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Ruzvelt ve Çörçilin nutukları Gülünç ve hayret 
Ruzvelt, mühim bir patavatsızlık 

• 
verıcı 

• 

daha! 
stratejik kararlar 

verildi, diYor 
Bir Amerikalı profesörün giıptığı harbden 
sonraki yeni dünya haritasında boğazlar 

Sovget Rusyaya verilmiŞ gi~sleriliyor 
Salahiyetli diplomat rolü oynamak istiyen bu Amerikan miitekaid 

"Taarruzlar haz1rladık... Biz Almanya, Japonya ve 
İtalyanın askeri kudretlerini tamamile yıkmak istiyoruz,, 

general ve profesörlerinin patavatsızlığı bununla ikinci oluyor. 
Birinciyi olduğu gibi ikin_ciyi de not etmiş bulnnuyoruz · .... ;cy_...........,_......_,, . - ----- -

(Doğu cephesi) Çörçil diyor ki: 
~~ ~ 

Alman ve ,, Biz hepimiz ~u~~etimizin son haddine 
kadar kendııuızı zorlamalıyız ..• Işık 

Sovyet yol üzerinde j!"enişliyor,. 

tebliğleri 

Kaf kasyada bir 
Sovyet grupu 
imha edildi 

Şimal ve merkez 
kesimlerinde hava 
şartları fenalastl 

Moskova, Stalingradda 14 Al
man hücumunun püskürtüldü· 

ğünü bildiriyor 

Mazdak bölgesinde Sovyetler 
biraz ilerlediler 

\. 

1 

. .. ., 1 A merlka, bir zamaıı1ar 
ftuzvell' -orçı. için acaipllkler diyarı 

Vatington 13 (A.A.) - Rei- Beyazaarayaa yapılan brr O· la töhret bultnuftu. On sekiz koca. 
sicümhur Ruzvelt dün akşam A- cakbaşı konuşması esnasında İc· dan botandıktan sonra on dokuzun 
merika halkına ve bütün dünya. ra kuvveti reisi müttefikler tara. cuau ile evlenip otıda d.ı ayrılan 
va birlesik milletlerin taarru7lıır fından kazanılacak zaferin ge • fakat bu ayrıllıı rökor denebilecek 
İıazırladıklarını ve bu taarruz • lecek nesillere aulhu aağlayaca - bir zamanda temin eden dl,1 için 

Berlin 13 (A.A.) - Alman !arla p~k uzaklara darbeler İn· ğını ternin etmiştir. Ruzvelt de- hüviyet ve milliyet aramıya lüzum 
orduları ba•komutanlıiınm teb • k t'" tt mı'ttı'r kı' .• yoktu. Bunu bir bilmece o!arak ıor :r dirilerek tam va a ı sure e 
liği: k • k d t' · k uÇocuklarımız büyüyebilecek- salar, bunun bir Amerikalı kadın · ı b t k • Mihverin as erı u re ının )O 

Kafkaıyanın •ıma a ı .
18

• 1 • • (D•·•amı 5 ı'n"i •n.>·lada) olduğunu derhal ve t«eddüdsüz "d 1:, edileceğini aöy emı,tır. ...., ... mında ormanlık arazı e yenı ır :.:...:.:..:.-_::__ _ _:,_ _ _:. _______________ .____ .ıiylerdlk. En kanlı aergüzeftlerl ta.. 

~!~7~::.:.:~~1;:E·~ .. ~~.: Mekteb proğramlarma ahlök ve 5:~~.:~S:ri:;:,d~;i~ 
~~<~:::;Ü.:::·~~,:;.;··· muaşeret dersleri konmalı mı 1 ~i·~~~i~~~i~,~~~~ 
Amerl. kada mağazinlerinden okuyup öğl'enıniı 

,,. bulunuyoruz. :Mü tehaSSlSl&r D8 diyor}a,rr-r Hep böyle olağanüstü gnrabetle-
• re yer verip bunlarla hqır, netlr ltal"8Dl81' lsmail Hakkı Baltac1Dğlunun fikri atao bu memleket şimdi de olağan 

J r üstü siyasi hadiselere ebelik yapma 
Ahlaki bir buhrandan bahsedilmek i•teniyor, bu buhran yı kendine özenti edinmeye b~ıla.. dl•man ;ardır. Hastalık fİmdi milletini aıağı 11örmek, mazi fle al~y ınıp benziyor. 

T etmek, İnsan hayaiyeti tanımamak, her mukadde• ıeyı ~kı_l ı~e Geçenlerde bu memleketin vaktlle 

1 hırpalamak aşırı At1rupa hayranlığı, iltima•, rÜfvet, ırlık~p eııkanıharblye reisliğinde ·bulunlllUf 

Sa,I mı •Ol' V~•aire feklinde ir;in için aürüp gitmektedir.» <mekll bir general bu hususta bize 

J \. güzel bir örnek göstermiıti. O za. 
Vaşington 13 ( A.A.) - ~aş İstanbul meb 'uslar heyetinin ı reisleri ve bu meyancltl maa'l'İf man, tıpkı ılmbJ olduğu gibi, bu 

tnüddeiumumi Biddle Amerılu. h imizdeki tetkikleri ve halk. mensubları bilhassa tahsil çağın- edamın emekli bir generaldan bat-
8irle,lk devletlerindeki . İ~alya~- :: t:maaları smuunda birçok aile 1 (Devamı 5 inci sayfa la) ita bir teY olmadığı ve kanaatinin 

~· ················ ....... ._, 
: • i 
~ : Amerikalı ora ~ 

lesörün yapıp 

makaleaine ekle. 
diği mefhur ha-
ritalardan ikisi! 

Harbden sonra- • i 
ki yeni Avrupa 
ve Afrika böylıe 

olmalı ~mifl 

5 • 
la.rın 19 ilkteşrinden ıtıbaren meı'uliyetlne L:endisinden l:aıka 

~g~::f~.:~~fi~:?t~;,tfü~~ Bayram neş'eli uecti -~ y;;~;.;~;da Amerikall profesörün makalesi 
(Devamı 5 inci !ayfadcı) 

\,.. ........................ ~ 

-

0 bir tren 38 Japon harb ge- Colombia üniversitesinin pa • geçenlerde Collieı·s's mecmua .,ın 
tavatsız profesörü Dr. George T. da neşredilen Avrupanın nıi: te
Ilenner'in Collier'a mecmuasında savver haritasında aarib sur1..·tte 
" ıkan meşhur makalesi ~udur: gösterilmiş bulunuyordu. Bu plıin 
• <(Demokraailerin bu h'arbi ka. ların umumi hatları, Hitlt>ı in 
kazanacakları hemen hf'men mu 11Kavgam11 kitabında da çizil • 
hakkaktır, fakat gelecek olan mi,tir. 

misi tahrib edilmiş . kazası 
Va.fington 13 (A.A.) -- Dün 

a.kfarn yapılan ifşaata göre Sa
lomon adaları muharebesinde ca 
•taiı 38 Japon harb ıreıni,i bah
hltrııı, galib bir ihtimalle tahrib 
edilrniı veya hasara uğrat1~~1ş. 
lla.hriye nezaretinin bır teblıgız:ı. 
de hu ezici darbe karfısmdn Bır 
leşik Amerikantn kayıLları 9 ge. 
llliden ibaret olduğu kaydolun · 
maktadır. 

Almanya da id3:ıalar ·. 
Zürih 13 (A.A.) - ~~~anya· 

da. biri genç kız olmak Ü"Zere,ı& 
Alman vatana iha,, ... t !:Jirmü,.r~ 
ld • ._ edilmiıtir ~· 

sulhü kaybetmeleri ihtimali "·'· Müstakbel Avrupanın Alınan
hoş bir netice olacaktır. Sulhu lar tarafından hazırlanmış han. 
kazanmaları veya kaybetmeleri, t rısı drr-1"\c.-,.ti~ f' 1·-" :rör'e hem 
ulh masaaında, Avrupa için na- gayri ahlaki hem de gayri mrtn· 

sıl yf"ni bir h8rita d7.Pbilecrl<1,.ri tıkidir, çünkü kinlerle dolu olup 
İz.mit 13 (Hususi) - Bugün meselesine geniş ölçüde bağlı hu. asırlarca cemiyeti beş\<"riyf'nin 

f b._ Yarımcada bir tren kazası obuuı, lunmaktadır. ı bağırsl'lklnrını kPMİrecektir. 
ı. ~ iki marıandlz çarpıpnı,tır. Bu mü. Talihin bir darbesi olıır8k, Aslına bakarak bir harita çi:z-

iki kişi öldü, bir 
kişi de yaralandı 

...,. ~ ' .,. • • ~alanını,, 2 kili ölmüı.1 ki§'I de 11ii mürnkündiir. Bu takdirde hiç teklerimizi ifade eden yeni bir 
Cı ~"" 1 ~ '[ sademe neticesinde, 12 vegon par. Mihverin bu harm ka2anml'l ı11 ta· 1 mek kolaydır. Fakat hakiki is _ 

~ ~ yaralanmııtır. kimse planlnrımızı nazarı itibe. harita vücuda getirmek, zor bir 
l L - --~ ,.... ~lğer taraftan Geyve ile Doğan- ra almıyacak ve bunların yerine ilmi istir. Bunu yapabilmek içi.l ,~ 'iftf' - "'\' \!Un ron g .. l i ra •· çay arasında hattı ael basmtı, aks- Almanlarınki knim olacaktır. Bu milletleri, li&anlaTı, kültürleri, 

1 

yurdunun huzur ve enıni>·etı ram, 0
1 ıu 1 2 nc:i n)focia) na devam eıtml~lerdlr. olduğu bir sır değildir: Bunlar, (Devamı 6 ıncı sayfada) ~ ı içinde idrak ettiğimb:. Seker ( evam 

JI ' 



Hergün 
Harb artık 
Çığırından çıkfı 

\. ___ Ekrem Utaklıgil _ 

B ir sahah gazetenize aöz at· 
tığınız zaman Parisin bü -

yük sinema1arınd'an birinde bir 
bombanın pat1adığı haberini o· 
kuyorsunuz. 

Almanyada bir fi1m yapıldı, 
bu filme: 

((- Y a!hudi emiyor in adı ve· 
rildi. 

Bomba lbu filmin Pnris sine
masında gösterileceği sırada pat· 
lamış, yirmi otuz kişinin yara -
lanmasına eebeb olmuştur. 

Gazetede çıkan haber bir baş
lan ğtçtır. 

so" POSTA 

RESiMLi MAKALE: Kopalı daire, kapalı kafa .. 

/ 
; 

,/ 

Herkea böyle düfüni1yor ve böyle ıöyliiyor: Ya,amayı bilen adam, bilgi Ve ka.zancını artırmaya muvallalı 

Birincit~rin 

GU lü nç ve hay re 
verici bir patavat 

sız ilk daha ! 
( Ba§ tarafı 1 inci •a;>·fada) 

ortak olamıyacqına İprft edile 
Amerikan matbuatının hürriy~ ' 
den ve bu matbuatın aklına gt 
he- teYI yazıp çizmekte wrbest 
Junduğundtu1 bahsedilmifti. 

Harbden sonraki yeni dünya 1 
bu defa harita tazim eden Ler 
venin mütekaid bir asker de~ild 
Bu zat, elyevnı bir Ameriltan Ü 
veniteslnde faal bir üırsü iıgal eO 
bir profesördür ve fAyanı dikk 
ki o ünlvenltcde coğrafya .kiır " 
nü iıgal etmekte bulunan bu 
fngiltere ile Amerikanın müşt 
ken nep-ettılkleri Atlantlk beyan 
mesinin tanziminde. Amerika 
rafından mü.tahusıs mümessil o 
rak vazife görmüştür. 

Mesele hepimizin malumudur 
fWldan ibarett!ir: 

Alman kumandanlığı Pariste 
y a ıyan yahudilerle komünist • 
lerde n bir kısmını, bu arada da 
co kun1u k yapabileceklerini san
dığı bazı Fransızları t uta ra k hap· 

Dediğiniz zaman «herkeu in içinde yafadığınız mu/ıitten iba· olan adam. 
rek olduiunu unutmayını:z, bu Vaziyette yafamayı biJaifnin /çinde yafadığı alemden nice farklı alem 
iddia edeme:uini2. dÜfÜnÜp ara•ıra muhitinden çıkabil.endir. 

daha bulunduğunu Kolomblya Amerikan Onlve 

............ ._ ........... -....... ._...__......,. ... _________ ...... _. _____ ... _____ ... ______ __..... ___ ........... -..-,----~---·-----
~etti, r - ' 
Bomtnmın p <>t lamasından 21 l j 

s a t sonra ioga l kumandanhğı • 

nın bir tdbliği çıkıyor. Öğreniyo- '------..:.-------------------------------------..... -~~~ 

~:~:=~~;~~;:~;.~~~;::~?= Seker kut usu Kız enstitülerinin müfredat Memurlar koopera:' 
lim::k;.,~~i~·b:;n:::::: yüzün:i~n hrr~~;ıanan programlarmda tadilöt yapıldı tifi. ~zasdına 15 ton 
d~ğil, Belçikamn maden inde, p J fi n Ç 3ğ1f1y0 f 

orveçin fabrikasında veya Çe· Bazı derslerin saatları artırıldı, ticaret ko Slovakyanın bir şosesinde Unuttuğu ıeker paketini almak 
üzC1'• clükkôna gelen kunduracı liselerile bölge san'at okullanna aid 

P tlıyor. içeride hır.ızla lrarıılaıtı çetin 
Nt-tice ilk misaldekinin ayni • bir bofutmadan ıonra hır•ı~ı yeni bazı kararlar da alındı 

dir. Rehine olarak elde bulundu· alt etti 

rulan yahudi veya komiinistler· Maarif Vekilliil kız ııın.titüleri •

1 

S iru:i ıınıftakl 20 saatlik biçkl-dl-
den, yajhud da memleketin şüp· E~elki rece Çar!ıbpıda bir han nin muhtelif sınıflarına ald müf • ldı deni 25. özel dördüncü ıınıfın 
h,.li unsurlanndan bir kl'Smı iş· ~a bir k~ı düldılnını ao:rm•· redat Pf'oırramlarında yeniden bazı dlklı dersi 21, S inci ~ıntfın di • 
gal kumandanlıihnın emrile der· ga kalkıtan c:ur etklr .. blr • .oyıruneu! eaaalı değltlkLlder yapmıftır. Yeni 1Uf cleral de 24 1Ute iblii edilmi1-
hal kurşuna diziliyar. hınıdık J'ftparken dükkin sahibi program. bu yıl enstitülerin ilk üç aı. tir. 

.,., tarafından yakalanmııtır. nıfında tııtblk edlle«.K ve her yıl Vsalct d'V t afta ti et 11 • 
Gazeten in y fa"ın ı çeviriniz: Çarııkapı.da ~plikçi hanında bir 1 bir yuloarıkJ sın ıha 'tq.mil edilmek 1elcrlnde ma'f~ıı::ai d~rale~'i::i ala· 

ondrad n çekilmiş bir t el • kundura atıelyuı lıleten Asım adın.. J şuretile 2 ııenedo bütün mstltiı pro. laular eden nümunekt için de o • 
··- . . 200 da bir dükkancı evv 1 akf&Jll ç gramları bu suretle tadil edilnıiı O• lwll rd bl W>ora ku 1 

W ftan ourenıyoruz, kı av vakit dükkanını kapaınıı, evine 8'1L lacaktır y n1 müfredat progranıına a rer tuar ru ma. 
.. h' · lt d b 1 - .. ' .. aını kararla,tır:mıfttr. uç gın 1n .ımave ı a ın a u u mi tir. Gece aaat 24 e doiru Atım, gore emtltulcrln haftalık ders pro • . . 

l'l an l 00 bomb rd man uçağın • d .. cinda unuttuğu teker paketini rramları ıu ,ekli almııttr: kTlcarc:t llselerkıle,llaortad tıcdakaretti.l ve 

l.tanbuldahi re•mi müea • 
ıe.elerde çalıf(ln memurların 
iıtirakile kurulmuı memurin 
kooperatifi yarından itibaren 
4Ualatına 15 ton pirincin tev· 
aiine baılıyacaktır. Koopera. 
tilin a.za ıayın on ilri hini bul· 
muffur. Bu rakamın ela ya • 
kında artacağı tahmin edil • 
mektedir. 

Beşiktaş yangınında 
kasd var mı? ~ 

• ·· ' k'l k tl' b' f ' l 1 _ı_ •• h Imi t ı.-nln u_..ı_ f d" d.. .. a f&m ticaret o u rın a o -r n mu e e v ı uvve ı ı r ı o a mc.. uzere ana ıre fı a e ,, - u~ aını ı. c:ıas or uncu fi ini. . 
F nsanın Lil şehri bölgeııini kapısına varınca hayretten donakal fın moda deni 10 aaatten 15 sa • ıran derales-ınln talebenin .10Jar k Zarar ve ziyanın 100 bin lira 
bC',..,..b veiimuruna tutmuştur. mı§tır. AsRil, kilidi kırılan ve içeri- ate, esas beıincl sınıfın moda dersi nıakl yazı yazın.asını .temın ec:e tuttuğu tahmin ediliyor, deiir • 

Bu filonun uçaklarını yapan, de elektrik yanmakta olan atelye • 15 saatten 20 saate, moda sınıfı t ilde v~rlbneaı Vekılllkçe karar· men .igortalı olcluiundan tahki· 
}-j,. k ı •m oilotl,...rmı veren Ame· de beyaz ceketli üatübaıı temiz özel dördüncü sınıfın moda dersi laıtırıbnı~ır. kata ehemmiyetle devam 

bir tahsın elindeki bavula dükkan· '11 aaatt.m 19 saate, 5 inci sınıfın Bölge san' at ok~lların~a okulu • olunuyor 

tesinin coğrafya profesörü bir Aırı 
rfkan nıağazinindc bir makale 
o ımakale ile beraber bir bari 
nqretmlftlr. Bu haritada harb<I 
aonrald Avnq>anın kendi kanaat 
ce, arazi taksimatının nasıl olnı-' 
lazımgeldlğlni tetkike yeltenmlşt 

Bu haritada röze çarpan baflı 
humslycter: 

Finlandiya ile İsveç ve Norv~ 
mÜflerek bir federuyon halinde 1ı' 
leıtü'Jlmelerl, Lehlstanla Çekoslo 
vakyanın ve Türklyeden ba§ka ~ 
tün Balkan devletlerinin yine il' 

federuyo baline ıetlrllmclerld l r. 

Yi
1
• ...l .. r. F ·kat Fransız toprağım da mc>Vcud irili ufaklı •yakkabıları moda dersi 16 saatten 21 saate, lan cebir, geom~n ve tngoname.trl 

bomba yıa~muruna tutan pilot • bl lcifer doldurmakta oldufunu biçki. dikiş tubesi .. aa dördüncü 'dersleri matematik adı altında bır. 
1 T•n araııun.d Fransa, Kanada, ··ret. .. tü'r sınıfın 12 saatlik dl.kİJ dersi 17, leftlrilerelc tek numara verilettktlr. comnlf . 
Norv~, Polonya ve Çekya va - Bu vaziyet karıısında içeriye ıi -

Bu haritanın ıekline baka.narı 
İtalya, Şam Akdenbıden alakası lıl 
ailerek Garbi Akdıeni2.de tatmin 1 

dllnıek 15tenlyor ve Sovyet Rus.Y' 
ya ise, Boğa..ı;arla beraber Rom-! 
ya, Bulpri.ta.na " Tnkyanın biı 
tün deniz sahilleri ibr kalemde bab 
,edihniş buunuyor. VAfington mab 
reçll olarak yarı rami bir aurctt' 
Dep"edlleıı bir tekzibin Kolombl~ 
Onlvenıitesinin coğrafya profesO 
rüne süratle rnalettiil ve resmi > 
merlkanın hiçbir ı;uretle aliıkasırıP 
bUlunmadıiını beya eylediği bu gı 
ı-lb haritayı, ıayed zamanımızın "'' 
siyeti müsaade etseydi, içtimai ti 
un sahasında Amerikan mecmua ~ 
gazetelerinde vakit vakit intİ'8r ' 
den tuhaflıklardan blriklslni say; 
ve seçet'dik. Fakat Vaşington teid 
binin «Huswıi bir Oniverıitcll dlf 
ebemlyetten dii§ümıek ister görüll 
düğü Kolomblya Üniversitesinin >
merikan maarif hayatında tuttui' 
ebenınıl~ll meVkü ve haritayı ıJ 
reden adamın Atlantlk beyanname 

. Oç &'ece evvel ~~ktqta ~öyl. sinin tan1!imlnde oynadığı rolün d• 
çmde «Sebat» un degırınenlrun be. 1 • b d hususi Amer~ 
nüz mahiyeti a.nlqıla.mıyan bir se - ~~ na v~f 0 

•• ara a 1 • 1 ,:-:.-ıJ 
tanda ıarı da !bulundu. ~n Aaırn, birdenbire bınııın üze. Seker sıkrntısmı önlemek 

iki tarafın thareket tarzının da rlne atılmıı, kendisini yakalamak 
doğru oluo olmadığını muhake· ıstanlıtlr. Fakat meçhul soycuncu iÇİD tedbirler ahOdl 
mr etrniyelim. daha atik daVTanarak elindei(i ba • ı.. . 

d 1 ahi Bakkauarda &Pker bulunmaylfl His ile mantığın karşılaşma - vulu yere fırlatmıı, o a ma ı • ·r 
bl ld fl Mal sahibi ile hır üzerine alakadarlar dün ve evvelki sından ı~ığın doğacağı zaman ne aa ınnı ır. -
aı:ı: arasında bir müddet cereyan e. aün tatil olmasına raiınen lii&umlu 

hen i.lz gelmedi. eten boiufma neticetlnde Asım, bazı tedbirler d'l1ıtlerdır. Bu sıkın-
Bir rehine uğrun~a can ver- . L:~•!!-

1 hasmını alt eUnlf, ~ çırpınma- tıyı bayram münasebetile sarflya_ dim cinayetin ~uundan ay ar ak tle · .. ıı. ' 
t>" d"J • lanna ve kaçm gayre rıne r- • tın artması ve fabdkalardan yapı • 

ca ~vvel tutulup hapse 1 mış o· men eorıuncuru k!skıvrak1 ~akala. lan sevklyahn az olmaıı meydana 
labilir. yarak karakola teslim etm ıt r. retlnmektedlr. Yarından itibaren 

Bomba yağmuru altında bü • !aminin Muhiddin olduğu teıblt bakkallar cemiyeti her bakkala bir 
tün kinleri ile birlikte bir avuç edilen hırsız dün müddeiumumiliğe mıktar daha fazla teker daiıtacak. 
toz haline girmiş olan yuvadan tesUrn edlbnit ve tevl<lf olunrnuı • tır. 
da vaktile, şimdi o bombayı sa· tur. 
vurmuş olanla.Tın menfaatlerini 
korumak için birçok gencin si· 
laha sarılmış olmMı pek müm· 

Prioç ve yağ borsada 
muamele görecek 

Bıcaks1Zlardan müteşekkil 
yankesici kumpanyası 

• &an maan mue..ae enn n .., .. 
be~en dolayı çıkan bar y&J'\gln O.:· ve ehemmlyederlnl bildiVimls ~lıt 
tlcesınde tam~men denilebilecek bır n 1 haberi Tüft< athuatına akset 
aurette yandıgını yusuı§tık. : tekzibi yapılan bu h• 

Zabıta ve Müddelumun~iliKçe y. rhn:Z~e, sal&biyetli AmerlkJJ 
Yankealcillkten müteaddid gabı. pılan son tahkikat netlcesınde ev - h filine mal edilen tekz.lbe inaıı 

kala 1 la 13 16 1 d azd _ .b. ma a ul 
rı o an ve yaf rı - arasın· ve ce e y ıgımız cı ı, yangın • akta kendimizi ma.nretli b 

da bulunan 3 kifillk bir yankesici dan mütevellld zarar 100 bin lira :i'u~uxu kaydetmekten çekinmi 
grupu yakalanarak adliyeye veril • ka~~ tahmin olunmakt~~ır. yeceğılz. 
m~lr Yapılan muhakemeleri ıo • Dıger taraftan bu degLrmen sa • Salahiyetli diplomat rolU oyna 

mında
0 

suçlulardan Fikri ve Şükrü ~i~11 Pa~yl anın 80
verbisl liborlıckundb~ mak isteyen mütekald reneral ~ 

UQ ayı maı yeye n ra ar f .. \er. t uı lı- ı bunu1' 
birer ay hapse mabküm ~ilmlıler h ... b ödemeie mecbur bulunduğu pro esor '.ln pa av:!..!~-lg. ld ~ 

·- fb ah. p d l • la ikinci oluyor. uuun;; )"l O Uı.-dıger sabıkalı r ıını oyraz a da iddia o unmaktadır. Yangın ha- lbi iki •• d ot etmlı bulunu 
yqının küçüklüiünden a.erbest hı • dlaesini müteakıb sorguya çMllen lr Del** n 
rakıbnııır. ve bu dejirrnende cece bekçiliği yonız. ----4>----

Lüks telural kaatlan 
yapan Nazaret ile Karebet adların

da iki kiti de nezaret altında bu • 
lunmaktadırlar. Bu iki l~inin vak'a 

Çoot* F8~t'1ntl Kurumu tanfından recesi bulundukları tahta döıemell 
h 1 surette haarlanmıııt olan ILıiks} kulübelerine ısınmak ~re ayaksız: 

kündür. Fak.at . 

Helldan gene kızm içinde 350 
lira bulunan çentasrnı çalmış 

lşsrRl ordusunun komutanı Dün öileden sonra Kadıköy va. 

fcl&'rof klğıct?art her ııostshane ıntrke. 
Yarından itibaren pirinç, sade • zinde butumnaktathr. 

mangal koydukları ve bu sebeble 
döteme tahtaları lutUfarak yangı • 
nın çıktığı söylenmektedir. Ayni za 
manda değirmen alıortalı bulun • 
dutundan hadise ehcmiyet\e tahkik 

Almanya ya 
hava 

akınları 

kendi kuvvetlerinıi korurken kul pur iskelesinde bir h\rsı:ılık vak'ası 
landıX.ı sil~hm masumu da vur- ohn\lflul". Sabıkalılardan Necati. lı· 

~ k kelenln kadıd.ıra mahsus belaların. 
duiunu düsünmiycce . c:IMı birine rlrerek bitiıik kabinede· 

yağ borsada muamele ıör~celc ve TeJı'rı,lr mu "·eıddel!inin. bir J1;ö5e .. ine 

bu maddelerin borsa harici muame. (Lüks} ~llnHısl;ıı.l Olve etmek ft ııetıraf 
leleri hakkında takibat yapılacak.. 'OOr.otbıden aynca ıs kanış rufa ver • 
tır. Bu husu.bıkl Ticaret Od.at ka· mır.de bu a.rr:ımmu 7erlne ~ttrını'i o. edilmektedir. 

Hava !birliğini idare eden ise ki HMliye Şort adında genç bir kı. rarı 
düşmanın kuvvetini artıran f~~- sın l9lnde 350 lira bulun.ın çanta· - - ------------------ - - --- --
rikayı yok ederken daha dun aırıı çalarken ıenç kızın feryadı Ü· (. 

ticaret borsasına blldlrilmi9tlr. ıırıunırz. 
İstanbulda kaç 

avukat var? 

Berlin 13 (A~A. ) - D. N. S 
ajansının askeri bir kaynaktan öğ 
rendlğlne ıöre Britanya boınba &J 

çakları dün ıece ılmal ve Baltık d1 

nlzl dolayları Ur.erinde taciz uçut 
ları yapmıtlardrr. Baltık denizi ~ 
iıilleri üzerinde ba:ıı yerlere lnfl., 
bombla.rt atılınıt ve ehemmiyet~ 
al:ı huarlar oln1ufılur. l\1.üteadd 
dilfınan uçakları dütürülnıüıtür. 

kendi safında dövüşerek ölenin zerine, etraftan yeti,enler tarafın • İ S T E R 
ki ··ıd·· kt ı_ı "'u dan yakalanmııtır. Suçlu adliyeye cocu annı o urme e oroug -

İNAN, 
iNANMA! -~· teslim edllmittlr. f S T E R n a hiç lbakmıyacd!Ktır. 

J-1 .. &, çı-ğrmdan çıkmı hT. diz çökerek istediği kadar dua 
Muhterem Papa her sabah Va etsin, Amerika cumhurreisinin 

~!~~.~!!.i~.~!~!!'! . .1!?.~~.~~~~.~!!~~~ şahsi mümessili Mister Tayloru 

alelfü:ele Londrayaı göndersin, TAKViM ~ 1 nci teırin 

Rumi sene 
1&'8 
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insanlıktan bahsetsin. 
Avrupalı v e Amerikalı yalnız 

bir cümle belledi: 
- Dünyayı münhasm:m ben 

idare edeceğim , deyip duruyor, 

zora gelmedikçe dilini değiştir
miyecektir. 

fşgal altına düşenler ve ken· 
dilerinin olmıtan .menfaatler uğ· 
runa :harbe sürüklenenler için ne 
büyük bir ders ... 

Ckceın Zlvakl1-9ll 

Geçenlerde latanbul me~'u•
larının Şehremini halkını dınle· 
dikleri arada öirendik ki, Ye. 
nibahç• HmtinJe halkın çe§ • 
mesizlik yilı:ünden tıkıntı çek· 
tİğini gören hamiyetli bir va • 
tanda,, bir çeımc yaptırmayı 
üzerine almıı. Kendince bir he. 
•ab yapmıf, bu çeımenin 250 
liraya çıkacağını bulmuı ve 
lazım gelen makama müraca· 
att etmif. O makam da derlıal 
bir kefil yaptırmıf, çefmenin 
250 liraya değil, ancak 3000 
liraya çıkacağını •Öylemi,. Bu 

hamiyetli .vatanclaı kendi he • 
•ahının bu on mi•li h111aba ela 
razı olmuı: 

- Yeter ki fU halk .nm11; • 
luktan kurtul•unl clemİf. Fa • 
kat har vurdulu makam '1u 
hayırlı iti muameleye koyduk. 
tan bir ay •onra fU cevah gel
mif: 

- Çeımenin yapılacağı ıa. 
ha imar planına dahildir, bi • 
naenaleyh bu çef17te yapıla • 
maz:, beklemek- ve müna•ib bir 
yer bulmalı lazımdır!» 

iSTER iNAN, 
iSTER INANMAf 

\._--------~~--~~--~----~~--

İstanbul barosunun bir İıt11ti$. 
titinden öirendiğimize ıöre ba· 
W'CJ!Y& 631 avukat kayıdhdır. Bu 
miktarın 23 ünü bayan ve 81 ini 
ıayri müılim avukatlar teıkil et 
mektedir. 

Bayram neş' eli geçti 
(Baf tarafı 1 inci aaylada) 

alna rajmen neı'e içinde geçtlllf 
bayt'8!11 yerlulni dolduran min'ln1} 

1 
nller bayramın husw.lyetinl teŞlt R A D Y O eden• ej-lencelerine büyük bir neı'' 

____________ _._ ile devnm etmi§lerdir. Bayram zl 
ÇAR Al\IBA H / 10/ 1912 

7,30: Saat 8ŞVI. 7,3%: Vücwhımuı.u 

çaJıııjbl'Blım, 7,40: AJJlll5 habtırkrft 7.551 
8.!0: Radyo salon ol1tes 12,30: Sa.a& 
~ 12,33: Kar.ışık protram (PJ.), 
12,45: Ajaııs haberleri. 13/ 13.30: su 
~ve . , 18: aat a.Y&n. 18,03: 

ı heyeıti, 18.45: RıuJ:ro dans odtes
fıraBt, 19,30: Saat ayan ~ aJa.ııa haber 
leri, 19,ts : Yunld:a.n ~ter. %0,15 : Badyo 
ııi.ror.uz.. 21 : <E• $3&U). 21,15: Ha 
~. 21.30: Tem • K.lm&'ll :Mıcsı, 
ıı,t5: ~ü.mhur bandosu, 2%,30: 
~ er.an. a~ haberleri ve bor.;aW'. 

yaret ve iez:melerlnden ve&alti nolı' 
llye bilhassa tramvaylarda çok iz 
diharn olmutı ayni kalabalık r.Jnt 
malarda da görübnüıtür. , 

ccSon Posta)) bayran1 n1üas betJ 
le 2 ıün süren bir tatili tnül ki 
nqlr vazifesine tekrar h~larl:e' 
bayramı tebrik etmek lütfund 
bulunan okuyucularına. muhabirle 
ri:ne, bayilerine tcıekkürü bir boı1 
bilir. 

Baynını münuebetlle tatil bol" 
nan daireler ve mdıtdler yad 
-.:11-caklır 
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C Bir Konya gezisinden notlar :2=:] 

Baba ve a a olmak 

r 
• nsiyakı köyde her şeye 
ğmen kuvvetle yaşayor 

• iyi bir sulama sayesinde Konyayı yurdun 
buğday anbarı haline getirmek mümkündür 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
Mhhat memurlannm sayısını e· 

l
'aza- a.slı bir surette arbnnahyız. 

Konyanın Seydi~hir ~ 
•ında Halkevinde birçok köylü· -

7 
-

-6-

l~ri muayene ve tedavi fu~atan1 Geçtiğim yerlerde büyük bir 
ek.im ~vki gördüm. Bu -;ene bir 

buldum. Bunlar arasında en ına.. k&rış tf'lanın boş kalmayacai1 
nalı müracaatlar çocuk lstiyen muhr.kltak. Konyaya buğday al .. 
ana babalardan geliyordu. Çocuk mak üzere seksen kasaba Leledi
ıabibi olmak için bülün 'ervefi- ye reiıi.nin geldiğini savan ve.H 
ni fedaya hazır babalar, eu Leh· söyledi. Bu vaziyet fiatlarda ani 
likeli ameliyatı göze alan analar bir yükseli~ doğurmuş, buğdl\yın 
KÖrdüm. Zamanın .bütün maki'ıs bir Konya kilesi altmış füadım 
tartlarına rağmen baba ve ana yüz liraya kadar çıkmıştır. Şüp
olmak İnAiyakı köylüde kudretle hesiz bu gayri tabii ve geçici bir 
Yaşamaktadır. haldir. Fakat öte taraftan köylü-

k nün kazancını çoğumsamak la 
Bir tarafta bu gurur verec~ E k hatalı bir görüttür. ğer anne; .. 

manzara fa'-at o"te tarafta •U b' · b t • .. ,.. la emek arasında ır nıa e _. Y~· 
hazin hakikat: Muayeneye 1t~len ı -pacak olunak tar a emeg•nın 
Çocukların büyük bir kısmın<f a verimini hiçbir zaman çok ve fa· 
sıtma, türlü barsak lefe~leri, h' .. emeyiz. Herhalde ~v"-t 
b k rd S 1~ gor · • k" l"d a.raa parazitleri va 1. ant.o· pahalılığının menşenu . oy u .. e 
cin vermek gibi küçük bir hirıt- de - il, büyük şehirlerdekı spelrn· 
tn tl b" hh · · • g ularda aY'amak e e ınlerce çocuğun ın atını lasyoncu vurgunc 
korumnk mümkün. 1dealİ1ıt Türk lazım. 
h~kimleri için ne güzel bir faali. Buğday fiatlarını, hiçb~r z~-
Yet sahası. man harbden evvelki sefıl !ıı. h. 

i t b ld b k h.. n- du"ıur·· memek milli menfaatle.· 
a an u an a arsanız "' · .. 

kiaılik mesleki dolmuş ııibi görü- rimi:z iktizasındandır. 
nür, fakat otuz be' bin nüfudu 
kasabalarda ya bir hekim var 
\reya o da yok. Halbuki bin nü. 
fu'- bir hekim idealine dof{ru 
Yiirüınenıiz lazım. Bu he.abla oı:ı 
Sekiz bin hekime htiyaç var. Bl'n 

:~rı Yetittirinceye kadar faal, eh· 
'Vctli. umumi malumat ıu,h\bi 

-8-
Konyanın garib bir talihııizlİ· 

ği göze batıyor: Kasabanın ('n 

güzel bir semtinde modern yapılı 
bir sıra evler görürsünüz: Bun. 
lar umumi evlerdir. Bu gibi t>v1e. 
rin lüzumunu veya lüzumsurlu· 
ğunu buratla münakaça etmiye· 
qatiz:. Fakat bu e~lerin ybrio 

istikbalde en çok inkişaf goıl•~r
me.i muhakkak olan ıoir serrıtte 
ve hastane ile orta mekt~b ara. 
11nda yer alması herhalde Kou
yanıa hazin bir cepheainı leJkil 
eder. 

-9-
Konyanın tozu bir darbımesel· 

dir. Zaten Konya keiimea\nin a~ 
lı olan iconium yunanca tozlu şe. 
hir demektir. Bu, ;;enı in geni! 
bir ova üzerinde olması ve top· 
rağının kUTaklık yüzünden ku· 
rumaya müa.aid olmıuımdnn ileri 
geliyor. Fakat evlerin çoğunun 

kerpiçten olması da buna yarrlım 
ediyor. Bütün Konyaiılar ~07.suz 
bir Konyaya mütehauirdirl('T. 
Akla gelen ilk tedbirler kerpiç 
yerine taşı ikame etmek, aokAk
lan asfaltlamllk ve şehrin hu. 
dudlarmı kesif bir ormanla ağaC'· 
landırmaktır. Bu suretle ovl\dıın 

gelecek tozlara karşı bir ı.ed 
meydıma gelm~ olur. Bütün te· 
birlerimiz gibi Konyamızan da 
"havası latif•) bir belde olması 
için görülüyor ki çok emeğe ve 
çok para harcamaya muhtacız. 
Fakat Konya bu emeğe lavık bir 
~ehirdir. Bu, yalnız koca bir İm
paratorluğa merkezlik -'ltmİf ol 
Jn&Smdan anlamıyoruz. Alaettin 
tepesine veya daha iyisi Akvo. 
kuşa çıkıp ta şehre bakılınca 
milyonluk bir kasaba olması için 
tabiatin bir ıey esirgemediii gö-

(Devamı ıa)•fo 4/2 de) 
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Söz Arası ,ı da: 

Her a ·r anahtar 
Herkesin bildiği elımek ağacından 

teı eyağı ağaçları da 
insanların kendi eınniyetleri. 

ne son derece ehemmiyet ver
meleridir ki ıerek yapı ıninıarisi 
ve ~erek yapının mahfuziyet:İnİ 
t~~ın edecek kilid gibi, pencere 
f~lan ıibi geçid verici >el IPr üze • 
rınde adamakıllı zihin yorup mÜ· 

kemmel neticeler almalarına ıc· 
beb olmu,tur. Bu yüzden öyle 
kilicller, öyle annbhrlm· yapıl. 
mıştır ki bunların lıer biri b:\• ze· 
ka ve deha taheseri addolu:mıa. 
ya layıktır. Son zanumdıı Vi> •· 

sonra 
b11lundu 

sucuk ve 

nalı bir fabrikatör tarafından 

ya~ılan ve t1Aırlı ann:ıınr • adı 
verılen anahtar bugiiı<'e kadar 
yapılanların hepsini gölgede bı· 
ral<mıştır. Viynnalı san'atkal'ın 
yaptığl anahtara ıınahtardlln zj. 
yade maymuncuk demek d.iha 
doğrudur. Çünkü bıı anahtar 
yalnız bir kilid icin değil, dün. 
yada mevcud bütiin kilidleri ıtç· 
mak için yapılmı,tır. Bu may
muncuğu İcad eden adam öte.. 
denberi bu işlerle meşcul olııh 
Mösyö Jozef Birhavzdır. "S:rh 
anahtar" adı verilen maymuncu· 
ğu (1000) parça dan miirekkf"b. 
dir. Bu parçalar, kilidine eöre a· 
nahtann bir tarafına ilave edil· 
mek suretile anahtarı her kilide 
uygun bir hale getirmekkdir. 

Mösyö Jozef Birhavzm sırlı a. 
nahtarı sayesinde orta A\'rupa 
polisi şimdiye kadar ( 1500} in· 
aan cana kurtarmı~ht'. Çünkü ar. 
kaaından kapıyı kapayımı.k kati· 

li _bir cin~yet i,lemcye karat: ver
mı~ . ca~ı kadar kilidli kapının 
emnıyetıne gövenere!f. içeride 
rahat rahat hıraızuk yapnın'da 
olan cürüm erbabından hiç bid 
yakayı kurtaramamı5ht' r.·· k"' 

1
. b ~ • J-Ul" U 

po ıs u anahtar ile her iated .. • 
k b

., ıgı 
.apıyı aça . ı mi~ ve böylec~ İce. 
~ı~e olan bıten .seylet"le yakınen 
elakadar olabilmek imkanını 
bulmuştur. Denilebilir ki y6 ni a· 

nahtar ile kilid emniyeti denilen 

fey artık dünya yüziindeı.ı kalk. 

mıı oluyorsa da pmdilik bunun 
teselli tarafı Möıyö Jozef Mir· 
havz'ın, keşfini ticarette tatbil< 
edilmek Üzere herhangi bir fir. 
tnaya aatınamış olmamasıdır. Bu 
anahtar, ~imdililc u<lcce Alman 
polİ!\İnin istifade edebildiği h 

(Bugün sayfa 4/2 d dir) u. 

Bunlardan 30 tanesini ha~lcderek bir arada yollıyan her 
. okuyucumuza bır hediye takdim cd .... 

Soldan ssf;ı doğ ecegız 
ru: · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ) 

1 - ıu.ı,·ım ~ 

lı Hteri.ııi y ıı?ayan 

bir2 dttı~~n~lıı~ nl. 2 il 
dası (2). Cck reiw 3 ---- ---~------
s l c ıi m bur. 
lannd n ı,iri (7). 4 -- - ---·ı--ı--ı 

3 - E..&1 bir~ --.•---uskeri uitbe ( 41, 
Blr nakil ya,.ııa:.ı • 

(S~. - Bil' nevi (j • - -· - - -

'maden 15), Cür'et 
7 
--_--_. ________ : 

kar (4). 

5 - Ba1raınl:ır 8 - -
d:ı caddeler~ ku • il 
ıvhır (3), ::\115\r y~=:ı--ı--t ,,--
ilahı m. _ 

1 - (l\ltlli) (8).10 ---- ~-- -

'l' - Bir oyun _l:::ıliıl~:::-=~~-:=-:-=::b::::m:.!z:=::b:ıı:::::::ıJJ 
iile:ıi (31, Şöhret (5). 1 r . büyWıt ~ 

8 - Edeb~-a.tta bir vezin l4), Şa.ıt.1 5 _ llayret <ıı. 
An:ıdtıl~a bit- yer (3). paı- (15). 

1 <ıl, lt9Pdrier 1L 

9 - lnfW • btrILkte kullanılır (", 6 _ il~ (3) &Ja•---

Rlr R.DJ\ (4). "/ - ~ '~"il~. (it. 
10 - Beraber (3), Dedeltt (6), (2), ·~ m, ~ harf 
YulmıTıdan aşatıya doğru: 8 Gelir 
1 - BQ- spor şubesi (8). - (t), Fl'a ba$vekHi (5). 

9 - Cöntilmen (5), Mübatiele ·--~ • 
2 - Her zaman iç.in (5), V ret m. tası ( i) •-. 

3 - Vaı'\Qdı (8). lO ' . • 
4 - İma yeni tü~e <•> n~ .... -~ l - Çikolata imaline 1arw bir m,.,._ 

• ~ • de (5), Blr nı.eyva (8), 
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PATRONA~ 
Aiaç altında yarım 3a&t ka

dar bekledikten sonrr.. canı !;ıkıl
m~ğa başlamı~tı ki, <lBabüssua· 
de • den baltao, haseki ve 
ziilüfliler takımlarınm yavaş ya
va~ çıkarak genij? yolda dizilip 
saf tutmağa başln:'h1daruu gör· 
dü. Bu lıazıdı'kla.-deın ilkin bir 
!ey anlayamadı. A:-dından gim· 
lerden Cuma olduğım•.1 hatırl&c:lı: 
Öyle ya, padi,abla.r Cuma na· 
mazlarına nalayh malaylı.ı git
mezler miydi? 

Yol boyunda ı1ir çavu~ kendi
sine dikkatli dikkatli bakıyordu. 
Yanındaki a.rkacla pna doğru e
i!l:p bi.- şeyler ~öyl~:liktıan gonra 
kaba ve sert t.ir sesle sordu: 
· - Hey .• buba, neden anda pi

nckleyüp dw-uraun? 
Abdülgani efondi ses çıkarıp 

cevab vermeyince ilerleyip sokul
du, kollannı ardma bailıyarak 
l>oynunu ileri do;ra uzattı: 

- Size demiş idük, bunda nP· 
den eğlenürsüz? 

Köse aılam umursamyor gibi 
cülümsedi: 

- Bir ahbabımn:ı bekleriiz. 
Çavuş az daha ya.na~: 
- Ahbab dedüift kimdir? 
İhtiyarın cevab \lenlle&ine mey 

dan kalmadan şerbetçi ilyas aia 
ıoluya soluya yımlat"m yana,a. 
rak çav~un k..>lunu tuttu: 

- Yabancımn d~ğüldür! 
Çavu' paditahın ~erbetçi..ini 

aörünee hünnetJe baş kesti: 
- Nesae dememiş idi1k suita· 

nnn, bunda eğlenüo bön bön ba· 
knr idi de .• 

- ! ... 
Çavuş aüratle ~ekildi, Patro· 

nanın babıı..site ~~rbetbır ilyas 
yalnız kaldılar. 

İlyas ağanm yüzü ve gÖ7.1t:""r"İ 
muvaffakıyetsizlik ali.metleri 
gösteriyordu. Abdmgani efendi 
durumu kavramakt~ gf>cİkmedi. 
Umudauz umudsm: fmldadı: 

- Ne yaptınız? 
flyaa kaşlannı kaldırdı: 
- Yarım saat arz odasında 

lrapalı kaldılar benim bubam. 

Kapıda «dilsiz» leı· bekleşür, an
lar &'İrüp çıkarla.- idi. 

Gani efendi di'Zlerinin der
man.sızla§tıimı his:seder gibi ol
du: 

- Ya, baıkalarmda.o dahi öğ
renmek ihtimali yok mu dul"? 

ltyas arözlerini gök yüzün~ 
kaldırıp alt dudağmı büktü: 

- Bir Allahü taaJıa, bir de 
kend illeri bilürJe.r ! 

Bir an için sustular, İlyas bir
denbire ihtiyarın dirseğini ka~
rayıp yana çekti: 

- Aman benim bubam, ağacı 
kenaünüze sipeT eylen. Sanit'i 
devlet efendinıiz)e Kırım Hanı 
hazretleri celiirler. 

Dedi, yol boyuna çıkıp el bağ. 
lıyarak aelAın durdu. Hakikaten 
sadrazam Mehme<l Paşa yanın
da Kmm Ham olduğu halae el. 
lerile bir 11eyler isaret ede ede 
geçiyordu. Onlar g~çtikten s~ra 
terbetçi tekrar geldi: 

- işte &'Öıderin:zle dahi gör. 
diinüz, fimdi lauzurdan çıktılar! 

- !. .. 
- Hüda bilür Ayaaofyaya da-

balık arasına katı'itı: Dal kılıç 
muhafızlar saraym A:ras<ifyaya 
çıkan dış kapısı onü:ıde sıra tu· 
tup tertibat alıyorlardı. 

Az sonra birinci Mahmud kır 
bir at Üzerinde yavaş yava~ geç
ti. Padişah çok gençti. Çekme bir 
bumu, çatık duran ka~ları ve 
küçücük gözleri vardı. Zayıf yü
zünü çevreleyen sakalı taze (<ye. 
tikıı gibiydi. Az ilerideki kapıdan 
tas merdivenleri İnerek camie 
girdi. 

Patronanm babwu bütün bu 
olup bitenlere bakmadı bile. Kö. 
fCYİ dolanıp Aya.oi;va avbsm3 
girdi. Burada da bir kalabahk 
vardı. Önünde duran bir hocaya 
yavafÇa sordu: 

- Baka efendi oğlum, mak· 
sud "hünkar» üe o H.ray cani
bindeki kapıdan çoktan camii 
fel°'İf e girmi.ttir. Ya, bu halk ki
mi &'Özler? 

Hoca. dönüp cevab verdi: 
- Patrôna Halil Cuma nama

znu bunda eda eyljyecek imis! 
ihtiyarın göğr.ü hızla çarptı: 

hi gİtnıiyeceklerdir. 
Patronanın babasının gözleri Patrona buyurur idiniz? 

parladı~ Beli buba, Patrona Ham. 
- Ayasofyada ne vardır? Bu halle anı ml bekler? 
- Cuma namazına dahi git- Beli, anı beklet·ler ! 

miyecekleri anlatıldığmı kasdey. Köse adam başka bir şey $or. 
lemit idük. madan ayrıldı, kalabalık arasın· 

- Şevketh1 cfendinı:z <1Cu- dan zorla geçerek camiin yan 
ma» Y1 Ayasofyada m' eda eyle. kapısı ağzında dwrdu. Burada, 
yeceldenlir? ·· · d ·· ·· l 

B J• L C d J taş uzerm e yuzu ıı.ar! ı, çok ya§· 
- e ı, uu uınn an a b• d·ı . 

Y · · b 
1 

k lı ır ı encı oturuyor, gelen ge• 
- a, vezırıazan1 u unma · . • 

~art değil mi? çenden sadaka dilenryordu. Ka.. 
- Yok. "Baş1 sıkrn da olduk-! dının dizleri üzerin~ küçük ~~r 

ta gelmeyebllür. [Gülümsedi-ı ı eo<:uk ta vardı. Az otcde, camım 
Devlet işidir bu! J 'karanlık dehlizlere hcn:ı=yen yan 

, methali aıra sı·111 cülencilerle do. 

Abd·ÜJ·gani efendi başka tek luvdu. 
kelime sormağa lüzum görmeden Kalabalık arasında bi~·denbi.. 
sallana sallana uzs.ıklash: re bir karpnahk oldu. Sonra 

Ayasofyaya gid:yordu. halk ikiye ayrılıp d.ır bir geçid 
Ayasofya meydanı ve saray açtı. 

Pencereden Boğazın Lh· kısmı 
ve Adalar bütün ihtiı;amile gözü 
küyordu. Balkon kapısını açtı . 
rak, yağmura ragmen dışarı çık. 
tı. lııklar içinde 1stanuul ne ka
dar mubte~m gözüküyordu. 
Sert bir rüzgar yağmur- damlala
rı yüzüne çarpınca biraz rahat • 
lamıştı. 

- Üşüyeceksin Vedad! .. 
- Hayır üşümüyorum. Gel de 

şu güzelliğe bak İclal! 
İclal mahzun bir tavurla yanı 

?~ !aklaşmıt koluna girmişti; 
ıçını çekti: 

- Her zam.an bu manzara 
k~rtunnda uzun uzun dalanm. 
Bana bilakis bu giiuUik hüzün 
veriyor, Kendimi daha çok din. 
liyorum. Derdleniyonmı büsü -
tün .. 

İclal biraz daha sokulnıustu 
ona.. Baımı Vedadm omunına 
koydu: 

- Ya,adığım nayatı göriiyor
ıun ! Dostlarımı da iyice tanıdın! 
Bu soayete kuklaları yanında be. 
nim mevkiimi yadırgamı}'or mu
sun? 

Elini omuzuna dolayarak, ba
şını kendi omuzuna dayamts o. 
lan kadını biraz daha kendine 
çekti: 

- Ahıacaksın yavrucuğum. 
Alışırsın da .. dünyada neye ah· 
sılmıyor ld .• 
· Bu sözleri söylerken için çel{· 
misti. 

İclal, birdenbire batnı kaldı • 
rarak, Vedadın gözlerinin ıçme 
bAktı. Yüzleri birbirine o kadar 
yakındı ki, nefeslerinin harareti
ni duyuyorlardı. Saniyelerc-e göz 
göze kaldıla1". Neden sonra İc.. 
lal: 

- ikimiz de bedbaht olduk! 
Diye mınldandı ve bA,ını tek· 

rar e&ki yerine bırakarftk devam 
etti: 

- Ben senin için, aen bir bat

&-ildi. Bu iki ci!'ıt et parçasının 
birleşişinde, mazinin tallı lczze· 
ti, tahassürün inkisar ve nevmi. 
dinin de hisseleri vardı. Bit A di
ğerinin baıka birine aid, diğeri 
ba,kası1UD ınalı olduğunu unuta. 
rak üzerinden yıllann pası bh-i. 
ken günahları ihya ediyorlardı. 

Dudaklan birbiriııi bn·a1<tığı 
zaman, kadın, başını Vedadın 
göğsüne bıraktı. Tekra.r. İç.ten 
bir konuşuşla: 

- Mes'udum! 
O.iye mırıldaadı. 
V edad, dudaklarını onun saç

larının Üzerinde dolaştırıyordu, 

bu temastan büsbütün örperıyo.I", 
ve genzini yakan kadın kolr.ı:;i,e 
kendinden geçiyordu. 

. - Hayat ne gan"b değil mi 
idil! Yıllardan llOllra yine birbL 
rimize tesadüf ediyonn: ve ilk 
lesadiifte.. 

başından fışkıran baş döndürücü 
nefis kokunun gittikce tesiri ve 
tazyikı altına giriyordu. Gözıin
den, Boğazın sönük ışıkları, de. 
nizin koyu görünüşü kayboldu. 
Önünde yeni bir tablonun pe.r:de
si açılmıştı. Y eşilköyde, F cner
yolunda, Mısır tarlalarının ara. 
aında, dakikalarca İclalin dudak 
lannı bırakmadığı geceleri hahr 
ladı. o serazi.d günler, kendisini 
müebbed ıztıraba mahkum eden 
hem tatlı hem acı hadiselerin 
gerisinde kalmıftı. icli.t, delice
sine sevm~, bağlanmı~, kendisi 
sadece bir macsa Y&.!llmt~ ol
mak, için ona yaklasmışlı. O, 
gençliğinde hayatına giren sayı· 
aız genç kızdan biri idi. Semaha. 
ti .evmeğe batla.dıktan sonra, 
birdenbire terkediliver~ İcla!in 
ne mütbit azablar çekhgini pek 
iyi biliyordu. Bu kadının h.ilA, 
9e11eler geçtiği halde, sevııcanı 
ayni hararetle muhafaza edi~, fçmi çekti; hulüalt biı- aesle: 
kendisini hem memnun hem ra&.ı:z - Bu gün gibi hatırlıyorum, 
tarib ediyordu. Demeldci, ıztır.b dedi •• Seni iata.a)"Ollda görmüş 
çekmek~ ızbrab çektirdikleri - beiemn... Taze vücudundan 
nin kefaretini ödeyordu. laayat, ıneı'e fıtkıraa harikul&de 

Yağm.u-, iti dantLıl1ar hali.de bir genç kızdın. Birbirimize ilk 
yüzlerine çarp1yor, ikiai de alclu-. defa nasıl alıcı &'Özle baktığımı• 
mıyorlardı. Geçmiş yılların, 1reDÇ zı hatırlıyor mu$un! GözlerİtI'i.z. 
tik çailarının ateşile tutusmu~, le aıılatautttk. Bir iki tesadiıften 
lıabraların kucağında kendileri- aonr.a, bir ırün arabaların dt.irdu· 
ni unutmuşlardı\". ğu caddenin nihayetiudf':Kİ tren 

"edad, o kadar gerilere dön- yoluna çıkan meydanda arkan • 
müş, kendinden geçmişti 'ki, s<\n.. dan yeti.şmiş, bir dakika beni din 
ı,; , Yeşilköydeydi, sanki, eski Ve leır.eni rica etmİ§lİm. Gözlcrin
daddı, sanki Feneryolunda'ki Mı. deki o sevinçli korku, ürkek, en
sır tarlalarının arasında idiler, dişeli, fakat memnun hareketle. 
sanki, f clal bir bqkasıne aUI de- nn, telaşın aynen göz:ümün önün 
ğildi, o çılgın yıllarda ve macere. de .. 
günlerinde oldugu gibi, birdenbi Hele ilk öpüştüğiimüz gece •• 
re, silkinmi~, kolunu omuzuna sen uBir arkadaımıa gidiyo. 
atmış bulunduiu kadını, kendi- rum ! n Diye evden çıkmıttın. Kö· 
ne doğru çeviriverm.isti. İclal, ıe ba~ıada birlesmiş, Fenere doğ 
manyatize edilmiş bir medyum ru yürümüştük. Bir aralık, deniz 
itaatile erkeiin göğsüne gelm4- kenarında, kuytu bir yere otur • 
ti. GözleYi kapal~ o da kollarını, duk. Birbirimize aşkımızdım bah 
Vedadın boynuna doladı, dudak- sediyorduk. Dudakl.nm yanıyo.t' dı, kapısile ücünci~ Ahıned çeş- Evet yanlı, 

mesi önü padişahı seyretmeğe Halil geliyordu. 
değildi: Patrona kası için .. 
Gani Efendi he • V edad hemen hemen kolları lanın, tahassür~ kalbinin erke.. da aeni ·· k kin- .fak t • 

selen nkan kızanı• laa1 ne do. 



14 Birincitetrin ~ SON POSTA 

lCSPOR:J 

26 Eyıoı hilinecem~.?.~~ .... ~~.?.~~~~~~.r .... , \ Pazar günü yapılan lig maçlan 
26 Ey1iU Tarihli bilmeccınn:de I Galatasaray ligde ilk oyunu oynadı, 

bu.nan °"~enıanmuın Wınleri .... Küçük okuyoculanmız tahsim takımını 8 - o yeııdl 
~ ya:ubdlt'. l.ııt.&nlmlıla ltıslııDan o.. 
knyucuia.nmızua hcıilyelerlni P~~ Gazetemize gönderilen bilmece 
Per:)embe ~ünleri öiledcn l!etıra 1'\na mektublarının üı:erlne bebeme. İstaı:ııbul lig maçlarının 4 üncü ve.lki maçlarda iyi neticeler a1an 
idarebaoemlzde~ alm.:Ua.rı J.Amll; .hal (Blbnece) kelimesinin ve hafta oyunları Pazar günü Kadıköy Davudpafa için bu oyunun hazin 
Tat."a4lıı. 'Dı:lmıanlarm 1ted}ycleri bilmecenin çıktığı laribln ya. ve Şeref sahalarında yapıldı. Hava bir neticeye doğru gldecğl anlaşı • 
Ue a.dl'edcriııe ~önderillr. zılması li.zımdır. Bu Kaytdlara devamlı surette yağmurlu geçtiğin- lıyordu. Birinci Ugde kalabilmek 
Dör~ ~ta okal lıitabt ka:z:an:: rlavet edilmeden gönderilen den oyunların heanen birçoğu )ağ- ;çin her takımla ne tekilde olursa 

Ista=ıbııl Zeyııeik orta. o'.~ul sınıf 7 "k blar k , k __ ,__ mur altında ve çok ça..ınurlu saha - olsun mücadeleyi göze alan Davud-

' 

. me tu ur aya a.<> UlllUI • la 
e~n 535 Güneri· · buda yapılrnıı oldu. paşanın genç eleman rı meğer ilk 

Ü k l k"tabı Jra;uıntıll maktadır. Galatasaray 8 - Taksim O devrede Vefayı hayli yormuş. 
B~'f_ ... "::_0 

.::. ~ ~ ilWi 3-D deni \.. ....... istanwı••••••••••••••Fatih ......... Senıii ••••••.•. ·-eı•••cad .. , 1 b" Çünkü, ikinci devre garlb bir 
-•.-..- ....,.. Galatasaray lig maç arının ı - .. del ile 1..--1 d S - l 
--- EniOian İ}Avl'C. u~ı. z • rinci haftasında Davudpaıayı 5 • O muca e .._, a ı. .aga,. so a, 1'4~. JiizÜne kalem lıa~anan &si Ne. 19 cf.a. ~ n Eroz. enm· i. Onu takib eden diğer iki koşuşan Davudpaşalılar hırblrı ar -

""-~~ Takıiim eı1u* lf$;ebi sımf 10 Ko"-ulu ıabun Yba,.,.. iştF _.._ h Be·:ı..&-,.la dı stra goller atarken oyun lıaklka. '.Dl""'- R. na enerua çe ve ~uu .... ,. Vef • · k ~- hl k•t J 
~ 7t5 ~ Ennaıen. (Sr,n Poat. Hatıralı) oynamadığı için Galatasarayın ne ten_ a ıçın orKunç _' ıe 1 a • 

L- No. 5• halde bulundugu- bir ha .. •ll merak ılll8:_ga batlamıttı. Ortal.ıgı kaplıyan Oif rııÇ011 on.ya H~btb ınahalleSi "* J 1- d V f b 1 t 
ralı) ediiiyordu. Normal kadrosunu mu· te aş ar~sın a e a ır goı yap ı, 

(SoD Posta Halt ele Fııınlıı sayın, .D.a.yraho.lll JIİs:ıı' ~- hafaza eden Galata.sıarav rahat bir Oyun boyle bir hay buy içinde 6-3 
--• ""'"""'lıi sokak No. 41 ha1.les.i BaıDQel« ~ No. z.ı. de Mu- J V f k il dl 

Aı:ikaıı1& Odıı~ ......... ~ 
0 

____ 1_ ilk devre~'ı S.O b"ıtirdi. İkin. e anın. azanıuas e sona er • . i 1., çu.knıba.g ına- kcımıım İ]Ciiiı. hıanliııul Ciimburi)·et kız JUUU> ·J B k 8 K tJ 
..,_ ~~··---~ rıl<e\'Jtıe (l;Dl. d". e-"l ta.• - aaımpa•a _, ..,.;.-.-.. . :~i No. 5.;: ele Ali ..__.., -J J..A dl.uı '707 Bedin. el devrıede tahammül e ııınez ça • :r 'l:' \' 
1ı:aıtı1es Bahaıriyc c-w ~ ,_.,.. -- h 42 dakika tek kale oynıyan Betik 

:ıı o1--n~ zenıin iatanbul Be- Al"" · bardak l mur içinde yapılan açta 3 gol da a tatlılar, Ka.sımpa,.•a kaleci~inin kur. 
7ıooı:lln ei'l'll ,l.:llJ.-u. , ' taıebcSi.Iıden amınyom atan Galatasaray maçı 8.0 kazan- '" 
,~ 2 i1Mi taı or'Ja. 11ıul ~ ku {Son Posta Hatıralı) 1 dı tarıtlara karşısında adeta dona kal 
SeG'da. Şı.ıbr. isbınbuI C~ Na.zan JWııa.e'9kıl poStla.. ~ı:-.ra.f memuru kızı '0yun biraz sert oynanmıttı. nııtl.ardı. Şayed son 3 dakika içln-
orıta. okMlo SiDl1f 2.D den a Tiila,)· :K.M~. Kammul"!lel IDıoıöm& a.ğa. •• • de ~asunp~şa kalesine. t~p~ iki de-
lt&-ycwı. m.;ılh:ı.Hıesi :so. 108 de ismet, İstanbul /. Spor 6 - Süleymamye 1 fa gırm.em.ı.t o~saydı, ikıncı devre 

Diı macuna ·ık- . Y•h ı.ıol!aiı S«)&d Büyiüc Ak- iki takunın oyununda bir fevka - ço karıtık bir bal alırdı. Baş-
maJı,a.l.lıesi y~yer Yeoı ı..: inci ü.delik beideaiyordu. Nitekim bu tan ap.ğı bir müdafaa kH;Ien = Alt~ ela Nıwııiyc Gü.n;el.. E:.- ~-, · A fevkali.deiiği de İstanbulspor aldığı Kasımpa.,a ka1es:i içindeki bu ce -

. . N~. .. aUesi Euıek sokak yna netice ile yaptı. tık devre müsavi reyana kendini kaptırmıı olan &-. 
::ıur Gtil'~ ~özüıaşeD, ist.a.nbul (Son Posta hatıralı) bir çek1fllle ile ceçti, fakat hücum.. fikta.şın &üratli bir netice tı.lamama.. 

'°· 8 die Lamia ıaayale aefı Zih~ ~ üst-iidM' • üncu ~- or1a. .. o. :ta..ından daha isabetli netice ile çl· sı karşı tarafın fevkalideliğlnden de 
~l"~ pO!ılhı ~ ista.nl>ul ~·oglul llıd smıt. ı..c dftı 3-t6 Nı:sabaıL ()IM'rgUD,, kıan 1stıanbul$por devreyi 3·1 bitir.; ğil, oyun tarzrnın tesadüfe bağlan -
Oll~eın eli.le Lem.'lln. sınıf .. A dan 38 i.ı:ıtuı~nl Akbl'YJ!I: K'llpıa.gıı 1 Hi5-aır ~•k.Ü di. İkinci devre Süleymaniye ~çin mıı bulunmasındandı. Jlk devrenin 
: ınci kıırr. MIİQ akw ~· No. ı dle Şin:uıl ~: İ!fl&~ 39 ~ biraz acıklı oldu. Fene oynamıyo~. son dakikalarında . ~inirleri yerine 
oerı)a Onıger. t1 _ıt~ri i:lk olı!UI sınıı.f 3 Uı.ldı"6lndeu Gul'l(!r Allak. Esaslı fırsatlar da yakalıyordu .. Li.. gelen 8e§lktatlılar ikmcl devrede 6 

Büyük muhtıra er K·ı b kin üç gol daha yemek nasibi ~mi§ sayı yaparak maçı kazandılar. ilk 
Oılı.aıngıaz.I 0aıva 1•1!f.ııl4i M.iimtıa.ı e!ile ı a 

89 
da. F1k.. ki maç 6-1 1.Sporun galiblyetlle devrede Şükrüyü sağaçıkta ikamete 

Sofm !\ls'):il. EıdJııne 1'1111Dlek.N ~--ta~ Fdlnıe KııyJlıt c~. ~0• 'l'aoh sotaJc bitti. memm eden takım ikinci devrede 
61 ba~iyolot J)r. Fclı.oıi ~~ .~gl~ rj1e. A.Nıara uamıunonu.. komİSJ'OU..I Vela 6 - DavuJpaşa 3 Şükrüyü sol açsktaki yerine getirdl-
t)Uw Sanlar, .istıa.nıb~ ıta.dqa uçü.BOU N"o. 3 cı:e Fank ()ran. ~. r r ,.a Bu oyun ilk devrede Davudpafa· le;, fakat orada da İcab eden pas. 

""'~'- .,,__,,.., ..... _,___. Eın.i.n Teı ve oı:ıı ıo. ı . • • 1 el . li h"" . d"kl • • b k 
~ a1ııf ı den """" &a"i,_.,._ ,,, ou ---- bf-led" m,.. yl yıprattı.Vefa ıç n verış ucwn Jarı esırge ı eri ıçın ana JU ana. 

K- -k muhtıra defteri Dlllda S~".rllAm. Karaman yi :ı::nh~l lar1a geçen ilk devre 5.0 Davudpa- 'at geldi: Galiba bu ta~ımda Şük • 
u~ -·~' 3..J\ d:ı.n 338 l\lııhitt.!n mmıu A.bmıell A-....Cı luZI A. ~ 2- 9 cm' f8llh1 aleyhinde bitti. Bundan ev • rünün yeri yoktur! Ömer Beııim 

Xonp. liw s..- - ·ıet.i HG!hiye Dela:ıı'itwıe cad!ı:t .... o. :... .. ---------------------------
"}'~] Aıll!aııra Milli ~ıüaa.Iaa VGa .Ja!e l."ı!ıM« ıisıtaııeul Be~taş Z4 UıDCU • d d 
&va ~ıüsteş:ıırhtı ŞU~ 3 ~e bin~Ş'l olııııf ~ Suna {}:ımaY· Ticaret ve sanayı o 88111 an 
~tıı;!. ~~~~~a:ı~::k~!~zz ;; ~art!..0.ı~ı ~b xtıri Çimentodan mamul mal çıkaran müesseselerin 

,Ail:aına a.<&erı po::...... Sl la "'" ~· • 
liaJlıLun Ayb:ın. . • G""_.. ... ..• ~~ .. •- Arifiye Tev7li ed~ çimenl.odım lıcnıiile-rine hi:ı.umu o:\Q.n çiınlen1oyu a~alıllm•lc. 

lb
•• Öxa.ydiın ogJu ....... 11r, ~ .... 

A um~ 1 No 6 da. ınahaillesi İl~ c:ı<llit'Si :So. 15 dP. Fetı_ n qıın huiki lh ·,yaçlarım t~~bite mtdaır ~;abile<>di l"l'SDli vrs:ı.lk ilı- birHkte 
izmb.. ı:tarşı.yab 1730 .,oliJtk · . ~züyük ~bal caddeıııL No. n'lh.-a.yeıi 24.10.94:? tarihine kadar Dördüncü Vakii Ham 3 üncü ka.t. Ucart'f ve 

Bfllttt Ocakı&ğbu , Alpullu ...eker fa.br:ik36J hl Kalkım,. Çolal'ioğhı. ııa;ııayl odGw ~ şııbcsi mü4ürlütüne müracuılhn ilan olumı.r. (542) 

Sayfa 11\ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BAN A 
Kurulo.ş tarllıl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 T'Urk Lirası 
Şube \'e aJ;uıs a.:lcdi: 265 

:ıırai ve üc:ı.n her nevi banka muamelele:i 

Zir~l Bankasında ı.:umba..ralı ve ih\Mrsllı tasarruf lı(W;Ü)laruıda en 
u 50 lira& bulunaıılar:ı ı.ened!' 4 defa oekilecek kur'a ile aşatubll.I 

plana göre lllr:uniyc da&ıtı!a~uıır. 

4 Aded 1-000 Lirabk 4,.000 Liı·a 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • ı .ooo • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • s.ooo • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

v il.kat: BeP.bla.ruıdaki D41'&lar bir &ene içinde 50 lfradao 1Lt4tı 
diişıniyenlere lkr.ınıi1e okttil t..Utd!rde 90 20 fazla&ile verilecek.Ur 
· Kur'alllr se-n!'de 4 defa. 11 :\tarl, 11 H:ı.zira.n. ıı !Eyliıl, ıı Blr!n ,·ı 

Ticaret ve sanayi odasından 
Kürk ve eldiven imalatçılarının 

Tevzi cdilıecek dk.iş lplitinden ktnılilc.ıin.e lüzumu olan ipligi ala.bill'~e ... 
leıri iç.!ııı kıu!hndıkl:an i.plllııer:n her ne~inden ve o iplikJerie iınal etlik~! ma 
nnil ~n biırw nıimune ile bil"likte mamu.1a.t1 için icab eden lpliK ihtl. 
yaç.bnım tıcr>b~e mcdu olabilrı'l'k nosıui vesıikle birlikte 15, 16. 1'7. 19 9-A'? ta. 
r.llı.li gün!erde Dördüııeü \"ak1r Ha.n üçun.cü kll!ıta ticaret ve sanayi od:ı~ı sana-
yi şııbesi müdiirluğüne miır:ıcaallan ilan o'!ımur. (453) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Aslııel"lik d~n;l~.nbı ~aıılı \' e .ôzlü son imtı'.Jıaaıılıarı 26.X.942 günü.ne kad:ı.r 

,apıiımış ol!~. iırill taı beluin t~ tablU"Ull'la b~za.t mürac.ıa.'l:ır:. 
(555ı 

~ ewlcdaiea :No. 236 cJ'a Ferhan 20 ek 1'1uhsin 
~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------------~----------------------------------------------
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Wlllııı 1 Ed d maktadır. Çukurovada 1 (M ........... : ...... -d .. ····:·-
1
··-···· .. ·~ irne e Meyva ağaçlan~dan sonra 

El1J((lraAh111et.. 
-~ . i anısa a ıs enen ~ Çift . mev•İm ağmurlarını bek·I . Yl.wecek agaçıan . .. 

r;,,rinin t4'humlu•u vaktınde :k b• • ı= 1• çı h l Yk . 1 d " h Hılkatın meydana gctırdı izim peblivanlı~111 piri vardı. 
Ahmedin öğrendiği yeni oyunlar 

,.. y• • ·ı . J . orkunc ır cınaye : ıyor aı.ıa ar ço •erın e ı, ına - d " k d 
•erifen•Jt, Hatay çı_ltçı erme e : : •ul üzerinde fazla ümidler ~ayrel. e ılece ~serlfü· araı.m a O, kimdir biliyor musun? 

toh....ıulı 11erılecelr • 1 : b l . oylelerı vardır kı burılann karşı. _ Bilmiyorum ıuta!. 
-- ! ~ ea enıyor aında beter aklı:-tın duraklaına· _ Hani cazeir, dua ederken 

Ad.na (Hmmi) - Hiik6mdi· 
1 Eskı" bı"r çete reı·sı· ! 81 ı maaı mümkün olmayor. Son za· ismini söylüyor. Bilmiyor nıltsun? -.; ... ..ı...: _ıu_..ı_ı..ı m"-•r ve aıllda-!. : Edirne (Husmi) - r z raat nıanda Afrikanın bua kısımla. • b d 

-. ~ .. ,~ -nue&'I ,,_ e9i 1 1 ·ı k •k • diywı olan Trakyada çiftçi, yağa. Ahmed, dütündü, ulama ı. 
"'"" ela ~ m~ edilm n 1 e. arısı ve 1 1 ~ mevsim yağmurı.rını bekle - rmda ke~fediJen asırlarC$1 m ~Ç· Hergeleci: 
WdlrıNtelr. . ... •• }d ·· ·· ıd ·· hulümüz kalmı, bazı . merva. 11. _ Hazreti Hamzo.. itte bu, Di~ ı.r.ftan Diywhakır ç.lftçi. çocugu o uru u mektedlt", ğaçları bu kabildendır. Şımdıye bizim pirimizdir. 
a.tne .A.d•adaa tc*amlU yardımı 1 Birlmç sündür rök yüzünde do. kadar bunlardan malum olAn bir Dedi. 
~v. 270 ton arpa, 232 i Mani.. (H.u.i) - Evvıelkl ~ la,.uı yajmur buJutları bu ümidlerl tanesi Yardır ki bunun adına (ek- Kara Ahmed, sevinç içinde 
lıDn hıuidAF ıöachr'lmeidedir. Mer. 1 gece buraclıa bat• arasıncha : artımıaıktadır. Etrafa yağan Yai • mek ağacı) diyorlardı. idi. Nihayet Herı:eleciye çırak 
...!.....ı...._ .ı_ •m!n ..__ -.- ~ertie. : çeik feei bir clna..- ~-·-tur. :. murlar netice.el olarak havalar bir Filvaki bu a7acın meyva~ı, B' d b" '"k rt k 
_.., ~ ç,-., ...,.. -- .,.,_. 1 "- ..,..&&Ut L--1: serinl..n11i•tir. ., . . olmuıtu. ır e uyu o ayı ur oekıir Vlliyetiınbhı Feke. K.arai.a- ı Vlllldle çıe4ıe rei.ıiji yapan ve : ·-;ra -·-r tıpkı buidaydan yapıp P1tırd\ğİ· tarıraa onun gururuna payan 
• S.tnıbe,olt ıibl dai mıntekala- i 90n •numlarda lıııenctJ halinde : Yqllköy He Sinekli İstasyonu a· miz ekmeğin tadındadır. Onun yoktu. Dıramalı, 

0 
kadar yoreun r~ dondan ve kıraiıdaa müteM- ·ı yq,,,_., HÜleyhı mıımında lhti - E numda tlmendlfer battı muhtelif kadar belki ondan da d'lh:ı be .. idi ki, bütün gece kıpırdamadan 

.... olan fakir ~ köy M1be.r:la.. yar bir vatandq vardır.Mevsim E ywlerinden bozu1mut ve bu yiDıdeu leyicidir. Hazmı da çok ~olaydı~. uyumutlu. Sabahleyin eüreıe zin 
" ~ t*lmluk y~nnı 1 nıünueıbetHe bai imle.inde otur : iki ırü:ndür ltıtanl.ql ile Edirne ve Son zamanda ke~fcdıl~n. brr de olarak eeldi. Zaten bir Ah. 
,,_..,lacald .... Viliyet.. eliler OV9 i maıktadır. ~ul bir fllhıa ge.. E Avrupa b'eR mii:nakalatı dunnuı diğer aiaç, tamamen yemdır. Bu medle eüreteeekli. Dıramalı, Ah 
~ lhtıiyaçlannt llendlkıri temhı ! ce vwıldıi lmleyi bumıı, evveli E idi. ağaca (aucuk aiacı) adını ver· medi yeneceiine emindi. Ve, bu 
ecleoeldfllllnden barat.a toblmı far ! Hü.eyinl 90m'a k..ı.anı, daha : ~ .&ıtarma auretlle iki ıün- mitlerdir. Çünkü me.~uı kırım. aurelle büyük ortayı alacaktı. 
tlmu yıap1lamtyacaktır. : 80lll'a da iki çıocıuianu öldür. E Jile polta ırelmlt~~~-sa~ınız. zı renktedir, aucult «1~1 uzundu!'; Güreı kurulduktan s<>nra dea· 

Hataycla ~ n~. i lılda beldedli'I •------- •VUf" onun gibi atatıya dogru .~an~al leye güreteeekler kazan dibine 
. Ve*ilefıl H.a:aydaki çlftçi.. : Bir hamlede dört kitJ öldürü- : mUfhar, kangal sarkmaktadır. ve uatelı~, toplandilar. irili ufakb ola~ b~, ~·~ıttlmak iİlleN 300 pulluk ~ lemi~I tabii olduiuna cöre, E d tadı, tıpkı fuaer~ denılen kaz c.ı- küçük pehlivanlar deate gureıı· ~ ag brar wırmlt ve bu : c:İnayedn Wrbç kiti tarafından Bir cıcuk Gediz çayın a ğeri lezzetindedır. nin neticesini alacaklardı. Des• sönd~meie H '-- : :..1-nmL. olmau ela ihtimal da- b .. ld Bimun haricinde bir diier •· le •ure·· •"ıne •İren acemi pehli • -..11.Lftr lıııa&wlannııttır. uır-a • ....., •• ona 1 ed'l • t " Af "k • ... • 

.-- · la ola ı. : hiJindedir. 1111 iaç daha ketf 1 mı~ 1~· rı 8 • vanlar ne kadar ~anlı boiuıuyor ~ ~ ~=-= lw~.!.. E Zavallılartn öldürülmealrvle tamir (H__.) _ Foça kazaaı. mn ıarb aahillerinde Sıyerra Le· ~rdı. Çocukluğun verdiii te~ 1 

ıgı ~ ~lr .,....._ : 90pa ve ucu Iİvrl demırler kul. 1 nın Bıaiaruı köyü balllndan 14 ya- on denilen mıntakada bulun. kinaizlikle birbirlerine dolu dız· 
Da zeleoeii eheız hanlardan "so taae- E lanıbnı,tw. Zabıta, tüPhelendi.ı • ı tında Zekeriya oilu Rıza, tarlada maktadır. Bu ağacı~ me~a&ı da gin eiriyorlar.. Altüst olarak he· ~ ~ 50.....,; ıc.ıt.ı.a .. ' if muhtelif taluJarı '°'""'" _...... ç.alı .. ıtı .....ıa öfle Yakti hplo tereyai> t<;khnded>r •• 0 yecr nh bir mu•araa yara!;'yorla.• 
• R ~ merllıem ılDI çiftçilere ~ 9dcıınektıedlr. Bu meyan:cta mak I' yıkannuıık ii:r.et'e ırecltz çayına sir - lezzetted~ .. B~ ag~cın rneyvaaı dı. Deste güretleri çok aurmedı. 
2S b::. ikinci parti pulluklar da 

1

1: tulün e*i cloat1arından iken bir • mqtir. bilhassa ıyı cına çıkolat" ya~l\n Bu, çocuklar birbirlerini çarça· claittı. ' ·~ E kavsa neticesinde araları bozu.~ · ·· bilmediği halde fabrikalar tarafmı:lan nele zıya· buk yeniyorlardı. Öyle u&talat • 
,.loe çiltql'-'e ven • E lan bl --Lıı ela ara.maktadır. f Rıu ıyl yu:ıane · 1__...1__ ·hn· de takdir edilip aramlınaktadır. mı• pehlvanlar •ibi alullı uslu : r ~ i suyun derin yerlerme aaua.r ırı lf "k · b :r • v 

E Rl,,.yete göre, bu f*hıa kavga- birci bire ··zc1en kaybolm~ Ayrıca Amerı a pıyasası: .u güreşerek fıraat kollamae~, 
fllird3jl klYl!kllRlltlft geZISI ~ dan 90Dra maktule: i 1 velar ~-':nülm~:.. Kendi.ini kur~ meyvayı, yükaek vkasfı. haız bır bot yer aramağa meydan vermı· 

Kam • Ben ..._ gö.teririm • au a go . all t eyağı olarAk pe zıyade ter- yorlardı. Yanlıf dolat tutut~.arla Emlrdaiı (HUIUSİ) - . ~ ~ Demiıtlr Daha birkaç . gün 11 taırnak için ~~fADlar zav ~'-~ • ~~ etmektedir. kayıp •idiyorlardı. Deste gureş. aid buı itleri alikadar daıre 1; il L.:....1 ___ : __ d bul _ ! cuğun ceeedım bulamamı,_.vır. cı • 
• A.t....oına • evve ne .KAUar n·- a u • aktad len" bittikten aonra cazgır, mey· 

l.lzzat intaç etmek ÜHre ~,.,. : bnd .. ·ı Celoed aranın ır. oı·r Kenya a·z·ıs·ın"·e aotfar d • ~nnta buP ~I : nan bu adam, f 1 lagayyup 11 IUI dana ıre!di. Ve, baiır ı: ~. .. •. : eıtrn~ bulanınaktadır. Zabıta e- • Hendek Halkev·ı çalı'ıaları (Baf taralı 3/ 1 de) - Küçük ortaya lfÜl'efecekler 
7• donmüftiir. bemmlyetlıe tahkikat~ l~~ J 9 rülür: Göz alabildiğine a-enis ve meydana!. 

f~İf iede $eker bDIDftiDHYlr ~ ~~:kt~ bJ:ndnu~ ~ İzmit, (Huauai) - Hendek düz bir ova, ağaç :teliatirmcğe Bir vakitler Kara Ahmed de 
• y--- ... tli d Halkevi yeni çalıf111a prograroını çok elveritli bir toprak. Çepçev- . G en aene ... öllerin 

Edirne (Huausi) ...J!. On sün- : için bu canavarca ka am an i hazırlamıtllr. Bu güzel kasaba· re köyler ve gen~ bir hinterlind. aıaab v.ardbı~. eçk .. • b 
~:- ı · · d k bulmak : '---"--lım·-- • d k 1 H tk ı f . b" . ta•m•aıle arço arazıyı au aa. aü.-- te ırı.mız e te er . : aun.u YT""- • : mızda bulunan o tor ar a e· Konyanın ne ıs ır ıçmc auyu r-- h 4 l 

4 

d b yerler• imk&nı yoktur. Bu ihtiy~cı temuı \. ............................................... / vi polikliniğinde vazife alarak vardır. Arteziyenlerle bol su le. mı9tar. ~u, ~ ~ ~ a: k" ka. 
İçMı Alputlu şeker fabrıkası ta· ·· ünden haaıl olan bu hale ar• fakir vatandatları parasız mua· mini de mümkündür. Hatib ç.-yı, den çekılmlemhıtt11!"· edm 1 .' bir 

. 1 hıu 1 yu:ıı; d • kt d. l "b· b 1 1 nalla.na ıa a ı azım ır. Y1 ... fından yenı Y1 ~ancar ma . tık bir aon vermek zamanı eeldi. yene ve le avı etme e ır er. Altınapa çayı I'• ı o &u u:_say· . d K baki· 
lünden istihaal <"dılen şekerler- b tt • -.ti. Ayrıca Hendekte köy kalkınma lar, Benehir ve Muğla go le zi. •kulama aayleakmtin.e h~~Y~uiday 

.. d ·ı . ı ve a a c-,.. • • b" k mı" kanlar ya- aten mem e e -11 piyasamıza •on en mı• ve k d kt 1·tlerın" e de 0··nem verilerek Halk- raı wı aınaı U'ÇO wen • . b" d. 1 Halen keame şe er e yo ur. 
;:::•. =~~:"~:i:!~kB.:~kU: 0~~ Yakında ıeleceii ve piyaaaya evliler köy sezileri tertibe • 

küçük ortaya eüreıiyordu. Hem 
de çok zaman evvel deiil •. Düa 
denecek derece yak.Ju biı- nkit
te . .. Kara Ahmed, Caaaınn kü
çük orta güreıini ilin etmesi üze 
rine meydana yürüy~i, ci.. 
bi bir hal alması etrafında bulu
nanları güldürdü. Hatta, birisi: 

- Ne o, Ahmed !. Meydana 
mı ı;ideceksin ? . Sen, arbk büyük 
orta pehlivanı oldun!.. 

Deyince, Kara Ahmed: 
- Ya, alışkanlı" bu . . . Küçük 

ortaya gürepyorum zannettim. 
Diye cevab verdi. Kara Ah· 

med, birçok zaman küçGk orta
ya güret tuttuiu için itiyadlao
mııtı. Bu aebeble cazl'lnn sMI 
onu gaynibtiyari harekete getir 
mişti. 

Her ne hal iae, küçük orta pela 
livanlan da kazan dibine dizil • 
diler. Etlerini tutarak SÜ?"etia 
neticelerini almaia koyuldular. 
Küçük orta güref)eri de beyecaa 
h oluyordu. Bu, küçük pehlivan
lar, biraz daha uatalqıD!f olduk 
lanndan muaaraaya ~ veri
yorlardı. 

Küçük orta cliretleri biraz da 
ha uzunca devam et.ti. O da n• 
ticelendi. Nihayet cazl'Jr, mey .. 
dana çıkarak bağırdı: 

-Büyük ortaya lfÜretenler 
kazan dibine!. 

Güreı katagoriai büyüdükçe 
netice alacak pehlivanlar azala. 
yordu. Meaeli.; desteye, küçük 
ortaya iki, üç çift pehlivan ne~ 
ce almak üzere çıkuklan halde 
büyük ortaya bir çift peblivaa 
çıkmııtı. Baı altın• ve bata da 
böyle olacaktı. Cazsır,. büyük oır. 
taya çaiırdıiı zaman Kara Ah
med, yeni uataaı Hereelec:inin ya 
nında bulunuyordu. Ahmed, ua
taaını o kadar aevmitti ki, artak 
onwı yanından aynlmak iatemi • 
yordu. Cazgır, sealeniT' aealen
mez olduiu yerden fır1adı. Ua. 
tasının elini öperek meydana yiİ· 
rüdü. Bu aırada Her el • Ah·=--~--



.. 
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' e 
u AH i ABE L §~~:fE~i;f;IMekteb proğram rma ahla ve 

statt~~dd~a ~nus~ıar~, ~La·v-a~lin~.ik~tid~ar~me~vk~ii~nden ~~muaşeret dersleri ko ~ah mı1 
bazı mevzileri do" emes•ı beklenı•yor = =~b~I !;'!~~~~ d ~Baı tarafı 1 inci 6 ayfada) 

UBri aldılar 'l :ö=:a~:'::!t87r:~~:: ü:eri:;:ç~e;:ı:~:~~~~:;:!~:1 
ted.ir. Yalnız bütün bu nutUklara bit.. zu'!-a sö~ alan vatandaıJar, genç: 

ma , her mukaddes feyİ ak.lla 
hırpalamak, karı koca arasında 
geçimsizlik, büyüklere Ye d vleı 
otoritesine kar§ı saya11ızl1~, ka· 
yıdaız ve §artsız bir Avrupa hay. 
ranhğı, iltimas, rüıvet ihtikiı 
şeklinde. için için aürü~ g;tındt 
tedir. 

Almanlar da sol ce
nahda Timoçenkoya 
karşı taarruza geçtiler 

Londra, 14 (A.A.) - Mo~ko 
vadan bildiriliyor: 

St lingradın müdafileri dün 
bazı mahalli k zançlar kaydet. 
mişlerdir. Ruslar, Almanların bi,. 
gün önce ele geçirdiklerı birkaç 
noktayı tckr r geri aimı~ ve m . " 
kilerini snğlc.."111,Iardır. Şeh~ır. 
merkez mahallelerine ilerliyen 
Almanlnr, mukabil hücuınlnrla 
durdurulmu§lardır . . 

Almanlar, so lcen hl rını teh
did eden Timoçenko baskısmı 
bertaraf etmek için Suıl\ugradın 
§İmali aarbisinde kar§& hücuma 
geçmişlerdir. . • 

Kafkaayada, No,,·orsısl~ın ~~
nubu ıarkiııinde Rus b.ıhrıye sı· 
lahendazları Almanl ı a aiır. ka 
yıblar verdirmit ve dü man ıler. 
leyiıini durdurmuılardı~. 

Stalineradda vazıyet 
Visi 14 (A.A.) - Kaflc~ 

dağla"r;nda ve Staliograd tehrı· 
nin fa rika hall 1 rinde şid
detli çarpıpnalar devam etmek
t dir. 

Ruslar ıec leyin, StaJin rad 
,ehrin aal1ar üzerinde takviye 
kıt• 1 n etirmeğe çalıtmakta-

dırlar. 

v 
Londra, 14 (A.A.) - Cenubi 

Afrika bntvekili Gener l Smuh, 
harb vaz.iyeliııi ali.kadar eden 
meı;eleler etrafında görUşmeler· 
de bulunmak üzere Londraya 
a lmiı ir. 

General Smuu, ha\eıl mütle· 
fikl rio elinde bulwı n kaynak. 
lar ı.aye • de on zaferin u.utlak 
surette kazanılacağmdaıı emin 
bulunduğunu söylemi , kesin bir 

rb stratejw ta ib tmek lü. 
zumunu belirtmittir. 

Gener , Rus orduaunun kah· 
r nlı ından sitayiş} bahset· 
tikt~ aonra. ıinıdi Amerikanın 
da uazzaın yardımını temin et
ınİJ bulunan bir tik milletlerin 
mü afaadan ta'lJ'l'UZa geç bil • 
c duruma yarmı~ • olduklarını 
söyl mi\tiır. ___ ..,.. __ _ 
Norveç sahiline çıkan 

6 İngiliz elektrik 
santralını uçurdu 

Stokh , 14 (A.A.) - Ner. 
Ye~in fimal sahillerind bir ok· 
ta a karaya çıkan altı fngiliz, 
muıı· bir elektrik .. ntralını 
her ava etmit rdi:t. hıgilizl m 
eaü- edlldiklel'i bildi. ılmektcdi!'. 
Bu husuata enüz a b mal\I• 
m t yoktur. ---o---

Veni Ginede 
son vaz·yet 

Yeni baş"Yekil olarak Marsel Deat'ın ismi 
geçiyor, Vişide hararetli görüşmeler oluyor 

Londra, 14 (Radyo) - Viıi· ı Şimdi muhtemel ba~vekil ola· 
den alınan haberlere ıö~ e La,.aı, rak Marsel Deat'ın İ&mi geçmek
nerıün biraz daha totaliter re- ı tedir. 
)imine doiru ilerlemclH~dİı'. La- Marefal Petenl mülôkat 
val mevkiini saile.mak için her Vişi, 14 (A.A.) - M reıa1 

çareye bat vurmaktadıı. Alman. Pelain dün baıvckil Lavali ve 
yanın i&temiı olduğu mütehauıa sonra Lucicn Romicr'i kaLul et. 
i~ilerin aevkiyatı sürüncemede miştir. 
ııldığı takdirde Lavalin iktidar· Başvekil Laval öğf den sonra 

dan düıeceği muhakkuk sa
0

yıL General Bridoux ile uzun uzadı• 
.. ktadır. ya görüşmü,tür. 

z n lan 

lerm bu huıwta kayıdsız haı·ekd 
kim olan bir hava vardır ki onu e.t~ekte olduklarında11 acı acı 
sahihlerinin bütün teh.dldJ.crl ve ı~kayet ebnişler, nıektcb j. 

bütün meydan okmnaları bavası • çınde ve dıtında bazı takyidlere 
ntn üstiinde • ..,ır. f ... PVad edici bir ı·· fd ~ k - _,, uzum o tıa'U anaatini i..ı:har 
.es gibi duymamalı:. kabil değildir. eylemiılerdir. 
Bu bava, korku havasıdır. Çünkü Hatta bu arada bir lise müJ.i. 
bu DGtuldıar, hep mücrimlyetler1nı rile. birkaç öiretmen de müfre .. 
idrak eden inaıılartn söyled··ı söz. dat programlarına mu "erct ve 
lerden tereldWb ecliycw. ablak derai ilavesinin çok fay· 

Çüz:ıkü bütün muau.am ferle • dalı olnbileceği fikrini ileri sür· 
rine ve istllalarına rağmen Hitlcr, mü_şlerdir. 
bf°'er ümidlerlnln kendisi ~n z.ak Halkın umumi iatek ve dilek. 
laşmıı olduğ-'10a pekala v- ıftır. O. leri arasında mühim bir yeı· tu· 
nun 2 rfmda galebe U• tan bu mevzu eh· fıntla salahi. 
f~rı karanıı nış, buna ınu • yetli fikir adamlanmızı konu_§· 
kabil Büyük Brilanya, Amerika. turmak istedik. Bu maka dlıt diın 
Sovyet a ve Çin, bin lilrlü ~e- bir arkada!ımız ilk ol rnk de· 
takkat ve Jztırab dalgalarına rag • ğerli profesör fsm il Hakkı Bal· 
men ileri git:ml lcrdlr. Hltler, bü • tacıoğlu ile görüıtü. Profesör di. 
tün mağlUbiycllerlrnlzbı biz.ter için yor i: 
zafere doğru yeni bir adım tcFül «- Benim anladığıma göre ah. 
etmesinden kendi muvaffakiyetle • liki bir buhrandan bahsetmek 

(Baı taralı 1 inci sayfada) ile balunaktadır. Çünkıi. çiftçi rinin ise ancak harabiye doğru bir istiyorlar. Doğrudur, bu buhran 
erdir, ç~nkü biz onları devamlı yalnız İstihsali ayni seviyede tut yol açnıasından hayretle bahsetm vardır. Bunun en büyük delili iç. 
bİr istila tehdidinden, esaretten makla kalmıyor, ona arttırıyor. tedir. timai teaanütaüzlüğümiızü göııle· 
ve zorla ölümden kurtarma§ ola. Çiftçiye daha çok iş temin etmeli: NorYe~, Daninıarfm, Belçika. ren belirtilerdir. Yalnız ıu a.Lm 
cnğız. İçin hiç bir gayreti esirgememe. Fransa Hltlerln tahakkümü altında sahm, piyasa işlerine bakınız. 

Reisicümbur birleıik milletle.. liyiz.» bulunuyor. Bu mem etlerin hep - tramvaylara binmek istıy nf<.>rin 
rin yüksek strateji mecli5inin Yafllll'ı 23 ile 24 araaıuda buo. sinde lsyım ve ihtilal ruhu kaynı - haline bakınız., ev aahibile kiracı 
dü manı başka cephelere çek • lunan askerlerden mürekkeb bir yor. Sıruı gelecek olan Danim rlı:a arasındaki dur.uma bakını::. Or· 
mek için derhal bir şa ırtma ha· tümenin yaıları 33 ile 34 arasın- mü« olmak üzere her yerde i • tada tesanütaüzlük ve kalı bir 
·eketi y pmak hususunda ittifak da bulunan askerlerden nıürek • d~ müfrezeleri fnllyetıtcdir. Her. egoistlik hüküm sürmektedir. 
~tmq olduğunu söylemit ve bu keb bw tümene nazaran daha ıün masum rehinde' v luy!n tli Böyle bir buhran görütünce 
aöz i ile yakından sıkıttırılmı~ büyük bir muharebe kabiliyeti vtııtandat!ar rastgele tevkif edilerek ilk hatıra gelen şey ailelere ve 
:>lan Rusların ve Çinlilerir:ı yük· arzettiğine itaret eden Ru:zvelt aoiuldl lılıkla kurfuna diziliyor ve okullara bat vurmaktır. Fakat 
erinin hafifletilec ğini kat'i su. kuvv i gittikçe artan Ameri • her A1ntan ırkı ve ismine çok yanhı bir dü ünce. Bir nıisal 
-ette v" detmiJtir. kan ordusuna girecek gençler karşı bu eski milletlerin kalbindeki verirsem. ne dernek istedi~imi 

Pearl Harbur lrıarruzundan • için tayin edilen y şın 20 den kin büyÜyor. Bu muazzam sahilin hemen anlarsınız. Ortalıkta bir 
beri Amerika ewiüstriainin kaye 18 e indirilmesini tavsiye etmi~ mUht lf n0kta1arına İngiliz Com- tifo salgını var diyeliın. B<~yle 
dettiği nıuaz:ı:am terakkileri söz tir. mar.do&•tarı aftndan yapılan bas bir tehlike baş gösterince ne yn. 
Jen ıeçiren Ruzvr;lt son seyaha- Vaşingtonun İyi haber alan kınlar, bunclan sonra vukua gelecek pılır? Mütehar.sıslara ba~ vunı
i es asınd fabrikaları, deniz mahfillerinde sonradan ifşa ~dil. hadiselerln birer nıübenirl olmakla lur değil mi? Sonra bu mütehas. 
'ezgahlarını ve askeri mücsse • ~ğine göre reis Ruzveltiu t lebi aber bu kadar cürümleıin ve se. f>lsların sağlık verdiği tedbirler 
seleri teftiş ettikten sonra Birle. üzerine 18 ve 19 yaşındaki gtmc- faletin faili olan adama yakıcı bir milletçe nlınır. Fakat ne ailelere 
şik Amerikanın hayati ehemmi • lerin de askere alınmaların dair koılru te in etmektedlt. Onun as- ne de o u1Iara: Ortalıkta tifo 
yette iki eş muharebe olaıı is- kongreye bir proje verilmesi bek kederi, fırsat bulsalar onları cllerile salnını var, gözünüzü açın, ken· 
tihıınl ve t şım muharebelerini len ebilir. Bu h ustaki k anun ö dürecek olan millet rin arasınd• di kendinize çareler bulun. tat· 
kazanmak üzere bulunduğuna projelerinin her iki mecli ve • y ıyor • Bu milleterin bu fırsat bik edin, kendi kendinizi tedavi 
şüphesi almadığını söylemİ~tir. rilmiş olduğu da söylenmektedir. kavuıacakları mes'ud 1ıün gelecek. edin!n denmez. Dabaslnt söyle.. 

Bu harb devresinde Amerika Ruzvelt nutkunu şöyle bitir • tir. yim size: Bu iş, o kadar ihtisas 
için en mühim meselelerden biri, mi~tir: Hitler korku ve kinin kampla - işidir ki Sağlık Velciileti, sağlık 
eümhurreisine göre memleketi cı Biz bütün dünyada iman ve rında ve hükmü altınd bulunan e.. heyetleri, hekimler tıfoya kar,ı 
geniş insan kayıııığmı en faydalı ümidin yeniden doğmuı ve e.. slrlerlne dönüyor ve bu harb dün- aldıkları tedbirlerin ilmi izahmı 
bir şekilde kullanmaktır. Ruz • bediyen ya'8maııı için barbedi • yasında beni.iz mcr i olan bazı m~ bütün teknik tafsiliitile halka 
y it demi tir ki: yoruz. Burünkü hedefimiz SAJ"İh kaveWere aşikar bir tecavüzle Nor- bildirmek zorunda değildirleı·. 

cıEn iyi adanılan en ıyı mev- ve müsbettir. Biz Almanya ile veçte, Be)çibda, Holandada ıııe Onlar ödevlerini yaparlar, yap· 
kilere, en iyi saatte koymak l&.. İtalyanın Ye Japonyanm askeri Frwada hap(dwcı laden ma mazlarsaı auçlu tutulurlar; işte 
sımtlıT.» kudretlerini tamamile yıkmak İs· rdıinderi çıkarıp vatandqltırınm o kadar! 

7( arru: aaofi tiyoruz. Hem o tekilde 1'tkmak maneriyatm.t ktrmak açın o.Dları Meseleyi büsbütün yeni bir 
Ruzvelt bundan sonra latife istiyoruz ki bu devletler bir nesil nasıl kv,..... dfzdiriyorsa }ıarb bakımdan düıündüğümii söyli • 

yollu, Birlqik milletlerin düf1 • sonra bizi diğer birleşmiı millet· aıirleriırJ, duydaia acı kom ve yeceksiniz. 
anlarını uecek olan darbelerin )eri bir daha tehdid edemesinler. biddete 5eJ'best bir cereyan vere - Haksız mıyım? İliın ya vardır 

hanııi saatte üadirilecejinin her Müataltbel nesillerin daimi Lir is- rek, zincire 'ftlJ'Uyor. veya yoktur. Eğer yoksa v~ cemi. 
halde radyo ile bildirilmiyMeii· tila, tahrib, esaret ve ölüm teb. Mücrim nuUer meo'uın akıbetle- yetin işine yaramıyorsa, neden 

hidinden tamamile masun ol rak r 1 ~ eden çemberin etraflar. ehillerine bu kad•- ..,,,.. .. a ır•·ı·1, ni aöylemi tir. .,.. .._. .... 
Amerikan d~rd t reiai büyüle: yaşaması lı.~Y~1!'izdir. ~ mer~zcıe daraldı~!n~ gör- bu bo~ billPleri gençler;n kafa· 

hemmiyette l.i~ok stratejik ka• Çorçılm nutku d bu barbia ttttlqecegmı za • sına aokup duruyoruz? Diyecek· 
:arlar verildiğini dinleyicilerine Ed!_m~~: (lı:A.Ad). -EBdaıvl e· tende b~Yk~~· Blzhb~-~ek b- h&iniz kif: Bizde ilim var amma, 

bü ~ d"" t · t:ı:ıı" • 'kil Çorçı., ""6..., en ısıne m.. U" ço ... _.,ı ve oyrııt ~ et_ ayata aydası dokunmuyn-. Rc.-n 
v. B tu: "':!;:- li !nA~ ış bourg ıeJvin.i:a fahri heınıerillil ve- ler ırördiik. Fakat garbde ceN?yan de derim lri: Pratikte bu iliın 
hr. arar an '". t an • t"llmesl müruısebetlle mülıim dyasi eden hiç bir hAdbıe Hlterln Rusyayı yok demektir. 
yaya ,,.~ Japonyaya ~::ıı. ~~-~:1 bir nutuk söylem[§ ve dcıniıtir ki: 151ilisı esnasında vukubulan yalnız Bir sosyoloğ ve pedagoi sıla. 
larla bir t• 1~ ld • e ~ ~ a: Sizlere t~tz filosunu ziyaret et· askerlerden fazla ayni zamanda si- tile bu ahlak buhranının byna
pılma~~ ~rurı ~l ugk ad r tikten sonra ııeliyoruın. Bu gemi.. •il ,ahıı kadınların ve çoc:uklann imı gösteremez misiniz? diye 
kında ıtt a a ;" end araç.• · lerden bir kıs.mı Akdeniz.den. bir kiitle · e katli faclaslle mukaye •t>rtıVOl"sunuz. 
Bu taanuzlarla .• us a a ve ti ın: kısmı da Rusyadan giden kaflteıe. ed' Evet; İçtimai tesanüdü Ye 

d .... M"P. •tan d~ uvve erı rfmJ....: 1u-ıaye ede--'' dii.,manın çok o d ..L.L-.. ı ,L!!I..!!- - b-ı- - .. b b ... ... n.uı ~ -x n: a a ve ~n uii..i.Uu aür. ı~ o uınunu ozan er ~1 önce 
çekilmıt olacaktır,, • aı.kı hücumlarına maruz. kaldı tan düğü Polonyada ve Y oslavyada bir ahlak bubr nı, sonra da a· 

Ruzvelt &OD seyahati anasın· ~"" -• denizlerinden aelmfı . 
b ·~ ı sonra r---ru o on oe insan Alman ordusu ve narıi vücuda getirir. Cemiyet iç-

da f abri ala_rd P !-. 11 
•• 

0 
n. bulunuyorlarsdı. İ oçyanın herhan· ona yerde refakat edttek cep· timai bir tipten ba_şka bir tipe 

r~k .•!'c:_ak bırkaç tan ~ı !t0~e • gi bir noktasında sahile demir at .. he gerisinde hazırlanan korkunç k geçerken bir diğer buhranı olur. 
~ mı.d f~kat. bu ~yab tk~- ~ en mı" olan bu filo ile burulan &§ail sablıklarda b ıca rolü oynayan hu B b h · ·d· O' dlSlll e erın 1l" t ıra ugını " 

1 
. • u u ran, gerç.ı zarvn ır. ı-

.. • • • • • y rr 7 hafta eVV"e 2.lyarct clmit ı polb taburları ve t aylan ta- mayınca olmaz. Ancak olmama-
soyliye~ d m·~~ ki. olduğum çöl ordm araatndakl ba- rafından soğukkanhlrlda öldürfilmüı sı gerekli olan bir şey Yardır: 

<ıH l'W Amerika~ Kanada ve riz tezadı tasavvur etmek bile güç- tür Bu rımm uzaması, kroni bir 
l'it nya phlarmdan tür"" Y-1-·- be ikl-1 • bir1~•=- ~ı.-..ıı:• -" dıl'-"' bl ·· h 1 ·ı B b hr JJ k t yek· n tona • mnu:: r ıwm ""'i ... ...,n n.sa e ... r a~en r gun aonra a e gelmesı. u a an yı ar. 

çı an Tapur ann op u . : bir tek n<>ktıa var~hr. O da hem Hiter 54 b. ki · ·km di:uH ca önce intiharlar, sonra talebe
jı kadar çabuk :yükaelmiıtı; in kara. bem deniz ordulıırınd hi.- nı· b Bö m bffl~i_-~- r - nin hocasını öldürmesi gihi kor-
-~· olan ta muhar esınde k "L-1 . • • .J"e r aU&llla _.J'ı ne te· d" . b. h 
ç~!D .. h. ki 1>. • t ııhw. Y' tin aynı ohnaaı • k 8 olsun zif göster.m o.. kunç belirtilerle ken mı ıze a. 
bız~ du. . • • m ır va:aıye e dır. ywni b~ tepoik elmekten ~?'" vermişti. ~as~alı.iı. b\r liır Ü 

tırmıJUr· Bır az bir Çöl ordusu, Ronunel ile Nil do- başka bir ite yaramaz Buhusust iç ıtD"af edemedık, ılmı ızahını da 
• . de har fabrikaları - nannıaıuız da blr kere daha kara - r zil ilmiy~nl size te • yapamadık. Bu kriz bugün g~i 

ki kadar admlar ı.ra: ı m -.liırıin min ed~lm. şiddetini k ybetmi tir. Ancak bu 
alınaaına Bu lu ı · d daha d v Ey hal hastalığın geçtiğini göster-

~ ·ne o~ e - •Y • e, A~a.r mez. Bence ha.st hk timdi mille.. 
........ n..-lert n Amerikalılar y tini ••aiı görmek, mazi ile alay 
Ginede yce ı ir. etmek, İnsan haysiyeti tanırua· 

Meaeleyi biroz daha izah edt 
yim: liiz bir medeniyet deYrim ı 
yapt_ık. Avrupa nıcdenıyetin~ 
gırdık. Bu oluşta eaki ve utılt 
Y i&ma hakkı kalmıyan · d~ 1 . 
rimizi bıraktık. F kat bunlR.rı 
bırakırken bir takım milli un·a· 
nelerimizdcn kopmak tehlikesi 
ıın, öaterdi, Bunun pek farkına 
varam dık. E.dri d"" manh- 1 ile 
an'ane düpnnnlığım biribirine 
karıştırdık. Ölü örflerle cnnlı e 
milli an'anel ri ayrıd e:lemedik . 
Böyl cc milli de - ler kur-1\mı. 
mız bozulau. M :zisinden );.op 
muş bir mill t gibi oldulı. Büyü 
s ygısı k lmadı, mukaad a ev. 
gİsİ kalmndı. B ların yet"ne koı 
kunç ir ihm lcilik v~ laühnlilık 
geçti. Ben med niyetin kudı eti· 
ni bilen bir adcmını. Ne ~ µayım 
ki an'aneaiz millet olabiiece ~İDE' 
bir türlü İnanamıyorum. Bu ~z
lerim pek vazih anlaşılnııvacak 
dive kcrku ror unuz. O emin de 
söyledim ya, unlar ilim adom. 
1ar•nca anlaşılmaya yarr>.-lar. 

ÖyJ yse bu ahlak m lesi· 
le kim. hangi l&hiyelli hey t 
uğt"a!Acak 7 diyeceksiniz. 

M arif V k·ıeti. 

Peki. OniveraiteJer? Onl 
rın bu i,te diyecekleri bir ~ 
yok mudw-? 

Üniversitelerimiz bu haya • 
tın biraz dışında gibidirler. Ku. 
r-uluşları İcab • Onlar. hayat işle
rine bir z zaktan bakıyorlAr. 
Nazari konferanslar, naz.ari ma. 
kaleler ve yine &ırf nnz ri eşW"İ· 
yall oldu bitti sanıyoruz. Oni· 
venitelcrimiz deraanclerdc •e 
kütüphanelerde ya ıyorlar. Fa. 
kat hayata gelince, onl n bula-
mıyoruz. 

Meseleyi iki kelime ile hül8.sa 
edelim: E- r b na soTtu·laran 
abli.ki kalkmmanm yoll nnı gös 
tereceğim. Nasıl ki ilk Jef :ı ola· 
rak aiz aordunuz, kısaca söyle • 
dün.» F. Ôner 

Doğu cephesi 
(Bat tarafı l inci aayfada) 

"Terekin cenubunda tanl.lar ta 
rafından desteklenen dÜJlllnn 
kartı hücumları le iniz knJmı-1 • 
tar. 

Alman ve Rumen savaş uçr.k. 
ları Volga pebrinin iki yakam1-
da düıman nakliyatını ve ikmal 
merkezlerini her çapta bcmba· 
larla bombardıman etmişlerdir. 

Kafkasyada.ki petrol nıc::rkez
lerinden Groanide çıkarıl n yan. 
cın]ar gece 7apılan digcr bava 
hücumları neticeainde yeniden 
alnlendirilmİf ıeniıletilmiştir, 

Souyet tebligi 
Moakova 13 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine ektir: 
, Stalincradın ıimal b \.uında 

teknik ehemmiyeti olan bir nok
ta için ceroy n eden aa"tatta Al· 
manlar SoYyet mevzilerine kar~ı 
14 hücum yapmıılar ve pu,kür· 
tiilmii§lerdir. Stalingradın diier 
bir kesiminde de 3 diqman hü. 
cumu muvaffakiyetl Uu-dedil • 
mİftİr. Yalnız bir kesimde Sov -
,.et birlikleri çekilmek zorunda 
kalmıılana da bu da dü.pnana 
20 tankın ve 2 piyade t•burunun 
yokedilp;ıesine maledilnıiştir. 

Mozdok çevresınde Sovyet 
kıt' I n faal hareketlercie bulur.-
uşlar ve birkaç. keşimd ilerle· 

~erdir. 
da Sovyet kıt•aJarı muva!faki • 
yetli karşı büewnlar y ptmşlar
dır. 

ö1- t ed h .. bW - - ------------------- --
iyor. Be • kendinden 

memnunluk veya di meselelel" Ü· 
inde k kavg ü_ 'te BUGÜN İ 

Büyük kahkah lar tufanı 

L L 
D iZ • 

i a:özü en çok . . ... , . . ·.~ ' .,,. 



.... 
Amerikalı profesörün makalesi 

(Baı taralı 1 inci •aylada) aayeye varabilmek için "J'l• 
nm, tarihi iddia ve rüçhan hak. lot'avf bir ittihada kat'i bir Ilı. 
larını yakandan bilmek llzımdır. tiyaç yoktur. Buna mukabil ae
Muhakkak ki bu, amat3rlen tev kis mUttehfd kuvvetli millet ta. 
dl eclilecek bir it detildir • hattl rafmdan çevrilmlı kuvvetli ve 
dilnyanm muhtelif memleketleri b~lk bir Almanyanın vücuda 
hariciyelerinde bulunan amatir· s lm .. ı kabildir. Öyle aeklz 
lere bile • fakat buna ratnıen mUttehld kuvvetli millet ki bun
timdiye kadar, her aulh hadtuı lardan berhansi biri Almanya • 
•u amatörl• tarafından çizil • nın Wr taarrus hareketini bol • 
mittir. mata WI selebllala. 

bmlrta en temiz, • mcMI .. 
,., .......... ote116. 
H.anıet lwfıııncla ...... 

.. & ... ..,. .................. 
ta, • .,...... " kıraetUm,I ...... ~ ... .., ......... .......... 

Birleıimt demokrat milletle • Bu mUttelaW milletlerden iti • 
rİD barb aoaraaı için ne sibi bir rinobl: Fin • SkandlnaY ittihadı 
plla latedilderine dair ılmdlye olacaktır. Buna l11llnda, Norveç, 
kadar mevcud yeslne reami ve· Danimarka laveç Fbıllndlya v• 
... Atllntik lteyannameıi ol • Eıtonya da'tau buİunacaktır. 
mu,ı.... Yani Rusvelt • Çlrçll lldnd blok ı Çek • Leh ittihadı 
aWlkatı ema11nda tesblt edilen o1acaktır. Bu ittihada LltTanya 
eelds nokta. Atllntik beyanna • da idbal edilditf takdirde denize 
mesi aail ltir veıikadır, fakat t.u, varan bayii keaif bir devlet VÜ• 
•lr harita teklinde ifade edil • cuda selmlt olacaktır. 

T.W0.11431 
.,......,ı lanlr~ Her yemekten sonra gilnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

medlii müddetçe boılukta kal • OçUncU ltlok ı Cenubu prldde 
..., ltir fikirdir ve ayte de kala· Ba1kan deTletleırlnden teıekkill 
caktır. edecektir. Bu balkan milletleri, 

A'ITUpa laarkuına huaual dik. •usUn, böyle bir ittihad için ta. 
kat söaterllmelidir, çünkü t.u riht• hiç bir v.Jdt vlki olmamıt 
kıt'a uzun mtlddet dünyanın hem bir olıunluk aöatenneketdlrler. 
uab merkezi, hem de karıaplak Böyle bir blok ıu unıurlan bh- a· 
ocatı olmuıtur. Fakat Avrupa raya aetinnit olacakbrı 

OERMOJEN 
rAHJS. OATLAK. DR"• w 
dLD TA••• •UN& le4 .... lfl .... ................. .. 

....... w.... ... . 
.... SCZ&Nma IRJL1JICVIL 

( TlY ATROLAR ) 

MGcevherat •• aat menldılarma 

Pl8tindan, Altından, Pırlantalı 
Kadın, ErWr, Kol ft Cep Saatlerinin 

....... Çetitleri 
Kıymedl "'ıhıla m-_.,.,en 

AVAL 
1943 MODELLER! OZER.tNE 

Y .... ...W. y ... ılmıı em...W. ÇiÇEK n PUKl.ARINI 
~de Bulacatınızı m6jclelerlz. kendi kendiaine yetecek vasiyet· Cenubi Sllvlar, Romanyanın 

te deiildir ve hiç bir vakit !>L loamen latlnleflDİt Sllvlar, Az • 
auyacaktır. Kendlalnl tamamla · navudlar ve Yunanlılar. Bu blo
aaak için Afrikaya ihtiyacı var • ka karı• yalnız Bulıarlardan ba· 
dar. Binaenaleyh Afrikanan da sı mtifküller beklenebilir. Maa • 
~i bir harita .. nı çizmek llzun. maf°ah bu miifküller mUnaalb ıe-

a tata=bllJ Bth .. 1111 
ldalr 'l'lJ&fftlrn .................. 

Dram lıumı 
JD9 MASALI VACHERON ve CONSTANTIN 

'.!' ..... : W. Slnkeıll*ln SUtlerlnln Acentuı 

4w. Şark lae, ikinci bir kara• • kilde arazi takaimat ve kUltUrel S.-etl ~ı 
talak merkezi ve ayni zamanda muhtariyet temini ıuretile izale 'ı YALANCI 
ÖVrupa için bir madde kaynat• edilebilir. T-: o. Gollloal 

AıtLoNMAr~~I 
ve birpiyaeadır. Binaenaleyh bu ltalyaya ıelince, Adriyatik ve 0-1eel Ye ..._ dnleri 11 Si la 
kıt'a için de yeni bir harita çiz- Tiranyen denizlerinden a• • m&Uae ' 
mek serektir. Paaifik havza•• da, lebilec:ek her hanıi bir hU. ........................ - ....................... . 
üçüncü bir karıatabk ocajı olup, cumdan maaun bulunabilmesi Son Po.ta mathuı.i ı 
yeni battan harita11 yapılın"'' · için halyay:a Dalmaçya, Tunua, :=:ı::ı---=-==-= 
dır. K.oraika, Nia verilmelidir. N9"11a' Mtiılirilı K. aa.ı s.ar.,.a 

Bu JHI ile birlikte takdim et- Franea be Avrupada franaız· u!!Wı A. Blaan tJ9AICLIQD. 
titlmi• h.ırital..ctan biri Avru. ca konuıan bütiln milletleri lhtl· 
panın muhtemel yeni harltaınnı, va eden kuvvetli bir cümhuriyet -------------------------
diterlerl de yeni tekitlerile Af· olmalıdır. 
rika ve Paatfik havzalarını a3e. tperlk yanmadaama ıelince, 
termektedir.» burada cümhurlyet rejimine mU. 

Yeıi lwrı•ı ~ıritısı tenid bir ıuih~d A ~1m.1adır. 
Ruıyaya, Fmlandıyaya yapa· 

Profe.ar bunlara aiyledikten caiı arazi tavijine mukabtl, RL 
ıaonra yeni haritalardan Avrupa ı• körfezinde ve Çanakkaled• 
•e Afrika baritalan içln fÖyle mahreç verilmelidir. 
demketedirı Almanya Avrupada almanca 

.«- Ruılar bütün Avrupabla· konuıan milletleri ihtiva etmeli. 
nn takriben dörtte birini teıkil dir. Almanyanın daima mUttefi
.Wler. Bunlann yanuacla Avru• ki Macariatan lM Almanyaya 
pada en kuvvetli teknik zümre bailanmabdır. Maahaza Maca • 
Gemıeol•dir. K.ıt'avi Avrupamn riıtana kültürel muhtariyet ve • 
müfküllerindeo çotu bu olayan rilmelidir. 
unutulmaamdan ileri aelmekte • Yeni Holanda • Felemenk de• 
dir. Awupamn t.üdln alyuetl, leti ı .. lnaili:a milletleri ittihada. 
MapolyondanlMıri, bu iki en kuv na dominyon atatijkoıu lle itti " 
vetli millet sruplannı sayaf bı· rak etmelidir. _ 

Yınm Hırdan fııll btr amındıberl ...... ~ 
ll•~an vardu. Bu. 50 aeneden fazlı tecrübe 

ve deneme demettir. •••• • sallbl, yükselt) 

ve umumi olın lttQlı(1...t>u ' muvıffıkiYCtlere 
borçludu~ ~ 

ralmıaya iatinacl etınittir. Bu ar. Bu aunde IW hedefe varılmıt o. 
bk devam edemez. Avrupa aon· lac.lı.tırı Biri, lncllt.erenin kıt'alar. 61-• Saçmız dökülüyona, bafmızda kepek vana? ~ 
ıuz eavaılara aahne olabilir, fa· cWli cenahını konsneık, dlier1 de MAJı•K SAÇ EKsı•R• 
kat Germenler ve Rualar da ken. de Holandayl Alman taarruzundan 1 

i neıillerlDl çoialtmakta devam kurtıumlıık. 
edeceklerdir. Çare olarak, bir Y*arlda im edilen "8dlde ku- Kullanınız. Teairinl derhal ıöriinünüz. 
Awupa birleıik devletl-1 kurul· hllırak bir Avrupa hiçbir millette, =:ms;ı:;:;=--===ııı::mı==:ı::::m-==-=====i====-===-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
snaaı yolu ibti~ edilebilir, fakat hatta Almanlar da hile, botnud1m • Falldancl acWarı Arjantine verilme. c y • . 
IHSyle bir ittihada G~rme!'ler, 1uk doPnnıyacÜbr. lidir. Bu 9ıdaclald ....... u. ı .. Bir ·I enı neşrıyat J 
Ruı!•r ve kendi mGttefıklerı ha. lfrikl ~aritlSI leflk Alnea'Jka almalldır. _ 
ldmiyet kuracaklardır. Franea, Honclıou, Bemıucla Fr.inidad De* ~ DJIAl plkınış. 
Britanya, Holinda ·re Stan<•.nav A&.lbnın yen1 bir laarltuını çi&. Jlahema Camalb .:.- tıO-: ...-. "'lıade ~ J'a.alu' Ye hllbalel' 
memleketleri lae, llu birlikten •iiımD 'V'lll&İt ..an dört cojrafi JIJ Kta.d.,. H.:daya aldan bulu .... _.... ~ 15 

.......... 
biç latifade eclemiyeceklerdir. ...,, .. li ıözönüncl• bulunclumıalt • nan Sivard aduı da Vezuclla tel • . * 

Soa 25 aene içinde A vrupanın yııu im _. idi ya • ..._ • Türlt Amlkloped.181 - U lnol 
intihara dojru aUrUklendiii bir 1 - Afribda müetakll dört mll· AB*~ r . Dilıllw laUpr etmleür. Muh~tı: 
vlkildır. Bu mllddet içinde sar· let: LllNırya Cumhurılytl, İnailia Fr...,.a aid adalar be Kanada. ı. Met otııu: E~ :a. Aile adlı aan 
bi Avrupada Almanyaya kart• müııtemt--..u. ~bit Habetl-. ntn. framızca konUlf&D Kebek vll& • ~ 1-.ı1rm ...,,.....: Ömer Baza. 
koyabilecek lkiıi kuvvetli, diier· tan, ta.iliz ~ dahil Mıaır, ,mne bqlanmalıdır. s. ~ .ı1u1 ricıallıu1en Atıf: 
ı.n zayıf millerler -~rillUyordu. cenubi ~ it1!1badı, b..u devi~ Yıkrn sarktı .... ~ ZüWıü, 4. Defterclar Atıf : 
Bu zayıf devletler daama taarru. flmale clıoiru pııl~ Yeıkıllflltda Wr abudl d vletl 7Aıt Pilııahn. 6

• K111'UCıdtla AW: 
8

• Qi. 
au celbeden ocaklar olmuıtur. 2 - Ahnanya merkezi Afrikada 5uı11,a bir M 1 ! .~ ' riııll AW, 1. Mecelle S&rhl Atıl: Eş • 

iki kuvvetli millet, Britanya rilll tıopraia tahib olacMtır. Bu top bi. ~ ltiyan dev~ ~ ref Bıa, 8. kin, Usan: Efdaleddln, 
ve Franaa, ahiren sörmüılerdir r-.ldar ,..ı.rdw: Frwız Gabon'u, = ~ ~t:;'~Müe 9. Kelim. feleefe ve t.savvul1ı& lyln: 
mütaams bir Alm...,.a'Ja ""°'' Belçika Korıco.u, Portekiz Anaola • . 1 se- ......,..... ilmaiı Balrkt hmıa11, ıe. Ana. 
ıelmek lçln artık kifi derecede miialıeırnlekell ve lncilizl~r tim.JI tlrilinelldir. ....._ Ye B1ameH iybllın: l:fdalectılln, 
kuvvetli detlllerdir.» Roıclıayaaı. lıerika resif llblfili 11· .... Habibe cevalt: Misteşrlk ve 

Makale aahibi ıeçen harbde Bu auNlle Abalıya muhtaç ol • • .....,_ner Zihnt:reti.Mo. yaytbfı. 
lnıilterenin ve Amerikanın Av • dulu fpddai maddeye bol eurettıe il dlJIF * 
rupa medeniyetini kurtarmıı oL kaVUfllCllktır. Vaflnston 12 (AA.) _ Salibi Dl!ilıalrrotluıı ı>eqlü - DemtryoH&n 
duklarını, buaün tekrar müdaha 3 - Bihimmn miietemleb top. yettar Amerllm ~ti vku. Dıır1 'ellMın "6, 21'7. 218 lııacl ntishalım 
le mecburiyetinde kaldıklarını nıldarı büri" blrllder haline ıeti. bl Amerikan m 

1 ~nd t Mr clU ipinde lrıUpr etmışttr. 
ve Almanyanın yanlat bir h ... bı rlbn.Mir. Bu m.,.nda Franaız miil T~lye Avrupae~uaa~ lar ~ * 
neticeainde Ruıyama da bu har· Nnı!±ıh'"l, C.-ylr, sarbi Afrika kında~ 1:, ~.. AıtWIWılt (Mimar) - Ba c1eı:klnln 
llf kataldıtınıa aytedikten aonra ve ~ ela birleftlrilmeli • llın nıa-lealara Birlefik ~~b iJ.!9.tsf wa -~ oımı San'a.tlar 
4Gnyanm alyaıt kuruluıunun bel dlr tnplıerenin miiltemlıekeleri b1r. l.ilnlınıe1ılnl hiçbir veçlıile itti ak ~..,dn it IDOI 1• eerrlıdne taıı. 
ki sene muhafaza edlleltilecejlnl leflılıjltmelWir. etrJMmeWe n olclujunu bey etm:.ı • ~-· iolnde ..,.tye llolıl bqok 
anlatıyor ve eliyor tdı 4 - Akdeniz havzuınclaki Wi. Wirler - • e9eateda ınJe ~·ile 1..ı.t 

uFakat bu vaziyetin tekerrU· tıiaa devletler badi topraklarının Bu _:_1 __ ._ ---L • ....:..lni bülıı6m ftdlr. 
rtl halinde dünyada. h!ç •lr kuT. brtıamda buı..n Afrika t~pnk • • ~ .nı-&•- n .. . . * 
vet buaUnkü t.ildipnı:a Avrupa ı.r.- lıir mtWenıleke kontrolii hak tin hilr m~I oladıi•,.~ im ıw.ır Albümü - TM'lk Mtimias ta. 
medeniyetini kurtar&JDIJ'&caktır. kına ma9' 'bulanvelclerclır, aUll bir liniv..,.ıte profeeö.rwlnden ..,....... ~ 1'a-. nen. 1tlr 

B&yle bir tehlikenin izalHi, an· ...,_,., tlmall prbl Afrika ... ön mtitlllerl.rının tamarrule tahei ....... lper480le B8Dy Y1l11eUne .w 
cak yeni tip bir aiyut tetekkülUn hllılnl S...al tehrine kadar, Fran.. olduiu, bt,4~ AmerlkanJn rea ~ ,.,..,_ .. -..ıer u :ruı~ lnt.ltar ._ 
Yiicuda ıetirilmeaile kabil olabl. • C...J'lrden D.br'a ve Gine aa. mi t.aı meketinln baHıa ne de A ...... .._..... tanıye eıc1er1a. 
lir. Bu arada ilk hatıra ıelen blline kadar, ltat,.a Baertadan Bin. ~ efürı umumiy~n mi• . * 
bir Avrupa ittihadıdır. Fakat h8y sulye ve cenuba doinı Konıo'ya blım bir kı~anın lfad4!"1 addectll • ile ötııeüm - MaMif VekilJJil tara. 
le bir politik ittihada busUn Av· bdar. nl,eceil belirtllmddıeclar. flllllm ~bu itre'men Ye ettt. 
rupa hazır deiildir. BilhaHa in· Siranaik eahillnde. Barka da Ya· Şaraaı da U&ve ~~or ki A • "*1 ~ıatn 1111 locl ea.yuı c.danlf. 
pkere bayle bir ittihada gire. nanletana verlhnelldar. merılkamn matbmt bümyet hakkın- tir, ~-ye edemm • • 
mez. ÇünkU, bu takdirde, lnıil· fnaıikere Cebelüttarık, Malta ve Jtılal an'.nevi IİJ'uetl, aündelik iL * . 
tere domlnyonlarını kaybedebi • ~yl birer m.ahnabt üssü setderle mec:ırıual.a Um\ bir aer • Coo'* - Çocuk ESX'f~e Kurumu 
lir. tngiltereıiz bir ittihaz lae olarak arldıyablllr. Çünkü buraların ~ tile meramlarını ifade etmek PJIWe1 nııeıtrıezı ıtaraıuJıa.n oaJra.rılmaı\11& 
Avrupayı totaliter memleketle - ,.kın bir ı.tikbalde bahri b1r üı ı~ı~ı hahfetmekteclir., olan ((Joouk) adlı cteıwl.nin ( 29~) sa.yısı 
rin hakimiyeti altına aokacak ve o\arak b1ç blr kıymeti olmıyacektır. HUkmnet, bu bwuata bsç bir veç ~*11uftwr. YURI yavmluırun saılık. sos. 
eıll altındaki milletleri kolaylıkla lmer"lkldl hile müdahaede bulunmamakta oL yıa1, latPtıüre-1 ctwwnb.nnm hıtl$3-lına 
f'nılo..Sakl"Ol•ra kar•• yeni bir eillfundan eberi ahvalde tuvib et- bbmfıt fJllen bu k11Vmetli cler~11 ooc 
liarbe aeBeclebllecektlr. GB n .. lf ..._._. ......... Av ınıem-. olduiu Depflyattald mü. ...,., fOQalıla ana ft baMIM'A tımıye 
.ı lerebt yeralıı ki ana edilen rapa m...,,,,..leri liJbMn.Uctlr, ~mes'ul ıutulamu. eleltl. 

latanbaı EmJnönil meydanı. Telefon: 21128 _____ ,, 

.--İZMİB BUBTULUl
Cam ve IJlşe Fabrlkuı 

S.A.DIK 
Gtırtunca 

emlebt ~ ..,. 1tlr .._ olu fabrik&llnt .. 
tlrltl ....... tuetkl. .,..._. edere& Mlıik llaıt1aolan 

oevalı ,..,...e -.ıamı ...... 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR 
Umb&, U.. .._ ...W. KManos Ca1 Ye 811 bardatı .,.. ..._ 

lllecacJ~- .ur.ı tmalr Gu1W cııdd.ı No. ıız TeWoa l'IL 
~ adretl : llar Cam 

Dl'L.k .Aı hmlr Kurtablt Mm ,..._ aMılıl ..._ -. a" ı Gtiriu• ıabrta..aa. k8"1anıı ......... _ • 
.._ oealılal' ~erinde P8DOlft eamlan da imal etmete m...ır.ııı: .ı.. 
........ ,...,,.,._ penoere caaılıanm imal etmek loba her e.-... .._ 
................... ........ llıtal •tılftl cıamlM1 )' ........ - ... 
............ lıllıılıar wv--.ıe ama4le olılaia ıtbl ...,_ ........... ~ 
ırfıtlerinl ftllıllııa .,.__.. ılbl mmmelelere llatif9o ,.....eblala a. Jlık 
eılllleldedlr. 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ainlan derhal keser. Her ea.aneden 

.. ....• 
ı lldu"ıpta ............... 
~--· ı .... llff lll'al* 
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