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Kuruş 
~ 

idare evi: Ankara C. Va.kıt ~u.ruu 
lelefon: ldare (%U'20), l'azı (21413) 
felg: lstanbol \ 'akrt-Poet.a kutusu:~ 

~aferin İngiliz
ce formülü 

Yazan: ASIM US ı 
.__bemokrut cephesinde harp e- 1 
~ İtıglltere bu harpte B85ıl za. 
:"l'e varabilir~ Guya eski İngiliz 
~ddll Loyd Corc kendisine so
~ ~ tllrHi bir ~uaJe ~ cevabı 
.. ~- 1 
- İngiJterenin bu harbi kazan

~1 lc;in üç Şey ıamndır: Biri !;ok 
· ~· ikincisi bol techJzat, üçün-

llZDD sabı:İ'. 1 
- Peki.ti:, zaferi temin edecek 

"-n bu Şeyler bizde ur mı? I 
ı ~ Çok askr Rnsynda, bol tec. 
~ t Amcrikada 'a.r. İngilizler 

' ece sabretslnler yetişir." 
p. t!:ngf)Jz Başvekili Çörçilin A nnı 
\> ~'>mda ya§lan 20 ile 30 ara. 
~ olan kadmlann seferber c· 
~ lıakkmd~i teklifini gazc-

• ~e okuduğum zaman hatırnnl\ 
ıtl ~ tı~ geldi. Zira lngiliıleriıı bo

~llkü harp ka.J'5ısmdaki rolünü 
' ir etmek için 11ydorulmu5 olan 
~ı:..ftkra dolayısilo İngiliz bodbin
~~e hücum ediyor 'e A rnm Ka.. 
~qua yirmi ile otuz ya::r ara
ı.:ııaki bütün bekiır 1nc,iUz ka.dın· 
~ sUAh altına. alınak teklifini 
~ Çörçil de saıti.ti bu ha.re-
\ ti Ue bu tand&ki tariTJere cevap 
~ek isler gibi görünü)or. Bu 
~n başlıı.ngıcmda. İngiliz devlet 
\., 1anna. dilır;eu bir mesuliyet 
hıı~ tnıdır, yok mudur? Çokoslo
~m fedasmdan sonra. Danzig 

(1: ~ elestnde Almanya. farafmda.n 
~t teklü1nln reddi bir ~iyaset 

o. ~ zu te;kil eder mJ, etmez mi? 
r ' a doğrusu Lehistan meselesi 

._~tinde bir anla..5J1ULya vardarak 
~ kamntlıru~ buluru;aydı bun
ltıi sonra bir lı.:ırple Anupayı is
~ etme'k istiycn ,\lmanya. karşı· 

r ~ hem askerlik~e daha hazırlık
~ lıenı siyasetçe dahıı. haldı çıkıl~ 

' 
1!f olmaz mı idJ? 

• llal'bln pat lay~rr sıralarda 
ır ..__ 

ı."""1.<ıtz parlimentosunda. mühim 
• ~"kii olan bazı mebusların o za. 

~ki gazetelerle "Da.nzig için Ö· 

~iıl,, mealinde ne~rettikleri 
•"l<a.leleri hllJ;arlııymoo. ve sonra 
~sız ordusunun del1§etJi bir fa
'~ halini a.Ia.n ma.ğlübiyeti göz ö-
t· ile getirilince bu nohtı.lar lıze- 1 

'"~ tereddüt etmemek mümkün 
~tıyor. Bununla bera.bcr a.rttl• 
~ki tarihe kalan bu noktalar bir 
~· fa brralalırsa bo harpte İngiliz 
~iletinin "f'e httkiımetinin duru-
~ tı11 benclllik (hodbinlik) şeklin
'tt Röırtermek bü)'iik insafsrzlık o- j 
t • Fn.nsanm misli görülme
~bir süratle yıkılışından sonra 
~ e hJç ha.zır olmadığı ha.ide 
cı~eçin şimal sahiUerinden hı
~)'a budutlarma kadar büttin sa
~erj işgali altına alan muza.Hor 

dl ' a.n ordulan karşısında tngi
\·Qtllleti nln yalnız başına göster
~ ı mukavemet cihan t.:ıı.rihinde 
\ '-lllımıyacak fedakirlık misali
~ Şimdf ell silih tutabilen ve 
11.-:-tıt SİWI fabrikalarında çalışa
~ olan milyonlarca İngiliz 
~ seferber edilmesi ile 
ıa: f~rlık flOJI haddine götürü. 
,.~or 

ı, .\ı.;,anla.ra göre zaferin formülü 
~~l'Qpe. Blrllği,, dir. Ahwm ordu· 
~ bu birlik •yesbıde A vrupanm 
~L 1ldQnn silih kuvveti ile geniş-
' genlşlet.e harbi Avrupa mit. 
~ tine lılssedllemez hale gethe· 

Japon va 
Amerika ile 
anlaşamadı 
~ 

Ruzvelt 
ArnerEru.n notasına \"erilen cc,·nın 

tetkik etti 
---<>--

HARP 
Muhakkak 
görülüyor 

Vaşington: 5 (AA) - Rou
ter: Birle.5ik devletl~rl~ Japonya 
arasındaki diplomatik münese
betlerin, cuma sabahı-yani bu sa
bah-kesilm~si çok mümkündür. 
Eğer Japon devletinin delege
lerinin bu sabah 1\1 Ilul'a vere• 
cekleri vesika. 1rokio hasmının 
harpcu ı ~ riyatmdan kaydedilir 
derecededcğilsc, Amerikan hari· 
ciye ~rınıı: Japon delegeleri i
le bu sabahkı görü..5menin çok 
kısa olması ve Amerika-Japon 
görüşıne!ernin sona ermesi muh· 
temeldir. 

J aponyanın böyle bir cevabı 
Vaşington'da sürpriz uyandırnu: 
yacaktır. Vaşingtondaki ~mi 
ve yarı resmi mahfiller kabul e
dilmez mahiyette bir ~vap ala
ca~larmı hesaplamış giibi gözükv 
t.edırler. V~5igntondaki ka
naate göre, Japon Domei ajansı
nm, Pasifikte sulhun korunma
sı için J aponyarun Amerikan 
tekliflerini kabul etmesinin ta
mamilc imkansız olduğu hakkın-

(Devamı Sa. 2 Sii. 2 de) 

"" . :~Jj_.;t~ ,, 
-ı,.. #8'' ç,r4 
:~t~?:;:;'J-;~,: 

( TeazUAtb kltab 
Kuponu 7 

Yedi kupon biriktiren okuyucumuza fiyatı 100 
h-uru,, olan dtlnya fjaheserıerlnden Ltza romanı yal. 
mz 415 ku!'U;"8. verilecektir. 

L=--~~~~~~~~~~--~ 

Milli Şefjn himayelerinde 
Talebe Birliği dün çalışnııya başladı 

" . 
Talebe blrllğlnln ç.ıııışmaya ba.!'tama.D münasebetiyle Bektör 

Par isi e gene 
suikast 

Viş4 5 (A.A.) - Pariston alı- 1 
ııan bir habere göre bu sabah sa.
at 8,50 de altncı belediye dairesin- ı 
de bisikletli bir adam bir Alınan 
binbaş!sma. taha.ncayla iki el ateş 
et.m.iştir. 

Binba...."U ağzından ağır surette 
yaralanmıştır. 

M"ütecaviz kaçmaya. muvaffak ol 
muı:ıtur. 

ifşa edi· 
len bir sır 
Amerika Avrupa va 
kuvvetgönderece~ 

Va§İngton., 5 (A.A.) - Enter
nasyonal Niyuz gazetesine söre, 
harbiye ve bahriye nazırlıkları, Av 
nıpaya bir sefer kuvveti gönderil-
mesine dair olarak Şikago Trfüün 
gazetesi tarafından yapılan ifşn· 

(Dooamı Sa. 1 Sü. 2 de) 

Onlversite talebe birliğinin faaHJ'(' 
te geçmesi mllna.sebetlyle dUn -.1 
12 de Üniversite merkez blnııst bo 

Hinde biltün talebe, profesör ve re.k 
Wrün i.,tiraldyle bir toplantr ~ 
m1ljtır. Toplantıyı üniversite re~ 
Coınil Bil~l açmI§ ve Ma.ar..f VeJlll 
Ha.san Ali Yilcel'in göndermL'.: oJdwı 
ğu blr mektubu oh-umuştur. Mautı 

Vekili' bu mektubunda üniversite M. 
lebelcrino şunle.n söylenıekt.edir: 

''- btanbul Universitesi. taraıın. 
dan son senelerde Ustünde ~ 
çalL,ıltp, Veldlliği.mizce tasvib olu:nll 
Talebe birliği niza.mnarueslnin 19j1 

4:2 ders yılr başında. yilrUrlilğe gimıa. 
si uygun görillmti1tür. Bu nizamnamıı 
Ue gerçekle.!lmesini istediğimiz ~ 
ca amaç yarın memleket i:ilcrinde 
llmdc, idarede ve :-erbest mesleldıl 

mCsuli.yet vazifesi. alacak, bugUıüıl 

Ünive:nıltc gençliğini ayni ülkU için 'bl 
raber olmağa. ''C beraber çal~ 
alıştırmaktır. Bunwı iç!n ili~ şart. 

inzibat ve a.henk olduğunu unutmu~ 

(Devanıı 6 ncıda 

ingiliz takımı -Fenerbahçe 
maçı bugün yapıhyor 

Ankara, 5 (A.A.) - Ya.ıı:nlti 
cumartesi günü (bugün) oynana
cak olan İngiliz takmu - Fener
ba.hçe maçı saat 14 de ve pazar 
gil.nkü Gala.tasara.y maçı saat 13 de 
büyük dalga An.kam radyosu ile 
sahadan tür'kçc olara..l:: ne;'jredile -
cektir. 
Aynı zamanda 19.74 kısa dalga 

ista.syonu bu maçlan aynı saatler
de ingilizce olarak Londrn ve Mt· 
ıiır:ı. yn.yacaktır. 

Bir _Japon 
müfrezesi 

''Beşinci kol,, taar
ruz ana uğradı 

T ohyo, 5 (A.A.) - H""I 
kinnden Domei ajansına WI. 

1 CEPHELERDE DURUM ) 
Moskova bombaraımanlarında sivil 

ha\k ağır zayiat veriyor 

diriliyor: 
Bir Japon bahriye nı§CMG 

müfrezesi, Sovyet. MançıılN 
hududunda ''beşinci kol,, 
manga.sının tCUUTuzuna uğra. 
mı§tır. 14 ki§iden ibaret olOR 
bu manga, hafif mitralyöz • 
ler, tüfek ve tabanca ile ftlôi 
landınlmıştı. T aarrıız tarde .. 
dilmi§ ve miiMdeme yerinde 
mangadan bir ölü kalmı1h.,. 
Olünün üniforması ve iizerin 
de bulunan qya Sovyet mar
kasını. ttı§ımaktadır. 

ŞARK CEPHESL.~DE 
Şark cephesindeki durumu ay· 

dmla.taca:k yeni ink.i.saflar olm:ı

l'llJŞtir. Azak d~nizinden Uı.doga 
gölüne kadar uzayan sahada harp, 
kar fırtın.alarma rağmen btitüıı 

• ::~iddetile devam etmektedir. Sov
yet kuvvetlerinin yüz köyü geri 
atmaları gibi muvaifakryetlerinc 
rağmen Finliler Lldoga. gölüne 
tekrar sahip olmuşlar, Alınanlar 
Mookova cephesinde bir miktar 
daha ilcrle:ıni,}lerdir. Mo&kov:ı ve 
Len:ingrat bombardmıanla.rI §idde
tini artı:rmI.§ ve Mosk.ovada sivil 
~a.lkm büyük zayiat verdiği anla· 
şılınıştır. Almanlar, Leningratta 

1 bir miilıinunat deposunu tutuştur-

! dukla:rm.ı bildirmir;ılcrdir. Voloko
L:ı.msk, Moloyaroslaveç;, Moja:isk ve 

l 1'ula çok kanlı harplere sahne ol
maktadır. Almanlar, bilhassa Mos

' kovanın gerilerindeki münakale 
lı.a.tla.rnu tahriibe ehe:mm.iyet veri-

ra.tma lıarbi suretinde devam et
mektedir. 

LİRY.ı\ CEPHESh"\'DE 
Libya ccphesindcı Alınanlunn bck

lcnmiyen muva.ffakiyetlcrinden sonra 
İngilizler henliz büyük bir hücuma 

(Devamı Sa. 4 Sü, J de) 

ZA 
Romanını bugiinden itibaren yedi ku·pon 

ve 45 kuruş mukabilinde veriyoruz. Llza1 dün· 
ya edebiyabnda "Ölmez eser,, ler arasına :gir
miş ~özel bir aşk ve his romanıdır. ~ Ve A.Jma.nya.nm yüksek idare- l 

b,.~tuıda yeni bir milletler nizamı ı 
~. lnglllzlere göre ise 1 

~ya adasm.ı isdli. edilemez 
\ lısUbkim haline koydo'ktan son. I 
~ htitün lng{liz milleti kadm1a.n 
~-~ Ue birlikte Avrupa 
."V;t talıakkümünO kırmcaya kadar 

.Bir müddet evvel Alına.O hilkü.metloin da.vetı llzerine şark copbe81. 
ne Hıı.rb Akademisi Komut&m Korganera.ı Ali Fnnd Erdell'fln ~lıa.ııtL 
ğıında bir askeri beyetln gittiğini Ya7lnıı!1tık. Jro8tmdo KorpMral AUr 
Fuad Erden'l bir TQrk ata§e.Dlllit.eri ile cıephede bir AJ.mM tltoka tayyare. 

elsi ile kona~urken görüyorsunuz. 

yorlar. Rootoft.a, Sovyetlerin ara
zj kazanmala.rma rağmen harp de
vam etmektedir. Diğer cephelerde 
Sov:Yet taarruz1an mevzii kalmak
tadır. Çarpışma.la.r, t:am bir yıp-

~ 

~~ 

VAKiT, fi~'B.tı 100 J.uru~ olan bu ~il eseri, oknyucula.rına .varı 
fiyattan <l:tha aıa terııtn etmelde, f~h btr hİ7J'JM>ttc-ı bnllmdnğnnn. ı.a.. 
nldir. 

BiR KAFKAS ROMANI 
~ ve mutlaka milletlerin 

~- kendilerini idare etmek · v ı • • • 
~~.dünya nizamına te- l a 1m1z1 n 
~~esef bütün medeni dünya. 
ı.-... ~rl."ine alan bu geniş mücsde· 
~ &&dece bitaraf mifletleriı1 
~ine dlişen vazife bir anlaşınıı 
~11 dilemek oluyor; fakat bo di
~ clnyao kulak o1maymca onlaı 
b.: SOnu ~elmlyE'D felii.ket ateşine 
~~lınama.ğa çalışmaktan • ba..5lrn 
~ bir şıey laıJmıyor. 

4 üncü çalışma · yılı 

Lav al 
13erline mi 

gidiyor? 
ıı.~en ı-adyosunun verdiği bir ha. 
.. -1! 
~,1 r6re eski Fransız başvekill La-

&erlinde bc't'"'nmcktcdir. 1 
- Radyo g-a'7.etMI -

1 

Tıiitfii l{trdar 
(Ya.e1s1. 5 incide> 

LiBVA HARBi 
Almanlar 
Tekrar taar
ruza geçtiler 

Hint piyadeleri 
16 İtalyan tanlanı tah· 

rip ettiler 
( Y nzı.s-ı 4 ilncfid<J) 

inailiz 
notasına 

Finlandiya, Romanya 
ve Macaristamn cevabı 

~~ G<>rdüğü rağbet üzeri.uc baskısı çoğaltılarak V&kıt okuyucuJ.aı-mıa 
.:'4 kupon mukabilinde ve yan fiyatı olan 20 kutıışa .. crUmekte olan Kaflra9 
.., romanına ait kuponlar, bazı okuyucularımız ta.rafından toplaıımanıq; o.'., 

~
~ duğunu kendilerinden aldığımız mektuplar ve kupon almak için ma-1:-ba.. 
~ amıta. yapılan müraca:ıttnrılan anlıyoruz. Okuyucularımız, kupon netrl 

~ sırasında. kitap i!O.n edilmediği isin! toplamayı ihmal ettiklerini bikHrJ.. 
'4 yorlar. Vakıt'm, tenzilatlı kltap satışını, sadece kitap satmak ı;ayeslylc 

Bertin, 5 (A.A.) - Yarı resmi ~'4 yopmadtğml okuyucuıarnnız takdir ederler sanırız. Bir çok eserrori, 
bir kaynaktan bildiriliyor: ~'4 malolan fiyata, batt!I. daha ucuza vermemiz, bunun en a.çrk ifa&ıridlr. 
. Berlind~ iyl. ~~ ~lan . malı-

1 

~~ Kupon toplamak ise, Vakıt okuyucusu olmayı isbat etmekten başka bok' 
fıllerde ögr\!llildıgıne gore Finlan- .., şey değildir. •'Bir Kafkas Homnnı,, nm kuponıannı toplamıyan , c bu 
diya

1 
Macaristan ve Romanya !n- ... '4 eseri edinmek istiycn okuyucularım1zıı lıir daha. tekrarlamamak fuıero 

~!terenin ultimatom malıiyetinde- ~~ son bir kolaylık gösteriyoruz. Bu da, "Liza,. romanmm kuponlarmr to1ı. 
kı yeui taleplerine cevap vermiş· ~ lryan okuyuculanmrzrn, '"I,izn., .le bera~r. "Bir Kafkas Romanı,. nı dn 
!erdir. Bu cevaplarda her üç dev- ~~ alabileceklerdir. 
letin de kendi fikirlerine ve Yeni ~~ 
Avrupa ile ilgili hayati menfaaıt - ~ 
lerine göre cevap ,·ermiş olmala. ...~ 

"Llza .. romanı kup0n mukabilinde 25 ikin.
cikanun P~be gününe kadar verilecektir. 

rı muhtemektir. ~ 

Biikreş 5 <A.A.> Ofi · ~. Yen·ı tenz· ı· "ti 1 Biikroşin iyi maı~t :ı~n ma- ~'4 t a 1 roman arı mili 
;:~~d~:: :~~~~ !; I :~ yarınki savımızda ilan edeceg~iz 
mi on gun zarfında ılan cdıle<'('vı ~ 
k 

. . e .,, 
:ına:ı.tı ml"vcuttur. ~ ..... ::or,.,....,,,.. ·.,.."" ... ,.,..,.."'-~-..""'~,.,,,/''-.,.,_:.;,., 



~~~~------------~------------------------------~----
\' A K 1 1 o -12. ltl:ll 

iV~ i ili b1riik ıMu~am«3re Tiünasjbetı e: 
Etbem izzet Benice 
mevzuda bir konfe· 

rans verdi. Dariişşaf aka 
nasıl doğdu? 

Tarihten Satgfcılargıt . . . . ·"" . . . .. -. OOn akşam Eminönü ba\kcv:l &a· 
da Kan mebusu ve Son Tcl
gazeteei bqmuharriri Etem 

:t E:nice tarafı:ıdan '':M lli Bir
mevzuu etraf nda mllht:n bk 

erana verilmittlr. 
'°Tnrk Okutma Kurumu., (CemlY9- rebtcUnıhurumuz lnönU'ntln ~ekil. 

Biı~ saray entrikas~ 
nfera.naçı: 

'"U.llll biltün&ilzlUğü ve birliksiz. 
çu tel.ilde tarif ve tasvir ede-

riz; içtimai ve JdlltUrcl bf- b'·n· 
e da~IZJn her türlU iç ve 
tohU::e kar§mmda dahi fikir, 

U T~t1slyel ~altıml)e)!SnUmtı.zdeld pa Uklen eanıuıında bUyU!< terakklJer gO. 
zarteai gtlnU alqıı.rru ÇenberUta§ s•nt>. tcrmiş ve bAlen t>aşveklllınl.% Doktor 
masında büyük bir musa.mere tertip Refik Saydam'ın idarelerinde do bu 
etm lştlr. HA.sılatı DarUşıı:ı!aka.ıun Ilı.. ileri hareket1ne hı%.la devu.m etmekte 
Uyaçlarma ar.edilecek olan bu mtıaa. butunmu,atur. 
mereyc kıymeW ııanatka.rımız Sn!lye, Şimdiye kac!ıır Darll§şa:fıı.kanm kı% 

ııc.natkAr Nqlt özcan ve lııtanbul ktım1DJ tMfJı için J&PU&n bUUln gay 
konaervo.tuvarı prk r.ıuıı klE profeıı6r reUer .emeresl.z kalmııu. Bayın Re • 
lerlnden Eyyubl Ali Rlza fahren l§t1- flk Saydam bU mUhim lhUy&CJ naza. 
rak etmek suretiyle bUyUk bir bamJ. ra alarak cemiyete ••so.ooo" llralık 
yet ~ın.ereceklerdlr. t&hmat temln etmJ§ bu ısureUe mem 

ve Öldürüldüğü vakit on sandık altır.ı 
2700 şah bulunan Va~de Sultan 

.n mı? •• Duru.o Oyleyae, heııeU1' 
·•ereyim. t, dUşUnllş, menfaat aykm-

a.n kurtulmam:ı.k ve pbsl iiı
egoianasmı hat.tA •ıatan mef

... ~in. milll istikWıin DaUinde 

1651 yılı 2 eyl\ıl gUnQ Osmanlı 
saray:nda, tarihin çok kanlı b!r 
clııuruiım ilk perdesi oynanıyordu 

ve parçalanmak, 
Bwuuı en yeni ve bariz mlMli.nl 

mcmlckeUer ve bqk& dev· 
r bBJunnıda.n da bu ?ıarb:n 

r;örebi!irlz: Çekoolova.kya, 
• arıta Belçika, Fra.nn milU 

tunsUzJUğiln ve b:.rUksizliğin en 
gelen kurbanlarıdır. 

Bu mUaamere nallestyle memleke • lekcUmizlD bir de Kı&larDıı.ttl§fafaka 
timiz lrfan.ca yıllarca bUyük hizmet.. ın kazanmam bir stın maeıeat baUnı 
ter i!a etmıt ve vatana bir çok kıy. alm11tır. 

O gUn, genç ve ihtiyar sultan
lar lki fırka olmuşlar ve birbırle
rlne olan dUşmanlıklann1 nçtğa 
vurmuşlardı. 

Vaziyet ıuydu: O zamana k:ıdar 
ba'rem ağaları Ue çok iyi gcÇ'tıen 
Valdc Sultan, yenlçerilcrln ı:ıu~ 
fa.kati olm&!tsIZill sadrazam tayln 
olund•ığunu görilncc; 88.r8.yda kcn· 
di nUfuzundan Ustiln blr nUfuzun 
bulunduğunu anlıınll§tı. Bu. genç 
valdc !ultıuı n nU!uzuydu. 

IUlllDllıDlı :lmpara.torlufunun ua 
eai ol.mıya.n ve güneşin yer 
doğufu ile başlıynn; m!IU 

e, milU anane ,.e varlığına 

olan TUrlı: mllleUnin l .. tatllrll 
urlyetinde, Atattlr'k inkıliy 

e uırl.lk flLl5Ilalar: geride 

meUl U%UVlar yetiıUnnif olan Da • ldare beyet.lnde buhmaıı eakl Kal'. 
rüş§&f&ka Ue onu idare <ıden ''Türk ye VekW HU&D Baka'IWI bimmeUyle 
Okutma Kurumu., nuıı kıısn bir t&rUı elde edilen ~0.000 ııraıı:c b1r tabl.eat. 
çesinl takdim et.metı okuyucular lçln ıa mekteblD kalorifer teslatı yaptı • 
faydalı buldu: • nlmlf aynca ytııe G.000 ura aar:U. aa 

••cemiyet! Tedrt.r"yel bıtmlyo,, 1865 rt bir duf ve ga.mqırhane .Df& edil • 
yılında d&lrel askeriye nıznamçccıat ınlftlr. 

Kösem \-a.IJtmn tntlka.mıro al
ma.ğa karar veren yeniçeriler 
genç va.J:ie euıtanm gilvend 'ği klm· 
seleri orta.dan kaldırnıağa ktı.ra.r 
verdiler. an bilt.llıılilk vermek 19 :Mayıııs 

il da başlar. Yani Atatllrkiln 
•IWlıe ayak baaıfı ile.,, 
aem İaet bundan eoora ctlm· 

et rejirn.lnln bOtlinlllğUnll 
etm.lı!I ve deııUıtir kl : 

- KDU Şef tn<Snll de &§vekil· 
811'UIDtfa lnkılA.p ldlr8Usil.n.llı 

llll;ilDCla sulh ve lns3.niyet pt-en

Yuırut Zlya Beyin • bllAlııre Maliye Memlekete F&hrt. Salih 7.ekl. HU. 
nazın o1&D ve Sultan Azizln !ı&l"l mQ aeyln r..emı:ı, Ahmet Rulm, Mehmet 
retUplertnden bulunduğu be.ha.nesiyle Emin, Mehmet but. lsmaJl Sata. A1J 
Trahzon v!:lAyeUne ııakledlleD Yusuf ıamı. 1ban. Ali Mahir gibi bir çoll 
Ziya Pafadır • tqvik ve deWeUyıe mllmt.az uzuvlar yeU,Ureıı D&ı"Üffll 
kurulmU§tur. O tarihlerde • A.kaaray t&k& bu mqkQr meeıılal.ııe devam et. 
Sofular mahalleatnde oturan Yaauf Z1 mektedlr ve edecektir, 1UJeıı cemlye
ya Bey kom§USU Muhtar Bey (Gul t1D idare beyetl Çorum mebu.lu MU. 
Ahmet .Mubtar Pa.§aJ ve Tevfik Bey nır Çafıl'm rellllğindedlr. On ıkl kıy. 
( Vldlnll Tevfik Pap) Ue bulll§tukça meW bul bulunu bu heyet her bal 
h~r gQn 1'&Z!.feslne giderken aabahıa.. la cumartesi gQn!crl lçtJma ederek 
rı emıa.t çıruklannm KapalıÇ&rfl açı.. OarUff&fakaıım lhUyaçlanm tetkik 
lmcaya kadar kahvehane ve çayhane,. Te mlleullr kararlar almaktadır. 

Bun~n.r kapıağa.sı Silleyman, ps. 
diı1ah:n muallimJ Reyhan, mllııa
hl., !smaU ağala'rdı. 

BUyilk valtle sultanm taraftarı 
olan Bektaş ağa da bu iee önayak 
oluyordu. Yentçeriler, Süleymnn 
Reyhan ve tsmall nğnlarm Mı.sıra 
sürülmeEinl istediler. 
Hadım SUleyman nğu, casusları 

va.srt.ds'yle bu istefri, daha kru-nr 
verlldiği sırada haber almca valdt 
geçirmeden harekete geçti, On 
dört hadım ağasmı yanın •• topladı. 

ab ederfmı elSYle diyor- !erde boşuna v&kıt goçl.-d!klerln1, on. &aft Kadri 
1ara §U kJa zamanda blr az okuma 

--Tf'l1t mllleU olaralc 't'8.r olmak yazma lle hesap ve bazı lçtımat esas 
bll)'Wr IManlrk aild!ne yU..~ lar öğretmeııln çok yerinde biJ' vey 
cemiyet olarak )'lıfaJDa.k TUrll ı OIAC&ftDJ e6ylu ve bu meaele üurtn. 
llbmm gayeeid r . 'nlrll iıımll· de uzun uzun konUfUrl&rmlf. lfte bu 
lılyük inıllan ale:w:ıi auıdetine g~rüşmeıer.ıı bir oetlcesı ·olarak .. Ce 

eWt'nt naife e&yar.,. m.tyeU TedrUılyei bWD1y-.. ıeoekkai 

\/ECıZELER · 

ecmlftU. 
Yukanda l.ııf.mlerl ceça mııeuıaur 

den gayrlJ Slkkek .. bait lrett&h, Ama. 
dl blllefamıdan .M'?m<1ub. tercllme oda 
a bOletaaınd&n Mehmet Amm, me. 
zahlb odaal bWefuwden Mustafa ~ 
fik, maart.t muavinlerinden .Mehmet 
Cevdet, tercUme odam hU.etaauıdAn 

Sadullah, Recaizade Mahmut Ekrem. 
JıllrUva .Mehmet Selim Patı+.. .lıluaa 
KA&ım. Kehm"t R!t&t ve Ahmet Rliat 
Beylerle Dar.,ı §ftra Avlsmdaıl Meh
met SelAmll Pqayı da bu cemiyetin 
en ııert plen Azalan araamda görtı. 
)'OrUZ. Cemtyet!D teŞt:kkQJUDU mUtea. 
kib Uk feyi&ll hareket ba§lryor .,., 
"'Valldıe mektebi n&ı.&lyle emıaf ve çı. 
raklanıı labatllertııe ma!ı.sua kura ma 
bl) ctlnde bir yu\"a tcat.s ediliyor. vıı. 
ilde mektebi o ltadar ratbet g!SrQyor 
kl AkAra.yd" bir §Ube daha a.çllmaaı 
na zaruret h4aıl oluyor. l§te bu aıra. 
l&rda Parls setaretln"!en İstıınbula go
ler'l:k cemlyete Ut.lhak eden Sakızı 

Eıe&t Pqanm tanlyealyle tDarilfia. • 
taka! lslAmlye> Din teaial lt.abuı olu. 
nuyor. Suttan Belim Uo Fa.llh camile. 
rı arasındaki tepede inşasına ba§la • 
nao mektep para bulundukça devam 

Yemu .il. <~ Pll:IU'"8'1 ~erek dört senede ikmal cdWyor vu 

Jlukaddee ntama blr JdJyQntl, 
BQJG]I Bntan,pda .. ,. .&.. 

ela inşa et.leler Oteki kadar 

-- sltma; çt1Dk8 MTUea 1161 
" baftll.sl7le •vWr: 

Yalına n.lan ,.nnn. mı ~ 
? Bunda keDcll fU ve ,ınıret 
arı da dalalJdlr; b6Jte olmu9 
bantmalan 11.zııQ..""ellrdt. 

12 Ha.zlnm 1873 tarihinde ktlp.t ream.ı 
)'&llllarak Uç gQn 801U"ll. da tedrisata 
lptld&r olunuyor. 

Saltanat devirlerinde nlzanın:ıme 

mucibince cemlyet.ln res.ı sadrazam • 
tardı. Cllmhurlyct devrimizde de bu 
ıılzamnameye mnatenlden riyaset ma 
kamı bıı,.veklllere mevdudur. Zama • 
DllDIZ.'.1. t dar yılmaz, kırılmaz azım. 
lerle çall§8D cemiyet bUhaua sayu, 

Vufi bir deli ıibi yerinden fırladı. Hemen hazl1'. 
landı Ye berber dilkk&n,na aitti. Hüırev orada bekli. 
ıorda. 

- Ne Yal' Hiarev. Mektubun aahib mi? .. 
.. - Alen ralaa IÖJ)er miyim biç?. Gene konağm 

~unde clohL!JYordum. Harem arabası hazırlanıyordu. 
Bıı: yolu~ balup ~bacıJa J~}qıp sordum. Eyüp yo. 
t~ ~·_:_~~Jıanere 11decelderuu aöyledi. Haydi biz de 
•r araoa balap sfdelim.. 

. Vufi De Hüarn huırlamp arabayı buluncaya ka
Clar bir ıaat nkit seçİrmiflerdi. Bu müddet zarfında 
~~del• H•nnnm anııbaımm hareket etmit olacağını 
dutunerek IOD aüratle arabayı ko,t-.ırdular ve Silahtar. 
apya kadar ıeldiler. Fakat hiç bir arabaya rastlaya. 
madıl~. Vufi ıene Gmldini kesmek üzere idi, ki arka. 
dan bır arabanm •ehrwkte oldujunu gördüler. Hüarev 
.. 7bdı: . . - ' . - ltt• ... iJor.. • ·:- ,., .. ... 

'lafi halecaadaa tlbemefe J;aılamqtr. Bakamı. 
,_da: 

- 0,1rbtJe l>alt Hiilrev, Muhddes Hanım i .. :_..ıe 
•i? . ~ 

- 1çinde.. etrafa bakıyor .. 
-Araklrna yoJ yereJiın .,eçıiı~ 
Mukaddes Hanmım arabası yavat yava§ önlerin· 

ilen ıeetl. Gene las. Vasfiyi qörmüı ve ıasırmratı. Kı:r.ar 
m. fakat ,.UzGnde Vufiye kanı ürkütecek bir renk de. 
111. o Dk sbkil tatlı ~I verdL Vaıfi ıevgilisine 
lula heb•adr. Glaterini yere dikti. Böyle yap'ı.ığı da· 
.. fJI olmdflu, 4;8nktl lrllıya otı ile arkadan geliyordu. 

M iz••• h aıır•w epeJ' ilerledikten aonra HU.· 

lspanyol 
hududuna 

Alrnan kıtalsrı 
gönderiliyor 

. Londra. 5 ( A.A.) - Röyter a. 
ıans:nıo Alman hududundaki 
muhabiri yazıyor: 

Zanneditdi~ne ~öre, Darl.ın'm 
FJ'ansız donanmaa1nı Almanva''1l 
teallnl etmek istememesinin se
bet>lerinden biri, ltalyanm istek. 
leri verine 2'Ctirtlmeeinde ısrar 
etmesi ihtimaline • ~ bu do. 
nanmavı e!de bulundurmak ar. 
zusunda olmuıdır. 

Fransız donanmasının vardı 
mı olmad·kça. Almanlar. asker. 
lerini ve malzemeJertni be'll~aşlı 
vol olarak f spanvadan ve lsı>an.. 
vol Fasından sevketmeğe rnec. 
btır olacaklardır. 

İsı>a:ıvol müşahitler. Almanla 
rm. lsoanyadan ~eme hakkmı, 
reçen sene Sunner Berline gitti. 
ği sırada istihsal ettiklerini tah. 
min edivorlar. Garbi Mrikanm 
Fransa ve lspanvol tarafından 
müdafaasma miıteaJlık olarak 
eon hususa.t. 15 ınlıi evvel. Sun. 
ner. antikomintem pakb lrn?.a 
lamak fuıere Berline seyahııt et. 
ti~ zaman kararlaştİrılmıştır 
J\lzaatao ı(arbe doğru Alman kı· 
talan sevkedildiZtne ve bunları:i 
lepanvol hududuna Vt~ldıma 
dair olan haberleri. sivast mllsa. 
bitler bu hldi.se ile iZaıı ediyor
lar. 

- Beni öldürmek ilt.n karar 
vermiJ}er.. diye söze qladı ve 
şunları söyl::di: 

- Beni öldUrür veya nefyedcr
lerse ,; zin bura.dakl hal~.ıiz ha.
raptxr. ~ bir:niz rahat kala.maz
fimrz. Onun için bizbn aleyhimiz
de karar vererl.eri biz öldQrelim: 

Hadcnlar, ağalarının te!dlfini 
çok yer:.nde buldular. On döroU 1:ir 
den: 

- ÖldUrel'm! 
Diye k.areilik verdiler ve bu tt· 

iu~ yapılmıw Jüiin scıea; feclili
ıtılrl·ktıın çe!tinmiyeeekJeri:ne ye. 
min ettiler. 

Artık valdt geçirmeden hareke
te gec;mek llwmdı.. Sllleyma.n ağa 
ile sadık yUz yirmi baltacı da sı
Wılandı. Ha.demelert.n uyumakta 
olduğu sarayın has odam pencere
sinden §(Syle bağırdılar: 

- S'z uyuy.:>rınınuz, yen'çeriler 
ise hepimizi öldllrmok için sarayr 
sa.nyorlar. BUylk valde sultanla 
ittHak etmlşler, padişahı öldüre
cekler. Bektq"ı tahta ç:karacak
lıır. valde de ona varacak •. 

Bunu duyan bademci haMn a
nynklandı. Hepd s 'Iahlanarak so
faya çıktılar. Diğer odalarda uyu· 
3-~nlar da sofada toplanmışlardı. 
Birlnei oda hademesi, yenlçer'Jcre 
da.ha ziyade dUgmandı. Çünkü çok 
R.rzu ettikte~ yr-nlçed ağalığı hep 
ocaktan yetişenlere verlllyor ken
dileri terakki ettirilmiyordu.' Bun-
1.a.rm oda.be.!jm fa.zlulyle wlde 
sultanı eeviyorou. Ma..'yetindf'kl 
ru:.demelere gilrWtü etmemelerini 
lhtn'l" ettl 
St:Sztıııtln dinlenmediğini ~örUn· 

ce el"ne geçirdiği b2r değneM her 
zamanki gibi kullanmak isÜ;ercl< 
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rev'le Vaafi de arabalarını arkadan ıürdüler. 
- Şimdi ne yapacağız Hüsrev .• Bir daha görebi

lecek miyiz?. 
Piıkin ufak sırıtıyordu: 
- Gazümüze perde gerecek değiliz ya.. Elbette 

göreceiiz. Belki de konuıuruz. V aafi iliklerine kadar 
titriyordu. KonufMak mı? .• Bu in:ınılmaz bir hayal ve 
rüya idi. 

Kijıthaneye gelinceye kadar hep konuıtular .. lı· 
tanbu!un bu biricik gezme Te ee!ence yeri bugün bir 
düğün evi gibi aüılenmiJti. Halk neşe içinde idi•. Kuş· 
lar cıvılc:lqıyor, ılık bir rüz.gar esiyor ve cocuklar bağ. 
nıryordu. -

Hüsrev, hep Mukaddesin arabasını gözlüyordu. 
Kendi arabalarım da oraya yaklaştırdı. indiler, dolaş· 
tı]ar. Fakat gözleri hep Mukadde:;te idi. Vasfi, arabası· 
nm bir kenarına ilil!D"İf, elindeki ayna ile Mukaddesin 
hueke'ı:lerini takip ediyordu. 

Kahya, :r;ebelli ~ibi etrafta dola,tığı için yı-.klaş. 
maya imkan yoktu. O da olmasa her kesin gözü Mukad. 
dc.s gibi bir güzelden ayrılabil'1· mi idi'? 

Vasf.i heyecan idnde idi. lkicte bir: 
· - Hütre.v .. diy• utainu Y•nına·~ağınyot-. Ge1inee 

Ozer.ndekJ altın ve mllcevbe..., 
•ın hepsi, odaamm lçiııdekılerlnlo r 
ıuç avuç etra'. a dağıtmağa b!J.fill' 
ıı. .f.i'.t.lrat bu eanada 11ğer bir bl" 

onlar dairelerine o1:mr:ğa ç:ı.utıı.. dnn ağası perdenin fp:erinl ktl' 
Fakat esi<i ~amlo.r be.rda.k ol:nuş- mekle meıguldli. l§ini biUrdiJıtel' 
tu. sonra vnlde sultana yaklqtı ve: 

- Bre mel'un! diye bir ıses - Boynuııuzu bana doğru ~ 
yll.kscldl Sonra bir kaç bademe, tmu sultanım .• 1ıve gUlerelr ellP' 
cda.bnşılarmm U.teriüe atıldı. Ilir boynuna doı:ı.:Jı İpi tırerdl ç-c; l(&
k.açı, bir stirü ba:icme daha takip sem eul tanm boğazına dolad·. so~ 
ediyo,.du. Kalabalık etrafa dağıl. ra çekti. "Valde ıcavt ve dcıoe•• 
dığı vakit odabaşının parç::t parça bir ır.izaçta olduğu i~n hayli 1#' 
vücudu fırlatılnr§ bulunuyordu. ma.n ölümle pençe~l. Butnıdl" 

Dunu göı:m SUleyman ağn mem dan, kulaJtla:mıd:ın dere gibi -
nun oldu. tgler yoluna e irmi§ti. aknrıı.k cel14dm elbiselerini kl'" 
Fakat kana susa.mış hademeleri ledl. 
daha da tahrik e~cık !Azımdı. Eaş Va.ide sultandan bahaedetı tılt 
lanna geçti ve valde sultanın ~ kaç tarih eatır.: 
retı11nc aoğnı yürUdUler. • • • 

Bu daa-e~i Uç ;riiz badmı muha· '•Vıı1ı1e Sultan iyi kaJbD 1ı:r 1't" 
faza ccliyordu. Başkıı.pı oğlanı, ne dınclı. Uercuıılaki btlyUk ~-.Me il~ 
olduğunu anll\ amadan, ken<!lslnt nını o y ptırmıştı. tlslilldard.,.. 
toparlaymcnya kadar h&d~lerin \'aldr. camisi onwıcla. llhnnla, V 
kılıcı a.Itmda c:ı.n verdl. Bunun gö- lıire baJ,·ed tekkeS~ne Nil suy11 gr 
ren dlğcr hadımlar korku ile kr ç- tırCC"CI< bir su yolu yaptırau~ts. ~,. 
hlar. Bır lttsmı ilk atılışta yaralan- timlere nı:ııış bağlardı. Sadaka if•• 
mıştJ. Süleyman ağanın n.damian ("Ttm:t'"1 için adamlarına ttimat et 
valde sultanın oda.sın n c:ıune ~el· mez. kendioııl hutan.,lere, il•, .... 
dlkleri va.kit Kol\em sultan seslen- neJerl" ~'de1. yc>'lol'"'ra yantflll ,. 
di: derdi. 0JdUğU \.'!\kit hsnında altll" 

- Geldiniz mi?. . la dolu on sar.clık baland• l>aJte' 
Valde, yeniçerilerin. kendi adam lndelti eşyası ara'm1a 

0

em 111' 
larınm gelmelerini bekliyarlardı. kuru~ l~etlnde iki bln ,_. ti' 
Dl§8.l'tdan: al crJ<tı.,, 

- Evet geldiler •• Dışarı buyu. Bunların heMI gil.zE'l_ ~ 
runuz. sooi puyuidu. ~'"tllde sultan aarayda yqryordll 1' 

Valde sultan gelenlerin yn1Jan- f: '" trlk&YJ çeviriyordu. ,,,, 

cı olduklaruu anladı. Blr nn ne 1 
yap&<'~·ğm: dUşUndit. Kaçmak ır tiJn A ~ e r ,. k a 
kii.n değildi. Her taraftan sanı 1 1 1 
nuet.ı. Çılgın gibf odalan doiatmn b 1 
ğa btı.!:ladı ve ,n nihayet dolaplar- LJ Vl 
dan birinin içınde ııa.lda.n.mağa ka· 

rarH~~:ıal" lçer1 gtrm!I', valdc w' 20 7 g Q o narp 
tanı arıyorlardı. CariYclerden bir" • 
etrafa aaldiralll:ı.rm ~iç bir yal· tayyaresı yaplt 
varma ile amana gel!nıyeceklerlnl 
anladı. tgı titredi. Valdc sultan 
öJdUrUlecektJ. Bı nun Onllne g .. ç. 
meği dt;ı:llndll. Kuvvetle yapıla
cak bir ~ey yoktu. Hemen Uerl a· 
tıldı ve: 

- Valde sultan benim .. Ne tatı
Yonunuz ? •. 

Diye be.ğmb. Ssitk cariye, ken. 
di canı tle sadak&tini isbat ede
oektJ. aFkat had·mlar. onu tanı. 
ciılar: 

- Hayır, bu Valde Sultan d~ 
ğlldlr . . d:!.ye tekrar arn.mağa ba.6-
ladılar. 

Kocast Ahmet, oğunan Murat, 
İbrahim ,.e torunu Mehmedin pa
dişah! kl:ı.rmı gl!rcn ibUyar Kö
sem val:iP, doiabm içinde ölüm ter 
leri d&k.liyoı-du. 

Bir aralık ayak sesleri içinde 
bulunduğu dolaba doğru ;>:aklaştı 
Blr el kapıyı tuttu ve açtı, Artık 
her feY mahvolmuştu •. 

Vajd~nln beın7.i sansıın olmuştu. 
- Durun, dedi .. Sonra: 
- Benden ne istfvonmnuz, al-

Lon:.ina, a (A.A.) - AmerlkaJJ" 
va t..caretl oduı relm albay Jilf' 
Jovet, fUJl}arı llOyleml§t.ı': 

''BlrleJ.k Anı«srlka, bu sene 20 r/fJ 
sa~ tayyaruı 1maı etmlı bull>:l;J 
tır. Yani, bu miktar, bu.Ddıuı W *" 
ne ev\"el, r::sml n:ahflllerde _,r 
t•dlloo en olkbln llmltler bile ı~ 
bir yckdndur. Ruııya&ı hali~ 
bUyUk Br.tanya lmparatorıufıJSlotı 
lamı ott!ği mlktanl muadil tar'!"' 
yapmaktadır. 

.Alb:ıy Jovet bcyıın:ı.tmıı aunlatl il' 
,.o ctmı-:tır: 

Eşref ten seçmeler : 

l'Cllllr 11e~ r.ı aıytee:-ıo rtyı\aet )Ctİ1 

hadıllnl bllm<.•yı.ntn defter.J ıtmr8 
dnrOIO'ı 

lnından AJl mı olur rosın.ı :nUıı6-" 
ib~1 

ıılmdJ lıdlfler ı~mıle cllhcll da 
.ııroıoı· 

zşdf' 

söyliyecek kelime bulamıyordu. Bir aralık Mukaddesin 
arabMına başka bir araba yakh.ştı. f ;inden iki kadJn 
çıkb. Bunlar, Mukaddesin tanıdıkları imiıler fakat 
Mukaddes pek yüz vermiyordu. Yanın de.ki kadm daha 
çok sokuldu. İfte bu sırada Hüsrev Vaıf:nin yanına 
kosta. Kaynundan fevkalade süslü bir zarflı kağıt cıka
rıp uzattı ve: 

- Küçük Bey dedi, bir kaç satır yazı yaz.. 
- Ne yazısı HGsrcv? 
- ~ektup .. Na yazacağını b~n bilir m.4'm .• 
Vasfı arabanm içine girdi ve fU mcktabu -c. 

dı. (1) ~--
Jl&yat..ı canan efendim: 

Naur-1 Wetlnlz.e an.edecek hacet ook. LAktn derd.I dDe dal'llJ'U • 
ttfatmızdan l8tka care yokt.ur. Dll-1 ~klı-,ye btt bar artze takdim el
mek dlleı-. Fakat eattt.,:ı takdlmlDde tallmatrnma mllracaal eJler'llll° 
Utla \"e bayalpmla kesb.l lbtlbaç ve oo.kayll teveccttbaı.ı ~ 
nrr. lh&lyaç eckrim. Bel' ba.lde meıtaamet elfJlıUmı,.;ndlr. . ._ 

I J 
1 ' l J 'ft-.a-'L 

"• Aı l • . ... -.ı.1~ 

Vaıfi mektul>u \itrek ellerle uzatırken aordaı 
- Bunu nasıl verece!tıin?. 
-Onu ben bilirim ••• 

.. V~ıfi müthit bir heyecan içinae ufi; 'fle dofrntll 
Husrevın mektubu verebileceğine inanamıyo:rdu. A-rı.• 
b~dan ~ıktı, o kadar herecana kapılmııtı, ki\ Hüır•yi 
hıle takıp edemiyordu. 

(Devamı car) 

(ll B~ mektupla.rda 9'!\tt yazılt' şekli muhafaza edtlmı,t!r. Bir !2U
mune oldu~ fÇio dcğl§tlrm~dlm Bunusn onrakl mektuplarda Q814DO 
d~t1rl1ecekUr. 

V. A. 
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kem11~ 
Japonyanın 
beklediği 
şeyler 

kablnesbıde bir btı nım· 
~diği b!ldiriliyor. Bu 

llo l'a~gtonda dcvom 
lapon • Amcıilmn mllz:ıne
Siııgapnr ve Hint Fclcmen· 
lil'fi lda.re llAm ve Dirmanyn 

Ame:rllwı tayyıırclerl ile 
~ attma alınmaya Jmrar 
olmıw gibi hMlseler am

&ıJa bir mUnaseıbet ı;örmck 
' oldağu' gibi Japonj"Dda 
t cephesini 80Dnna kadar 
'za eden unsurl:ınn yeı:ldc::ı 
fiyeye tabi tl!tulmnsı Şe'°•· 

llllitrum etmek do m\lmkün. 

odan ve Ynşingt:omlnn ge
~rler mUpclım,Ur, fakat bu 

llk iki taraf 8l'llSillJD daha. 
ergjn]şneslne dohrru yol 

• iki tarafm da aldığı 
lat bir hnrp :hnzırlrğı nuı.nz.a... 
:ı.f'U!<lecck kadar Jrn,·,·eıu. 

.\ııcak Japonynnm ihtJynth bir 
barelıet etmek fstet\jği n 
l Asyanm ıtalya.<ıı rofünde 

tnlidahab Uırnltan oldni;'1l· 
' tcre~k deliller de me\·cut-

llyruım lhtjyatıı Jııı:rekcti !'j11 

~ hÜliisa edllebllir: 
......_ nu.-.ya ydalamk blr llUtu• 
~ş mldfr? 

......_ lngflterc ve Amerika ile 
ılık ~ktığı t.ıı.kdirde mih· 

4evıctleri ,Jl\.POnlnl, deniz 
ttle:rlmlcn J.."Ul'tarmal< iç.in ne 
>ltdımln.rda llultm:?.rokl:ırdır? 

Ya bu ikJ snn1c kendi boon
'°e 111antığn, uygun cevap ftl· 
~dlrdc Iınrbc girmekte fay
c·~ır. 

nya.um lınrbc örmesi mih· 
kıı;uka mnb!Ucrl için Amcrf
lrıgiJtcre 'c Rusyaya :raıı· 

>'1-dnn mlk mu aı.nlbuk 
~ bUyük hizmet tıclilldd edil. 
t12ir 
~Ya bu hizmeti ynpocok im· 
,:llkııbH finrl<ta <lıı. bıi~ ük pro-

1 tn füilt itin fırs:ı t lıut:ıen!; 
bt frrs~tın mUıver tarnfm
~ obral: OOJL~ilmesi Jn-

1çtn n<'a.k platonik bir ynr
~-:ır, Japonya projeJerlni ta.t· 
~ <iiğc:r blr dO\·ld.tcn "cyn 
1 r grupunılnn naznri mlis:ı
~Yll <!cğı1, ba işi baş .. rr.'U\l: 
llrdnn gönn~ğc muiıtnçtrr. 
~~nu y:;.fu\ ,.c büyük okyn.
"'fllllerincle ttıhaklrnk e<lcbi· 
hır 5CY d~ği,iclir. Ne lt.alyn. l 
lı de A1m:ın3anm ooi7:ıfi 
"1 huna irul~an 'c:-ir. 1 
~l'ıfonı bngilnlru cilııın ı;rnp

tı, muJınrip zümft"!leşmde· 
dilb ·n r.ıil;yasr.ın gör-o rnlitn· 

~el: 15:ı:mu1TI'. Bonun M.ndlr 
~~ny3 bu yardrmı "\'\'16ıl-alı bir 
l~ hıı.rnlarda \'e <lenizlertlc 

tir.in temini f.e;:lindc nnfor. 
<h ·erlıc ti ne şeli.ildc te-

~llir" 
} hUyük lfarbclcrlc Sovyeile-
lltc St>:-llJl'e<ıf, Sol'fctlerln ,.c 

• < ne ynpao:ıldan yn.r-
onıı. ı-ımcsJ 5tlrctilc elde 

~1Jtl'. Japon lhth·:ıtkürhğmm 
~~bi lıu finr b<>l.dcmck olııbi· 
tııon . Amcrllm mlizal>crclcri 

' 

Bir çuval undan 113 
ekmek çıkar lamıvor 
Bir çuval undan 113 ekmek çı- time gelir ki bu konulm~ olan 13 

hanlıı;bilinesi için Tophanedcltl fı· kunış otuz pun n:ırlttan da facia.-
rmda evvelld gün yapiliuı deneme- dr.r. . 
lere o.it hcMpla.n incelemek üzere Bundan l:w1ka yapılım teeriibe
belcdi~·c mllrn.ltiplerinden Salalıat.- de dikka.t edilen bir nolcta da ~50 
tin, mU!ettış llaşit dün sn.balı fı- gram e'kmek elde edlleb!lmek ı!;ln 
rma giderek çalr:şmışlard.Ir. k~ilecek homur miktarmıu t~yl· 

Yo.pı:l:ın denemeye göre bir çu- :nidir. Tahmini :rnl-.ı?mlo:ra gorc, 
val tmclıııı pek pek 10~ ekmek ~-Ik- 1085 gramltlt bir hamur p:u-çası 
mn.kta.dır. Bu netice nlmırsa el:- piştikten sonra 050 gm.mlık ek· 
reeat fi.yatl:ırınd:ı. blr dil?.ı-ultlUk ola- mek hallni alm.s.kta.dir. Böylece 
mıyacnktrr. Delediye bir çuval unu bundan eonrn belediye ynlmı: w~ı
!;U'\'81 bedcli dUşfildUkten 90!1?'11 nnlardaki pişmiş ekmeklerin degıl, 
1115 kuruş oln.rak hCS3.plnr:ıakta.. pişirilmek üzere olan koollmJqf •e 
dır. Buna. yil% tum, koroma ile J"QSa bezlerine diz:ilnrll} h:ımur 
218 kunış işleme ücreU verilmek· ~ da tart.ank kontrol • 
tcdir. Bu \"fU!yette bir çuv:ıl un· decek ve bunlarm 1085 gra.m olup 
dan elde edilecek elmıclt ıç;.n nl3&- olma.d!ğmı tetkik cdebilcooktlr. Bu 
raf 14S3 Jmnışn balma.1..-tadrr. Bu IBUJ'etle fırmcılımn 108:) grnm hn· 
!Ua::n 104 de tcltslm edilirse öir murdan a,enğıya hamur Jresneleri· 
e-Janeğin bedeli 13 l:uruş 77 san- nln önU nlmabilccektir. 

Eminönü ·Taksim 
o~obUsleri 

Çarşamba günü i~lemi· 
ye başlıyacak 

Seyrü sefer komisyonu dün 
Belediye reis muavini Lfttfl Ak· 
soyun başkanlığı altında topla· 
narak Eminönil ile Taksim ara
sında işleyecek otobüslerin (alış
ma vaziyeti görüşülmilştUr. Bu 
hatta. i§leyecek ot.obüslerin sayı
sı otuz yediyi bulmuı;tur. Sonra
dan bu hat Sirkeciden-Harbiye
ye kadar uzatı1acı:ı.ktrr. 

Otobü.~lcr önUmfuxleki ça.rşam· 
~a.'.]lıyacaldardıı·. 

10 oduncu 
thtikardan adliyeye 

verildi 
Fiyat mfu'akabe memudıın' dtin 

muhtelif semtlerde odun, .ihWt&n 
yapen 10 kadar odUDCU)'U 8UÇ tls.. 
tUnde ynb.lıyarak adliyeye •er-
~Ur. : 

Bund:ı.n başka uliye ~ eezrı 
mahkemesi de dlin bir hnyli ihti
k!rcryı mtıhtclif ceın1ara ~ 
m!J$tır. 

Divnn yolun&. k&ntırcll ŞUkril 
kömür u~erinde lht:iltlNaıı 50 lira 
pcıra, ı ! gU.n dfikkAnmm kapatıl. 
mnsma Snmatynda kömUrcü lb
mltlnı 2s Um para ve bjr hafla 
dilkkftnınm ilrapattlmnsI, Ccrnhpe.-

Çok mikdatda teneke ~da bak!uı.ı Pandeli 12,5 karuea 
levha geldi satılmam 1Azmı gclcu Jamlxı Acei· 

n.i 27,5 ku.nış:ı sn.ttrğmdan 30 liıu 
Son günlerde f1C}ıri.mİ7.e külli• _rıam, Te 7 gün dOkk!nının bpA. 

yctli mikd.arda teneke Jev'ha gel• tılmMı eezs.e:na ~. 
m.iştir. Bu tenekelerle konserve- • 
cJ, zeytinyağcı gibi ticaret erba- Aynca b~ıı.z peynir i!:c.'inde lh-
bmm mm'Simlik ihtiyaç!anmn tikı\r yapan Galata.da bakkal Meh
önleneceği ümit edilmektedir. ı met SUvarioğlu ile Pangaltıda oı.t· 
Yalnız bu sefer teneke dni!ıtit- tar JCYZef de bp!rto fbmA.rmdan 
mnsı fthnla.t ve Uhracat birlik • tcvkf.f ohm:m~l:mhr. ~ sn.. 
ması ithalat ve lhr:ı.ctı.t binasında \'arl oğlu tevkifini mtıt.o:ıkip dJşa.rı 
yapılncaktır. Geçen sefer ntamı· ~k.ımhıiccn :rnüba,.w Kemnle kilfllr 
vımlar bu tevziatta haklan.nı ala.• etmiş, bu suçundan d& hn!KıD!ldrı 
bileceklerdir. zabıt tututm.uatur. 

ünel . kayışı yerine takıldı 

ava uru 1u 1a 
teberrru a 
bulunanlar 

Hava Xurumıma yeniden 
1352·1 lira teberru c"<lilmiştir. 
Tebemıda buddnarilarm ieim

leri §Unlardır: 
lsmini vemıek isromiyen üç 

zat ta.rafından 4000 lira. s. K. 
F. Şirketi 2000, Refael AluflOOO, 
Gen~ral Elektrik 700, Şıırk Ha· 
Jrcıhk T. A. Ş. 500, 'Burhane<J. 
din 500, Left.er Lc!teryadis 500, 
Artin Karagözyan 500, Mustafa 
Sara~ 500, David Kalimidl 500, 
Hüseyin Avni 500, Di.mitri Yu· 
\ıınidis 400, Mustafa Lütfi 300, 
Hayim Yubay 300, Abdurrahman 
ve Mehmet Ali 250, Bağcıva.n<>ğ
lu (Vaksa.vano!) ?.50, Mehmet 
Nacar 200, Yorgi J{eşişoğlu 100, 
Hüseyin Kblm 100, Fahri Kaş· 
kal 100, !st:a.vri Promidia 100, 
Arif Alemdağı Pazarı 100, 
Oğuz ve Arif 75, Hüseyin Kent 
M. 

Taşıma Yasıtalannın 
tarifeleri 

ltıtanbul belediyeJi sinema• 
larm paydos zamanında halkın 
taşıma vanıt.a.hırı l>?1ttbilrneleri 
için vapur. otobüs. tıren, tram
vay tarifelerini tetkik etmr.l:W
dir Tarifelere ~ referler ekle-
ııceektir. • 

Bir kazanın auclusu 
mahkUm oldu 

1amet a.dmiia biri.si, gcÇcnlerdc 
motosikletle yoldan geçeıicen, Mc
IA.bat ndmda tir kadına ça~~. 
kadm yanılannrak gö~eri kör ol
mUIJl"ur. 
~i a#Ir ccu mahltcmeainc 

Terllen Iamet dün, 6 ay milddetle 
Jlapee •e 100 Um ;pn.m ~5:nn 
mo!!Hm edilmişth-. 

Sanayi tetkik heyeti 
• • 

ıreısı 

Btr müddettenberi ~rimir.dc 
bulunan 1.ktisat Vekaleti sana)i 
tetkik heyeti reisi Şevket SUrey• 
ya, dfin al:şnm Ankaraya git• 
~. 
~et Süreyyanın iştim.kile 

dün Ticaret ve sana~i odasında 
bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıya ipek~ilcr de ft}tirnk et• 
miftir. Toplantıda. ipdik da
irtdmıw etrafında görfisülmilş
tOr. 

Karadeniz seferleri 
durmadı 

DWı bir akşam ~i Kara
deniz vapur seferlerinin durdu
l'Wduğwıu ya.zmdştlt'. Verılcn 
m.a.l\\mat.'\ ~öre bu haber doğru 
değildir. önilmilzdeki pazartesi 
mtruıt Kanı.dcni.E seferi ya.ptln• 
caktır. ----o----

B n.s m ·Aile s~varesi 
'l'Ork Basın B!rll~ :lstıuıbul 1J.mt.Lı.. 

kMınm tertip ettiği yıltık mıvarc 
l0.1.9'2 cumartesi akpmı Takıılmcle 
IChlr ga.zlnOl!ll ıınlanlanndn vcrflccek.
t!P. 

• 
1 

Gazetelerde gnrii> bir mUn:ı.kn53 
nr. IOtapçı ,.e nmhn.rrir mUna· 
lt:ı .. 5-'U!I. Bir tarnl: 

- İstido.ti..vımızm \'erimi J.Jtaı» 
~lara yn.rıyor. 1 Yıllarca emeğin 
m:slısolü eseı krimlzi, elimizden 
nlıyorln.r; b:ı.<ıryoriıı.r, n.-ıtıyor!nr, 
kazaruyorl:ı.r. l<,01!.::.t lıiı.c ,·crc11M~rl 
knznnçbnnm zcMtı hile uey,fülir. 

Diyor. Otc~I ta.raf da: 
- Diz, mckt-Op !dteplarl~ ı;eçi

niyonız:. !Iub:ırrir!erin eserlE.'r&11e 
liml'l!l.lt 3çınuzdıın öJiirüı:. 

C'cvabmı veriyorlar. 
l\lcktcI> trlt:ı.pl:ınnm bir J;az:wt 

vurta~n o!doğun:ı. t;ıüplıe yok. Dir 
yılda kırk cm hin satılan cısc.rler 
ancak mclrt~p kitspla.ndır. 

ı·arınt son yıllarcln bu ntı~lan 
da devlet lmntrole bn~!:ıclı. Arlık 
kitnptıhr, ı:;~i ı:;U:r.el :t1yn.t !mya.
ruJforbr. Bo sah:ıdakl ölçiisUz I:fır
bn frenknmJştir. 

~imdiye kndıır zeng;n obn:ını.ı~, 
ban npartnn.nn yaptırnuııınş ldteı•· 
~ görmedik. Fnlmt b:itUn iimnlııli 
harcadığı halde, C\' kimsmı \·cro
ce!t: ge!.iroen mahrum blr !;ole mu
harrirler trumhlı. "Ilfunicl" in eser • 
lerlni basa b:ısıı para ka.znrum' ki· 
tapçılan lıcp biliriz. AID3 o büyü"k 
zu-nlhyı son J:rJıilerhıdo yl!lc aev· 
let kac:ığma nlıruştr; boyunn yak
la~n cserl~rlnln yığını ckğiJ. 
Rübabı Şihostc'yc ıı.ncak bir 

Jmndure. fly:ı.tı veren yine im ld
ta~hrdı. lrln'\'İ ve Siyn?ım, Aşla 
J\l~mnn'un milst&f;'lli s:ıhiblııe k:ı.ç 

p::mı v~ili' lerJ 1 bili i:ı:. Fn!mt bun. 
larm Q7.Jl!ml'."I nr 11"' nnı nltm p • 
ı-:ı He IJlr, bir bu uk lirnyıı bat~n 
~h'e onbn1ı. 

Nc,;d,,:ıt lmn:..rr iıı.lc yti'Kscltteıı 
J.onu:;t u.:ır. \'ni Zerde h:ılundulıır. 
l~nlmt bun;ün • ·~ biri ine ger~elc
tcn {;üzd bir s:ın-:t cserfai kabul 
ctf !rcmcuı!nb:·. 

Ifur·r Uı:ı.1ı ::r, rıol!s ronıaiıları, 
nın ,.cra lıiILı .. el~.; y:ımr VGya ter· 
cUnıc ederseniz: mt· .. .n ikcnu~ma/;"'a 
fMen:ül b:ıyurnrfar. 

Ualbulti on?nr, bir ynnclan bn 
tllrlü çolı süriin)lil, lml 1:f'ırh ~Y· 
Ier1c zen-;i:ı•c~ı l~ :..~ıı, bir ynn
dnn da uım0-I:ı s.'\tı.üıcalı, serma
yeyi cznn ~ıı.":?!ln ba~k.yncnk gü· 
zel eserlerdi milli kütiip!uı.ncmi7.· 
de ~~lın:ısını temine ~nlı~Ill!lk 
~ibi bir \ic:Jan bcreu ka~rsmda.. 
dırlar. 

Hem ne diye bu bahsi bu 1'8dar 
nuıtıı• durn~·orcz. rrl!ı.<km, ki kl
tapcıt:ır, bugüııkU Im1en1 snlıiplerl. 
ni istlhfnf ecliyorfar, o bnlde bil. 
tün lo.lcm c;!\!.ıip!e--i de onlnrla Ne

l!mı li:~inlcr. Arc.brmda §ir. 
ltctler kursuııl-ır. hendJ eserlerini 
hendileri b:ıssmta.r. O zrun&D mn• 
h:ı.rri:in mi! mtapç·ıı:n mı daha 
kıymet:; olthıh't!llU görürüz. 

'oldal:-a 1.-atfanm:ı.da.n, Jmlcmfn 
§el'cfi ynı· eltllemcz. Zaten ne 'C· 
riyorlar, ki btınunla ı;ctinınck dn
V'BL't görülebllr.in. 

HAKI'1 SUHA. GEZGiN 

iZ lay memuru süsü veren anam 
Halk tara'fmdan kova· memw-wı ~h'lrm.ıu:ını. it}<.~. ve 

1 na raü..nen sa.htc talıs•ld:ın il:.incı Itaıta onle-anması u••• n11ş.se de surat.:ruı. bir kııç yumruk 
yakalanamad~.. yiyerek yere yuvnrlnnmı§tır. 

Maksu.dlye han:nm c.ordUncli Bunun Uzer.ne gilrültUyU l§ite:n 
katmda zahire ticrıreU ile u~~ alt katta bul~ bir kaç ki3l, kn· 
Sabri İbişe c-.rvelki gUn k?ltugun- çanı ynJmlamnl: için, ö~e beride 
do. çant." b\t}una.n tem!.z pfütı: lkrya- bulunan bir kııç ~P sepetini mcr
tctli bl1".isi mUmcnat etmiş: clivcn önilne yığmışlardır. Sahte-

- Ben, demlştir; kmlay ve ~ JrU.r knçar:ken bunlara çarpm~ ve 
cnk esirgeme kurumu memuru- bir kaç ~ atnra.k yere yuvn.r
yvm. SWn namnnııa 10 llrn1rk bir Janmıstır Aşa.ğı luıttakiler de me9 
~ardım ~nkbuzu çıkn.."1klt. Bunu bul eahs; ynknlam:ı.k ilzere, lliıtU
r~~nya b"C:~· . . ne atlamrşlarnn d:ı 83.htck!r 5.-6 

Sabri ~ş, ~crın;n son gllnl~ lr~lyi tekme, yumnık, muşta birer 
de ienn ~ tme~. yUzunden ~u para.- tıira.fa yıkmı~ "'C h:-zla knpryn atiliı
yı verenuycecgınJ. ancclc 1'.endlıılm rak ııokağa çıkm:ş, kaybolmuştur. 
boa çevirmemek ~çtn 1 ll~lık bir Zabıta ve adliye bu sahte krzıl· 
~akbuz lıemnesi.01 sö:.1emı.~tir.. ny ve çocU:k esi.recme kurumu Pe-

Bu_ srr:ı1n. yazıhanede tesadüfen murunu s.nı.mak~dır. 
bİr sıvll polls memuru bulurunnk-
tadrr. Sivil memur, kmlay ve ço
cuk esirgeme kurumu memurunun 
hallerinden ıııUphe!enmi ve kcndi
sme 3·aklıı.<::!ralr: 

- Lütfen hüviyetinizi göster'i.t 
mlBiniz:' 

Demi,tJr. 
TalısHdar, memurun bu ıruali il· 

zerine ceplerini lıaru-tmnış fe.lmt 
bihri.ret!ni çtk:ı.ramıutıL'.J ve: 

- Bl,., il7J memur :ı.rlmd!ı.~ oe
mberce ~alışırız. M~terek bir hU
\iyetlnıiz \>ordtr, O tl:ı ya.nım!Zda
kl yar-Jınncye gitti. İster~ ~ 
t'rr'B.~ ~ ; demiştir. 

- Bernbcr anyalmı, denlııce 
t.!ılısildar koridor:ı. crknrak, rasge-· 
le: ' 

Yatıp kalktığı evi soyan 
mahkfun oldu 

NlzametUn n.dmdıı b:.rlst, hapi
iWlcde ynta.n Rifnt ndmdn bir &r• 

kadaşma ricn ederek annesi Nuri
yenin evinde yatıp l:nlkmnj;'ll b.-ış. 
:.anuş, fakat gördilğü iyiliğe mu
kabil Rlfatin nnneslıılıı 200 lira· 
smı çalıp luı.ç~tı. 

NW>.mettinin tnuha.kemcsi dUn 
ü~üııeü sulh ceza mahkeme.sinde 
bitJrI~ 7 ay hapse m.nhkfun ve 
derhal tc"rltlf olunnıu.,tur. 

Bir ceset morsa 
knlclırıldı 

Edimak!qu kJlsesi civarmda o
turan 47 yl!Ş:nc:b Aramcloe adında 
bhisi diln e\•lıl<!e ölil bulunm~. 
c:cscdfnl mua)cne eden adliye dok· 
tonı ö!ümUnU şUpheli gôrdUğUn.. 
den cesedin morga kaldnılınasma 
ıüzlım gösterm.l.5tir. 

eclerlten mtımkercler fü.c· 
dercee mllcseir olduğu 

''nwnalda bcnber Rns • Al· 
ı bl\a;l}i l\to kova cephesinde 

Q. rnow.ffaleyct Jawınm:u!r, 
~t sulmt etmedi. 

TUnelin kaYtJI dlin yerine takrl
ıı~ıştır. Eugiindcn itib:ı.ren tecrtl· 
belere ~!anacııktır. Tecrübcle~ 
iki gtın dcvnm edecek ve p:ı.z:ırtcat 

gtlnUnden itibaren hnlka ~
tır. Yukanda.ld resim Tünel byı. 
f;lnm )"Crln~ honmnsrn gastermek· 
tcdlr. 

- Ahm~t. Ahmet! .• - diye ba
ğırmnğ ı b:ı< !nm11jtır. Twit Unıet 
diye ~"['lnhn heJli.siz ~'lhL'! bir tilr 
lU ortaya ı;ı::on:ımrı; ve U:t il:lar 
bir aralık J>!l)d:r kl1 ldiir 8Ji5ğıyn 
do~ ltnçıruığa bnşlıuntştır, s:vı~ 
memur da nrk:!S.'Tlda.n kexjtnu~. bir 
taraft.nn dn : 

BUnı asıı.aı çoğaldı~-ı vo yer dnr oı.. 
duğu için bu une dnveU!lertn (l'llyct • 
ı:ıı.nh<lut o!a.cıı.A't an~lmalıtadır, 

- Tutun, k::~ıyor. Dur! 
Diye b:Jğrmı!li"ıı bn5lnmıştır. 
Ifan odncrlarmd:ı.n Mehmet, sivil 

Maa:rif nıüdür vek"JI;~ 
Ölen Haarif müdürü Tevfik 

Kut'tan açılan Mntırif müdürlü
ğüne yakında. Vckfı1ct tarafm .. 
dnn tayin y:ıpılıncayn kndar Ma
arif mildür muavini Faik Oz ve
kfılet edecektir. 

nınlmbU R-OStoffa ilk Al· 
'ııtcf'iıcme hnrekcU görilldü. 
lıtıuım Jnpon t.cyııkkuzun"J 

ihtinınll yardır. 

~ tnrn.ftnn Görlng - l'ctcn 
lt oldu. Bu konuSJU!Ulm 

~: .. Fn:.nsız işbirliği hesnbm:ı. 
~nı; olduğu ikl'i sürüldti, 
~ l\hıı:ı.nyıının rmns:ınm b:l7l 
> den istifade c<lcccği bil~ söy 
Gt, :Frnnsız • Alınnn ynhln."-· 
~ t:ll.rıız Frıın nnm nn:ıvnt:ın
~ l\friJındruı Almnnyııya· iis· 
~ltetmc 1 ile lmlmıynca;;t 

don:ı.nnuı ınıu d:ı. Alnınrıla
l'bıc ,·eriteceği söJlemnelr-

h Afrikada. ü Icr elde 
'ı,,Akacnize ''e AtJanHı;c da

"'(Ql lıir <lunım:ı ::trcrsc Jn· 
~ uzak t:arlt d~nh:lcrlnrlc, 

~t. saiılllcrinde vnz.ifosini ko
~ !'tnı,. olar. 

ll~·" harekete goom~k jt;in 
OJımabUir bi bir ~nndmı Al· 

~ Sovyet harbinin ·yeni in~•i
' •, diğer tnrn.ftnn Alınan • 

l\tıl~mn.sım beklenıek(;ed!r. 

MoNan'm sol elindeki tabanca 
isledi. Sala.zar bütün ağırlığiyle 
yere ~:>ktU." OmU7Jan srırsıldı. 
Ve parmaklarından kanlar sıza • 
rak duvara yaslandı. 

!\forgan ona: 
-Sen, hiG bir zaman taba?· 

c~ kttllnnmağl öğrenemi}eccksın 
dedi (Sonra berikilere döne .. 
rek) 

00

konuı;.mamız.ı. devam edebi 
\iri:r; Urnnrım ki, hic biriniz. bu 
adam gibi intihar nevinden hare 
ketlcre teşebbüs ctmezsiniz .. Tnt 
lı tath f.?ôrüşelim. 

Sebastiyaııi \'C öteki üç arka -
daşı, kımıldamadan duruyordu -
lar.. ... 

l\arlo.s, gözleri ){annlı oldugu 
halde duvara yaslanmış, hiç ses 
çrkarmıyordu. O haliyl~ 5dcta 
dua ediyor ıı;ibi idi. 

Morgn iki ta.bancnsile birden 
karşısındnkilcri bir mitralyöz a
teşine tutacakmış gibi ~cniş telı· 
didi nltmdn bulunduruyor, heP" 
sinin üzerinde ge1.diriyo:du. 
Aynı zamanda gülür.ısüyordu. 
Sebastiyaninin adamlannd:ı.ıı 

~ SADRl ERTE!t'2 birinin ağzı fcnn halde şişmi31i. 
~ Morga.n tabancnsi!e ona iı:aret e-
~ derck: 
h. ~ Bayramı, Uç mını ccm!yc.. - Dün g~ce sen adac1aydın° de-
·~::erıne yarômı !çın en uyr;un ğil mi? Yediğin dayağın izlerin· 
... ~ blrtdlr. 1 den aııla§ılı:yor. 

ol dansöz ~· span 
Heyecanlı, biiyük Polia Romanı 

lı'ca,....2 O tngiJizceden Ceviz-en: fi. M ON I R -
Sebastiyani kendini topladı. llöyle bir BCY görmedim ki •.. 
Boynunun da.'1l1I'larr t;ışcrek: Morgan, lmbellnya baktı: 
- Sen kimsin? diye hayln~ı. - Siz herhalde o bıçağı hatır-
Bunu söylerken yank ~ud~ı: lnrsınız değil mi?.. Beni de 

nm altından kazma gibi dı.şlermı SOOastiyaninin adnmlanndan bi· 
göstererek bir köpek gibi Sint-. ri zannetmıştiniz 
mıştı. İ7.a.bellanın dudaktan oynadı: 

ltforgan istifini bozmadı: - Sebastlynninin bUyUk bir 
- Ynnmdaki bayana sor!.. bıçak koleksiyonu vardır; dedi. 

Kendisi de beni SO\imez nma, her- lsterseniı; size de göst<?rsin .•. 80§ 
halde tanıyacaktır Dün gece bir bir Vaktiniz olduğu ?.nlTlanteşrf 
arada., kfü:Ucük bii- kulübenin i- edin de.... . 
çinde beni öldürmeğe kalkı11mı~ Scbastiyaninin solgun yf:ıil 
tı Herhalde si~er. adadan ny• 131k altında şimdi ki~ glb: 
rıİdıktan biraz oonra bu h.Adise görünüyordu. Srk: SJk nefes al!· 
oldu. • )'Ordu .. Gözleri, Morg&n'ın taban .. 

Sebastiyani değiflCl"Ck: c::at&nna dikilmistl. 
- Neden bahsettiğini anlıya.. Derken birdenbire, adeta ta.ka--

mıyonım, dedi. Hnn,~ ada?.. ti kesilmi., ı:rlbi bir dizi ftT;ert.!!! 
H · ı uı··bc? diiştil. Rol unun İ"inden biıı;ıey anfı t u .... .,.. 

- Biraz katanı yoklarsan çfımniı. 
an arsın ... Sırtına bıçak eokul· Morgan yana. fırladı. Aynı xı· 
mu~ bir ada.-nı hatırlamıyor mu· manda tn.bancasını srkm}.şb. 
sunuz? Morgan'ııı çe?rlldijf Yft'l"I,-= 

- llbet tc hatıri8.JDJ)'Ol'Um... .. Gllik. lılclk mıriaımP .. - .. 

tan Sebastyani idi. Oldı:iu yer
den kalkmak istedi. Muvaffak o
lamadı. Bir iki ~nrsıldı. Sonra yü
zUstü ~'Uvarln.ndı. 
B•çağın tehdidir:den kendini 

kurtaran. Morgan tabancasını 
cebine koydu. Arkasında 
ki kapıyı açtı • .,.. ~iderayak, İ· 
za.bcllara hitap ediyordu: 

ı.~.kence ettiğiniz. kı1.a iyi ba· 
kaca~ıma emin o!wıuz. Fakat 
öyle bir yavruya eziyet etme!de 
büyük bir fcnn.lık ynpt!ğmızı u
nutmayın. 

lza.ec!Ja dişlerini gıcırdatıyor, 
göksü heyecanla kabarıp iniyor
bu. Bllyük föcinda oynayan bır 
aktrise benzeyordu. 

- Sen, ba~ına bir çok bclfı 
alıyorsun, dedi. Her giriştiğin ~"
te, cünya kadar düşman cdın· 
~;n .•. Hicin bizimle u~:.ı.şıyof:iu.n. 
Seninle klll'Ş:!ıkh uyuşabılırız. 
Ne !zti.yorsun?. Para mı? " 

l.forvan bu $Ö7.e fena haloe ca
:ıı .ezkılmı§tı. 

- Senor1ta! dooi. Sana karşı 
ne VP..tT-lcı frnm bilirdim. 

Fnkat vilcudün çok ağır mua
melelere davanaıru:vaca.k kadar 
inredi"". Son.-& bir l!arult· 
i.fuoeın. Bir yerini kını.cU 

dnm, ciansedemezsinb ~ 
(l>ft.nn .... , 

Altın fiyatı 
Altın fivatlıuı yUkz"lmekte 

devnm etme!<tt"dir. Dtin h'r Re~a.
diye· nltmınm fi atı 27 lira idi. 
B~~i'l)ir ı-..r.ııbnın fio.tı iseH.O li· 
rn. kül~ nltmın bir gramı 376 
kuru"? icli. 

1 
25 yrl e vefüi Vak: ---() - ı.ı . 111:. 

Almanyay"' giden AaJi· 
ye mcmurlan 

Adllye n«an:ll ~..:ilAiıın ~.n 
mzum IV.m11Mı bııısc 11,rGUttı ~. 

lann B\AJ )"apmııJ•: l'M?O ~)11.)u 

emıkrUırcckll rı.m ~tik. Oıa«.-.k 

:DeZUUrta.r ar odA .ra~ H.ılwk 9"k 
tebtrıden mezwı ;ruıı ~'\ l.r.ııt 
kadın: l!obmet tın, O:ıyba.n aatı. 

keme ret& A~ Aydm tcıa 

rei61 Şemt'~tuıı. ~u mtı.d<k:ltı':DCJ • 
m11'11 .Arlt, lr.rl) .-aıa.~ ~\ 

N«:mct tln. ı~ ~-"'-t 
Fqet. h~ lii:ıuı'Jj»U";&.:;l ...... 



4 YA'Kf'l' 

Şimali Afrika! Almanya Amerjkanın 'bi•Vlf!i. ~ 
mu.harebesi Fransadan neler T::;:;~TA~r~~v;:g~ 1 O kgy V!os O\r · 
Bir mevzi islivor? ~:.ı~~=:~~~:ı;g,~;,.:~: Qeri ve 

ı... h , .. Londra, ~ (A.A.) - Röyter a- tatbikine karar verilmezden önce d Len , .. n ~ ra t 
haruı a ı- !:.~":~:~·~u~;:~da bulu. =d~:,n~~~~;.~ cdilmio a ın 1 !MI 

ne airivor ~~!~a;~ıE2.~ Libya harbi TaganrOi<kapıların Bombardıma~ları' 
'l.JQVQ}Qrln ~..:_ Fransrz fiimal A!rikım ve Loodra. 6 (l\..A) - Annallat mec.. da bı·r ~e~ı·k ar.ılaı Bcrn~de5 v(Aa.Am.) _eAı~-n or· n ~ Fransız batı Afrika.en. ayn ayn ~ muHınııı ukeı1 mub&nlı1 yllZlyor: !l u ~'. LWil 

f l "' _,_ Llbyadan gelen babcrJerdcn gerı~ 

ıgı bölge teın.kki olunacıu.t:r. 1 .... Hoakova, 6 tA..A) - Sovyet öğle duJan umu::nt ka-~t.mm teb?i-ena f d l.a n Al mlkyuta bir muharebenin bat a .... ğl ..... ı; .... 
2 - Libya sc eri o yıs e - teblığl zeyJ.;l: ğindc ezcU.mla şöyle denilmekte -

k 
_ t man ihtiyaçl.armm ~-·c acele bu- anl&.fıltyor. h .... d L Ceoup cephesinde <lllşmon1 takip dir·. 

H ,_ a ~ . ..ı ... ft,t Af.-ı'--da Alman lngüıs kUYVeUert, lı!unT u .... u a re a lundu0 
.. 

9 
... ...,.. ~- , • B eden Sovyet kuvvet:crl Almanuı.r. Cerıup kes'-:-de SovYet kuv· fi --ı-. l le Sidl Rczak"m cenubuııdaki lr El ...au 

ya. F~nstz losunun YıuUWll.I o - takriben 90 kASSb.:ısmdsn çıkar~~ v.-ı vetler.ı·nın ,_,.,ptl=- yeni luı.mlık ta· 
dan b • t k .:ııı-· • Jş ı t Gobl aruındald bölgede temı%leme b& .J" ;;ı _ 

ma ızza en~mm ga e - ... er! sUrmll§lerdir. General Khnroto • arruzı."n hınlm!:t. ... 

d k d 1 U 1 · tcd' •· buı·· d relır.eUen yapmakla lkuta et.~~er - .. .. _ ..... 

O U n U tnd ~ar· Y e, 18 ıgı un enız nov kumand38m::lal:i kuvvetlerimiz 
l n l ·nı 1 akt dir. Blrka" 'l'All muv&Clo.klyct elde e.. T _. t•- ıı..ı üh' ·--·t de-ve ıava s erı a ac tr. "' Uç gllnlllk bir muhnrebedcıı sonra 2t u::.uıngra ..... z m ' ı. ........... 

3 - Batı Afrikam, sarih suret- dllm~ac de uıl hava kuvvcUert !a:ıll,, .A.im:1n ttuıkJ.DJ ~ top ve sair gıı.nl - po~ t:ıhr:p ~lmiştir. 
11111tıe baduclU: 6 (A.A.) - Ofl 
hgtus k&ynaltl.anndan gelen bir 

Mbcre göre, mihver kuvvetleri baU -
Jauudıı Sirenıılk harbini mevzi mu -
lıarcbe.slne çeVirmeğe çalı§maktadt1' 

ftbalnka, havanuJ !ennlığmdan uerı 

gelen. barckcttekl tevaltkut denesı 

-..ınd&, mlhver kuvvcUert Tobnık
b.n B!re~blye kadar uunan blr tı
ıuJ _ cenup mUda!ıı.a battı tesiS et • 
:aı;ııcrcıı.r. 

Dtğcr taraftan ln,."'1Ji.Zler de, Tobnı 
Jruzı cenup doğ\lsurıda top:a.nnıq olan 
mm.ı kUUlyt himaye için b&!lf zırbl.ı 

lnn-veUerden mürekkep blr perde bal 
tı •llcuda gettrdlklcrtn1 eOy~ml§ler • 

dlr. 

t F •· ol m"'d-r .. ,, yet gosterruı .. ve iyi nt:lice1er elde et H • tahli -ı .,._.,md:ı e ransız - .ı..'lpany u w.a.& " metler nımııııardır. angoe nm y..., .... ...,,. 
1-..ö!g~l tcliı.kki olunacak. fakat mı .. 1erdl.r. 67 inci Almtıll piyade uımcnlr.ln bir çok Sovyet gemileri m:ıyn ba.-
Frnnsız - İ&pa.nyol kuvvetlerine Mınanlar taratmdan yapılan Uç bU M inci' atııyuıa mensup Fredriclı • rsjlar..nn c.;:ı.rpmışlardır. 
Alman harp malzemesi verilecek curnda.n lk!.ıılnln ağır 2ay!nUa pllal<Ur. n.eın....u>ck Lam!nde c31r bir er, Almruı Stalme Rus nakliye gemi.Si, dtln 
ve belki de aynı zamanda &izli Al· ı tlilmesine ve dU:mana blr mlkdar a.. ordusunda inZib:ıtm tedh!LI usullyte de bilclirild'ğl gibi, Almı:ı.nlar tara· 
man .ıskcri yardımı yıı.p ls.c2.ktır. ruı ka&WJdıran Oçl1ııcü hUcumuıı ta. temin edlldlg,DJ söylemi§ ve m1Brıl o. fmdan zapteclihnfştlr. İki Sovyet 

4 - Karşilık olma.k Uzere, Vişl- mamlyle aksi blr vU . .>ı!t doğuran l!d Jaralt, mltralytiz!ln bozulm:ıeından do ttemi.sile iki Rus tıücucbotu batını· 
Ye b1r miktar Fransız harp esirl deW bir mukabil taarruzla karetlan. mı.ctır 

layı :ıte;.ı cd"mlyen mitraly6z erln!n ,, • 
iad:: ohuıncak ve .işgal masraflıı.n Dllf olmasına rağmen Tobruk ganıtr.o. komutan tarafından öldUrUldU!ttloll L Alman hava kuvvetleri, '.M0&k<r 
ti.r miktnr ualtılacal.."tır. nu azmlnden ve barb kablliyctınden fade et.ml.Şllr. Ya bm:;es"ntle de.~n hafüı.rm!l 

h!c;blr §CY kaybctmemt§Ur. Mos!to\-n. ~ (A.A) _ Ccplıcden ge .:iltle teşkll!er lh.-ılindc t.n:ı.rruzlrıı 

Japollya Amerika 
ile anlaşamadı 

Rus)•adaa "'e.!CD baberler iyidir. Ros • pm·ş insan ne m"'-e-ecc Sov .. ırn b.r tclgr:ı!, S:>Vyct lmvvC'~lcrlııln J n • ı • ~ .... • 
lof- Taganrok hattmuı 100 kllomet Ta.ga."1.rog ka.pılarmdn Alman hntl~ ycU-erc ağır zayiat verdinniştir. 
re ştmtillnde yeni blr umuml taamı,, 

rmdn bir ı;edlk cı:tıklar1 ve m'.!\"D.f!a :run belirdığt ve bu bölgcC!e tıtlyllk mu 
v&ffaklyeUer elde edlldltl tceyylld kl)etlerinl !lcrletmekto olduldarnu IJll 

dırmektedlr. et.nte k tedir. 
(Bartora./ı 1 inci sahifede) Von Klelıtın kumandasmdakl Al _ Bir ~hlr gorj zluı~ı • 

daki nC§rıyatı, Japon cevabın:n man ordulan rlcat etmekte ve bUyUk Mosl•o~::ı. 5So(A.A.) k- A ~1ıa~ Dbır diplomaU;a düşünülerek yapıl• mlltt.:ı.rda ber tUrltı erzak terketmelt habere gore, vyct. avve~ cr:ı o 
mı~ old~unu anlatmaktadır. ted' 1 1 net..s ha.vzasınd:ı Sto.lıno dogusuntla 

u - 1K ır er. • d } · l M t ROZVlil;T CBV Aul '.l'.i!;LK 1 1 klllp Rus taaTrUzunu hır ma en §e ırı o nn. :ı veyyev-
ETTı A mno arm çe K . ı n1m ı rd 

pUskUrtebilecek kuvvcu1 b1r menile. urgan 1 ger ıe _a ır. 
1 VG§in!1ton, 5 ( A.A.) - Rooee r1 'd ....,," dair hlçblr a.tlmet yuk Almanl:ır ı:ıu.hnreı>e meycıınındn 

t IJ :n.ı: • · d T k" t it, ub .... a • b• 1 ··ııı ' l b -'·- l.a 

Afrlkn şimalinde Alman - İtal
yan kuvvetleri d~man n keşif kol 
hırını pUsk.üt.müelerdit'. 

Al.ınan - 1talyan luıvn kuvvef... 
!e.rl, Mnrm!l.rika cenubunda düfmıı.
nın zrralı kuvvetle?' toplultıklar.m 
d(.lğrt.w~ttr. 

I~arıılıkJı yardıın P 
imzaladılar s o: 

Loml: 5 (A. A.) - S. lı 'ytt_ 
Polony • Rusyn lwl'lı]JlıpoioJI 

d.;m paktı, dtin Stalinlc 
\r.ışvclıili ı;cneral Siltors1'1 • 
d:ı i.mznlanmıştır. Paktııl 
lıUkilmlen şunlardır: • ıtiJll 

l!usyn ile Polonya bın'b ıet 
in b.!r müzaheret göster~ce:bl 
t>~tun hususlarda sıkı bır 
~·apacal:hrdır. Nazi cmpC 
beşeriyetin en hUyllk d~ dt 
I~nz·mııc uzlaşmak kabıl ~ 
r olonyn lıe Rusya, Blrle~tl 
ı imnnın, lngıl terenin ve di ~ 
teflklcrinin yarihm !le A~ , 
t.illsınm imhasına ve nih ıst 
:::dar l'arprqacakln.rwr. ~ 
uu:.ın'!ll Po!onya nskcr1e1J"ee~ 
:ıs!!erleriyl~ beraber harbe . }' t 
lcrdir. dt~ ~ 

De~ annnmeııin ronunds tc 
:ror ki: "Devamlı bir sulh . 
urun kurulmasında muttcfil'tl.,ı 
~et lmt'i bir !imli olmalrdU'· ~e 
:erin ac-lıebiyct vcrd;.;t ':O 
tekerrür e!.memesi nnca.k 
de temin edıleb lir.,, __,,, 

-----.:o)-----

., halatçılar!~f 
za al<redıtı . ,, 
Ank:ını, 3 {l'akıt nuıtı::l.i rJJI 

Tür1~ p~:-~ m:n l:ı~ti.,l ı:otu~ ~ 
landak. lmrnmnmcye bir tı1' Jıil!:f 
21nc d .. lr ohtt: lmrıırna.ruc ,·c ,,. 

,~ .. · yet! tc:r .. f'ın.:!:ın kabul edllrtı ğııt 
l3u l.a.rum!lm~ye g!5re ttb 

1thnl edc:tklc:-! mal tıeııeuerııs1'11 

luglllzlerdm ezan hn bcrle:re g6re 
bu znhJı birlikler, batıdan ge.leD ve 
SOUum Ye U:ırd!yayıı. uın~mak çare • 
Jer1n1 arayan mihver kuvveUerlııiD 11.. 
zer nde bu undukl~n satıil boyunca u
aıyan yol nzerlndeltl dllşmanla devam.. 
:ıı olarak tcmııs h::ı.llode ~ıu~cıakta. 
dır. Bu ltc:llm:Ic pek yakında btlyU.k 
b!r muhr.rcbe ~lıy:ıc:ıktır. 
Diğer tarıı.tt.ıuı, ln;;U..z as\teJ1 ma -

hn!ill, '1!.ındlye k 'tı.r B .. rdlynmn bU 
yUk E:1t:uıyn l:tı\'\"Ctlt'rl tart:.ıındaıı 

~g:ıl ccUhn:ıJ "':.nl. bu mevki.in M.l:ı 

mlb\•er k..ıv\ .. ucr.r.ln elin:!- bUJundu 
tunu lmb~ı ve d:l mnnın Ghlrro ilz 
bu ı:ııs:ı t>.:ınm b=ı.tı.sındn b!r nolttad: 
muknvem tte de\·~ cylcd1t'fnl Ufl.vL 
ctmcLtcdlr. 

v.;: ' u....uçımye aır o 10 a- tur. Alnınn tctıı.ı;1erJ bu keslmdek.ı .rço.ıı; . o ~ e .ra:a l h-W\.WIŞ r 
rafından Acele ile Beyaz Sara~a azı t bakkuıda su:mıaktadırtar ve mUh.m mıktnrda harp malzeme 
gön~e~ilen cevabı derhnl tetkık v M~:kovada muharebe bUtUo §ldde- si Rusların eline geçmlşUr. 
etmıştır. ti ı de m etmcltte fakat b'c;blr tL Londra. 6 ( A.A.) - B.B.O: 

Dı}tcr cihetten diplomatik mah• Y e iıı v: 11 bir ~ctıce n~eıııek- Bütün Rus cephesinde pek çetin 

ten P:! •• n::n Üd"nmes.nl ıe;ı 
cumbarı~:. merkez b:ın :8!1 Si' 
ıu;ıl1.ll nin·cd!~·rıer do!:ı:,rt!flC dl' 
b:m cr.Cl ı•ı-:ı tç:l:ıro~ aı.tredl 

H:ıvn sa.''~~a?""nda Alman tayyn tt:t' •k r. :ıl!"nn muayyen tı(r~ • .ııt 
r~lerl. Yedl. d,~tn!lll tnyrııresf dU· l:ilrfırı1~ me:::ıc.cete !t.:ı:tl edP"-
şUrml!;;Icrdır. · dnı~ b're t.e.p.hlıOtn"me ~ıın' ~ 

Dün gooe Sldi Barrnnl f.c l.far
&."l Mntntiı nrasmdaki düşmnn ti.&
leri ve münııScle yolları hnv~:!an 
müe.."Sir su.rette bo:nbalruı.'Uışttr. 

ü ·v r ite 
ta ebasine 

~ 

yaraım 

n n '? artl~rı 
t S!f O lRJOI' 

fillerde Tokionun. Ameri:~=mm I rat. lç eğer muharebeler devam etmektadır. 
noktai rıezarma göre tahmin edici tedır. • lı'raz U~r1em Cenupta Fon Kle1st ordusu ta. 
ve kati o!orok kabul cdilmeycce~ Tu!adab A1:n:; d r.ıo lto 1.§Y; kip edilmektedir.. Taganıvg'dan 
olan siyo.sr izahatta bulunup bu· lerse de u es e ~ c:ıe:.ea bu da çekilmc~e icbar edilen Af. 
lunma.dığı sonılmaktad.r. !'~ev- dalın 1~ kilometrelik m manlar, Mariuopola ricd ediyor. 
yorkta bir küitür teşekkülü olan ıunm:ı.ktruıırıar. Mareşal Timoc;enkonun Doneç.. 
bir Japon enstitüsünün kap~· Iinhl.re, 6 <A.) - tng\llz hava ıruv. ten başladuh yeni bir taarruz 
tıJdığı bildirilınel~tcdir. Bu enstı· vetlert umumi lıarargtı.tıınıo t.ebllği: Alman cenahını tehdit etmekte_ 
dan biri personelin Japonyaya Fena havnltırdal:ı sonra dUn Libya.. dir. Almanlar. aioer kaznıah 
doneceğini soylemi~tir. Aynı me- cıo. hava taıuıyeu ı:;entı mlkyaat.a bat valtit bulam:ımalıta, ricnt eder. 
mur Ncvyork'ta bulunnn Ja· ıamıştJr. lngUl.z cenubl Afrika ve hUt ken ~ötüremedikleri malı.emevi 
pon tebaru;ınm anc:ık ufak bir Frıı.ıı.su: bombnrdımno tAyyareleriniıı h.hrip etmekte ve yakmaktadır
kırmının Japonya}:ı. döndüğünil ı~untt ettildcrl alcmıar mı.rva.flak!yet lar. 
m;ve etmiştir. Hiçb!r Japon mem le Sicll Rezak'ın ş::.rkında dtışmıuun Moskoıva ~inde v.ıziyet 
lcl:etine dönmek e:nri a!nuştır. motörlD ku\-vctıer...nln toplu bir halde pek ciddiye bet:zjrur. Bilhası;a 

JAPONYA HİNDIÇ.u'llDE.N tr.uundukları mahaller tlzcrtoe yapıl • Alman ta.:ınıızlarınm yap=lmnk. 
Me!bourc, 5 ( A' AJ - Cenup mı ~ ve blr çok ves:ı.ıt tabrlb edJ:mlo ta bulunduğu Volokolamsk ve 

isti!ca:netinde Jnpon kıtalarının 

1 

tır. 1ntilt\k'lar mU:aJıedo cıdllmlo ve Mo.iailk kesimlerinde vaziyet ;pek 
ı•eniş mikyasta harakete geçtikte- çıkruı yaugınlıır hcd:Oerc bir taç ki- cıddidlr. Almanlar, tank vt! ili. 
rinc dair alınan bir haber üzeri· ı ıometrehk mcsatcıere kadııl" görill • vade kuvvetleriyle RU!l hatlarını 
ne Avustralya. harp kabinesinin mU7tür. yarmat:'a teşebbllıl ediyorlar. 

Üniverai!elil~r yurdunun nrtik deniz ve hava kuvvetlerine mü- !tnıyıı no Slcilya arumda g1dlb ı;e Hatta Mojaisk kesiminde biraz 
W'm taburu bi"'':l!!mc!a kuru!m:ı.sı h;m emirler v<?rdiği öğrenilmi~ len rörnorkBr!ere dlln bom~ıı.rdımnn iierlamişler. fakat Ruslar. bu 
k et:nl __ ml t r. Tailin t.nl:ıı.ıru için tır taJyarelc:1nılz mltrnly!Sz ateşi açmı§ ilerlevişi durdurmuıslardır. 
b •r:lm bir bı:.a :ı~ı:.!ttadır. En JAPONLAR MALEZYAYI lıırüır. Snr.";lovannl'de '11mend!!er Mcıskova radyosu, diln e;ece 
geç i.!:l nya '!ld1l?' tnl:m ta.buru TERl{El}l YOR batıa.rma taarruz edl\JJılt ve petrol Moekova civarında Alman taar-
baf;kn bir o:naJa tıuımacnlttır. Sitt~apur 5 ( A A ) _ Japon- ~·UklU 24 vagondan mllrekkep t>ır tre.o ruzunun biraz hafiflediğini ve 

Y rt açılınca~ n kadar yo!r.sul iL J:ır MaleZ".:ayı terk~ devam et• tam:u:ııyıe yııkılmıaur. Barı ııııuyozı Uuslarm bazı kısımlarda biraz 
nh» .. Mit ıaer iMn te .. bifne çalı~ - mektedirlei· Bugün de 24 Japon i.ara da bombal'lr nWmış 9e yangm. ilerledilderini beyan ctmi~. 
la!ı .ro':ruıı.,k ~nrtları, bugünlerde iş adamı, bir Siyam vn.pu:'U ile ıar ı;ıltanlmtBtır. Bu barcketıerdon Y~ R~s~ar Tikvin ke~iminde b!rkac 
.tı.k·b-J e bildir 'ecektir, Ver:len hn Bang!tok':ı. har~ket etmi.slerd~r. Wıh3. ba~Ji.a hareketlerden • tayyare. kövil alm·1Jlardır. Bu kesımde 
l'Crleıc r·jre, F .. lllt~lerin birinci Buradan bir J:ı.p::n \'apuru ile Ja· rniz dönmemıııur. hav~ ısa~lan fenaiaşı_nıstı:~ 
n:nrflnr na J c::l n pek ili derec~. ponvaya gideceklerchr. F!_nlenn Hans:oe ~s?n~ r:erl 
de ı:e_

1

, n. <i 'er sı.:uı~rda .i.!:e iyi de Muhtelif Japon gnzetclerinin Pf,onyada mutlh ·iş atd!'i!'I hakkın~a~ı Fın ıddıalarJ 
rec::ı" ııe cı:~-n 'e ~\·emteyc ~ ve haber ajan8annın Sin!fapur- 1 J ı tcvı~ ~ılmemıştir. .• 
111t otliycmıyeccJ;1 bır dunu:1da o.. ~ki muhabir ve mı.:hnrrirleri de Vışı •.. 5 .. ( A.A.J - Ofı ~~n: ~2-
dı(~ !tayın ,. •k1:ıo'ln yo:csulluk 1 gitm~lttedirlcr Yalnız Asahi ga- soiitı'<lar d~a l?OIU':.l"n Azak denızıne Aa,. 
k" ,';ıclı ?e an:· :.l:ın tnıc.be parti - zetcsi~n muhiı.biri kalrr.al:t:ı.dır. :J 1 d~r"~ütiln R~s cenhesi b?ywıca 
•re bılclir lec .,;tir. Pnrtı bunlara 1 J ı\PONY A IItrm!c1DEN ~oru.memiş şıddette çetın mu-
"'!:er nv 2~ Ura ıura ya.rdnnında bu • .ı. ÇIKMIYOR " ICony:ı., 5 (A.A.) - Konynda 15 ıharc:beler cerevan etmektedir. 
l;:~ur. . vtldanberl re~tlanma~'8.?l so~ln.r Son haberlere göre §İddetU lmr 

Vag;ngton, 5 ( .A.A.) - Japon b:ı.şln:ı:ıışt·r Şehirde 15, mtilh~ka.t- fırtmafanna ral"men Almtınlar 

Sircııaik sahilleri açıkln_nndn ~r Bu· t&;~~tn:ı.me~~:. rl yeU~_~tt 
Alınan deniza1tı gemisi bır tngıl!z ·ı·J1'1 ıır 
t r ito muhr'.biD to Ille ' Ucıun 1 rcrn::.m'1 !.U:ı:n:nter1r::ı 0 ' i l 
~!:. h e • rpıtm s:ıydftcak ve t:ı.:ıh' Utn::_ıne) .... ıll euew ve asara ı.:gm ~. _,.,.,... 

• • • 
Hds?nki. 5 (A.~.) - I>üıı nk. 
~ ~redilen bir 8.Ekeri t bliği 
Hang~ böl&etrlnin Te Haııg6 fehrl· 
nin jyi muhafaza edilırı4 bir vıızl· 
yette .olduğunu bildimıc'"tedir. 
Hnugö .kilisesine, bir QOk diğer 
&.bidelerc ve ihalkm a.h~ap evlerine 
bir ~ey olma.ınl;itrr. Yalnız Va.sa 
kales: ve belediye dairesi tahrip 
t>dilmiştir. Kilise, sinemaya tahvil 
olwunuııtur. 

••• 
Berlln, & (A.A.) - Alman mu

harebe t.ayayrelf'rt ~ UkkAnttn ge
cesI mD.blırı askeri hedeflerine 
cesı Molkovanın mlihbn u!<erl he· 
deflennc taa.ıTUZ etmişlerdir. D.N. 
13. njaruıma gelen bir ha.bere göre 
bl.r istasyona bir ÇGk boınba.lann 
lsa.bet ettii;"i glSrW.mllştUr. 

Mec:is toplant~sı 
A.akAra, 5 (A.A.) - Büyük Mil 

let. MecUsi bng1ln Şemsettin GUn
alta.ym ba.ıtkanlığmda )"&ptığı top
lı:.ntJd~ den!zaltı mrufı mensupla· 
rma verilecek zamlar ve tamıin -
ter hakkındaki kanunun btızı mad
delerlnf değiştirtn kanun liyDıuı
nm birici miizakereli vapılmqttr. 

M ecl:is pazartdl ,gUııll topla.na· 
caltm'. 

ı yanıar h:ı!tl,ında ltaının1 t•"'" ıJ" 
ıunm:ık fü::e:-e bu t.an!ıl!OtnııGI, 
hurlyct merlt.ez b:uıknsmcıı ,,.,,,,, 
mur"k:ıb:ı mcrcUcrlne tevdi 
cakt!l'. 

1ST4N8UL 

ijl ıııııı~ .ı.tı 
:mı 
Müthiş Aile 

• • * 
tstıkW Cadd~-.l 

KOMEDi KISMJNJI'"" 
BugU.o GUıtdU.a lf ~ 
ÇOCUK ovuNıl 

Akpm ıo.ao d•.: .. ili 
SAADET Y.UV ~ 

-0-
Be-vo~tu Halk s;,,ı,ı 

S~.r"ıl!ef~ .. e b•Jr hükumeti P..oosevelt:e _Japo? 1.;·· ta ıcı 63.ntim 1mr vnrdır. 5 günden Moskova ctrafn~·da. Voloko~arrısk 
~ 7 ~ t:ıbr.nın Frnns:ı lllitnı?1etı !·e ~ don ı;azUlmc.mistir. Dün .sulıu- Ma!ovnr<>!lave~. Moiai~k ve TtI. ltal,a U,. 

Y~~ıl~ nnıa~ma muctbıncc l_h~- :ıet sıürm altında 25 i bulm~tu. la kesimlerinde b\arruz!nrına de. v 
cjuıa\ıet dı~m·dn bult:~;I~l:lnrmı ~·~ _çm~n \'!im ederek ilerliyor. Moskova · UcareUmlZ 

Dtll;Un lUrıtlne 11 de, ıOC" 
Bll7flk Film Blrdea: 

l - Dlfl farza'I (Tilrtr0"1" 
t - Btıytık Vala (Stra~ 
3 - Klng Kong - nrııoe-.)/ bu F;~nncrz. m .. s .. c!111;k~~ı ıc:ın bır 1 c t d el nın rerilerivJe münakale hatları 

" (" • tc.ıhdıı. teskıl ctme:.rt ... oırnosı do-. aphe er a ur um tehrlit a!tmth bu1unuror ş ~rimizd b J it.al tL .P~0,,~urıyerc b~:1\,~sk~ layrn-:ıa Jnpon kıtnlarm:n ored~ f.i ' Cenuota .. Rostof ite Tas,tanro~ earc~t lıeyetie te~:a:e tcee~~U!ll::· 
:lw · Jn ... _ a~ r t:: ~.a. a; .... na 'aka. buh.~tın'.<lları el~ oldugunu b:- (B t fı ı inci sahifede) ara..sında Rus mL,kabil taarruzu :ine devam etmektedir. Oğrencll . J 
sı c r ~ ~'l ,.e 1:1 ~r. 'f. ., 

1 

ciinl!;-1.ir. T ~ ara devam ~ivor. $inıalde Tikvin ğim:ze göre heyet bue1}nlerdc An- Birinci •ıtl :B:ı l 1v~~- uı.ı;ır n . ~'lı- o~lu J.?\:GlLlZI.ER SİYAMDAN geçmeml.şlerdlr. Fakat Almanlar ta- kesiminde taamızlar ve mukabil kva.Ya ,..;deeektir. '~arkl Pfnts, ••t f... ..11 trtof 
R.f ... t ı.c 7...e · r~:v.:ı koyunde o~. AYRILIYOR amı.zıa.rına devam etaıclıtcdu1er. tan 1 .._ • • b. ini t k" edi. - .,,. .w mu enassıs oo., d 
r::uı Hayi o ~'ı.ı /1 'i a a'nı·mdak: . t • rru.7.lar ı..ıırı ır a ıp Spaka ve Ankoro Victorya De dl • NURi BELLEP 
e ' i b·,. ~ .. ı:--;: •;·do ~yı dün d~ TOI\YO, 5 (A.A.) :- pomcı a- Cenub doğucla Elduda.'ya Us~Us e yor. ğer ik.i ?.attan mürekkep olan 1tal. ·--_ J) 
,,..,.. .. L ... ~ ~~ ... ·~' d..... -· j~!''3Intt E:m~':'tn·1 b1Jd,:iliyor: y:ıpJıın ilç Alman taarruzu kcndılerl- J\loakova, 5 (A.A.) - ~vda y.u:ı. rn.n lıe••etj bura va daha evvel ..,,. .r~"IB ft' Rf?I! RASTıU..dV'" 
1nD.ilgu}.., !"' r ır i\.a\'~a ıt • • " ·1·-· d""n 1 -·1· t .._ bl h •"l · • kıızanGırmı •·- 1r .,,._ - " ,) o - -"' ... - d.ı A ı: ı., .• - • ,_ ok ır~·l•z C1C1 !~l u n··ı z e.-~- l!e r ıı,,. ıı.rıı... .-... .. ·'"'. tnİ§ Ve ba?ı tc"ebblliılerde bulun ~ A Ueddftıl ~ ;;_,-
l!iOut:n .ı.o.u, u .. "1 Inl .C.en.Cr- ·ı... F!' tHlerı· ""ıyl., .. d u::::,_ ro111·•cr mulı:ı.bU taarruz.la luız.arulnn ' •S:>"''"et: kuvv tıer!, ?Oln Volokc-•ı ~ . akara •· n· t ~ l ·- . • t hJ'k l 3.S! lıç .ın .ı < ...... ....,. D...,.. • ., • 1 nıuş o!.an ltalvan tac.Merlndcn mil MUDJ'flM llBllllf"rl: 1:5 tt"JI ~ 

1tn. ! '~o. _ R,~· ... ~ ,:-ı.ı, ~ e ı el "·a~ .• dan nvrılma<Ya çarnrmrn· urazlni.n bir l:ısmuıı geri alclı!t:nrmı l:ımsk ve Tuıa tsUkaınetlorlnd~ k&raı-! rckkep he etie de tem.na halinde-
sur,. ~ ~· .;~ -:

1 
• ~:rrı:ctır.1 -= tır. Bu jlfi.n Birlc~ik Ame.ri!~a.eı- ı blldlımclttcdlrler. Almaol:ır. Mıır:;ş. lı!t taarruz-ara gtrl,ml§ıerdlr. KUn !E- dir. y ı•J•m•••••••::;:~ ~ 

:Y-rc.. 
1 

, .. ,. ,-
1 "::1·""' b r h:ud_ <'i"İ t.-ırafından yn.1rlnn bir t ebll- ::M~tnıb'u ve Scy{)l..J3uronı bOnıb..v<lı- tlknmctındekl hnrckO.t mcmnunlyctJ · 1 ~ 

baD~." • .,nz-y.:: !~ ... dır~~1~~r ği "'r-e .. ~n.,tTTJ neŞrGdilm;rtir. man et.mışır.r, lngillz tayynreıcr1 de veren bir .tnklgat göstermekte o'du~u . 1talya.nlarm demir, çivi ve nlU• 
..... 7:ı ~ . n <L c • ra. s:h·fondi~in~ gö..-e. Ta .. 'antl'a• boml>3.rdıma:ı.ı:ırn devam etınt,vlcrdir. gibi dUımanın YO!Jtıgı karııtltk ta.ar - mlnyom vermek hususunda.ki tdt.. 

n an c
1

·•·
1 

• ... c. d1 300 lrnd~ frPiHz ·tebaası ve Her mı tıı.rat. blrblrlcr.ı1ill i;cri kuv. ruzıar da muvaf.ak olamamaktadır. i'flerl plya.8nyı alü:adar etmiştir. OP'EllATOK _lft :re. h::..Ar.,. ı ı.ı ı·d z· K .... ,.-r 8 l'fö. 30 kndn.r da HintJi vardrr. vellerlnl hırp:ı.ı:ınnya çaııamııktadır. Cephenin ~ımaı kes!m1ndek1 vaziyeti . tal;ıuı fiatlan bu maddeler tlzc ~ na ı .ıya o .... i-rft 
Liby:ıda lnsillz ltuvvcUerı hiç ı:Upbe umumı 8'Jrette saııuı bulmuştur. Fa ·l rinde eim:ı.l memleketleri fiatlan • tJU!lit,I t,~RAJll ıJOC..1'~_J lı.. •.n ., bı•i t!rnuştur. •f d İ • yok ki Al.mB.Dlariıı ıxıukı:ıycso edi:mt.. kat Lenin.."'nld • Vo~okolatn3k bQyük nn nnza.ra.ıı daha mutedil bulun - Myoğlu lstık1!\J Caddd ~ Alı. ' n a• ~ n:ı cll' .. ın·~. ifa.. F. ·şa e ı en h rr s~r > t ,_,. 

d :-de a ., _1 • ~- .. da R;ra~u j i • ~ l ı yc::ek derecede ııztnnd:ır. Aı:ıcnk 1n • yolu ll%eriiııde ve Mojat.k lstlka:mc • maktadtr. Fııkat tal}·a ile ticaret Ar.art.ımuıJ ı Neıma '-
glliuer ı..ıı.z.ıa zayiat ''ermek ıatcıue- I tırıdekt gergtnllk azalmıı.m:~trr. Le • yolu meııelcei allb.dar ta.ciıierl au cta it""*-__.' ~ ~ 

: ~~-: ~~~ ... t~r ~di!:ini y:ıra:ad i?:ı- (Başf ara/ı .1. inci sahifedci mekte. ' buna muluı.tıil Alman kuvvct-
1 

nlngrad ve Vololtolaınslt bölgesinde dil~llndfirmektedir. ~· ~ t~ 
_ __ t.t h~J;ı~ında resmi tn.hkika.t aı;:.hı- ıertne yardım yo!1ıı • .-ını tnaıal'.XU).°ie u. dUşmanm 9 Uhncnı t.oplıınmı;tlr.,. ----------,:,:.um••••••• ./ ~ 

.,.. 1 1 ı. . .. ·•ı· . 1 <'.ı -1 1 Qlldi~lerdir. pıımaya çauvmııld.ııd:rlar. flu ııureue Pravda gazetesi ~an illi.ve .e<U • ~,.."' "' ,.. "'."' "" "' ,..~,., ,.. "' ,. ~ __. './ 
"".-cm~e .... ctın uç mı. ı ccr.:ı. I Rm:velt buglln ö~ledcn c-onra za!crt gar:ı.nUye aıacaklaruu Umld et )Or: >.~ - .., 1~;;;;;;;~~~~1 

y~fu.c aJ m :_ma;.da yardım Bey:ır. sara>•& ta:hrlye n:l2..ırı al- mckteı'.firler. Alman:nra gelı.nce. tı:ıts. "Gergin vaziyet, ?ıloskovayı clMf ~ \«~ tklUllS 1 
fı. :;::tı her %aman c~e geç. b::ı.y No::ıs ile gorl1.şm';.iş ve bu gö- yatırı d!ıima cllcr!.ndc bulunduruyor • surette tehdit eden b!r Alman truık uı ~4 Ahm~t A k'kovanla 
m~z. ~urL::ın ba'-,,.amı:ıdan rü-:rıed::n sonra gu.etccil:rc }'~P· ı:ır, Be!kl de bullB. mecburdurlar. F.'. m~ntntn hareket nokt.aaı oııı.n "J\ıla •l a'ıı~ıol.nı l'ılllınııa.n• ..._ ... No. ı 

"· ~ 1 t iı.....ı•· ı.r.r- ğer ö.'.:iy!: oımas:ıydı, Romel kuvvet- ::lmnnda batlamı,tır. "~ Daardall aaacrıı n.-rcarı _., U i,.fifar1e c,.,~. ·~ lz·•rb;:m deri. t:gı >e~ :ına tn, ı.t>"I m: un na1.'lr- l" .. "', bu --'eri '·~---.. m••dL u.ına. ""' 
..... : -: • -:. 

1 

..... ..... ,. • brm gr-.Ii rnponı :ne suretle ::aze- .•• ....... .......... ... - Mo4'!{0\"tl. lJ (A.A. ) - eenup :. CPn 'fftftra. ·~"'' •91!1 
lerır.-.ızı T ıırk llava Kurumu. • tetere g!tff'i.ni tesbit fç'l.rı nre..'jtır- rı. bir bı: gUD ~cinde l.D&W&leriA bir ceohC'e' nde Rus !kuvvetkrl ıoo !:?Jy '\. ,.; 
r.a rıcrc!im. ma y:ıp:ı.cakdınnı bildtrmi!}t.ir. lıar.eketı bck!enebı.Ur. islirdat etmişlerdir. 1 ~ ,..; 
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~\KAYEJ, Va~!n,i~in dördün-
,..__~.~ . cu çalışma gılı · 

A•IE Ye Macera •••· ı 

Me-chul Kad11n 
Çil te cınaget Son , Vllda vııavet ve be:edfye ; Nakle~en: Mu?after Acar ==:=::::f. işlerinta gösleri en başarı ar Erl<eğ.n sesi yumJpıııl§tı. A·IQrmm yanma ~rl~. Ba-

JorjJIGton 

yor? Vali ve ~ Nlıll Dr. LOtıl1 I mcktcd1r. Bu hW1uswı temini için ta.. det& yalvarıyordu. Suç üatli.nde balanr.dan kalan s::rveı pak a-
- Bu va.kadan eonra temyiz Kırdar, btarıbwdald bu vuUesiDde Ukru edilen bot milyon ura.dan bu • y!L:a:anan bir çocuk gibi yalva· va.ılı bir şey idi. Kahve tarlalan 

reisi uzak akrabalanndan biri t.ıçQucQ J1lmJ biUrmlf, dDrdODCU yılL ?;Une kadar şınıan para •.uıs.ooo ııra. ~yoıdu .. Aynı dakikada kapı borçlan ııncak Jcar:plarobiliJ{i~ 
Ol~n Beri~ Saviye ismınde bir na bum1f bulwunaktadır. dır. Bunun ._000.000 l1raaı tat.ı.mWte bırdenbıre arkuuıa kadar a;ıla- du. Fakat hlttdUDet aileBlni ı:a~ 
atı şatOOa otwtuvor-. Dl'. ı.euı Kırdar, reom ile 9enl' aynlmqtır • .8u para, EmJıı&ıO. )'&r.1 rak oddDlD hakiki va..:iyeti tru.~ bedenlen bir tanninat verdijf 

-Nasıl bir adam bu? arfmda t.ianbulun wmm " imarı dımcs bal, suıtanbamamı, Be7Utt . lana çıktı ... Bu fakir bir aile ıçin bu para a,.U.de kahve tar-
- Garib blr :::.da:n ob;a jlerek. JOIWlda blltlla gll)'ret " ener;la~yıe Koeka, Gazt bulvarı. 8Urpagop, Bar. oc;ıası idi. Içe:ide mobilya olarak laları kurtulclu. 

CfvarcialtJ köy1illerin bir kısmı ıeceU stıadnaıo çaır1m11 muvattak oı baroe aahuı, Kadıköy aa.basmm tman bır yatak, bır koltu~. bir masa Fraıısuvu lle Frwuva biri 
kendisini taparcasına eevdiii bal raUf\111'. Meydana gelen eeerıertn dtın tçtıı pnJreA tat11Dllll lfıertne barcaD. ve b:r de limba vardı. ŞCiminenin leyll m:?ktebe diierf J:o!eje j(.dell
de bir kısmı seılm vermek bile ,arım kaD 99 at.et lçtnde çalk&ll~lt cuıtrr. Bu harcanma muntazam saba. üzarinde de yalnızca. bir fo~raf ken birbirlerine f&"".Juile lbmı ol• 
istemiyor.. b1r devredf! buırlanrp bafanllllll oJ • lar meydua çıkarwk mOMkeıa q makinesi R~rtllüyordu .. Odadan duklanru ve bu ayrılığın p.lk a-

- Şilpbelendla'ttnlz klm8eler auttı dlllQDIWlne bu JOlda baJ'C&D&a &erint kotayıqtırcaak Ye belediyeye içeriye kayan bir göz odada Je- ğır ola.eaiım lıJaetmiş!erdi. Kene 
var :nı? .... gı.n tı4brGk1Dltl blr u, d&b& mey yenı eansıar u.ertnde varidat temın rasden başka ki.mcenln bciunma- dileri.ıt yeniden birlefmeie ~ 

- Bjrinci dere<!Me tftnyfz re- dana ~ıkar. tıderek arfedJlen meblı\tı ka.rpJIJ'll dığ.ııı görürdü. Evet Jerald bu k~n bu mUth~ darbe ara:annda 
isi ıelivor ama, el:ımiade k&t1 kym vaıtmu.e J9Dl Jdmda da tıa. caktır. · fakir aile odasındG ralnızdı. Ve mevcut~izU ba~lann tan:uıen 
bir Gelil yok.. fU'l1&1' dllerta. • Bu l&lt1mWdm 90Dl'll buraların pllıı bir saate yak n bir zan:andanbe.ri m~ydana ~ıkması için mllkemmel 

- ~ka? • • • d&bllmde ıDnu ballallllllf, bı.r kwmı şöminenin üurindeki solgun f~ bir ves!le oldu. Fakat tnsanlarm 
-Bir de maktul kadınm Qvey LOtft Kırıtar VUlyet " BeledlJ'!,.e tkm.'.11 edllmlf, dlgerlertıuıı ücmaune tografla konu:u?°;cıu. dnima mevcut bulunan çift pbai. 

kardeşi ve eski nişanlısından ait lfıer etrafında ~k makamlar· a>e)'derpey devam edilmektedir. K.uıa. yet bu tlda kardq!'!r de kendini 
fiioocleniyoruz. la ~l'Gfllıek 8lenı Aııkarada tıuıun ıara gôre imar ııterbıt ~tk.k edecek Bu fotobraf •. Bu çehre, Frank göstariyor. Franııuvaz ile Fransa-

Hafiye f az!a izahat istemedi. maktadır. va11m1s ~tllldlD ...._. oturak ı.taabul d&lltllnctekJ u 1cua. Jerald veya Fransuva Jerald'in vayı b!ııırlı o~arak ya.~atmayor. 
Lion varma K:rince $at)bs:nı alarak oolis mftdnri • ~ .ueld Sfler •tratmcla tu ..._ da ıaıs yoı, cadde ve eoukt&D ln.210 bütün :sırrını teşkil ediyordu. Bir du. Fransuvarm ayni yqta o&-

bt.riye Fra.nsova NiD an yetinden «:·ktı. Llon'dakl me!a! k .. _ kcdın m:? Evet bir kadın. lkinci mal• ..... • ra.;;_, en daha 0ı--blltı wrmlftlr: metremurabb&ı, aaıaıt ve atnuı -p. -·- .~u. '"6--. 
\'ini ve Lton polis mu . arkada.'' Moıison ile Sen Luar ,._ Geçen çahfına )'1lmda tstan • t&ma. 22493 metre tuıtı .-. 4067& smıt bir kadın. lkincf sınınf bir daha müşfik daha haasu oım.. 

Maton taraf ndan kar ı ::!es::.f:!~~k.ıraathane · bulun umran lfl•rine bllytık bir bJL meıremurabbaı parke kaldmm. ü,&12 ~r~~i~r=~aıı 0:ıc...!_m:: zma muka.bil Fransuva daha li-

•• • 0

şato ~ır,.;aıne bir 
verilmle '"' tzlnden 

\adını evde bulamamJŞ, 
bilir. eehfrdeld evine 

ama bir mftddet eonra 
nJnden Ml'&O .-ıka • 

~~!'9.., ... bafifce kahank 
~~-rnllA. merak ed--rel< 
tonra~m a1tm1ıı" kil· 

• "1'1•••-ıı camaı:ıırtsnnı kana 
nld•Jftı ba1dt> cıkt•:rrnı 
~eJa korkmu1'. sonra 
~veti b=zim korrı;cıer. 

TtJ Ararrıa V""'tr1c \"e 
bir k~~ir.de de vi"e 

'fllrııe bir tak:m Prcek 
\>e ..,. ... ,..., .. ııı" h•1'd"'I( • 

• • • ıa deftm ettik. A-• -"' da metre murabbaı acil kaldırUD. Hlf 1 ~ yade eeytanla ali§ verif ediJW. 
ı- r·-··- tul evve kı kıyafetin moc&38.nı g~ birinin safbima mukabil, öteJdn. 

Ertesi ırUn akeanu hafiveFra" bilinde tmu itleri fnldpfa devam et. ıaetre mllc&bl dmu'. uı metre rir.>rdu. Kadının üzerinde basit de teYtanbk h1kfm buJUJl..-
euva Maran ~A.t arkad:m Mo mecra. 286 tul koruluk. 

1704 
metre bir elblee vardı Fot.ografc;mın d -.z--

rfson'dan fU rapOrU aldı: 1 ı murabbu ba&oll yoa. 
2080 

retUj ::rapu verdiğı pozun bü.lUn kötülllğüne uİ<a.npt ve mücadele içinde~ 
.... ıil'en ~atoda otu:-an Ber1o ••·aa~aı.maaar llUf ve 2 köprO .. z.ae adi kaldırım rağmen kad:::da bir masumiyet çen bir çocukluk hayat:ndan 

Savive'den ıeil'ohe etmemiz ic:tn 8tf tamtr edllmiftlr. Aynca buawıl idare k~mıftı. Hiç bir gmelliği, der- BOnra ilk ~klcrinde tekrar 
elim\zda hic:bir delil vok .• Ceset OUtçeamden ıdare edilen 

11 
kasada da hal nazara c:aıı>an bir fevkall• birleeen bu iki ikiz kanletln )[.,. 

Jer bulunamadı.. Ancak civar rauıa menme me~IJIUDıil DL imar faallyetıne de•am eclllmJftlr • delili yoktu. Ama nazarlan ga- rakt.eri böyle gliıillilyordu. au.. 
kö\•lnlerden bir kuımı clnavettn pnlanm&lar: lmar lflel'l moetakbel memmlzln yetle ı.engin. bakışı sevimli bir ler, aylar, eeneler geçtikçe tarak· 
ielendlfini tahmin ettlftmfs ının FaWı Fe--cullah efeadll S. No. 81 Pıt.ıuarmı da tıuırıamı§tır. Bı.nıann kadındı .• B11 cihetten Jeralde terler daha gUsel belli oluyordu_ 
lttde f&tonun bOvOk baca,ıt:"'1tlft eııntmen ht!D c;att ile >.ne Kısma &rUmda. ID70P ou.u Dlmm. 81rllecl • çok banziyordu. Hatta JeraJd Fransuva erkekliğin çıllflll!lğı t
pis koku1u dumanlar ~fun P'&Jh Hamamcı a. No. '° Dokt.Or BL laraybunau tehi•&&. mmınöntı • suı • ile aynı Jı:özlere malik te diyeıb.i:i- çinde eeki Metlere. eski inan1t
sövJQyorlar. a1 Duru ue Ze)'Mp Kocat.epe. raw. ıanaaameı. Talulm • Ttlnol, CJıan. riz •• Bu kadın kimdi? Annesi mi, la da iayan ederken F.ranauvaa 

Matu!On P.Skf nfeanlm ne kav- BultaD8eltm Kll'U .. Jlo. 10 ....... lb' • A,Jalıpafa. ,.BolUlglnln Anadolu hemeiresi mi? Evet daha ileri bi- daha disiplin], daha zze!d ve da
,.ıı oldu"1ınu battl vakadan bir '941 Sona u. Pet1n Namal. Clbetı a&zam, Marmara ..aaw. ÇamlL le, bu folograf Frank J~~!din iki- ha miilfilt bir hal alıyordu. F.l'9 
kac trlln evvel ara•arnda'bir mO J'atUa Karamana. No. • aKNp • 8Uyt1ka4a. Heytıeliada nt.smı pl&n. zi olan kız karde§ine aitti. kek kardeti üzttinde bUyük te-
nakftlf& ~tffim teebit ettik. t'. flUml ıuoer u. ~ DeDI&. antla aanm batta se.tereblltr.z. Ölen ıkiz ku karde§ine... alri olduğunu çok iyi bildiği için 
vey kard8'1 De araJarmda bir lıhCar kardellel' oad. No. " mmıen A)'l'IDa ıaıu w tamim pl&nlan da İlim ikiz kız kardeşlei hakkın· §elkat ıu.lerini yalnızca kendine 
aile meeeleet var. ~ he- dı. Tanar Kata. termın Dtmltaa. bUırlalulufbr. Bunlaraaa tıtn weu. da pek cahlldir. Bilir.en }"a!ım:ca 88klıvor, kardeşine karşı he.kim 
nOs mahiyetini f51retıemedik.. ratuı Alem a. Jlo. t PGlltacr Ballm de pı.:k bebgN&, Çapa ye§ll abam, bio!ojiz hususiyetlerdir. Halbuki bir tavır almağa çalı.sıyordu. 
Tamamlayıcı mal6mab lldncl n KCllV ·ıe Neon. übllp. nwa Baoa Dlvaıa,yolu Karamu.1tatapa1& mec!re • bütiln mesele tkiz:3rln birleş"n Fransuvamu kız kardeşine kal'll 
porumda ~ Omer 11. Mo. D 8allllal aeı.,m a. wılDba 9tr&ll. lluldt1 lm••m• --., nıhlarmdald hwsuaiyeti, huaasi- haJdkatmı hilrmeti va.-dı Onu 

•oriaota De lledllla ..,... -. UU&pam • ID7Qp ~ laG • yetlerlnl arayıp bu:ma.ktır. 1- k:r:ın bir en. evve~l kendiaini in-
FrantoVa Karan bır yandan 11'1.blL laltaa a. 110. lll 'l'Dccıu' lla ıcemec 11~ •tra.ıı. Met. caddul kizler bedenen ~ifttir. fakat ru citiyor ve onun gönlUııQ alma• 

muavini Moriaon'u tahkikata me met lfdl 111 llllbe ~. l'aWı. 1feb Dolmatıüçe &r'U1Dda1tl 8aba. Dil'- han olsun, zevk, muhayyile \'8 l- dan bir toruı rahat edemiyordu_ 
mur etmie iken di~ taraftan zadebqı Şeblt 11. No. 11 subay Bulp b&lıe meatreClD1D taulm " ı.,cırs. rade·bakmımdan bir te~tirler. Fransuvaz şefkat ve eevgt bi8-
da a.ra.stırmalanna devam edi • 01pa 11e ._. c... rata .-,., Yıldız arayı etratı, Bar?>aroe ttırbea: late Fransuva ile Fr:ınsuvu Ierlle WlandJiı kardef=nın ma
JQl'da.. TemTls ret81ntn ...... n.: .._. & ..._ ı•..., ......... 111 --. _, • 1• • ....:w: , ==· ...... 6ltlmtln araya liriP kendilerini &t!ee•llf ıtlDde9 gQne fena ta
kanmna tılhl bir WVJrf ~ baf • .,...,_, .._a; AbuaJ .aum,..a a ._...... •-•• ...._. pllDla • ayırmasına raJlmm vine bir tek biat:er fJdindi~ni g6rilyordu. 
landıfmı tesbit ctml9ti Kanamı No. ıo Ya'81U •1t ~ ue 11e1ıer ndlr.. ruh olarak kalmışlardı. İlk hat.alan düştüğü kadın'ar, 
bu kadar eeven bir adaımn. bil- BIJP2. A,JnOa aWDaıt tautm pl&ıılarmdan Ha}·atlannm hiki.veei hlçldmse evin dl§Dlda gece S."bah1ara n. 
buea yqb bir ·idamın aevdl~ üwQ T_.... ea& Mo. u B.r. SUrpqop •bamdald blulana •Uld tarafından bilinm~yen Jeraldin dar ellenceler. kumar~ bir ailrtl 
kadım GldllrdtlftlDf hic: tesadtlf w cahlt a. '!:dlbl .u..w. projeleri •• PreakeldlT ifna p:t.ıua umm teşkil eciiyordu. bo~ oldu. Kendilerine ku~ aq-
olunmamıttı •• Temvl& mükel1e üaraJ ....,. Dinil 11. No. a rmd&ll. s11rpapp. Abbuf.la muar • On iki ya.şında ö!tstiz kalmışları- ~ olan akr&balan artık: "Fra!l-
81 relslnden ~phe edllemesit. DD&r 8llarl TIClt dl .._ Durma. IJll karpmıdald Rum mearaıaı. Ka. dl. Bir miru meselesi için Marı- auvanm bu halini c:ekemeyiz,, dj. 
Maktulün eski nf•nl111 l~ ara· ADaN.7 a....- No. • aan.. dılllV dlYWClllll. Kallltoprü lılebmet. linik adasına giden aileleri, eervet ye mınl~-orls.Mı. Nihayet 
lira St6rilştQIO ve battl kavga- Bekir TUl De llurllde Tollu. A.baray eleadl. 8uadl19 koru Clftft pJADJan • aetlrmeslnl beklediklari bir ka1!.. bir gQn agıktan ~fa Franauva-
lar etti!deri teabit olumnustu. Dl Clm1 a No. • 11eaıur ı. Tur u. dır. ve itile uğra~:yorlardı. Fakat bıl za: 
ler tar:-ftan cinayetiı. ~teıum. s. N 17 u n:Nt &TODI.&& glsblikleri muvaffak olmalar:ua - Ertek kardefiıı daima bl}Jı. 
olm~~ 1bJm nten rUnlerde ba ,,._. A.tlt... AUb .Şllir o. • imar 111beslnd9 ,aı etlldlere de enırel tefldl ediyor ve yavaş vavq le ihtiras J)e9lndek~. dedl-
deltkanhım clnavet mmtakaam. !:. ~ ~ :':,~~ "-ro_":,U::: betlaiallUftır. Be7Ult • l'aUb tram .. mahwlma:'ta gldiusul'yorla&d~~ b

1
t
902
r I· ler,0 vazifenin ne demek olduu

dan c:ok matta bulundultu da iDii Plfel' ue lfaclJ9 Pek l'atfh lan. n.1 °""4Mın•n UllU Plbı. lataııbul kbtcl fellket h e ge~;.u. funu bir tilrlil bilemevecek. an
t.eabit olunmQtu, _, 9eflll9 a. No. a subay Nulf aut1an De Haliç arumdakl eabt., ıc.. ~inde Pöle yanardağmm ma- J:yamayacak., Oyıe Z&D"tdiyo. 

Maktulün üvey kan1eel DR • 11-· ddcly. lloda, UakOdar - Çengel'•ö. IOm feveranı neticesinde tehir nım ki Franauva Rld, hem de 
rlncle "1ı>belf'r towanıvordu. Alım u. Şermin &Rat. yQD taıaua.ı pl&nJarl. TaUlm - Kara mahvolurken ölen binlerce kişi· QOk saki bir c:ocuk. fakat bu ze!tt-

Fransuva Morl80n '8haen yao rauıı 8araçbaDe s. No. 10 KakiDlat lrOJ. Takaim - ıcumu111 Vl1&dllklO nin listeeJnde Jerard ismi de var- sı çılgınlıklarına himıet ettiii i-
tıjtı tahkikat neticesinde Gab,.1:31 Tm'all De Keriman aaa. l'atill p1ıa- ,ol ıuaerram. ı.tanbal clbetlDlD be - dJ Acı bir teıaadüf eeeri olarak çin mahvolması neticesini dotlu
ianrlnde!d bu dellkanbnm nyrl debaff. B'ttz:19 cad. No. Hl lllcs&CI olb lnfa ecuıııı11en yangm aab&larııw teiiket gününde ikiz kardeşler racak. Ve~rahut ta bu zekl omı 
meşrO bır cocuk o1dufunu ft lvi Bedri Sayan Ue Şema Karan. alt imar pLlıılan UZerlDe etlldlen de.. Franada bulunuyordu. Franeu- kurtaracak. 
bir 17.dfvae •ranacafr !!1'1.d" Uvey l'l.ıtb lluatata ,... il. Mo. 11 ... •am ed.1melcte'11r. tmar fa&UJetl ~ • vaz ce:ıennem dediitt leyU b"r. mek Franeuva yava.ıtÇ& w korka 
kız kanleeinin bu vutvetf mev- mor KAflf Bora ti• l'eftl,. Qetbler'· pwrken eski dunımlar fototrafla t-. teJrte okuyor, Fransuv:ı da bılahı- ko1'ka cevaı> verdi: 
dana koyması iht1ma1fndfn c:ekin - - • bl& ecıtlmeJctedir• re bir muallimi ite kavga ettiği Ve o IQııden aonra FruuftS 
diifnl ve bir de arava mfTU ~ ı tsnırıii"IC\i rad:-J. IO:t BtN llAS'l'~ DDAvt llDtLDI iein kowtduğu Sl&ni!'las'da bul\l"' kardaşiııi doiru vola wvkedebil• 
eelesl etrdiiHni tesbft etmicrtl _ -e- :_ı nuvordu. mek icin. bt1yllk bir mücadeleye 
Nihavet ortada bir de 8ldt1rillen Gıda ID&ddeleıtDln lmntrolDDe asa· Ke!ldilerint bUvUk bir nıatome giri§tl. Franauvaz kardeşini kq 
erkak vardı.. ·ua llOaUt: Baflf ,..,..._ 7 G; mı ebenual19l ~ baat&Delertıımde sokan bu felAket vetim i~tizlm defalar müthi-. da!'U'erden llOllra 

Bu 61d'l!illerı erkek haldrm"'a· AJaDa baberıert. s.oo aen1on11ıı: parça· ı halkın 8lbbl Dltl7&Çtaruu lmklD ma. birbirine daha cok vaklastırm11 bitkin btr halde evve f'etinnlt. 
kt kat1 maldmıth mu&vtnl Mo · ıar, ıa.aa Kal'lflk f&l'la " ttırl&Qllır. betinde ıerıne ıeurmete ~ıttrr ve bu vaka.dan ac.,ra lrendilerf~ ka,,rya dayanan alacaklılan .sav• 
rlet>n bir raponında eu tekilde ıa.~ AJana baber1erl. 1'.00 Kal'Jfık llUbtellf baat&Delerd• 800 blDdeD ıu kucak aran ve ale1ernden ka1an mak icin ne fedaklrlıklara kat-
vertvordu: • ..rkı " tUrkWer prorrammm deTa,. la baataya balalml§ bir lmulı a,akta kO,.ük serveti hüsnü suret'"" ida· laııımşb. 

.. Bulunan kanh e1n;tıe1eırın T Al.,, mı. H.80 Ankara Sonbahar at Jant tedavt edlııDııur. Bu bUt&Deleriıı Ilı. re etme-?i v~deden bir akra.bala- Kardeffinfn bitkin bir halden&-
eon fttminde vene bir mfıh<CM'dtst" &aruun tabminlerL H.40 R17aaeUcOm· Uyaç:an temin ed!lJnlt. bln&larmda ------------ damet hiS!iJe vorgun. bitkin bir 
ait o'du"umı tf>t\bit ettnc. ve h1ı bur bandosu., 11.ao IUJ .. uetımbur tadllAt icra edllmit " 7enl k•mJar Hava Kuı-nmuna halde ~unduğu mmarı12r bu 
arada cok qarin bir baldkatı DlArmODUc ~ tcımerL lllve edllmlftlr. Bundan tıqu kaza rd d" • ı gene: kızın 2östcrdif!i maddf ve 
lJ!P"•~ona knvdnk: 18.03 Mtlzlk: Çitte faad. 18.40 Raayo dlapanaertert de bQyOk bir faaliyetle ya un e mız • manevi va~rmı b•~kimw f7linn0-

Satoda ikamet etmE'kte otan eller 1'etden) daDI orkestram. 19·00 Ç&lıpnaıanııa deT&m etmlflerdtl'. IM1&Qa IDMDhlr clDDJ'MllUll ıeçtrdlll yort!u. Fransuva'n-ıı tamir edfi 
ve temyiz meh'lramesf reie;1'in ~· KoaUJma <Kabram&Dl&r aaaU), 1911 YENi OKUL clNAIABI btlrabb ydlann ortaaatda anla tt mez bUtnn hata!arma. bOtUn ct1-
za.1t 111,rabası olara'k t11T"~·"mtr1 Radyo (Rer TeldeD) d&DS. Ol'kestr.. llAZIBIANIYOB mes"al lcalm:ıll Po1ıı en ?wvveW taft, gın''klanrıa kız ı·aPCl~t röMla 
B"ris S..ı.vive ic:rrılnderi zat kenh Pl'Ol1'&mmm devamı. 11.30 Ajana. latanbuhm en mtıb!m Dıtt~nn • dallm kanetlmld aıt&umüla mUaa. ~rol ve nihavet btr s;tn anresin
clhic:-ot<>rini bu1d••~nmt:Z v,.,.,,. mi) ıt.f3 Serbut ıo d&Jdka, 19~ Kal'lfık dan tı1ı1 de fOpbeats kı mektep lhUya. klDıUr. Bu ptba ea !la)nU kuneı do.n ka'an bfr ka .. narra mf.cev• 
b"ndi, J 8"19")" ffe anne cihetin p.rkı 98 t11rktııer, 20.15 Radyo gue_ cıdrr. Telli b1Da PPtmna&'A imk.ln y.ıaıbal tayyaredlr. Ona blr ~rl tle her.>tı da tük•4;tijn bfr BT.lda 
den akraba imi,.. t.at. 20.a 0yun havaları. n.oo Ziraat kabil olmadıtmdu mUhtelft binalar 419 o1aa yardım etmett unutımyalım. kar~eşine boş ellı!rinJ gösterd!. 

Mtwl .. ,,,, takvlmi, 2l 10 Dlnleylol tsteklert. uuıı aurette tamlr edllerell llk o. ( Df>vam, ''"r 
(8Dflu tl(lf'fn) 21 • .ıs K"Dlloma <GUnGn mneıeıe t), inal baUD• geUrll:ııe.ı lÇtn •tm aım. Hafta temsilleri 

NAKL11!Dl:JIJ• C"EMn NZJAT 22.00 Mllzlk: ft\dyo aaıoa orkelt!Ur, mq ve maa.rU mtldllrlllltl emrine " • Beyotta Halkevlaılea 
22.ao Ajana. 22 f3 Ra"70 .ıoa orkea rUrııl~r. Her batta cumarteaı alqamı 20.!0 

·!(ADIN: FAYDALI MALUMAT 

lJcuz, lezzetli mutfak 
1 
trası Pl'Ogranımm devamı. Blllwls:l biri -ılık duramlan 97 • da paar gtlntl ıt.30 da Halkevtmfaln '. 

- gwı olnuyan çoouJıı:Jan 19.:turmek Te 

! 
temafl ıubeal tara!mdan nr.ımekte 

1 
llk tahatlt vermek o.re prevuıtor • o!an temaillerde kalGbalJfı ımıemek t. 

1 
S cwnartesi Paur yom usutu, d•-11 cıe -aır " llörter &&5 ç1D ge~lclel'ln tematı gOnllnc!en e,·. 
:::. 3 ı. kia~n'7 • k~nun lGln blr ilk tabaU •••11111 ku • veı llalkevtmlzden ı..ıvcUye almaıan. 
~ 

1 
ruım113tur. Bunıarm ver1mll aetleeler m baleateD rica ederiz. 

tSTANBUL BORSASININ 

5 • 1% • 941 lo'1l"ATL\IU 

Londra l Sterlin a.2t 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
Jııladrld 100 Pezeta 12.8875 
Stokholm ıoo ın~ xr. ao.7e soaUK TATLILAR 

~ aıibl yeıumiyecek lan inc·r suyunu bir kaç tülbent· 
~eD aım.ıı. B'r ka~ t.cD geçirip silzmell. çekirdeği, tor 1 

)'f.t:ıyıp doğra.malı. tusu gidcfll<llkten eonra tencere i 
~tarda temiı eu Ur. bir ile gene atete koymalı. Dıbi tut· , 
t1an!ı ateee b'nd!mıeli, mamek için ka~t·rmalı. Btr k•· 1 
tıııaı·. Pllcllkte ind~., defa kaynayınca nohut kı:öaJ p.p ı 
bırakmaJJ. Sonn. ,.ne blr a~ da ctll1 IUda ez!lınil &nl ı 

llyıtdle en., IO> an katlP birlikte kaynatmab. Ya.. 
op polCaollll1 tolenl tılı n koyul.Aftaiı ztıına• ıteŞten indir 

3'!:-ıe emıell ve llmne!': mel!. ~lse,•e ılwıab t.te"'Jt"Be • 
ııo.da faydab bir cıct IVl:te '·~"&Afil .te ~ 01lı: 

. :-""................. .. ,.... 

t 
vencelhd lnıneu. Dmlt ~ 

ıC Zlllladeı 1'1 Dllmdeı ll l1k tedrtaat 111Ntmenlertnden terfth --o--
._ ~: • 1taum1 ao eden 710 kto!ntn maqlarl Gdellmlt ve Elektrik lruralan ESllAM "N TABV1IAT 

.. &tLıl.&e.! ~ ... L 

\itınqır. 
7.10 

dOfUtı: 
oe~ 12.05 

lklndi H.28 
Aqım lCUı 

Yata 1819 
tmaü a.2& 

-:.:. ·:: ·: 1 
7.2f 12.05 7.2j 
9.47 H.28 9.47 

12.00 16.U 12.00 
ı.a u.ıa ı.as 

12.44 il.il 12.415 

&e,Plctaş ıını:u~,·wcıen: 
geri kalan Sili fitntmeoln sanııarmm ı - Evimizde açuacak elektrik 
ödenmea~e de çallftlmaktadır. kurslarına 8 • 2 , ı94ı tar.hine raatla 

Sıvaa-Erzurum S--7 
% 7 !Hl DemJl'JOlU J 
cllrke:ı Bankuı 

19.78 
ıuo 

134.28 

Kurb:uı Bayra:nmda TOrk Hava 
Kurumuna yapacatımıs ,ardJml&nD 
cutan Kmla7, Çoeull ICabgemt KUl'Us 
r:ıu artııımda takalm edt'ecek " eıa 
mttfrinl memleket. ~ bar. 
canacaktır . 

2 - Derıler pazartesi ve salı ıün.. ._ ___________ • yan pazartesi günü bqlıınacaktır. 1 

len saat 19 dan 20 ye kadar devam ----

ed11ecektlr. 1 v AKIT' A 
ı - Kayıtlarım yaptırın!§ o!an.Janr. ABONE 

o stm idare memurıuıwnua mora . OLUNU., 
eu.tıarr. . ' · 



- - ·------------------------------ l'Allıı: 

<~I~I~S§I:!?d ;ı ~~~~~~~] 
., • • • .; 'ı• ' -

Ankara at yarışları 1_KA-Yıs>-tA_R_1 Bu haf la koşulara hangi ızw_ır_.um_u.c_1d-are-a1n-den-aı-dı1ğmı 

tl • k ? 604 men numaralı liman cUzdaoımı 
Q ar gırece • uy! ettim ,Yenl.slnl alacağmıadan es. 

rıah. Gongadin, Heybeli. Şans, 
Bomb:ı, D~ı-:ı.I:ıciro. ~cnkız. 

Fn.\•ori Aliş:ılt. 
m~5::;ri lio_ u: (lla.mlikap) 

ltislLin hnkınU Yoktur. 

Galala Meymenetll 
kat , \rJ.7 Kara . .. . 

Hruı 2 incl 

Sahibi olduğum 3434 sayılı ç!!t yük 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTin AGRILARtNIZI DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu ı uluları lsrarla lateyioiS. 

~-

Amn. ~81 at ~lanrm~ 
an bbincl hafta koşulan önilm:.lz
dekt p&W" gUııll şehiı ipc,dromuıı
da ynpıla.cakllr. Havanın soğuklu
ğuna rcğmeD her hafta bUyilk bi: 
meraklı klltıeei tara.fmdn takl · 
edilen koşulara bu hafta Yİne faz: •• 
at kaydedUmlştir. BllhaM:ı ÜT.erin
de çifte bahis bulunan dördünri: 
ve beşinci k~larm birer sürpriz 
le bitmesi beklenebfür. 

Dört ve dah9. ~'\ıknn y~tclı:i saf 
k:m .Arap :ıt ,.c l,tf'ı aklara mnlısus. 
• teBnfesı 24 ) metre. 

K:ı.ydedifc."l ntlcır: Bozkurt, G5 
!,iio, Bom GO kilo, Ttuıa 58 lcilo, 
.\fiklll 55 l:ila_ Ünal 52, P<>) uı. 51 
kilo, Ön.al 50 kilo, Ylldmm 49 kilo, 
Yel 48 kilo, 

ıırabamm pUlluısmı zayi et.tim. Ycnı. 
slDi çıkarnca.f;.,mdan cskL!Jlnin hWrrnO 
olmndrğ ılll'l.n olunur. 

F.tboru o~'llıı .l\lu!ltafıl O.uın 

Askerlik ilam 

------~----~-----------------------------·~----~-.-----~---~ 

Kanije ka ı Muhterem halkımızın namlı Kayserli 

Bu haftaki yarışlara nı:ğıdnki 
atlnr knyded'lmiştlr: 

nlrlncl koşu: 
Üç ye.<;mdn yerli yarım ks11 İngi

liz erkek ve dişi taylara mnilsul', 
mesafesi 1000 metre. 

Bu koşuya Heve , Elhan, Gül, 
Kilçilk Neriman iştirnk edecektir. 

Favori!! Elho.:ndrr. 
İlJncJ koşu : 
Vç yn.~n ctıf kan Arap erkek 

ve dlş't taylara mahsus. Mesaf~ııi 
1000 metre. 

Girecek taylnr Tarzan, Tarhnn, 
FJmi~ah:-n, 1\:urm::, Gönül'diir. 
Favorlsi tabia.tile Tar7.andır. 

V~incli ko u: (Yenic;ehfr J.io _u . 
) 
Vg ve daha yukaıı yaşt.a};i saf 

kan İngiliz at ve ksrakla.ra ın.ah· 
sus. Mcsa.fesi 1600 metre. 

Bu kşouyn. Dandi, Süt.kap, R.ô
ına.ns, Y ctiş ka.ydcdilmi5tir. Favo 
ri Roman!tu·. 

Dör<ltlnril ko-.u: (Te ·elli J.;o~,1· 
l'!tl) 

llı:i yasında ye saf kan İngi
liz crltek ve dişi taylara ma.h.cru..cı. 
Mesafesi 1200 mett c. 

Yazılan taylar: Ameldnr, Ali-

Günün en cn!.::resnn koı:usu bu· 
dur. Her ne kadar B<r.Jmrt ve Bo
rn f::ı.Yorl iseler de Pn.yn.uı.J.n ela ih
n.:.1 c-tm<!rnek gerektir. 

l~lftc ®111.s 4-5 inci J.rı:;mlıır ü-
ıerb:I~iı". 

--~~~-.o~~~~~ 

Bugi.in F eneı-bahçe sta
dında yapılacak ma.çlar 

1 bınbol Okull:ın Ftıtlıolllıl~ llı•~c-

1 ınd<?n: 

Fener StAdınd : 
l - Er. Öğ. O. 

H de. 
2 - Boğnzı~ı ı ... 

15.80 da. 
Hal•em: ş. Tezcan. 

tst. Lise.si saat 

Havrlye L saat 

Not: l - letanbul l.3. T. Direktör. 
lUğU tarafır.dan ~renaj yaptırılan Şe

ref Stadı ııon yağmurlar yUz1inden 
mo.ç yııpılnmıyacak hale geldiğinden 

bu sab.1.<lıılti okul nıııç!arı (27 • 12 • 
19.U tarihine kadar tehir' edilmiştir.) 

:? - Fener habçe stn.dmdıı yapılacal: 
noğaz!çi-Hayrlye Lisesi maçı okul • 
lar arası mllsabnknlnrmın en ınUblm 
lcrlnden biridir. 

Talebe Birliği Ça
lışı alara başladı 
(Baştarafı 1 incı saki/ede) ı 

ruz. Ürılver&tcyl öğreUın ve önc-
tltıf" heyeti Itc, öğrenmek için orada 
:rıuıunan gençlerle bir blltlln olarak 
tı5rUyoruz, Her t.aluı!l dercces!.nde eıı 
l'(lksek ilim kurumıannda. old$ st
b!, öğreUm v:ızif'esl almış olan ylik
.-ek §Alıslyctlcrl mensup olduklan ilim 
ve dalla.nnda b11~ rehberliği eden de
gcrll unsurlar oldukları kadar Türk 
ı;ençllglnln rejim ve lnkılft.b. terbiye 
\'tl nh!Ak l>r.dcrlerl snyıyoru:ı:. 

Talebe birliği te,,ekktllfindc bocala. 
rmm ilimde oldutıu {;'1bl, tnlcbcllkten 
do 'an ~Uynçltu1 Ita~&ındıı da. gen!: 
1 tı.n bıı!j•ndıı \'O yanmda bulunrnala. 
rını doğru, llizumlu ve fnydnlı b!llyo
ruz. 

.İçinde bulunduğumuz ateı;ll ve bulı. 
ı anlı tarih do,·rcslnln uzwı dUşünmc
ğc hncet l·aınıa<lıın blu: telkin cttiğı 
hnki' '.il \'C ~ruret!cr btilUn bu anın.

~ 1f, s.r •• ~ crind ol 'ttltunu :ııııatmnkt.a 
-Otr sar.ınm. 

D•mun karşılı r olarak kendilerinin 
) aınc:: 1) 1 r:ıtı msık, ıılılA.klı Ye vazife 
Be\ r olma! w bl.ıtUn v Tııklarmı, 1.:U 
tün Türk varı ~ı:un b :,TlnB vermek 
ı:;-ıbi, zat1:n o:ıl rın ıd alist :n.:hlannm 
t"lbıı cı:ın h rt-kctl ~ını be'tliyoruz. 

Ha!t& ba§ındon itib:ıren profesör ve 
doçer.tlerin başka.ntı:r nltmdakl se • 
çim heyet.len fa.kültc\crdc sıı.ıışmayn. 

ıw.ıwncaktır. iki lınfta içinde fakülte 
cemlycUcrl lturuls.cnltttr. 

r ., 
VAK11· 
.;ucuıaa çıkan CUtUD .ruı •e 
reeım.ıenn oukulnJ aıahlUZdm 

.\UO;\"I! l A.HU'ESJ 
\icml~kıı1 ~lemleıtet 

l('Uld«i ııı:m4a 

~.}llk 11:ı iM. Kı 

• "l lllt :.tı(J 1 U: 
'I •Jllli .,~ ~:.!(J 

ı )'ı lloı iKi(' ı 600 • ı 
rıırıJerJcn 8allun BırUg1 IC1D 

ay-:ıa ot~ı turu, dUşWUr. Posta 
oırtığlııe gtrmtyen yerlere ayda 
\"e~roJe beşer Kuru,, :c:ıırubedWr. 

A tıonc ır.ny<UnJ tı.Jdıren m<!ktu ı:; 
4'e telgreJ Uc.n.Unı nbone paraaı. 
nıa posta veys b:ınka ile youam:ı 
Ucretinl ıcıaro keccıı UT..ertne aHr 
l'tlrlı1)enlrı IJrr p~tu rrn•ffiı'1'1naı 

~AJUJ"'IA ObOU'! jOZllU, 
Adrcl! cıeğl~umıe ucreu 25 Kro. 

llAL"li lJCJ~ETl.EIU 

Bu clhd-0 wrdıkler! oncmi ı"i:n \"c 
terbiye ı~tcrin yakm ılg-1. :i.yJe h<'r ı 
:z man iz.hor buyurun Milli Şc!lmiz 

ve H.cl:t.cilmlıurumuz lsmct 1non0 bl:. 
yük 1.:a.':.tiynrl '' duyouı::ıriylc r.ıüj ·~
leyim ki l <':ti h Pdu '\ımuz tstanbııl 

T)nlvendlcı;i, 'raıcbc birHğınl de ylik • 
sek himaycl .. rint- nlM'l.lc lıit!Unde l:ru. 
l;ınmu:;ıardır. 

ı ıca. e• UAnlanwn sa.ııUm • sa 
un eondan ft1tıaren uan saytala 
rmda ~o. te !3ytaın.rdn 50 ~ 
~ISrdUllcU i'lyfıı.do 1~ UılDCJ n 
ııctıncUoe ... ırıncıcıe 4: ıııa~ıuı 
\ aru IH!!!Dlf!Ct? to Uradll'. 

8Uylllı; <:OK dııvıı.mlJ ~ 
c<!nlUI tıı\ı; Ptrcıı!ere ayrı ayn tn · 
:11rmcıer .s.-.~:ıuır. ı-:.cımıl UAnJarm 
' nttrn ır; tın I}() kuruştur, 

tıt:."'ln ~ıııtılycttc Ulnuyu 
Kl~tık il rı.1~u 

Gcnçl rimiz.in bu yUksclt sevgi '\"C 

ilgi eserini yürekten aevinP..,, k::ı.r :. 
lıyncak rma emin ol ml< ı ,;eni tC'. 
~hküliln mrm ekct ir.'tıllm:ia. yer tu. 
tae3k bat.anlar g!Sstc • l candan 
<lllcmc~iM: B'J ''tsile llt Ünl\'enıite. 
:>nizin <:Umhuriyetçl \C inkılflpçı gcr.ç 
Hğ.n1 evg1 ile Ecllmlanm.,, 

Memlekctln Uç. mmı ccm!yetım:: ay. 

ni zc.manda. :ral'dım fının.tı her zaman 

VckllL'l mı sajmdan eo:ıra birlU nl
zam.mı.:neııı 1le.k'.mc!n. rektör tsıc~yt> 

clo ı:;cçmez. l'{urnau Bayramından 18-

ti!adc cd rek lnırb::ı.n dcrllcrimizl 
l~ t ••t---ml. ~ r. Tilrk Ihva Kut'\lmun:ı \•erelim. 

1 
l!ISiillııım~ 

°' I • " ' °' ~ • · a ncu < u11a ~yes~ eKsı tt es~ 

1 iiı·ki ge kızıt.a~- cer;ıi:qell 
Umumi Meırkezinden : 

l - En az -~GO ve en tok i500 c.uct oln n, lizere M dcnsuyu şış.:> 

leru:~ m:ıhs:.ıs ~nptırııncak sandrltların yalnız imallycEi 9.12.l941 Pa 
mrle- günü ·at .>:ı d5rtte açık ekslltm Ho lb9.1u olunacaktır. 

2 - EkBlltn:cye iştlrc'ı.k için (800) lira teminat mektubu verllccekll· 
ı · Lı-ıoklılcrın ıµırtnnme için Yenl Postahane 'k:ı.rşısrud:ı M mar 

Ven: <~<'~du (Krzıl:ıv) hanmda mzıJııy Dcpo:;u direkt5rl!lğllne 
fr.~ ı ;,ts.-r. ll~n OlU'l'Jf. 

;ınnn a naı: nw.t.o:Mmwıl.WJll'.!ell as -

1'.Anini.inü l.'erll .\11. Ş. Başkanlı. 

ğmda.o: 
o 

Emekli Dz. :Maldne Yzn. O!mto.n ~. 
Osman Gerede 802 (110i). 

Nk. Teğ. Mıınsur oğ'. Aziz 328 
(44977). 
:Mulınbcre 'J:cğ. Ömer oğ. Mustafa. 

321} (46630). 

Türk Sucuklıı.rınıı kar~ı sosterllen al~kadan cesaret lllnral< sıhh 

ve itina ile ihzar eclllmekde ve terkibinde baharat vo sucukların soğı.I 

ha.va dolaplarında muba!azıı. edilmektedir. Sihhatlnl bllcn hallmnız.n 

sucuk \lZerlndek.i kur§Un mUhUr ve etikette Aplk oğlu kelimesine dik. 
kat buyunılmnsı. 

Tel: 218~0 lst:ınbııl Bnhkp:mırı Tn~çdar No: 16 

Tbb. ön. Yzb. Abdurral1mıın oğ. 

ömcr 3033 (!'l!$S82). 

P • .As. te.;-. Silleyma.n oğ. Ahmet 
Cenap 312 (13386). 

Belediye Sular İdaresinden: 

Bu subııytann cllzdruılarlylo birlikte 
ncelo §Ubcye mUracntıtlan lllı.n olu ~ 
nur. 

ı - ldııremizcc kapalı zarfla eksiltmo ile muhtelif elektrfü malzem~ı 
satın o.lmacnkb.r. 

2 - Eksiltme 11/12/941 perşenbo gUnU s:ıııt 15 de <rn.kslmdo Sırn.8en·. 
lerdeld idare merkezinde yapılac:ıkttr. 

SAH1B1 : A!lM US 
BasıldıJb ver : V AKIT Matbaru:1 

Umumi ncerivatı idare eden 
Refik Ahmet Seuenfil 

3 - Tekli! za.rnarınm o glln saat ''11,30,, a kadar idare mel'kczlnde 
muamele.t servi.Sine verilmesi 11\zımdrr. O l!aattcn sonra getirilecek zn.rflıır 
kabul edllme:r;. 

4 - Eksiltmeye girmek istel-·cnlor her gUn idare merkezinde le\•nzın1 

servisine mUracaatıa. §llrtnameyl parasız olarak alabilirler. 

---------------
~ ....................... ... 
' 'r&rkiye Camburıyetı 

ZiRAA T BANKA Si 
Kunııa, tarfhJ: 1888. - Semı3ycst: ıooo,000,000 Til.rlt LlrMı. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Ztraat Ba.nkaamda ltumbnralı vo lhb:ırstz tas:ırru.t bcsaplarmda en az 
50 Uram bulunanlara eerıcde ' defa çekilecek kur'n ile ~ğıd:ıkl 

plllna göre ikramiye dağıtılncııktır • 

• • 600 • 2,000 • 1%0 ~ 4,800 .. 
f • GOS ,. 2,000 ,. 120 40 ,, 4,800 .. 
4 ,, ZJO ,. J,000 ,. 160 .. 20 3,200 .. 

40 • 100 .. f,000 .. 
DlKKA'l': Hesaplarındaki p:ı.ralar blr sene içlndo 50 liradan o.şağt 

dll:ımlyentcre ikmmlye çıktığı takdirde % 20 fnzln.slyto verUecektır. 
Keaidcıcr: ıı Mart. ll Hııziran, 11 EylQl, ll BirlnclkAnuo r.artble 

rilldc ya pıJ.ır. 

Tünel seferleri bu 
gün başhyor 

İstanbul Elektrik, T ramvay ve Tünel işleri 1 

Umum Müdürlüğünden : ı 
TUnel se!crlcrlnln 6/12/9U Cumnrtcst gününden itibaren ı~ıemeyc ba.ş-

layo.cağı sayın halkımıza. llil.n oıunur. ' 110746., ı 

Yüksek Ziraat Enzti 'üsü Rektörlüğiinden: ! 
1 

Kurunıumuz ~tuıert i!}!.n nşığıda ınllfredatı yu.zılı yerlere 19 ıı.slıı-

t.an nlrnacaktır. 
Mll.sabaka. imUharu 2 Mnrt 912 t.arih1nde ya.pıtaecı.ktır. Fn:r.l::ı. matnmat 

almak lııUyenlerllı RcktörJUğe mnracaatıa.n 11An olunur. 
(8768) (10393) 

Adet Adet 

N bat.at EruılltnsU 1 Toprak EnsUtll!11 l 

Umumi .Kimya :ı I<"i.zyolojl EMtlUlstl l 

Joolojı 1 Patoloji .. 1 

Neb:ıU LI! ve boya ve k8y El Dr!J ha.struıklan Enst.1tttsi1 l 
fiıın:ıtıarI IW1stltllsU 1 zootekni EnstllllBtl 1 

:r.ırnt b:ı.m ruııddeler EnsUtUı;U l orman muhafaza. EMt.JtUr.U l 

/,.lrna.t makineler Enstltuıstı 1 Sil vt.kUl tll!' .. 1 
B:ığ. Bahçe ,. 1 .Amenajman ve Siyaset Enst. l 

sut "c sut nwnruııtı " 1 ~odezl .. .. 1 

orrna.ıı !§let lktıs&di Enat. l 

Kücük Tasarruf 
Hesapları 

lDC? tKRAl\ıtYE PLMn 
KEljll>ELI!:R: 2 Şub:ıt, 4 

Uayıs, 2 A''Ulltos. 2 lklno 
cltcşrln ta'lblerlnde 

yapılır 

VA T 

Muhasarası 
namık kemal'it1 

renılcştlrUaı ~rt 
• __ ..... fi 

~bsyruı: tıaJillı "" ..... 
tmthn, erıtek. ktiÇO.\< DOf11li 
Ulrk ~ tr.knır tclmır o 
bir 1rltab 

19l2 llUt14,l11'ELE:rJ JP 
1 adet 2000 Llralık = 2000·.,... , 
3 ., l 000 ,. o:: l!OOO..... , 
2 .. 750 • - 1500·- , 
8 .. 500 • o:: t500·- , 

10 ff 250 .. c: 2500..... ' 
40 .. 100 .. = 4000·- ' 
50 .. ~ r;:: 2500.- " 

200 .. ~ • = :1000.-
200 10 .. = 2()00 ..... 

ma'baası 
Otel yapılmaya elverişli 

kirahk bina 
1 Kitap kısmı 1.1 qenidefl 

\nkara caddes!nlıı e .. o.ctewr ,·erinde lovkalide nuaretli ltf>. 
ndar ve aydınlık bir h!nn k ıt-alrtrtrr. 

Vakit ~aıl't"'s• ht:ı.t"'•f>;-,f' .. lnr mU!'M'a•f. 

tanzim edip açmıştıı 
Kitap, mecnıua, ~zete bac. r. 
Tabiler ""'"'n" ,1;,.;; i4'1f!r· ahr· 

av 

l 


