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17 ... - · · 1 1. t d 

1 
devletlerının 

( 'f)o.ştarafı l in~ :,a1/(ai1J ) .l 1 l 1, l a 
:~~·~İSl~A.!n~;'i~· (f) cu '?a '{'. zya n Askeri 
;.,~,F!'?dI:.mıd~;rr;~ i:~~zt:,:: genl /(:,ararlar ·1ıt·ıfakı ) ,.. sı du ürülml tüı·. 

1 
ı:ıın on 12 ( \ \.) - r:irmıın- .'\ıılıaTn, l'' (\"ıılnt mulmhiıirı· Normal zamnnlnı:Ja scynhntler. 1 

Eski harpler ve yeni 
harp 

ö ti ! ı;i'i1. J,t 'l'J'l ncı'.lı lı •ı m t1:b deııı _ Mün~kn'. t \'ekıll Amiral tc -.ik vaziyetinde olan bır.ler, fcv- nomıı, 12 (A. A.) - Di.in 1n~l-

lı ~ icn l'V\'cl J:ı•)CJll r, Fılipin 
, laı ı. iJdctlı bır ıavo taanu

~ ı .} p l'"'<tıd·r. Bu h rck te l l~ 
• tt''l r n l"l"' l 1ıııtirnk c T.li tir. 

L ~·· ıl ı k l :r k un h Iin 
t1 ·ı. ı~ o' n b•ı tavyııreler, bir 

kıu• nnk t.a vr. b lh l"!!a B tagnıuı ha-
• \tı. rr."' c1anmı bombanhmtma rru

\'' tnk olm • Iıı.ı drr. 
1 Anıcrll<:wn ~·jrc 

• ı to.s rnıf 1 . . 12 ( \ ) G"• \ ıı"ıııı~tou, . . - ...... e. 
'rm t.r. tHilE"rr bP):ınattıı buhı~nn Ruı: • 

r '1.lı<ı.:ı.ı ,. , ' c od • ;:ı d ki bahri\'C si-
n "1 \ " t l\drıen '1 a • 1 endaz n lifrezesi!ıin J'lpon tnnı-

t ı ı u ti dın t.l - ı1.!z!anng mulr.av•n:ct d vam et-
~ ~a <tc 'lcadar !yi tiğlni c<iyl tir. 

ü.aıp·ın .... ıcn 
Öz:ılp, d iln r.aat 

bir koııf~nms 

Mm birJ;f!iınizln en btlyük 
olan Milli Şefimim SODMJZ 

nmt teloır.riamakla bfthtl-

~ı=~= 

Londra, 12 ( \, .) - R. B. 
C: FJ jpin a~ nçıkl rtnd atı. 
rıl n H nınn nnrıun".Jald Jnpon 
~rhl·smdan b:ıJ?h. gene Fıl'pin a· 
drumıdn Kongo z r 1r'llnn Filiplne 
lhrnt h:ıreketini himay<." edc'rken 
mUte:ıddit JsahcUc r vnki olmu w· 
baS3m umııt1lmııı:tır. 

JaıJOu hUcumlnrı 
Va,In:rton, 12 ( \.A.) - Harb'

yc nezareti tara.f'm1an cum ı sııb:ı
?ıı ne'31't'dilen tcbligd". tı<h·JC' deni'· 
mektedfr: 

Uzclc f":ı:rk b~ lruın<ı.nd.,nı, Jn -
ponl:ı.rm Luzon ndıısmın merkezi
ne doC'TU bir çok hUc:-uml r y:ıp -
tıkl:ırmt blldimıektcdir. Lcı~l.8pi -
cic ve c.ımbales'nin gt\l"Jl tı:ı.lıilJ .ıı,. 
<'ı;{md:ı düı .man topluluk n mti.~

hedc cdılmı tir. I>ıi :r>ınn Aparıi ve 
Yigım'daki ku\"veUerir. nr t ımak
t.ıdr.-. 

Havny hn.rp ııahne-sindc hi<: bir 
hnreket ka>cledilMcmrl tir. Gıırp sg. 
bilinde • v zh· ttc b'r dC'ği.! :k' k 
,·oktur . 
• Sl ı~apur. 12 CA . .\.) - Uınumi 
kar r • h hu nkşnm nşo.ğıdaki teb-

Fahrı l.iı "11 kcndı ıne c r .ı. n mıı!l ı.n jc z 'm'lnlard!l ist~m.iycrck se- tere Ye Birlesik Amerlknay kan 1 
telıf L'ualler hal 'mı fa u b . n Ll- ~ileti tahdit mC<<."b ır!yetincle' Japonyn., Almanya ve İlnlY'ı nn. 
ta u ılunmu-.tur: kJl.yrıruz. Bu gil) seyahn.tlcıi talı smd.:ı. ııktedilC"ll ittifak muahedcsL 

"&m zam nhırd:ı k-ın \'(' nlz 1ı i ın fiyatlaıı artırmnk gibi bir ntn metnidir: 
nıık vatml'z <'ok art .ı tıı. J~u sc- flkır de h:ılıra ~t'lirtı .. de bunu en Birleşik Amerika ile lngiltereye 

nra dU ull!l'leklig'miı: doğru olur. karşı müşterek muharebe :ıı:nferl 
K:ıradcniz sahi'! bo;oı; .ınca gemi- net.ic0 1enmedikce s lihlrırı brrak. 

' rn!z seferlerine devam etmekte- ma.mak k!ıt'i karerı ile h:ırek t • 
. lrl"r. Fa! .. at gre seyri menedildi- öen 1tnlya, Almanya \"e Jnpon:,n 

b"i için bu sebepten seyahatler bl- hUkümetleri a.cıağıdaki mad eJeTdc 
1 ıu: uzun s'lrmckte ve zaman knv. ınukabik krJm: lnrdır.: 

Sovyet tebHftl 

b• hlmel:tt>dir. Bilh.a.s 3. k()Jl1U?' nak 
i\ ntuı1 bihU'c ehemmiyet veriyo 
ruz. z~an" zaman ec:en fırtınalar 
mu ;Ulat veri .. ·orruı. da. gcmfoilerl -
ıri in bu husu~ta. go tE'rdikleri y\l'· 
rck feragr_t saye!lindc mü külat 
vcnfünckte ve gcml1crim.lr; i C'rine 
rlcvıım etmektedir.,, 

Amiral Fahri Engin t kendenın 
lim:ınınm modern bir hnle getiril
me ine dair olan bir suale de "'l 
ceva.bı vermt~tir: 

- İE'tendcron limnnmda Mn 
zamanlnrd<> yUklem ve ~altma.
vr ko'n~·Jaştırmak i<:ln mUcs:lr tcd 
b:rler almm!lkt:ıaır. lıimnnm bu 
hnkmıdnn \•c11mfnln nrtırıbn:ısr c"
ba.bmın teminine çalrş:lmn!rtııdır. 

Şan-Kay-Şek 
( Baştorafı 1 inct 6a1ıifcde1 (B°"''rltJTafı 1 itt.ei tıakifedtJ) 

ıuo .. k0\'11, 1% (ı\ •• \) - SO\")'tt Lcı. 'J'ok~·o, lZ (A.A) - C-Onubl Çin'. 
tlbbarat bUrosu tarafından hıı uııl teb de bulunan bir Japon Unstindcn bildi. 
l!ğde, 11öyte denılmekteı'llr: 1 rlldlğlno ı;örc, Japon t.."lyynroterl, bu 

Garb ve merl>E'Z c pheolcr nl!ı> Sov. mıooh Uongkonz'u § ddetlc bomb~n· • 
~et ordulan yenld n b1h1lk ınuvatf • drmı1n etmişlerdir. Toyynretcr, bun. 
lyctıcr k:u nmı111 r ·r. d:ı.n ba§kıı halkı İngiliz - Amerikan 

fukat. I t 11rnızlar n t ces r.dc r,-crl zulmC,n" karşı fsynn ctmeğe ve bU. 
ahl!3n verlcr 11.rat<Jnda Pogntet', So•. yOk Şarn Asya·n~ kurtulm sı için 
neçno r k, Mı tr~ .• •s,· no o ıık \"<'· nçıl n u~ tarn.!lr mOr:ıdl'? ye ı~tır:ılc 

ncf, Mihıı ,of buluıımaktııdır l\.lin mu ct.mcğe davet eden rlaal lcr ntmıııtıır. 
hasara edflmlştir. drr. 

fo!iko\n, 12 ( \ \) - Hu mı! btr 
i)ı)vy t ooyann m stnd b l:l!nldl{;'ine 
görı:, Mo km n n ılı"lt"f' 1 rl tsru ııın
c!a. lO aonte!!rln Ilı- G ıl"l nun r sın. 

Jıı. 55.000 Alman ölmU tur. 
-----<ı -

.Japon tebll 
( Baştcıra/ı 1 inci smı/a.da ) 

yarelcrln mUrcttetmtıar ıe b rıı wı dUş 
m.ln hedefleri U•c,.lne sıı <J.ı m ıarı ne. 
ticeslndo y,atnız dokuz tnyynre kaybet 
mloUr. Diğer bir tnyyarcmlz de nok • 
andır. Dlr hatif knıvazürUmtlz ba ııra 

u ramrşt.ır. Bu basarlar ehemmiyet • 
sizd.r. Kruvazör harekata ltUrak et. 
m'!kte lir. Bir mayn tarama gemimiz 
batmışsa d'.1 ıntırettebılt.ıı:ım bUyilk 
kı.smt kutt.arılmı,..'ltrr. Diğer btr ma~n 
gemimiz ağır baMra uğraıru§tır. 

Tuk)o, 12 (A.A) - Japon bahriye 
611§.hcndazlnn, Amoy 6nllnde klln 
Kulangıru'ytı i,gal ebn~lcrdlr. 

eve dememe ~ı 1 
<Mcslre yeri) yazmıg olan bir zata 

f ı;Jlıı.t Aleminden bir 11CJ1 lUraz edl,. 
yor. (:Mesire) zaten (~zllectk ycrJ 
demek~ bun:ı bir dn.hıı (yen) keli. 
mestnl katmak yanl13 olur, diyorlar ••• 

(Mc.<ire yeri} oıablllr: tllnkU gezl,. 
nılcrek yerin bir yer! ''nrdır. O luılcl"' 

ycı1ne gtlre (mMt.re yttl) demeli, me. 
sirc dememeli. 

N~'Ork. J! (A.A) - Aml'rlkan 
ı dyo.sımun Çu.'lklnh''dcn ö~ncli~no 

• r<', Çan-Ka.y.Çck'ln şahsi lmmahd:ı. 
ın C!ltındrı. buıunan Çin kU\'VcUcdl Ja. 
pon kuvvaUerlnln gerilqrtnıı !llddeUc 
bir tanrru::: yap~lnr ve Hongkong'n 
kadar llerlc~ltılcrdlr. Çln'lller, Japon 
ıam mUhlm kayıblar vcrdlrmlıı1crdlr 

lngiliz talamı • Galata· 
saray maçı 

Galata.sarmı vo Fmm-lxıhçc 
klitp7.crfodcn: 
l - Misafir İngiliz taımnile Ga· 

Jatasarııy tıkımı arasındaki f.ut
ool müsabakası bugün sa.at H.~O 
da Fenerbahcc stadyomıında yn
pılncn.ktır. 

2 -· 1\laçı İngi'iz kafile b:ışka
m Mr. Lawıııe idare edecektir. 

3 - Yan hakemleri: Şazi Tez. 
cnn ve Adnan Akın. 

4 - Bölrre taraf 'lldan vcrilrniR 
olan beyaz ve turuncu renkteki 
serbest duhuliye '·n.rakolarındarı 
rr.a:ıdam bum~ muteber olrna
vaca.kt.ır. 

Türk gönJU, Türk ülfiwU cena
bı, dünyamn ~~alsiz b"r yardım 
ve fazilet kayn:ı"{?dtr. Kurb:ı.l 
bavrruru, hu necip varlığın te"L'l· 
hüİ-üne en gUml bir frrsattir. 
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Vaıfi evvela Hüsrevle Cevri Kalfaya haber gön. 
~·~-& iki aşığın bu haUeri Kalfayı d~ yakı~o~, üzüy~r

t•llllkaddeıi meıı·u surette evlendırmek ıstıyor, boy
~,ıt;)i,;1Wl•!!lll~c:mnsınn çok üzülüyordu· 

·züğü Mukaddesin parmağına takılmak 
:aya verdi. Henüz babasına balııedemc. 

,...""~~IJljltt!nin ölümü akabinde bu bahsi açmanın 
·~=~~E.=~iacajmı, bununla bera~cr babasının söz. 
-~ .. ıkat cdecejini temin ettı. 

Uamn yüreğine bir az su ıerpilmİ§tİ. V as
f n tsız bırakmadı. Mukaddes Hanımla gez-

•Mü•ti-, l: izlice iki aıığt birle§lirdi, konutturclu. 

':i1lııil•ır::litll~· '-;: meselesinden sonra annesinden rni-
~ .. lllMll ları paraya çevirmenin yollarını ara-

t yapabilmek için evvela tıenetleri 
ki bu da oldllkça güçtü. Babng -

•11ı1•1-r... netleri çalacaktı. Evvela <lerd ve 
~--..:l!!~lll.~hı. Hüsrev: 

~~--~- .hunu da ben yapanm. 
günlerce kolladı ve bir 
it, anahtarı buldu, çel.

r "rini aradı. Senetler 
;n Vasfiye göndeı·-

Mııdcie 1 - Alınan~ . • 
Japonya, ellerinde bulu 
t'IUI talaı la Birle i.k Anı<.. 
fngllWre tara.fu:d:ı.n ken • erine 
cchr<"n kabul et1 irilc11 muh r be ~ 
ye k:ı.t'i z."lfcre kadar hep bırJiı.te 
aevam edeceklerdir. 

M<tddc: 2 - Alman}n, ltaly 
\'c .J aponva, tam w• =a1ı5ıl • 1ı an
laşmn oı.,..:.ks:zın Birle i, AmcrL 
kn ve lngiltercvle m ·tar ke ı; e:,ıı 
ba,n.q ynpmnmavı fo:l!ırtit ed rl 'r 

Madde: 3 - A~:,n, ltnl~a 
ve Joponvn. muharebenjn zafeıl 
ncUocl•nmes·nden , ı d:ı :.7 c • 
tül 1010 tarihmd n.kteoılcn ü 1 
pakt zihnjyetinucn millhcnı ol rı 
trun :>eni nizamı t:ıhn.kl,uk ett r • 
ınek mn.ltsadı:,:lc hep birlikte c 
sıkı bir i birliği yapa.l.'akl ı Jır. 

Mar'ldc: 4 - işbu munhC'Je irrı
r.ası tıknbiııde yUrüı1ü~c rir<' 

on donanmasına i 1ti
hak edecek yen: r,-emi:er 

ve 27 e~ lül 1940 tar;•1 nele nhtc- 1 
ailen liçlU pcl:hn <le mı mil ' 1 

lince mcriyeltc l ah.t-aklır. 

Yüksek U.klt t•ıraf r zil.ı i ge
çen milddetın netice!.11'! en vvcl 
'l."akti gl'iine•, jcıJ- ·ı l!,Jd r n n nıu • 
takbel ı:.el>•llerini kurınn.k rr !{ 1 

ciile bu mu'lheclcnin UrUnc i ma<l • 
desi gcreğınce mutabık ka' <'~k 
lardır. 

ÜçlU ittifak p:ıktJ fil$ ndr.kf MU 

Jcaddemc ile ba lama lnı tr· 
l!.el.s RW'vellin "'rkı t rzda B~

:-ük Britıınynnmkine ba 'r o''ln • • 
~'tlseti son sC'ncieı· z.nrf l'd'.l m'ı • • j 
t>ct bir hed f ta.itip c'"'' tır, 

Alman, ltnlyan \'e J pon r 11 ı; • 

ierJniu ynşan:ı'.l.k ve en b:ı.'lıt ı§ ve 
hayat ihtlyaçlnrmı temine nLt b 1. 
tUn imkan ve yoll:ı.rı k mck v~ 
clilnva kavnaklnrı üzerinde zalim 
ııe ~uret~ tahnkkiımU t<'sis ve 
muhafaza etruek. 

Blrleş!k Amcn1m ve tngiltere. 
nin inat ve ısrarla takıp ettikleri 
bu 6i.} asM mılletler nrns"lld:ı, m ı· 

Tc.ek'nir 

25 yu evv 3 <ı Va~ıt 

Amerikada inşaatı 
b riye meselesi 

letlcrln ihtlyaçlannn töre dünya Anııtf!rdum • Nevyork T yıııla S•• 
kayn~klannın ıusfet dahilinde tak Z"tcslııln bcynnınn n ra.n Ame.Ik•· 
shnlni temin edecek IUzumlu bir nın ın natı b:ıb • progrıı.mı amele 
temelw istinat ederek yenJ bir n • !ıltdanın tan d:ı yı icra cJ lem melt.. 
znm kunılm. ST hnkıinınt mt>ydnnıı tedir. EzcUmle BalUmur c.urmd&kl 
getirecek dfinya Vaziyetinin yeni. tc7.g~h1ar ta&::ı.\'VUr olunan l~aatnı 
ocn meşru bir '1eklldc tetkiki el. ancak yllzdc tiO sını vUcu® getlrebll· 
hetln! nn7~n itibara nlm:ımııktn mcktcdlr. 
ısrar eden devamlı rcdlelile sabit 
olmu~tur. 

Avrupa mubasamatınm devamı ESREF'den seçmeler: 
mUddetince reis Ruzveltln mih -
ver hakkmdaki durumu P ·kc;n has 
mu.ne olmuştur. Bu devk er alcy 
hinde hlçblr te(ebbiıa, hkbir teb. 
did ve hlçbir tcdb'rden çcklnme • 
miştl'r. 1nsanlaı-n haklarını açık. 
çs boz..'1lak içın ltalya ve Alıruın. 
}"Rya karsı )'tlptığı hareketlerin 
mis:ıHeri sayısızdır. 

Her biri luılincc lcru-yl madtinı 
etmede; 

Görse bir memuru insan bir 
kıy nnncylcJ ort 

ı;~ ı ne be~ hude, ey 1:· çare fer· 
~'ld-ü fegan, 

h-1 m:Wfımu hi.l.fıınet ınusilay 
zanne}k'yor! 

mii olduğu mektuplar bir tomar halinde duruyordu. 
Hüsrev: 

- Bari hunları Vasfi Beye götüreyim, sevinecek.. 
diye düşündü. Mektıtp tomannı koynuna sokarak oda
dan çıktı. 

Vasfi, heyecanla Hü~revi bekliyordu. Senetlerin 
bulunamarr.nsmdan doğıın teessürünü, sevgilisinin mek 
tuplarını ele geçirmekle unuttu. Mukaddesi kucaklar 
gibi onları kucakladı. 

Kudret, Bey, oğlu ile yaptığı münal-nşadan sonra 
onu göz hapsine nldırmış'a. Kô.lıyaya gece gündüz Kü
çük Beyi habersizce takip ettiriyordu. 

Kahya: 
O giın Hüıırevin yukarı çıkışını görmüş \'e de~h~l 

abdest almaktan dönen K~drct Beye haber vermı tı. 
Kudret Bey çekmecenin açılmış olduğunu öğrenince 
hiddetinden titremeje başladı: 

- Çabuk, onu bana çağırmız .. d~di. .. . ... 
Kah.ya, Vnsfiye bnbasınm ça:.;ırdıgım soyledıgı va

kit zavallı Vasfi, o kadar .n!ırdı lci, r 1ukaddcsin mek· 
tupları e!inde ol~t ğu, halde merdivenden çıltm~ya baş· 
ladı. Hüsrev, gene uynnık d.avranmı~tı. Vasfıye ye-
tişti: • 

- Ne ynpıyorı::unuz Küçük Bey, dedi. Mckhıplart 
saklayın, yalıat bana verin. , . . . 

1-:lüsrev, böyle diyerek n1~k' .. upmrı Vasfının ehnden 

kaptı. . . · · k 
Gen" aşık bnbn·umn önünt! .. e~hsı gıb1 onuf -

madı. H;.~ta aYzını bil. t."'lmi.\dı. l! nu muknb:I ~ud· 
., ' h · .. l•ch rd Bey nğ.:mı r.;.lr, sü::~n..ı yu nu", ~r~eyı soy ·) 

(Sanı.: var 
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Aşlı ve Macera .tomaaı 

Nakleden: Muzaffer Acar 
22 

nl,a.nlanmalar: 

UakUdar Suıta.ntepe Kuyucu AH S. 
No. %1 Memur KAmfl Eren fle Ane 
Mavi§. 

l3 - l2 - 1941 

Günlerce. a)1arca mucadele e
der, didinir ve bunun sonunda. 
bir anlık muzaffemret sarhoşlu
ı!unu seve seve dadardı. 

yalvaran nazarları altında bu
rada hayat btıluvor. canlanrvor, 
onunla konuşuvor. yine onf eski
imanı icli. Yalnız o, o 7.avallı F
ransuvaz'ın ölüsü Jerald'in dini, 
imam idi. alnız o, o zavvalh F
rank Jerald'i tamamen anlıvabi
liyordu. Frank Jerald'in haya
tına. hareketlerine hakim olan 
hep bu hayaldi. Zaman zaman 
bu havalin Uzcrine i2'ilir: 

Uaktıdar - Kadıköy cad. No. 130 
kunduracı bman Çapkın ile Kertme 
Ulus. 

OakUdar Hacıltadm M. Fidan s. 
No. 16 Usta Mec!t Akar De Satlnu 
Böl. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMA TiZl't1 
Muzafferiyet ve mu\ affakiyet 

le o kadar içli dışlı olmuştu ki 
ırtık muvaffakiyetsiz.l • e. hasta
lıklara ve ölilme in. m yordu. 
=-'anki kendi"ini uğı-una feda et
tiği ktz kardeşi nıukadderatm 
bütün kötülüklerine karşı kendi
<ıini koruyordu. 

Umumi Harp sırasında F:ran
uva Jerans meşhur Fas mlisteın
dm alayında idi ve 1918 senesine 
kadar muvaffakiyetten muvaf!a
kiyete koştu ve birwk muzafferi
yetleri nefsinde cemetmcsinc rağ
men yaralanmıyan vegin zahitti. 
Çılgınca vazifeleri üzerine almak 
istiyor. kumandanına: 

- Yaralarunıy.ıcağımda.n ta
mamen eminim, bana hi~ birşey 
olmaz •. diyordu .•. O kadar ki bir 
rarapnelin kaldırdığl toprak par 
<:alan bile vücudüne dokunma 
mıııtı.Ve harbi takip eden senele 
rin en mühim mücadelelerini teş
kil ~dwn işlerde de kendisine vaı 
olmuş u. Fram.uva bütün dünva 
ca meşhur bir tip olaralt isminı 
Frank Jerald'e tahvil ettikten 
sonra Fransaya döndüğü zaman 
iar artık Fransada pek tfzun gün 
ler kalmryordu. Fakat her defa
sında da hayatını bUtiin hususi
yetleri incelikleri ile anlatmak, 
bütün derdini dökmek, sevine; ve 
varsa iztıraplannı paylaşmak i
çin gid Fransuva.ı:ı buluyordu. 

Haya.tını bir mezar tnşından 
kuvve alarak yapanlar için eski 
bir aile dekoru içind~ en hakiki 
varlık o ölünün ~idir. Jerald 
bu zıı.vallı kızın yatmakta o!duğu 
nıezan ilk ziyaretinin hatırasını 
hafrzasmda. d~ima bir buz parça
,r gibi saklar. 

Pariste zenginler için olsun. fa-
ırler kin olsun birçik mezarlar 

\ardır. Eski mezar1ar artık bir 
.. uı yıP.mından l rettir. Mari 
Başkirçe ölürken beni mümkUn 
'llertebe Şanz.elli'ıeye ·yakın gömUn 
demişti. Passy nasıl bir milyo
nerler haline rrelmi& ise Perl'aşr 
de bir tarih müzesi man~r:
ar.zeder. Monpama ise alelade 
·irnselerin ebedi ist.irahatgilu-
dır. f §te Luiz Savyer en acı va
zifede arkadaşına vel.filet eder
ken Frank Jerald'in kız kardeşini 
bu Moupa.rus mez.ı.rlığma defnet
tirmişti. 
Yağmutlu bir nisan günüme

:ar bekçisi ile fihristlerin üurine 
iğilip Fransuvaz ismini arayan 
bu adam nihayet saatlerce tetkik 
ettikten sonra bekçinin arkasına 
dlişmliş ve geni6 yollardan, 
ronra küçük yollardan nihayet 
dar patikalardan ~e ara• 
dığı mezarlığa doğru gitmeğe 
başlamı.,U. Yolun iki kenarmda 
metruk zavallı rneznrl:ı.r vardı. 

caba Fransuvaz•ın mezarı da 
böyle miyd: &kçi metrOk me
?.arlan işaret ederek,t 

- Bunlar en az ziyeretçisi 
olanlar ..• 

Diyordu. 
Fransuvaz'ın mezan üstün

de henüz ta:tJe çiQek]er vardı. 
Fransuva: 
"Muhakkak Lüiz bunları koy

muştur.,,, diye d-ı5ündü. Me
zarlık bekçisi oradan uzaklaşmış
tı. F.nı.nsuva kardeşinin mezarı 
ü.stUnc kocaman bir çiçek bı
raktı ve uzun müdd t bu mez:ır 
karşısınaa harekc.-tsi.z kaldı. Boş 
}ere bekledi. MC7.ardan hiçbir 
ses ~lmiyordu. Hakikaten Fran
suvaz da mez2.rda kalan bir 
avuç külden başka birşey de
~Idi. 

Fakat Fransuvaz'ın mevcudi
yeti hfıla başka bir yerde hisso
lunuyordu. Franz Jerald eski 
evlerinin fakir de!<oru içinde 
vinc eski kız kardeşini bulabili
yordu. Bu dekor içinde o :zavallı 
kızcağızı eski mobi!yalar arasın
da eski munis halile görüyor ve 

'NEV ALJI. KIRIKLIK VE BUT UN AGRILARINIZ DERHAL ESER. Osküdnr Pqa kapısı :No. 36 Tuba. 
tlyecl Nejat Onga lle NeclA Demirlaf. 
O'skUdar Kınklı ıhla.mUr S. No. H 
Debınt Karamaııgil ile Şeyda Ke&en 

İcabında Günde Alınabilir. Her Yerde Pullu 

- Ei{er Ee:-ı oimasa,•dm 
Derdi. o olmasa öteki de0

mal1-
volurdu. 

OskUdar ropt~ı YeoUa.y 8. No. 10 

gk~zeyate. si Turgut Mutlu ne Ncvtn Çan 1 I lı, ~ ,,. Dr. rabrl c:eıaı , 
Oaklldar Çamlıca, Cevat bey k<S§kil Skıir \e kckf'leme U!dadal 

No. 17 Seyfi IW> f1c Methiye Nihal Her gh 4 te O:.ıploğto So. !1 

0sk1ldar DoA"ramacılar l:e§meclbafı :•ma••• •••••lli 1 

· ·raa ye tilUli&ıur eti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruıı., tıtrtbl: llSA - Senwsyt'91 : 1000.000.000 l'ilrt& "" 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
~. No. 48 tUcca.r Behlr F: n ile Hn. 
diye Sanoğlu. 

UskUdar pqakapr11 No. 22 öğret. 
men Sa!t l§ık ne Arftc Btnaı 

üskUdar Kuzguncuk Şeref S. No. 
49 kaptan Emin Başskçr De Hesna 

B1Jra. 
Beylerbc:,1, Nevbahar S. No 90 po. 

Us Hllmlt Yazman lle Neuıh&t Su. 
Beylerbeyi iskele kar§ı:oıı No 82 bak. 
kal Musta!a Bum ile tcını Ras. 

Çengelk<'oy Şanglll s . .No. ı maki • 
nlst ~r KÜııuuı ile Şadiye BatkA. 

ıŞubeye davet 
Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Be 

şikW,, B krrköy, Sarıyer asker 
Pkşı:ıbelerinde kay:tlı: Mu ı ·n 
ve ve Adliyede, vesair mnkrunııtta 
ıstihd:ını eeilerek, tecil ve se\·k 
leri tehir edilmiş yedk S'Jba arın 
kayıtlı oldukları şubel"re müro 
caat ederek memurivet r'nin 
U:vh ki ilô.n ol· ııur. ~ 

ZAYi 

... Frank Jerald bu fakir evvin 
önünde otomobilini bulmak iste
memişti. O ~n caddelerde. so
kaklarda başı boş, gavesiz do
laşmış, eski günlerini. f!RVesiz. 
sqseriyane geçen oski ı;?enclik 
$?Ünlerini tekrar va,qamak ihtiva
cını hissetmişti Beston caddec;in
den ~ş sular parkına ~kan 
volda dur ''l~mış. sarhoş ~eldii!i 
akşamlar bu köşede nasıl dinlen
diğini düsünmüşt:ü Sonra Bele
ser caddesine ~eçmişti .. Bu cad· 
de veni ru:ılmıştı. ~"vvelce Fran
suvaz'm veresiye alıs veriı:ı ett"ği 
kUcük bir bakkal dükkanı ve- 1-----------

1938 senesinde lst 
.undan alnuş oldu!;'lIDl 

rine büyük bir mağaza kunılnıuş
tu. Az ileride bir kapı icinde ver
de bazı veşillikler ~özün <:arı>tı 
ve evvelce bahc;esinin mahsulü
nü satarak buradaki bütün ~bre· 
cilere. m:ınavvlara rekabet eden 
bahc;ıvanm };ne eski işine devam 
etmekte olduğunu anladı. Bu sıla 
hasreti Jerald'i bfitün eski hatı
ralarına doin.ı çekiyordu .• Bü
tün yollara daldı çıktı. bütün kö
şebaşlannda • mevdanlarda bir 
an d···du. zengin evlerini. «>ski fa
kir sokakl:ın. hcl>!4ini hepsini 
gezdi. Sazan karanlık. izbe yol
lara saprvor, ıxı,-tn pml pınl va
nan caddeleri dolaşıycrdu. Bir 
an etrafına bakındı: 

- Yarabbi neredeyim .• Acaba 
neredeyim .• 

Diye inledi. Bu inleyiş bir bas
ta inlevişi cleffildi. Fakat mulrnlt
kak kiiçten gelen bir sesti . 

(Devamı var) 

Kızılay mecmu sının 
ikinci ~ayısı 

R .. nkli bir magazin halindı ın. 

ti.:_ıara ba.şlıyan Kız1lny mecmuası
nın 2 nd sayun çı:kmıştır. Birincı 
sayısını takdirle ve zevkle okudu
iumuı Kmlaym bu sayuo da çok 
neiıa bir tnrr.da bastlnıtş ve gUzel 
reamılerle sUslenmiştir. 

Kızılnym bu sayrsmda sade Kt
zılay mevzuunu değil, bır çok hiz
met, kültilr hnrdcetle-ıi ve dünya 
hB.discleri etrafmdıı k1ymet1 yaz:. 
Iar vardrr Tnnıdığmız ve se fdigi
niz mnhn.rrirler ya.zılar y~1ar 
Cf!83.Dlla.r re: ·mıer yapm:ştrr. Vç 

renkl! kapak Reseam Ra.tip Tehi 
rlr.dir. Ce?nal Ncıdiı' bir sahifellk 
bir knrikatur vermektedir. Bundan 
ba.itlm Abid.in Daver; Atlantlk mey 
dan muharebesini, Ressam B~ri 
Rahmi EyUpoğlu Hizmette .renk 
nes"lesinJ ı::.nlatmaktadtr. 

Mecmuada pro ceör Vasfi RaŞt 
Sevjg. Mümtaz Fabc Fenik, Samih 
'l'iryalOOğlu, Sen"Cr !Mdt, Esna 
Deniz. Ferit Zahit T6rilmldiney, 
Dr. G. Ataç, Bere: Tii.Nerln güzel 
yazılarmt şiirlerini ve hik!ycll"T'.n.i 

meyi kaybettim. Ycnı:uıi rk 
<"ağnndan eskisinin hükm•ı 
tur. . 

Alunet Necati fü~rab:ıb 

İstanbul ücüncli icra memurlu 
ğwldan: 

937/3380 
Mukaddema İstanbul Bahçeka: 

pı tlördilııcU Vakıf hanmdn Asma 
kat 35 No. lu yaz·hıınedc iken 
halen nerede bulunduğu biljııcmi· 
yen lu ıfllxı.rla ika.met.giün meç
hul bul.men Mehmet Ad.nana: ' 

Maaş bağlanması 
hakkında 1 

bulacalwnız. Kızılaym bu Myının-
• da her cibetç.e mükemmel olan bu 

mecmuayı okuyucularmırza tavsiye 

Sa.diyenin dairemize ait 93i / 
33SO No. lu dooya ile zimmetinizde 
alacağı olan c-r.gayri masraf ve sa
tre (378) lirnnm temini istifası 
için ş:ı.yia.n uhtei tasanı.ıfunuzdn 
:>lup ta.htr ha.eze alınmış olıın Eğ
rikaprda ~folloa.<>ld mahnllesinln 
SulU.nhamemı aokağuıda eaki 
56 yeni 66 No. ne mUrakkam g, y
rimcnkuliln paraya çevriline mu
a.melesine C63S olmak üzere crba· 
bı vukuf marifetile mahallen yapı
:an vaziyet ve takdiri kıymet mu
nmek21 neticesinde: Mezkur gay. 
rimeıı.kulOn tamammn (260) lira 
kıymet tn.kdir edilmesine ve bu 
aususta tarafm·za tebliği muk
teli takdiri kıymet raporu s:ıre'li 
:se ikametgahı h:ızırmIZUl me hıtli. 
yeti haseblle tebliğ kılmamarr ol
ma.ınna nazaran tebliğatI me~ .iırc
nbı bir ay müddetle ilanen icrası
na icra. Mkbnliğince 'karar veril
miş olma.kin mukadder krymetc 
ka.rşı bir ltirazm•z varsa tarihi 
UAndan itıöaren mcz.kfır müddet 
zarfmdıı Yukarıda yazılı dosya nu
manı.!''tc ktkik merci hii.kinıliğine 
dermeyan etmeniz Ilizumu malU
mwıuz olmak ·e bu baptaki Uı.kdi
!i kıymet raporunun tarafmı:ı:a teb 
liğj malcamma kaim bulunmak üze
re keyfiyet ilô.n olunur. 

Sanıatyada Arap1 Lyusu S-Oka- ederiz. 
ğınt!a 8 tmmarada otur<m olru- -------------
yuculartmızdan M ükrcm E-
rc:nd-m Şrt mel.-tubu aldık: 

Gazetenizin 21 Eylül p:ızar 
gü.nkU sayısında. mruıs tahsisi 
hususunda bir şiı.:'ı.yette bulun
m~um. Şimdiye ı·adar bir ne-
tice c:ıkma.dıf?mdan bu dileğimin 
tekrar yazılmasını rica ederim: 

Erbaa tütün inhisarında anbar 
memurluğu yapmakta iken ihti
yarsın diye yol verdiler. Tekaüt 
maaşımın bağlanması i<;in Erbaa 

K onferans 
Boyoıilu Halk.evinden: 
18-12-91,1 Perşembe gimii saat 

18 de lla1kC'tJimizin Teı>eb~n 
da ki merkez binasında Prof. 
Dr. Fahreddin Kerim Göka'1 ta
rafındau 'Ruhi 1ıadi.seer., mevzu
unda mühim bir 'lwnftrans veri
eccektir. 

I<onferanstan sonra IIalkctJi • 
1rı.utad lı."Onscrlni verecektir Her-
kes gelebilir. • {38175) 

malmüdürlü.,....ı:.nne müracaat et- ı.---------------·---------... 
tim. Tam aıtı ardır rvra- Haroiye Yeoek Subay Okulundakı Sat.n alma 
kını muntazam borçlara orodan 
jandarma umum komuta.ntığına Komisyonu ilanları 
oradan da Erbaava havale e- ! .. --~----------------------' 
dildi durdu .. Be de bumda dört 
c:ocıığum}a acc bir halde sefil ol
dum. En sonra Erbna malmOdür· 
JUğü evrakımı umum jandarma. 
komutanlıITT zat ~eri kısmına 
1394 No. ile 9- 11 - 941 tarihinde 
göndenniş. Sonra ne olduğunu 
ve nereye ı:?ıttiğini bilmiyorum. 

Yemen çölleri, lstiklal muharc· 
beleri bu naçi~ vücudüme bir te-
sır etmedi~ halde yoksuzluk be· 
ni ve Q<>luk eocuıhımu öldürecek 
b;r hale Jtetirdi_ Al?kalı ma]cama
tın merham~ nazarlarıı ccl
betmenizi istirham ederim. 

4,12.941 de mUD&kasaaı ilAn olunan 60 ton pirince t.allp çıkroadlğından 
ayni mlkdar pirinç; tekrar pazarlığa konmuştur. !:vaaf ve hususi oaruan 
koml.6yonda görOlebillr. Beller kUNunun muhammen bedeli 50 kuruştur. 
İhalcs1 16.12.941 aalı gfuıU •at 11 de yapılacaktır. Taliplerin kat'i temi. 
natıırllc Harbiyede Yedek SUb&Y okulund:ı. komisyona mQracaatıan. 

(109~9) 

• :(.. * 
4.12.9'1 de mUnakasaaı ilAn olunan 150 ton kuru fasulyeye talip çık. 

mndığmdan ayn! mikdar kuru taırulye tekrar pa.zarııkla mllnakaaaya kon
muştur. I.vaat ve huausS prtıan komisyonda görUlt'blllr. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 25 kuruştur. İbalYi 1&.U.9U aaıı gUnU aaat 10 da ya. 
pılacııktır. Taliplerin Har~ Yedek SUbay Okulunda koml.syona mura. 
caaUan. 

Memur alınacak 

Z irai ve ticari her neıJi banka muameleler'-

4 • 600 
4 • 503 • .. 
4 .. tM .. 

40 • 100 • 4,000 .. 
DlKKJ' .. 1 Hesapıarıncıakl p:ıro ar blr ... 

R şldeler: 11 Mart. 11 
rinde yapııır. 

Dealı Levazım Satı alma 
K misyona ılbları 

ZEYTINYAöl tLANI 
i-- Beher kilosuna 100 kuru§ flat tahmin olunan 4lS.00o J!!q 

yağı blr pnrtldc olnral( pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pn.znrlığı 13/1. KOJıun/9!ll pazartesi gUnU sa.at 16 dt? ' 

tersane knpwndakl komisyon blnasmıla yapılacaktır. Şa.rtnaıneıi 
makabflindc t.omlsyondan nlmablUr. 

3 - Pa.znrlıJla lştirAk edecek taliplerin 2490 sayılı kanuııuıı 
veşikalnrmı ve OillO liradan ibaret temlnaUarUe birlikte muayreı'.ıı 
saatte komisyona mUracnaUan. 

1 ı st. Komulatlhğı Saıın a.ma Kom syonu ilAn 

Yapılan C'kBlltmcsıne Lst.ekll çıkmıynn 32 ton prrasa ıo.12.941 
sUnU saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname& bt''ıı 
m ,/onda goı Uleb!llr. Mutu:ımmcn bedcll 2 O lira, kat, tcrııııı' 
radır. tatckıilerin belll gUn ve s:ı.ntte Fındıklıda satın alma k~d) 
gelmeleri. (JOD"" 

1 
stanbu Levazım amirıiğınden 

ııar ,c. c:tst<er KHaatı .ıanıarı 

·-B·u··ro-blnaaı in§aatı kapalı zarfla eksiltmeye konm\Jftur. iJ 
82,5i4 Jlra 83 kuruş flk tcmınatı 619~ llrn İ kUI"U§lur. İlıalCsi 
Cumartesi gilnU ııaııt 11 de Eskişchlrdc ruıkerl 11atmalma ltO 
yapılacaktır. Tallpler.n kanuııl ·'i!Slknıariylc teklif mektupları~ 
atındcn bir s:ıot evvel Jtomlsyona vcrmeıerl. u60' 

:( .. :(. 
Ke§lf bedeli 30i4 hra 76 kul'UD olan bir ah,.~p baralta aı;ıl'? 

~onmuştur. lhal" 1 27/12/9'1 Cumartc!!l gUDU saat 12 de ~ ~ 
keı1 aatrnıılma kom13yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli ~'.; "l' 
yona gelmeleıi. (J60F 

~~~ ~~· 
A§ağlda yıw!J movndın pazarlıkla ekııllt.meleri 15/12/941 ~~ • 

sUnll saat H de Hndımköyoo Arnavut.köyde askerl sntınauna 1"' ~ 
da. yapılacaktır. Talıplerin belli vakllte komJllyontı gelmeleri. 'aı 

Cinai. Miktarı Teminatı 

Kilo Ura 

Lahana. 12,000 10! 
Pra.ea. 12,000 144 

Devlet Meteoroloji iıleri Umum Müdürlüğün -
den: 

Devlet meteoroloji i§le.rl umum mUdilriüğU le§kllltrnm tqra mcteo. 
rolojl lataByonlarmda çallf tınlınak Uzere orta okul ve Uac mezuniarınd&D 
mUsabalı.a imtihanı ile 25 kadar erkek memur almacaktır. 

t Ev. . t<Aoı~rA!oAL I MALUMATI 

Ucuz, ezzetli mutfak 
SOOUK TATLILAR MUsabli.ka imtihanma girebilmek için memunr kanununun • Uncü mad

c;ine kaynanrn tŞ fasulye, bakla. desinde sayılan ev11af1 ha.iz olmak Ye "30., Y8§Tndan yukan olmamak 1A. 

~.,. ~ 

600.0QO k'l? Btfır eti alınacaktır. PazarUğı Pazartesi, ıctP' 
ma günleri Erzurumda n.skerl saunalma komLsyonunda )-apı~uı 
mln bedeli 144.000 Ura ilk teminatı 10,800 UradIY'. TallplerlJı oe ı, 
koml.ayona gelmeleri. (16()&" 

Matbaacılann nazarı dikkatiııe ıctV ' 
ı.rneuesemlz için muhtelif cins ve ebadda evrak tabcttırllCCCı1 
Baarıaealt enakm numuneleri btlromuzda mevcuttur. sunııı. J• 

6 mcı tertip: Aşuredir iste. 
nildiği kadar kabuğu <:ıkmrş 
buğday temizlendikten 90nra 
tencere i<;ine konur Bolca su 
ile bir taşım kaynatılır Altına 
kömilr tozu dökUo u atesi.! 
beş on saat kendi h"l'n" !rsı. 
kılır. 

Sonra yine altında odur ya
kılır ve ka.ymrtılrr. O zaman 1. 

pirine: ve daha ne istenirse ka.. zrmdır. • 
tılır. Tatlı olacak kadar da bal, MUsabaka imtihıınma rrlı'•bilmek 14;ln memurlar kanununun 4 flncU mact. 
\'Clbut şeker konup bir taşım bıncc mil&§ verilecektir. 
daha kavnatılır, in<lırilir 1ııteklllcrtn 26/12/941 tar1bi a.kşamma kadar wnuru mUdll:lilğe lst.fdn 

Eıfor pek kovu olmussa biraz ile müracaat etme1 ri ve amııan bilA.b!.re istenmek ıartne n!U'wı k~dı, 
sıcak suvla ahı;tır.lır Tabakla sfbhnt raporu oku belgesi. aııkerllk vesikası ve doğruluk kl\ğıtlann!n bt. 
ra c:ekılir Uzrrinc dt> knvnıl. rer surctlcrlle 4 der adet foto/!Taflannı btlecc g!mdermelerl. 
moş badem diziiir. Adi aşure tmtıhantorm hangi tarihte vo nerede yapı~ tallplcrln adrealerine 
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