıında ~ Budyenlntn :lmdıadı -
~kıb Kiyef • Odesa. umumi hattına na yetl§ecek en büyilk kuvvet gene 
çelc:Ui§i sırasında. ayr.ıca Dinyeper tfeTk1llceyf kaJdeierldl.r ve bu kaide. 
nehrlnln garb hanllaınde icra etti.. ter, ma~alln mütebaki ırunetlerile 
ği diğer çet.in mtıharebeler eına&ın _ hU;bir mWAhau.ya tlbi olm3bızın,.. 
d:a. afır zaytt.t vermiş ve mühım sar. hiç zaman kaybetmekelztn Don neh.. 
sıntııar geçirmiş okluğundan yukarı. r1 ~rlsine çeldlme8i!1i emretmekte -
daki kuneti tabia.tile azalmıştı. o _ dirler. Orad&, hem IngUizlerin yar • 
desa mfi.stahkcm melidi dahilinde dnnı kendisine da.ha ~buk vhtl o. 
bır.akm~ olduğu kuvvetler de bu a • ıur, hem de muhtellf oöl~Ierde dt.. 
zab:nada. ayrı bir am!I olmuştu. Yal_ ğınık bulunan diler S<?TYet kuvvet -
nız1 Budyeni ordulan Dinyeper §9.r _ terini aftnıtle oel.bedebllmek bntln 
kında Kızılordunun umuml ihtiyat _ dahiliM girer. 
larındak:i kunetlerle diğıer bölgeler- ~er ma~şal Budyenl, henüz rl -
den tasarruf edilet> len diğer bazı yazi bir kat'lyetle tahakkuk etmem1t 
kuvvetler ve ihtiyat maleme tsra _ hususlara fsttnad ederek bunu YllP
fından yeniden takviye edllmlş ve mAl~ ve bir defa daha ilerlerde kaL 
kuvveti muhtemelen yeniden 2 ınil. malı tecrübe etmek isterse net.ıce -
yonu tecavüz ed~ bir :-eviyeye geL nin gene ve.him olması ağlebi lbt1-
mı.,tl. Bu ordunun top ve tayyare 1- maldlr. Hele, bu a~ık Leningr.ad da 
tiba.ıile de pek 0 kadar fakir olma _ düşüverl.rse bu netiCe daha vah1m 
dığı anlaşılıyordu Biraz fakir oldu. olur. K. D. 
lu ve kaybettiklerini tamamlle telfı.. - F 
fi edeınedl~i bir muhnebc vasıtası ·ııa!yanların ran-
varsa o da ta:nlttı. Kiye! zayiat liste- • 

sinde Aimanla.nn ancak 884 tank tğ_ h"" 1 
~n-am eylemlt olduklarını blldirmll} saya ucum an 
olınalan da be aözümüzün .sıhhatini 
teyid eder bir mahiyettedir. 

Aleltimum Bovyet şefleri gil:>l mare. 
şal Budyeninin de Klyef ve havalls!. 
ne çok fıazla ehemmiyet verdiği ve 
Kiyefi mubalam etmeği l1deta bir 
izzetinefis meselesi addetmekte oldu
ğu bariz blr surette :mlaşılmatta l. 
dl. Bunun böyle olduğu bu mıntaka. 
nın müda.faasına tall blr cephe k<> -
mutanının emrinde ~ ordu gibi bti
yük: bir kuvvet ifraz ve tahsis etme. 
s ı.e de sabittir. 
, Bir ordunun, umum\ ve va.satı o -
ıar:ak: 50 şer bin mevcudlu üç kolor. 
dudan terekttib ettiği kabul edllebl
lece~ göre Klyet mıntakasındald 
beş ordu yek<knu 750 000 eder. Buna 
cephenin difer tercrrüatlle Kiyef 
müstahkem mevkHne aid kuvvetler 
dıahl UO.ve edi!\rae bu miktar biraz 
daha zlyad~letrr, 800 bin, 850 bin, 
beliti de daha ziyade olur. 665,000 
esire bırçok maktulün !nıımam et -
mesl tabii olduğuna göre bu kilçük: 

(Bqtarafı 1 inci sa:yfadsJ 
tir, İngiltere \:uvvetlldlr, Amert.. 
ıaı. ise m~ahaleslni artı:mııştır, 

Almanya Rusyada bir çıkms..z l.. 
çinde bulunuyor. binaenaleyh 
şimdilik: Almanyayı kuru vl.d • 
lerle avutalım, İnglli2lerı de gü.. 
cendırmiyekim. Fra.naız - Alman 
dootıutunu da ileri götürıniJe • 
Um.> 

oa.r.ete Peten'le Darlanı aada. 
kataizllkle itham etmekte ve de. 
mektedir ki: ... 

- Fransızlar biZden nefret e. 
diyorlıa.r. Binaenaleyh siyaset; blr 
realitedir. Müsbet unsurları ıoL 
öiıün~ tutarak ka.rşımızdaldn.1 
anlam~unız Ibınıdır.• 

_<Radyo ıautıeaı> ,, 

General Wavel 
Tahrana gidiyor 

hesab pek de ,.nıış sayılamaz. Londr.a 2'1 CA.A.) - General Wa. -
Halbuki K\yef mıntakası: bundan vell'ln Londradan Hindistana avdeti 

evvelki bir yazımızda da i§aret et. sırasında İrandakl Bovyet kıt'a.lan 
mtş olduğumuz veçhlle. müdafaa or. ıcumandanüe görüşmek üzere Tah -
dusu cephes nin tav.rruz ordusu cep- ram ziyaret edeceği bildırilmekte -
heslne doğru teşkil ettiği mühim bir dlr. 
çıkıntı şeklintfe idi ve mütcamz o -
ıa.n müttefik kuvvetlerin nıuvaf!akL Lord Halifaks 
yetll bır iler.emele!'i ha~inde bu çı - A k d ·· •• 
kıntının süraue kuşatılması miim - meri ava unuyor 
\ündü. i~. mareşal 'Budyenlntn Londra 27 CA A.) - Lord Hali -
yanlışlığı ve sevkülcl'yşi hatası bu _ faks Amerikaya gıtmek üzere tayya
r da, yani herh ldc otrer kısmi mın. re ile Llzbona hareket etml.!Jtlr. Mu. 
taka ve cephe ht."yat1 olması lA.zım maUeyh radyo lle İngUlz millet ne 
ge!en bu beş ordunun hemen hepsL hitaben teŞQl edici bir mesaj neşret_ 

11ı .sadece bu b:ıh~ettlğımlz çıkıntının mi9tir . 
• dtTlnlik'erlnde bu!undurmuş olma - -----S-u-lb-3-.· _H_u_u_k_R_i.k-:-. -:,-m~li-
snıda ve asıl cephenin derini k'erln - Adapaaan 

k t• 1 findnen: 
d" t>erhangı bır ku.şatma hare e ın ,Ada.pazarı Yukarıdere köyUnden 
şldd,.tll mukabil tnarruzlarla karşı • Mehmed oğlu _tjımed &kallının ma~
lıy cak kuvvet.ler bıraıonamasında. kememl:zdıe açm:ş olduğu tapu tescıU 
1dı dav.a.sında da.va.cı hududla.rı aşnvıda 

Muaate.ada. det>ınllğe ehemmiyet yazılı tarlaların ~anıma. teieillni Lst.e. 
,.vermek. derinli~e do~ru tertibat al -ı ınl.ş olmkla: . 
nıak gerek sevküicen, gerekse tabi- Adapa.zarı Yukıırı<lere köyil Çllt'k 
ye~ eskldenbed büyük bir esastır, başı mevklin:le k&n Şr. Mcluned Şah, 
v.e bu esas. zaman ve mesafe mef - Gr. Yol, şı. İbrahirr~ .. en. Vahid tarla. 
humlarını blr hayli bas!tleştıren za. Larile ınahdud 4. dönüm ve k~a Det 
mammız harblerlnde büsbüt" arkaaı, mevkllnde lciln ş ... S.'\fer. Or. 
bemmiyet. kesbetmlşt1r t~te ;n e - zeterlya, Şi. Kı\mll. Cn. Kadir tarla. 

ft; • .. • ır ta - larlle mahdud iki dönüm, ve 
ra ;a;n mareşal Budyentnın kısaca Çınarlık mer.ıkilnde tl:O IJr. de-
~rıneyan eyledltiml2 bu kaidelere re. Gr. Qalılı!c, Şl İlyas, en. 
'tara':aslara riayet etmemesi, dl~er Şevket ta.rlalarile mahdnd beŞ dö. 

tan da Alnnn orduaıle Alman nllmden lbattt. 3 parça araziyi davacl
tıevk ve idarealnln harlku\lde mü _ nm 3G eenooenberl bll(ı f!lsılıı. ve bilA 
kemmellyet ve kudret.\ dolayısnedlr, niza tahtı tasarrıtf ve ziTaatnde oldu. 
'kı bu büyült imha meydan muhare lundaa bahisle namınn tescili ist~mlş 
lbel yapılıp b~tmlş, cihan harb tarl. <>lmıı.kle. yu'canıll\ hududlan yazılı 
hinin S9.y11ala.rı ara.sına. 'kaTllJffil,§tır tnt\ddeab\h "l\&hallere tasarruf Ve mül 

Şbndl, Alman b:ı.şltooıutinlaı~ın~ ltlye• k1diasmda bulunanların ınahke. 
Kiyef ı:ıarkıncb, 00, kalan muaı.zam tnemize mllTac.u..tıan llt.n olunm. 
'Alman kuvvetlerini hlc; zaman kay _ F~cıas 1'92 
betmeden Bovyetlerln en mühl:m 
sanayi merkezleri o'an Rarkof •eh_ 
rlne do~ru ta.brik ederek orasının 
~'.IPtına ve cenub cephe.cılndt>kl di _ 
ııter müttefik kuvvetlerle de Kırımın 
'Ve noneç sanayi havzasının, o.ynl za. 
manda oralarda bulun'ln Bovyet 
gruplarını da kısım kısım kuşatarak 
\mhaya. çalışmak suretlle ele geçıı -
Tllmeslne teşebbüs edece~i tahmin o. 
'lunub!Hr. SC>vyeUerin en namdnr bir 
evk!llcey.ş mtitıeh:ıssısı olduğu söy -

.enen mareşal Şopoşnikoff'un ınare. 

İstanbul Deniz 

~ 

Anadolu İçinde iti olan mii
eaaeaelerin ~n dikkatine 

İyl ve ı.allhlyetıi blr vazife Ue 
Anlıdıolu ic.inde ııeya'haı; üe m"ffU\ 
bulunan 'oır ut.. diler mU.eee.e 
lerce verilecek ı61erı dr. reamı -
husuııl müees;-...aat neZdlnde tak.~ 
edel>üecekt!T. 
lısttyenlerln 8orı Pı>st.a gauıtesin 

de Baıy Lem'i e\ıle <H. O.) ac:lre-
Sille mekt.uola mUrsu;:ıatları. -

\. " 
Komutanlığından 

Deniz gedikli ortaokulu ıç:n her iki müsabaka ımtlha~ına giren okurla. 
rın kabul ıı.stelerl ge mlştlr. Alft.kadar okurların o.oele Istanbul deniz ko
mut.Bnlığma mürac atlan. <8468) 

" Ni$A.NTA.ŞINDA KARAKOL KARŞISINDA 

J:;:~z IŞIK LiSESi E~~K 
Ana, Olk, orta. Uae, 

Türldyentn en eski hususi ıtsesidLr. Ka.yıd için her gün mUracaM. olunabilir. 
il. Tadfnam- Iate-ylntı. Telefon: 80879. 

ı : 

'I llcl TCll'Ub 3 iDcil oekiliı 
Plb.ı 

Ba Jib'Ull'O 'f/lt/D'1 de Abonda 
oekltecekUr. 

ı at.fOO 

' lO.Off 
8 5.Ht 

4t :uoe 
lH 1.000 
Ht 5H 

UH lot 
UIO 50 
1.000 ıe 

16t.Ht z 
11t.1n .. Yekün .. 

İJtrami)"e 
tutan 
Lİl'A 

3'0 Oot 
40.000 
30.0H 
89.000 

120.000 
80.000 

l:?0.000 
60.000 
80.000 

120.ott 

96G.Cit0 

Tam bilet Yarım biiet 
f lira 2 l!ra 

YUz ıblle!Aıe f2,68 bilet t.azana • 
ca.ktır. Ha:sıla.tın % GO ı licram!ye 
olara.k dağıtıl&cslttır. 

®-.. _ .. 

Antalya Nafıa inşaat Komisyonundan 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
ilanı 

ı. - Eksiltmeye ıwnulan it: Manavgat - Akseki yolu il-zerinde Ahmed. 
lerbtikü Diıprüsü k:eşlf bedeli cl.2354• lira c8h kuruştur. 

J. - Bu ite a.kl fartname ve evrak şunlardır: 
A. - Kefif hftlAsa ceheU. 

B . - 8ilailei Fia.t cetveli. 
b. - Ö}11me eetvell 
D. - Hustıst ft.l'tnam•. 
ıı:. - Mukavele projeat. 
F . - Eksiltme 4artnaroest. 
G. - Kası.it at&tman. 
H. - 390 aa71lı proje 
3.- Eksiltme 15 Tetrinterreı ça.rıamba. günü saa.t 11 de Ant.alyada 

Yenika.pı caddesinde Nafıa Müdürfüiü bınMında kurulu «Antalya Nafıa 
İn.fa.at Kornisyonun<hl, yapılacaktır. 

t. - Eksiltme kapalı zarf ~ulıle ve vahidi tıat tuerlnden yapılacak. 

tır. 

5.- Eksiltmeye girebilmek iÇin 1.steklilerln 92~ lira 56 kuruşluk muva.k.. 
kat teminat yatırılması ve bundan başka aşağıdaki ve.!ikaları ıbraz et. 
meleri tart.tır. 

ı. - Bu ite gı..rebllmek lçin Nafıa Müdüriyeti ehliyet konusyonundan 
alınmUJ mtit.ea.hhdUk vesikası. 

a. - Caorl seneye aıd t.lcaret. oda.sı vesikaaı. 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan 
115 No. lu ılA.ıı: 
Bu ililnda markası ve numarası t.esbit edılmlş ola.o :t.ap.r peynirleri t.op. 

tan 120 kuruş perakende 145 kuruştan satıla<:aktır. 
H. H. 372 
H H 287.286 
M.. B: çuvalda 301 H. A. ?eyotr üzer.ndekl marka 

C. Y. 
U. D. ŞKlr Süter 

302 
295.296 
581 

A. A. 
M.A. 
8. Y. L. 

30 H. Y. 243 s. 
u. o. cÇıwalda• 
NOT· Yukaml:ı numarası bu'unmaran markalar Anada! .. :namu•f\tı ka. 

tk yrldız pey:ılr Uz~rindekl marka. 

la d. Ulu.J.ai'{ t:ı D. markatamıdan yalnız Şakir Sl.l~er'!n k~arları ya!. 
~r.r D~er U. D. maruur yukarıda zi.kredllen peyn:rJer meyanında df'fll. 

dir • "Ö {lldız Şakir sntcr firmasıdır.> 
~İt~9f ı ç günlü gazetelerde tom!syonı.m 25191941 tar:tıu toplantıınıda 

ka•s.r peyn rl"r'ne toptan 120. perakende 145 lmnı• n'l.rh k'lnıılcluğu ':lrı•n. ds: neşrlyat yapılmıştı:. MezkOr neşriyat komisyonun resmt !Anı olmadığı 
ve kaşar peynirleri hakkında 105 numaralı l!An can olup yukarıda lntJşa.r 
eden 115 nwıuralı ııAnın ise yalnız işa.rat edilen nıa.ru.ıara. aid olduğu tııs. 
r.lh olunur. c8683ı 

Eskisehir Hava Okulu Komutanlığından: 
1 _ ~ki.şehir Hava Okuluna bir nazari motör, ve teknoloji oğret~enl 

ile bir radya.tör, lehim, knynak ve Iasti~ öğretmeni alınacaktır. ücret 
her 1k.l.si ~ln de 100 _ 170 lira.dır. Talib olacaklara yapılacak iIJltıhıı.nda. 
ıösterecekleri bilgi ve liyakat derecesine göre imtihan heyetince takdir 
edilecek ücretler verilecektir. 

2 - Atatıdakl vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkll edile. 
ceır. bir heyet tarafından imtihanları 10/10/941 tarihinde yapılacaktır. 
~lblertn 8110/Ml tll.l'ihlne kadar Esklşehirde Hava Okulu Komutanlı -te:r ~reeaa.t etmeleri ve ımtıhan günü olan lOlılO/~ tarihinde Eskl 

A :va o.kulu Komutanltıtında bu•unmaları. . 
- Türk O\mak ' 

B - AakerUıtlnl b~~ ecnebi ka:dın1arl.a. evli bulunmama.it. 
0 

ırrnı,, olmak. 
- Medeniyet. haklarında.n mahrumiyet. cezuııe mahk<ım 0 _ ~~l~~: muzlr tetkUA.t.lara menaub oımamaıc. veya 

ler\ eııhabından olmak, hayalyet ve namusu muhil f.lil
blr e ;..,,e llealellt1ak aıtır hapla veya o derece cezayı mU..telzim. 

mahlttim olmamak. 
E - S~hhl ahvaıı ·ıazlte gormeıte mlisa.ld olmak (l'&porla.). 
F - LiSe veya muadlli tab.ail görmüt olmak, veya Devlet memu.. 

rlyet1erlnde hizmeti me.sbuk olmak ve bunlara. aid vesikalar 
ibraz etmek. 

H - En az ~ sene hizmet edeceğıne dair noterlikçe musaddak 
\aahhud senedi vermek 0119.8508) ............................ ·--···---· .. ····-··· ... -·-··· 

. Son Posta Matbauıı Nepiyat M &dürü: ~~~:;·-;::~·· ... - ....... 

WUBl.E.Rlı 5. Raatp EMEÇ. A Ekrem USAKUG.!L 

.. ~ 
Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrıı.r olarak güzellitlerinln temadisini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane k:alm~lardır. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan n"\kta: Cildın 

incelik ve taravetini ebediyen muhntazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan genç ka -
dm.lamı blaman dü.şmanldırlar. Bedeni ve dimatl yOt' -
&'wılukların neticesi guddeler elistfkiyetini kaybederler 
ve ci.ld<ie (Leke> diye tav.sif edilen avar\Zı <Rüz~Ar ve gil
neşin de tesirile) husule i;etlrirler. ~te bu gıbl halfttta ve 
bu gibi ava.rıza karşı Krem Pertev; t.erkıbinin kuvvet ve 
kudreti sayesinde cildi besler ve harabid.en kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe etttti n sevdiklertne tavsiyeden ha. 
U kalm.ad.ıtı Krem Pertev He flinde yapalacak 3 - 5 dakikalık bir 
masajın ne r;ibi hal'lkalar yarattıtuıı pek kısa bir zamanda siz de 
mut.eril olacaksınız. Krem Per&ev'tn ;:ranm asırlık beynelmilel ~öh
reti asılsız dek"dclir. Ondan istifade ediniz • 

matbaacılara 
Dahiliye Vekaletinden 

1. - Belediyeler için 850 Ura muhammen bedelli 8000 aded sici! ka.r. 
nesi, 8000 aded Müddeti hizmet cetveli, 8000 aded hnl terclımeııl ve 
7000 aded sicil cüzdanı p.ızarlıkla tabettlrHeceğlnden tallb olanların 30/ 
9/Ml Salı günü saat 15 de Levazım Müdürlüğünde toplanacak Satın 

alma Komisyonunda hazır bulunmaları. c7132o c8634> 

lstanbul Levazım Amirliğinden \f er•~en 
Harici Askeri Kıtaat. İlanları 

68,000 kJJ.o sıtır eti ka.palı zarna ek.\ilıtımeye konmuştur. İahle.si 29/ 
9/&il raızıartesi günü saat 16 da Vanda askeri sa.tın alma komtsyonunda 
yapıl~ır. Ta~ bedeli 16,320 lira, ilk teminatı 1224 l.ıra.dır. Evsaf 
ve şartnameısi İst. Lv. Amirligi satın a.lma komisyonunda da görülebilir. 
Taliplerin kanuni veslkalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
sa.a.t evvel ltonWlyona vermeleri 0063.8161) 

Kocaeli Vilayetinden 
Hereltede Avcı bağları mevti!nde on dek.ardan ibaret Herelı:e taşı namlle 

maruf taş ocağı kapalı zarf usuılle beş sene müddetle ruiısat.a bat-:ana.caktır. 
:ihale B.rlncit('frln!n 6 ncı Pazartesi günü saat on birde v!lAye: maka -

mında yapılacaktır. Senede çık.aniacak taş miktarı yUz metre mülbdan ve 
beher metre mlklı.bı lçln verilecek resim mlt:tan altmış kuruştan ıışağa 01-
mıya.<ıalttır. Senede en çok taş çıkannatı ve en ook resim vermeğl taahhlld 
ed~ne ruhsat veı1lecektir. 'l'aliblerln teklif mt*:tublannı Ticaret odası Y8i -
kası ve ya.pal'6'ıcları teklife nazaran yüzde yedi buçu'.{ hesab!le muvaJckat 
teminat mektubunu ihale 6allfin~ bir saat evveline kadar vlli.yet ma -
kamına vermeleri ve şartnameyi gormeık :lstıiyenlerln encümen kalemine 
müracaatları. c8186• 

250 liralık - 2000.- !nt 
100 .. - ssoo.- ' 
50 • - 4()()(ı.- ' 
20 • - 6000.- , 


