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DiKKAT: Yal~O~, ~pon ıoplayooaksm•z 

& •el kuponun neoredllocoğ'l 30 tklnclte.;rln gllnU 

V A.IUT oku,ru<:Uian, bir sOrprl.zle ka~ıla§.-ıcaldanlır 

L _J 

nasıl 
artırabiliriz? 

Yazan: ASIM US 

8. M. Meclisinde münal<aşah b!r celse 

Maliye Ve-kili 
B. M. Meclisi dahiliye encü- Tahsiline imklin olmıyan pa-

~it l\onmma kanunnndıı ba~ 
~?.-Ukter yapılmak için çah~:.1-

' ~ btıiyoruz. Bugiln tatbik ı ıev· 

m eninde tetkik ediliyor r~a:(~~k:::MU~a_i:~t.:!.<;.'!! 
let Mecllai bugiln toplanml§ ve \.il!. bir miktar borcun all!.nmeal hııkkm,. 

~- olan kanunun 42 ncl maddc· , ~rıc dJyor: 

~İU(Uınct her tlirfü ziraat filet
ı. makineler ini ~·c ,·ası· 

, zirni IJ~Ja.n '\"e t-0-

Kanun. her beka"r erkekle 011 yedi vaşırıı bi irm:ş her yeUereta.bibazınahiyelerindlğervllA dııkl hturomet tezkeresi okunduktan 
yeUere bağlanmam hakkındaltl lt.yi· 1 sonra ııöz alan lzzet Anknn (Eski~· 

b k " k l'I • 1 b • t t 1 t k •t • hanın mllz::ıkeresuıe baş!&ml§tır. ııt:u. l ııır) tetkik ettiği llstede bazı borçlar e ar auırın vargı ve a 1 u u.masırıı e 1 enı~or zakcro esna:ımda. Dahlllyc Veklll ııöz için gerçekten mUcblr se~pler oldu, 
alarak vaziyeti izah etml§ ve neUcc· ğwıU, ancak bazılarında böyle sebep· 

'~rı lilzumnna gi\re para- Yozgat mebusu Sırn lçöz'iin 1 lar müstesna olmak üzere asker.' de Eskiş6h!r mebwru Emin Sazakın ter görmediğlnl bu ytızden takip ve 

LI. ~VA H RB"ı geçen 1940 senesinde Büyük Mil- lik mükellefiyetini ifa etmiş her tekllfi UzeriDe llyiha reddedllını§tir. 1 tahsil edilebilecekleri zannında bulun. tta ariyet veya ödünç veya. 
bir kim mukabili olarak lhtl· 1 
b11ıunnnlam tevzi edl"blllr vo 
l1 kU\'\'etlendirmck için lü-

() lı..ıt Meclisi reisliğine verdiği bir 1 bı.-kar erkek, onyedi yaşını bitir· Bundan sonra tahslll kabil olmıyaıı duğunu söyleml§tır, 
takrir ile memleketimizde nüfr. miş her bekar kadının vergiye bazı borçl&rm terkine ve Devlet De· 1 ~llye Vekili ktırıılye gelerek mc· 

G d 
su artırmak ic;in bekarlık vergisi t1i.bi tutulmasım teklif eden bu miryollan ve Umıınlannm 1938 malt seleyi izah etmlı:, nstenln butçe en· on a r 1 konmasını teklif etmi§tİ. l<öylü- kanun layihası maliye cncUme • yılı hesabı ka~ine dair .olan llylhn. cumenlnde ciddi tetkiklere tAbl tutuı. 
!er, <;ocuk baba veya anası olan ninden gec;tikten sonra sıhhat lar müzakere edilerek kabul edllmlş· ı duğu.nu işaret etmı,, ve demiştir kl: 

'ıı ~ndc ödünç para ' 'erebl. 

t 
~ 6Uphesiz kanunun tadilinden 

l'!ne mnhnfaza cdilccclt o!an 
ı~ltrtar nçıkç.n ııuno gösteriyor 
'?'al lstlh ali artırmnnm rnem

İ~in bnynfi bir C'hcmmivcfi 

· · ı· ı j f • şehir veya kasabalı dullar, ev - ve ic;timai muavenet encümeni • tir 1 n g' 1 ! er ara , n o an lcnmeğe mani derecede mallı! o,. nin tasvib kararı ile dahiliye en· ~undan aonr& denizgedlkll subaylr..· "Her hangl bir memurun sultaksi· 
dukları sıhhiye hcyetind~n tas - ı cümenine verilmiştir. rmın tcvkalAde tahsisatlarına. alt lA r1ndon bazı borçlarm tahsll edilmediği 

tes'i ın alıııaı dik edilmiş rapor ile sabıt olan- (Deı:amı Sa 4 SÜ. 6 dal ylhayı mUzakero ve kabul eden B. M. zannı var 8 a ve hangi dosya o
Mecusı Pıu:nrtesı günU toplanmak U· zerinde emir buyururlarsa tcferruaU. 
zere toplııntıya nihayet verml§tlr. 1 le arza Amadeyiz. Esasen bu üzerinden 

• llund~n dolayı icabmcl~ zl
illctıerlnl, mnl<inclerinl ve 
arnıı. zirai lliıl'lnn \'e to· 
l'r Parasız ol:ır:ı.k çiftçilere 

'taeh suretlJe dc\•lctç-c fed-kar· 
'- llılabilmesi bile gö1.e nhnn·or. 

turJü fedaldlrhl<ln.r hnkll\a
""rnıekette zirai isi ih ali ıu · 

-0--

Amerikan 
Müşahi e naen 

haber yok 
. hrtile çdlt yerindedir· ra- ---0---

~ .... i istuı li artırmak iı:in Muharebe bütün 
ıı fed:Uturlıic esasen hir l<ısım • • l d d" 
l'ln öted~nberi kendi v.ı.<;ıta· şıddctıy e evan1 e ıyor • 
~ Yapageldikleri to. mk i~lc- 1 Xai obi, 28 (A.A.) - Bugünkü 
• \'Jet senn~ye i ile tcclnrllı cuma günli nı..şrelilen resmi teb-
1 Olan 'lfraat aletlerine Ve Jı·g·. 
~ . 

t ertn ~P .rn~ modem 27 sonteşrln akşamı, Gondar 
• '"aaıtalarma lwyliilerl nlış- kumandanı ka.1 vi kı'alarmııza tcs 
ıha gayretinin hir tc-Lal.üriin- Um etmiştir. H :cum, şafakla be

l'et lm.lrrsn bn ıarz forııat ra.ber iki cenahtan başlamış ve 
de 

0

hiraz durnrnlt düşünmek ı mevcut ltuvvctlerin heyeti umu· 
~ gehr. miycslle ve bUyük b!r azimle de· 
il. rtıcmlekett.c istih ali nrtır· ı vam etmiştir. Meyda~ muh~;ebe-
~ ilıtıyacı 0 kud(l.J' ~tc1detlidir si, mlidafaı:!ya çolt mlisalt yüksek 

\>liUeri moclcnı zirn.at aletle· dağlımn bulunduğu arazi üzerinde 
"ı' tmnolı: vcy:ıhut bu alotler1n ( Devam1 Sa f, .<tü 5 ':le) 

ti. ıııı onbra nnlatmak icln bl-
, '".eski istem -ıira.:ı~ ··n11·t.n- Sovyet Har ciye 
ı... bir l'itihsal mcvsimındc bo- ı 
~na bekletmek bUyUk bir hıı.- K o 111 ise r i 

t, 

~la bu yoldıı bir Uıtjmalfr \'11 M 0 10 to f u n 11labi'cce~ ko1nyca ldıliıı edi • 
~ lemlcketimizdc hllkiımct 
~dan getirllml~ olan modern 

~· _iUetıeri ile io;letflecelt , .e r.l-
1 tih a1iıtı nrtırncnlt bir ç-01< ooş 
~durup dururl<en onların yeri. 
~·ıuıertn esn en kemli ii.'etle-
• • 

no a~ın ın 
tam metni 

~ 0~enbcrl ekip blı:mekt-<' ol· 
~l:• t-0prakl:ın i~lemc"~ ve hu 
\ıı" henüz \•eul zlnıat i,ı,.•ı "Tİ· 
~ ııl\tıacak bir 8e\iycye gelme
~ '~ıı !\\içlik çiftliklerini cs!.I zl
~ l.'lJtalnrmı fayd:ı..•nı: bir hcle 

D~tek ellerlnd!'D f'•Jmrmalnnna 
01tnnk insana hele buct\'lltii 

tı hnllerl \"e şartlan iç'nıle 
~ ı:tarıp g1Minliyor. Fnkat ç!ft

keMl!erlnc mcslc1c ynnmış 
{ ,~e özlerine itimat e<li' .. 1 ile
\:~ ılvet1e bolunnn ba-a dost!a
~"lt· tı.ğzmrlan lştttiA'n iz b"zı 

bize bu nokta,, bahis mev-
~t . 

b llıek lilromunu l!i§setttrlı·or. 

\~ek i tlyoruz ki gereli mo . 
~·ı:'!'ltemde olsun, gerelı eski 
~\• e .bulunsun, memlcl<ette ne 
~,, ~•rai is11hsal \"a'lrt.ası rnrısa 

' 
11
'"tn h~nsl blifün lstths"' me,·

L " bos ılo~""'ıı.h..l.,. n ... r f>I. 
'ttı • 
, ı 8"h smda olmnk Uzerr az 

~ ı,?0k nlsbettc hcpshırlcn lshh· 
.\j;'lı 11de l ·tifncle olomnahdır. Bu 

"r ~ e ~·alnız kredi ,·ardımı yn,1.,_ 
~:· Ziraat V<tl{ulctinin de\'let I 
\ • C!!i;rle hariçten ~ctirtmiş ol
' ıt'"tlert kUı;lik çlft<:ilerln e1d•l 
~ ""

1
' '"ri bo<: ve ..... ni<: fo'1ml• • 

~ Ilı lc\ıııa'lrn!llıdır, Rii,·t~'i'·ln ip 1 
ı. <i ~lekct~ \'erimli b:r t1e\'• I 
~ \f"aatı tıf. temi Jn1"""'ıifr,- On
\•.'"ra hn ıarnhld icıtfh nl bttl . 1 
'\\" 111 esı.ı sistem zil'tl!lt~ıı ... nn"' 
tı/~l'E'k rchhrrllk 'unnta hdrr. 

~.·~r tnrmfehetfn zinıi knlkm· 
~.._~~in bu hırzifo bir yo'<len d· 
~il )'erde şfm·li\'e kııtlar <'ift 

Sovyet 
esirlerinin 

V(cutıerine lrızgın 
d.emır bas ırılıyor 
Tanklara bağlıyarak 

yollarda parçalanıyor 
(Yamt ! ir" 'de) 

Sinaaour 
limanına 

mayn 
dö :<·oıao 

Tokyo, 28 (A.A.J - Slynmoa ve 
hcmnudut oöıgclcrde alınan tedbirler 
nakkında Tokyoya a§llı1ıdaki mal(l 

mat getml§tlr: 
1 _ Siyaınııı nudut bÖlgclerlnde 

çok miktarda tngillz ıutauı.rı, bilhaa. 
.!a tayyareıer zırnlı teşklllcr ve yoı • 
ıarın ve dem•ryol arının muııafazası
oa memur ınu.rezeıer ta.ıışıd edllmlş, 

tir. 
2 _ sıngapur şnrk Umanı kapn • 

Başvekil Refik Saydam 
l\lersinde deniz lisesini biti
renie e dip~o-malarını tevzi etti 

Mersin, 28 (A.A.) - Deniz Lisesini bitiren talebe
nin diploma tevzii töreni bugün Mersin Deniz Harp Ok'.J. 
Jur:da yapılmıştır. Bu törende Başvekil Doktor Refik Say. 
dam hazır bulunmuş ve liseyi biUrenlere diplomalarım 
kendisi vel'miştir . 

lif ersin, 28 (l' AKIT) - Bugünkü merasimde sını. 
fın birincisi Yıldız Seçkine bir altın kol saati hediye 
edilmiştir. 

Başvekil Refik Saydam. sınıfın ikinci \•c üçüncüle. 
rine de kıymetli birer hediye verilmesini emir buyur. 
muşlardır. 

t.i!tt'i!li3:1!Ef . 
Müdataa mevzileri 

. tahrip edr:dı 

Leningrat 
Ağır topçu 
ates~ altında .,, 
iki Sovyet generali 

esir edildi 
Berlin, ~8 ( A,A) --:: Stcf ani: . 

Alman tebliğinde czcumle denılı 
yor ki: Rostof yal-tininde ve ?~
netz dirse~inde ha\•a kuvvct.~rı 
ve hücum arabaları yardımıyl~ 
Yapılan şiddetli Sovve! muka~ıl 
taarruzları dfü:mann nmr zavıat 

(Devamı Sa b sü 1' de) 

ovtET. TEBLiG. 

ıvzoskova 
Çok sıx ,ı sure:te 

Kuşa:ı dı 

Almanlar Stalinogosk'
da bir şehri İşgal ettiler 

l\loı.kO\'B, zg (A.A.) - Sovyet tel:>. 
11ğl.nln UA.veslnde bUtUn Sovyet or • 
auıarının muhtelif muvaffaklyetler 
ltazandlkları blldlrUmektodlr. Bllh88 -
sa 26 sontcşrinde Sovyot tayyareleri 
105 tank, asker taşıyan 600 kamyon. 
oous ve san ceptıcoe ytlklU 190 vn 
gon tahrip. bir Alman pıynde alayı 
bir bö 1\ktec <:ok bir sUvn~ı kuvvcllr 
imha etmişlerdir. 

Bir muharebe eanaanıda bir gündt> 
2 bln Alman subny VI! er• öldU !llmUş 

(Deı•a.m-ı Sa. 4 sü. S de) 

'<> \·e karasabn>tla ekilin hiçi
\~~ fltaldnn mnlivet fivatm·l~n 
1 lı lll'lı7. bir licretJe nı&:l"rn zfrn. 
\.i~le~nt' y11n•"'ft""'' ltii••liiJnrp 
~<>I tııat:fon hRlnnn'k M hır11Jm. 

tılmt§ ve bu umana ınayn dökWm~ 

tur. Ankara, !8 (Va1.-ıt) - Buğ-
a - Frannız Hındlçlnlsl, Fransa ve day unundan ekmek vapılması~a 

bu memıeketın Afrika mUstemıekele dair neşrolunan kararnamenın 
rl arasıncıa naıtııyat durduruımuı • tatbikine geçilmiş bulunmakta • 
tur. dır. Yapılıp tasılmaları. istihlfı.k ~ 'ıtı*. ljlttı~a,, bir znman son"" o .. ı:ılif 

Ol" 1.. "ıl11, lidertnhı ve l:ı>l"f'Ç"b'l-hno 
~ >!" kallrt•i:"f11ı fn lmt b"'kf mo· 

9' ..,..~t 'ac;ıt .. ı .... ma de\'Olll ,..lf 
t1· ~S, 1 

Hn l<enfl:• .. -;.,e i\ .,.,. 
gl ı~~-ı"' < fı.•~ .... _,_ ln•"•~'"'"'TI hu-

\.~~ıı~ d"'-a H"•f! ,1""t'-'"""' ,-ı;;.,. 
""le lı ""..-lo Mr pJ .... m t~incl~ gör. 

'hı 'it1lıi:m:ı uğrnrı:.ı:. · 

4 - Cıuıusıuga ve ecneb1 prop:ıgnr> olunmalan menedilmiş olan pas· ' 
dasına mn.nı oımnk makımdile alınan ta. kek, sandiviG ekme<!i. Poğ<'• 
tedbirlerin artırııması tc;ln Siyam bU <;a. vufka. <;örek tatlı ve emsalı 
ınımctı emirler \'ermiştir. maddeler yapan ~ahıs ve mües 

MUh•m strntejlk noktaııı.r dıı.hll aı. se~~ler ellerindeki un mikdarmı 
ın b!r nezaret aıtın!l atın'llt' ve baJ1) bildirir bevarrı'a!T'"l!.'ri mnha11.in 
zuhuru lhtımallne karşı n.ııkert ted · 1 en büyük mülkive ~mirlerine ~a~ 

1 tirler ittihaz edilmiştir. mektc ve bu gibi hamur i~lerını 

Ankanı, %8 (VAKiT) - Mecll8tc Btlııger seçirllmiş ve buna sebep olan 

bazı mUcblr aebepler yUzUnden tnkl· 1 (Devamı ~a J sil f dt) 

ııı 
~ 

or z ~· 
Okuyucularına her fırsatta hlzmcU bir vazife bilen \'AJUT §imdiye ~~ 

kadar yilzde 20 - yüzde 30 - yüzde 40 tenzllA.Utı. Vnkıt KUtUphnne.sl ~ 
neşriyatından romanlar, hlkAyc kitapları, reslmll nlbllmler ve bu arad:ı ııı 
dUnya §aheserlerlndc.n ve DUn ve Yann n~riyntmdan bazılarını verml§ ııı~ 
bulunmaktadır. Bu tcnzilAttan isWnde için okuyucutarmdan a.ncak mu. ~ 
ayyen mlktnrd!l kupon toplıımak zahmetini ihtiyar etmelerlol lstly~ ıı;~ 
VAIHT, bu ııuretle onlan zengin kUttlpha.ncyc sahip Julmak arzusundadır, ~ 

"BİR KAI<~S ROMANI., Niyazi Ahmooln Kafka.s edebl;>"Btından 
vcrdig'l en gtızcl bir romandır. Eser, GUrcU dlllndon çevrilmi§Ur. Şlm 
diye kadnr Türk matbuatında. nllmunesl görUlmiycn "BİR KAFJ~AS 
JWllAXI,, Kafkas mUletlerlnin btlttın hususiycUnl belirten heyecanlı 
bir a"k ve macera romar.ıdır. BugUn ne§t'eWğimlzlc beraber 5 kupon 
getirene eser, VAKiT Kl1.AR KISMl::\D/. ta.m yan fiyatı ile 20 kuru 
şa vcrilecektlr. Anadolu okuyucularmum bir kolaylık olmak Qzere, l)(',cı 

DON w ı·Anı~ 'fER<JOME KOLI.tYATI1''DAN ven.."Ceğtm.lz 
seçme C5(!rlerin kıpıl()ti hakkmda bir ~· tıöyl!Jllleyi :renıız bulu· 
ruz. ESBS4•n bir ~ol< okıı;nıcıula.runn:, bu C!!lerlnriıı de u.tzU tla 
verilme;,} ht.eğlnıl<' lınlunınoşlıanlı. ilk seri)'O R-ldığıml7. csc.rlr.r 
,.nnla.rdrr: 

BU~1ik Huıı F..dibl TO.rgeniot'ln "lı..KBAJIAR :sl".LLERI'', 
lh.lı::ı.k'ın ··oonto BABA,, 81, ı•ıyer Lotl'Dln "JSFAllANA DOO· 
HU,. f'!flerl, Alfons Dvdc'nln 41SAFO,, 8U, ndro Monıa'nm "A!LJC 
( t~- ·sı:Rt,.; <h"lil'in "Dt;OtŞIŞLER,,; Gfö;tm· I<ıo~in '•BABA 
DOSTU,.; Oskor \"a3Jd'ln "DE PROFUNDl ., 1, gmc Andn.-. Mo· 
nıa'nm "DtStı.\EI.1Nt1' HA l'ATJ.,; \'lrjil'ln "1.E?\"EID .. ; han 
Turgenld'in ''LİZ \ ,. ı, 



\ ~'"' 2 
eral Cemil Tanerin beyanatı r.1ünasebet:!e: 1 .ı.." ........ "' t •• , - ~-~ .... ıye 

nçiiüi kalkmdnac~k teşİi18· ~~#~=~g~~~?i~~f. 
yardım mem'eket borcu1ur 

ae 111111~.d:ı~t: notayı göndermiJlir: 
Sovyct soayall~t cumhuriyetler bir 

.i~ hllkQmeti tarafından a,:ığıdal:ı 
hwusları size blldırm ğe memur edil
tlım: 

ff;olotofun 
notası ın 
t2m metni 
bir şehir ıutaıanuuz ıaratn:San geri 
aımd:gı Mmaıı. t>uracla lcUılı>rdu aa 
ıterlcrlnln p:ırçıı.ıı:.::ı.mq ceaeuerl bu 
ıunmu~tur. Bunlardan biri blr odun 
vığmJ Uzerlııde yakılDUft.lr. SU. An. 

crev Osipov admda Kuakıatanıı bir 
askerdlr. Ukrayna cumburtyetlnde 
Greygo.ovo ıstaayonun:sa Alman la • 
taları a<Qçük btr SoTyet uker gnıpGa 
nu ealr a.ımıflar ve buııbra gllnler • 
ce ne yemek ne su vermlflerdlr.Çotu 
aun ku'aklar.xu kesmıııer, ıısaıerlnl 

oymuşlar, kollarını kesmlflel' " 80 • 

nunda bunlan sUngQ Ue ISldtlrmOtler-

Yüzb!nlerce genci vatan müdafaasına ha· 
sırla.yen kurumun faydastzlığını öne sürmek 
müdafna ce,,hemizde bir gedik açmaya çalış-

t)-Ovyetler birliği, Alman mııkam • 
arı tnrafından e~!r d'\ieD ıuzııordu 
uk~r ve kcm!Uldanl!lrınıı kar91 .5istc • 
"ll:ıUk bir surette vııh,ı u::uuer tatbik 
:dlldlğlnı göı~ren tılr çok deııuere 

ııııl!k bulunmaktadır. 
m~k demeldir. 

"' azan: YtJ( r A ~ .a.GI.-' ll 4EH Bu eo• zamanlarda, t>u vakalar, bil 
lP.aS çok ve tayan ettlr1Cl ma.tı.yelte 

IK:llm~uriyet hlUdimeti Tilrk gene; 
i'.i..,.h e1ıaz'an<'rrm2k iç"n en 

kapana.c:ı.k, spor zeyki, bey~:..nı or Jlmu~tu:-. Bu vıı.lta!a.r, Alman ordu 
n.dan kalkacr.ktrr. tunun ve Alman hükOmettnuı ırz dU~ 

e•·l.mil ma~rif mtlcsı;:e~"lerint 
kurdu ıae gen~·c-ln b~~nt 
'an~n c"a vmcsettm".!k 'çin en 

e~-ı!l b:r ku."'"1.mı otan "Bc
T.:?"b1vcti tr~"t11A•mı vl!cude 
:'dt B:ıl"!ftn hc-n~ m"'zf"f JnEn 

ıa b•1 J-ayr.lı ter~·n meM'rkct 
~~n:.n kalkı .. mıı.sı i .. in esaslt 

!ere dev.,..,ı'n..'"a!t J-errlpd ğı 
m 1lt ta•bö.k mevkfne koy
hı't11"1ma'·t"1'?". MA_,1 .. k'!tin 
b~ ' &ı al de beden terblYeel 

ellc!l,..ri muhtclü r or hıırc
i yan~ bcd .. ni k"biliyetlc

me:nle!•ct mUda!a:ısr.ı!\ yara· 
t:::?tl' le tn.kv':yc ve inkişaf 

'yorlar. 
ere:: gencin A.dane.da en 

bir d2~ tenestne çilit•ğ:. 
Erznrn:nda, Sarka..'11Y!if.a ka

~ .. nc-lcrln kaydf.-;larmt t'!aht: 
etıerir.tiz:Ie o civar denlzcl 
erin ktl!"r'k m'1s'l.b!'~ "lan yap
nı, atıc ltk binic'l& nıilsa • 
!'!'ll11 b'T ÇO:. yel'lerde tek • 
n~~ .A nıufo1u gazetet .. rtn • 
OkUV\11l öf.9--miyo. '7. lfllli blr 
oh:I atç-lı<1!:ıı, at ko<}Ulannın 
ra ve btanbulda ne kadar 
t gördüğilr.il ;se söylemeye 

t ytÜ! 

•ml-:tıcct ge!?cllğinJ zfnde. dt· 
. ne-;ıel\. vatan mUdafaaama 
ve k~U olarak hazırlamak 
-te11elrkftl1ln faydah olup 
"1 art CE meırıuu beMola-

, cnnlcD bu tctekkDHln memle
ttmım lu oıaeam millet vekn
ee tMrJ• e<W.miş ve bmm194-

ı-ıtno.-- beden tmblyesi tc!ll1dllt?
pyretJ•r1 kanllinM bir bo 
mı .,. k1llnc;tlnt1n ~· atanil: 

vmd:Marmf -lyoras. ~ 
gtSre Boden Terblyed tetkill

jllsuınsumur. Bu teMD!t Jmnıl· 
·---- conra 800i'WDUS lfCl'llem',. 

• h?' lS!.McMedlr. Hattl bJr mu-
eneUd gtın hlc: de mtın bir 

l•lftllrnus Ol:m!yan futbolb metla 
!"'11 bir de meniye~ 
IAt a!evhlnd9 'bulunanlara 
dem~ellm: B~n fatbolel 

l•ınrrY:m a'Dltıra gtlre ~Hen spor, 
Jditr. KHlpler MyJe gidene 

Her biri bir kl1\be men.c;up o1a%' manıarında.n mUrAkkep bir çete oı • 
yaz cılann ve futbol::Ulerln te'j.!tl- Juklarını ve rıe t>eyneım ıeı nu<tuku 
:Atın uızumeuzlt!ğunda J!" r etme· ı:ıe de ınsa.nııı;ın all!Ak k.&nun:.ınu ta. 
lcri bir memleket evl" dt et!ntilP. ııım!l.dıkıarmı t>lr kere daha uıbat et 
h:ıldknten ncmccn!~ bi hrlci.ir. Bun nektedir. 
L'U"tJ1 spor, spor dive hayktrdr 'ar seıvyet askcrl kumandıınJığı, c;o:U 
futbol, Rimd"ye kadtır Tilrk ba~ ra.. \·aralı olmak Uzere esir dlllJen l3ovyet 
ğ-ıu han~i birnr.ili!dc han~ oHın- Hkerwrın!u Alman askeri Kunııuıdan 
plya.tta c!a1<jclandr.dt. Ya.,•tı.n bey- 11gı ve Amma ıutaıan taratı.ı.ı..tan 
nelmllel 36 va ya.!r"TI ma,,tan dörtte \"abşi ııı:tenceıere aı.:ıruz oınuı.dtk • 
Uçlll'!fl ka,,betml'd:k nıi? Ii"rptcn annı ve ôıdU·ll\dUklerı.ııı gö3teren 
~el turneye .ç·kan taktmlsrdan oırçok deliller tcsbıt etml~tır. Kızıl • 
gel,.n tel~flan da.ha unut.ma1ık. •rcıu askerıerıne ıuzdırılmr.ş demırıe 
"Yer çimen.d! ovn: YR-"ll-'3:"t RUz· 1,11enceıer yapıımakıa, aııkerıerın göa 
gir aleyhhnizde ld', ''"nildlk. Ço. en oyulmakta. ayakıarı, ko:lıın, bu 
cuklar YOI"":"lln1u. ma~lCıp olduk.. runıarı, parmaldarı kesilmekte, ka • 
d"venler kirndl? F°'Jtbol bizde mem rnuıırı de;;ıımckt.e "e nk:ara oa"ıan 
lcltcte •an ve ~eref getirecek dere· :naic retUe vııcut :ırı paraı;ı3'lm&K· 
ede ~ilkselm'l.~ Nr spor dl'ğildi ki ölilmll be.hfs mevzuu o'!sun l tacıır. AJ:na.n fS§iat aub.ıy \'e as:tcr 

eri bu vabşt b&rekeUerı ve cinayet. 
Bizde öl.m\iş &r>orlar yok değil· .eri oUtUn cepıı crJe ve ber görU:ı • 

dir. Atıeıl k, blni-.:ili.'r. güreş, ok tU..i eri yerlerde yapıyorlar. Böylece, 
atma. .. İl}te ölınilş bulunan eMi me991A. Ukrayna cumburtyeUncıe DlD 
TUrlr sporl:ın B•mlardan gilretj, b 1 yepcr Uzerındekt Kor~taa adasına~ 
milli soorumırz hdtlt:ı.ten C!lki ıan· \ı tarlMne 1taVUN11ay& doitru s:dl. ~iman kıtalan Kızılorcıu taratnJ&n 

dır. 

Tem ..... :& cıyı ,ç:nde .Ş..ı..u.ıuıv ısta. 

yonu yakınında. Alman lcıtal&n agır 
yaralı bir Rua asker grupunu eetr al· 
mışıar ve heptı'nl öldllrmOflerdlr, Ay. 
nı ay içinde Btelonıa cum?ııırlyethılll 
Borl:ıaova şebru:de Alınanlar, kısılor. 
du askerıerladen aldıktan ulrlen ar. 
seruk ııe zehlrlemıııerdlr. A.guatoe a. 
>·:nja Zab~lotoye köyUnllD cenubunda 
Almanlar ııa~p meydanında 17 ,.raıı 
nakerl esir etmlfler "' lluİılara De: 
gUD yemek verrnemlılerdlr. Bundan 
ııonra kanlar içinde bulunan bU 1'1 
Hiri telgraf direklerine b&J'l&DUf!ar. 
<lir. Bunlardan Qçll ölmQf n geri tka
ıan 14 u teğmen Riabhıin kum&Dda. 
ıındakl blr tank mUtrezemtz taratm. 
da.n kurtanımı~tır. 

Brlaruık bölgea!Dde Lal'Utlno it& • 
yllnde Almanl:ı r yaralı bir N.ua uke. 
rln! iki tanka ballamak wreuıe par. 
çalam!fl&rdır. Brl&DeluD batmmda 
Kranly Oktlbar Kolhozuna :raJan blr 
r.oktada Almanlar taratınd&D em .. 
dllmllJ l{lzılordu subay " ukerlertn. 
den 11 nln 1a1u1Jnıt caet1eri buluD • 
muıtur. Bu uker1erden t.lrinlD kol • 

larında ve omuslarmda luadınbnll 
demirle yapılmıt lfkenceıertn eeerlerl 
görUımekteydL 

Alman kumandan:ıı:aıt bQcumlal'> 
da Atman kıtalarmm ö'Lcıode )'&r&lJ 
Rus askerlerini atır:111ğ11Dll Te bunla. 
nn ölllm tebcllcllyle )'Clrlmete mecbur 
kaldıklarını tevsik eden deliller bUlun 
maktadır. Bllha&I& Leıılngr&d bDlgıe. 

sinde Sovokts (Vltıort)de, Bmolenak 
~lgeainde Elıılde. Qomel ~de. 
Bıetoru cumb~ttacle, ~ 

yor. Yi.~"t rl\t'efJ(l'lerm'rn Avn·na.- ıt0ıuıduğu zaman, burada Almanlar 
da ytiziimUzU n'3 ka-1a., ağartt"1tla- carc!ındaıı ıııkence edllmll Rus asker 
r:m, g6'5tlmilzll nasıl kabarttrkla· 1 ıerln!n ceaetlerı buıunmuştur. Ukray. 
nnı hl<( bir ~ama.n un••tacak dı-ğ'. ucıa Repka ıeb•lııiD yakınında ve 
t's. Bug\ln TJ-k ~enc:'eri tmlaı-n !enup b&Ulmda Almanlann geri oekU 
1z1,de y11 tıvor, çal".şıyor. yetişiyor. '!lesinden 110nra l9gal edilen mevzt. 
A t, .. l.~'l P-•"n-::e. bu l"";ııİ .. -~~ <1'1 erint!e kum&ndan Bot>rovun, Polltlü 
w.ıu Şet'ir"iz:n en cOE'kı·n hhiıaye- dğretmenı Ptatogorıklı:ıın ve ııtı u • 
sile •1.l'·"·lr'"· mt"?l"ı~ı- ... tt ... •·ur·'· "l ı&erlD e?lerı ve aı&klan kazıklara ça.. 
barat~mnl'Z"D yetlştircFğt yerli .ulmlf ve almlannda kız~n bir bl • 

b'lvva"''arnn:rn y&nşmalarmı bu- ••kla yapıımıe beşli b r yıldız bu • 
glln zevkle ve if'iharla seyredlyo • ıunduğu b&lde cesetl"rlne raatgelin 
nas. At neslini ruısıl böyle bir il'- mııur. Ylizlerl ltesllmlf ve yaıulmt§• 
tatla himaye ettf:ze bu mım spo· u. Onlardan b!raz uzakta. Alm:ınl&r 
run lr.nlct Jrsmmt da bu i*tta.'I\ tarafından t>lr gün evvel esir ecUlmlf 
hee alacak ~ençerle tamamlamak ~r ask .. rın cesedi de &'!SrlltmQftnr. 
mrunda.Yl:I. tstanbulda bir km~ l Bu askerin de ayaklan ;rakilmq ve 
gel'.IA}lEIT bJıo de bizim apor olm-ya.u 1n11&1tum U.dmlftlr. 'lmal batıda 
mC$in tooon pef'nde kOfal', dc<'!'':t<>
du y:ıp:ır'..cen yerli atla.rıın•zm nze· 
rine hA.11 b'rAen olmryanlann cc
ne-bilem ~tııi g~n:ıek ne kr.dar 

gençliğinin progra.mh ve toplu bir Po:tnva bölgesinde ve dlter bmgeıer. 
ee!tllde kalılunacağma ip.ret edi- de bu gibi vakalar lıaydeclllmlfUr. 

Ha.ttanede tecSan altmda Ula Al • 
yor. 

acıdır. 
At·cdlk... ftte bir n:illl IPOt' da.-

1la ! .. Yalnız hentlz yeni kalnnma 
yoluna slriyor. Kaç fut"::olcllnlln 
f&yle en ya.km hedefi vura.bll~ce~:-
ne kanisin'z. Belki hiç! 

Bence cicili b!.clll lavatetlet" kin
de, kadınlı ~e!cli .eYirc'ler önÜn· 
de but gençlerin ç:ılını yaparak 
boy g69temıelerinc yarayan fut • 
bol apor değildir. Klilplere ayr.l· 
1DDJ !ley'!'clle:i heyecana s~eden 
bir oyuna spor denemez. 

Mesaisinin muhHM]&ltDJ ya u- man mOste•Wer tarafıDdall alr edl • 
sun olmıyan bir zamanda göreceil· len Rus b&lta Ye )'af'a1J uarten •• 
mlze b'ze gtlven veren bu el>sler temaUk bir nrette ftbfl ip.........;. 
karşrsmda bar aporcularm klllpçll- tabt tutulmaktadır. 
ilik gayretlerini bırakarak teŞd. Bıtlerct 91kt,.ıar, lmdardllDaa idi· 
lltla elele vermelerini illtemek td tıeyeUerlDe mensup uuma da 
bence bir vicdan borcudur. Kald; merhamet etmı;rortar. IADIDpad ~ 
ki te§lkili.t blr zevk ve heyecan va.. geatııin KudroYo " Borl8cno 1ı1J1e • 
mta.sı olan futhote mani olmamak- rinde bir fırka llbbl beyetlDID reı.a 
ta, amatör nıhuyla teeiıl ed len Oc:ODcU muı ulıert clolrtGI' ılf.& ua. 
klllplerin bırbirinden oyuncu ayart toJ ntıtt btr tarsda ~. 
m.alarma mani olacak kararlar nl· Bu doktor allngQlerle deUll d8flll edli. 
maktadII", mlştl. Aynca bolUmda. omuuDda 

• Ebedi aar'anm, kauertn. '991'9 

car~ bu:u:ıur, ve 1uı.rp eebeblyl; 
te dlJ'.'nl'rln gllz..."l ahlG.klıın General Cemil Taner hüımllnlye 

Yüzbinlerce genel memleket mtl- " arkumd• kul'fUD )'&l'&lan &a;,tı • 
dafauma hazırlamak, en eeAti spor maktaydı. Blru uzaktakl ormanda 

te makııın olmıyua.k ya.püan ten. 
ua edlllrdl. lddlerin tefkilltı p,.rmaz yolundan 

lradekrlmlaln tam ahlbl ml71ST ftöndUreml,-eceflni aöylcJten di· 
cevelAıil. m!denlD bazmJ. vtıcut yor ki: 

tı. açbk, amuz!uk, o.,0me11, a. - BC'!en terbiyem ve spora, 
9illılnımak, •Yinmek hep bize damır 

larım"ZI Hıya etmek, bunlan tem.tn Sthblye askeri ftosqetlD ,_. ..... 
için salonlar, at&tyomlar, ae.halar ınıt cesedi buhamnuıtar. DllW 1ı1r .. 
yapmak için bütçesinden bllyUk balde bir aıhhlJ8 otomotıUlnlD fOt6rtl 
rakamlar ayıran, progra'mlar hasır- 1 Gorbunofun ~Dmlf caedl ,_
layan tef;lkllAtm 1Uzum8uz ve fayda. \,,,. "'~ktrıvdı 

29-11-1 

O.ğer bÖ!geıer'1t ae ouna oıı 
vakalar oımu1tur lÇ1tKcCJ~ .,. D' 
megnkcvsıu veaaıre ol)ı_;eıera.ıJ td 

Sovyel esirlerin: kUt e ııa i.lld•, 
b& etınell l8UyeD Alman rtıak•_,,, 
ve Alman bUktlmett Sovyet etU .• *"6 
tarın ta vabş.I bt: reJ m "urıııuŞllO"- . 
Alman ı:ıaşkumanıis.ııııı ve ıa.- :, 
aırlı!ı tarafından l>ır kararo&Jll1 

..,. 

redUmışur Bu l<arıırnamaJe dll'l~ · 
eau-ıerıne diğer m:ımıeketı.•rtll ~ 
terine nazaran mıkla ca ve ıteYl~4. 
~n apğı yıyecekJ.!rlıı Vl'lldl'1 ,O: 
me~.e::11r. 8'.J kararnamede. ner 

ftbtet pJml tıtl1dlm etırme11~cllr. 

lleaell. PorkOY kampmda eıdrler 80 • 
auta rağmen ıece gQDdtız açıkta br. 
ralcı1maktad11'. Bunlar rtak vak.Unde 
kal?tmağa mecbur edilmekte ve sıhhi 
nzıyeUerl gözetilmeden ı;alıştınJmak 
tadır. Ealrler çabıtınlırken Alman ve 
l'tD mub&.ısl&r. bunlan ara verme • 
den kamOI ~• •klfllrmakta. ayıt ft 
butaıan.öldQrODteye kı:.dar döemek
tedlr. Ukraynada Çernuk1D kampın. 

da emre kal'f? en kUçUk ıvr itaat.tiz. 
Ull 7apa11 eelrler ıtate:nil btr ıunttıe 
buçull eopalarl& dısıııımekte n lb • 
barem llemen öldUrOlmektedır. Bu 
kampta ,aınıa 17 eylWde 93 klfı kur. 
pna diZUmlıtır. 8oyYet estrlerlnin 
nakli anasında konıık yerlerinde dt
ODlara karfl a)'DJ vabıt muameleler 
,apılmaktadır. Ukraynada Demla 
noka köyllnde eairlere yt:nek olarak 
btraa plpnlf ekmek lnrmtuı nrıllyor, 
Ealrterln bir ~ açlıktan GlQyor. u. 
sak :rerlerdekl kamplara g!StUrWUr • 
kea hasta esirler yoıda Gldlb11lrnekte. 
.ur. SoTyet •lrlen KoroldaD Ukray. 
nada 8emenovıca,a Sot11rtııO·k.en yo.., 
da llofbıata mecbur ediliyorlar. Aqlıır. 
tan " yorgunluktu dUpnlor derlıal 
61dGrtllmektedlr, 

BltJercl ordunun .ul>&Y " asker • 
len arumda J&lmacdık bOkQm sür. 
mektedlr. Kii 80JutuDllD seımelt ııze 
rtne bu ,atmacuık umum! bir ma • 
blret almaktadır. Hltlerct eııkıya, n. 
cak tutacak elblııe aramakta Ye bun
da hlçbtr mCUAJıaaa kendllerlnl au 
koymamalttadır. Bunlar J&blı& 8oY -
yet ukerlerln!D ce .. uerlnl 10ymak 
la =makta " fakat ulr ettlkle 
d Ru ukertel'IDlD de bGton 

kı§lık elbiaeetnt, potinlerini, yün ka • 

a.IUanm " çora'~ almakta ve 
ODlan bemeD bemen oıpl&k bir halde 
1ıll'akmaktad!t'lar. BQWD bunlan ve 
batıl ÖldllrtUeD T9J8 yaralı bulua&A 

" ayda ancak 60 ıram eıune• -' 
gram tt verı.dlğl yazılldır. ~ 
kerlerl açlık gibi ACı bir 610-
knm ed11lyor. Alman b\lkQID•P. 
Sovyet askerleri b&kkm:ia -
ıel;:·lde ve blçl:ılr 1D3anlık e-" 
termeden bu a•çak rejtmı tatbtr 
ken c1!ğer taraftan bu meeeıe)'I 
te•Wk kararnameleri lı&lll 
sakl&ma~a pyret ediyor. tsveC 
metı de, Sovyet tıllkOmctınin 
verdiği ka ·ıılıkta Amert!:a ve ,. 
pa basmmda yukarda babll 
kararname hakkında yazı an il& 
rln baklkate uygun bulunduJUSI• 
dlrm!ftlr. Fakat bu ka~ 
metni nqredllmemııttr. 

Alman nUıtlllnetl. LA.tıı muka• 
meeiıun yedinci msddeıd aıucl 
eslr!ere bizzat kendi askerıeriJll 
len aynı ytyeceıı vermeli mec 
Unl zalim bir tarzda ıhıll etıııe 
Al~an ordu.unda asker asi il ,ı 

yulle. Hit.:ercı eeırıer b"aıc:un~_.. 
manyanm lmzsladıfı 1907 aıııP--, 
ıenamest hU~Qmlerıntn tam:ıı:oil' 
stne hareket etmekte ve c:aD119°'. 
tarzda Rua eslrlertnl ölllml• 
ede ek ve kırbaç altında fnlete,.. ~ 
beys mlllılmmat taııyan nakl!Jf 
ıarm1a arabacı ve to~r olartl' 
ıanınakta " ounıara •tef 
bar ı1 mataemeaı ta1rttJrmakU 
ınır!t'e Hltıerct Almanlar, 
harp faallyetıte a11lnh ı,ıerd• 
tırrım:ısmı m"ıe;ten b:lkllaıterttl 
W etmekte:llrler. B:ltlln buD!sf 
yet esirleri tç'n kunılan Aımaıt 
l&nnds?d Yah'l ve kanlı reJ~ 
man makam"armm tnnnlyete 
maz valqllltinl bu Hltl•rot 
l&r:n e!llrt olan kmlorda kU 
n aekerlerlnln qekmek mec 
d6 llalddaan bOttıD mtrrabla-ı 
eder. 

BQtQn bunlar, AJman;ramn 
•illeri tarafmdan \DtzalaD&D 
milel anla,ma•ann tayan eturl" 
tarzda lhllUinl tefkt1 eder. 

!ladm b&lta bakıcılardan •1dukl&n SovyetleT blrUlf bOkOmet'I. 
etJ&JI kendileri glylJOl'lar. Bll!rlerl mattk mllna.sebetler td&me ett!f 
battalaroa yemekala bırakarak ~eya tOn memleketlere bu korkunç 
keDdDerble u mlktarda kııtıeamlt n bllcllrtrken, bu barbar ba 
ekmek, çtırGmUf patates nrerek ao ve en lptld:ıl ınanıarm 
bktan öıdllrilyorlar. Bitlerctı.r 8oT • aylan ol&rak esir km!ordu 
79& eı11rtertD1 ,.melcteD mabnam 111 • De AJmaa ma~·unlannm ,apul' 
ralayor n bu nreUe kendllerlDl JiJe fi muameleler\ b'1Uln dllny& 
oek aramak DaeN allprOnto teneke proteato eder Te buDdaD do:at' 
terini k&M1tmnata mec'blır diyor • llyetı Alman uker ve sivil ma 
ıar. Alm&lllar bu uullerl birçok nna ve AlmanJ&Dm cani bO 
.kamplarda tatbik ediyorlar. ytlkler, 

Bleloruda Konno Jcampmda sa. • 1 
,et Hlrterlne t.olörsllıer llatll:ıden at 
ce..u.rt atl1WIV. 0.... Bleloruda 
°Vlteıeak kampuıda 8oY7et eatrleriDe 

dert •"I lladar Jl180lk nrUmemlftlr. ı 
ııı.lrlerdeD bır ll'UP AJmaa lcwlı&nd._ Jm1r6met ....... 

•ı..t1ıa icra olUD&D ııu '" bareketlft- ~lik s?:hlıa.t. ve b.biliyctinf ar· 
de!tll •'d!r? 1.1nu3ik dolaymile kıymet verlr'.z. 

:ızağnu ön~ eürmck V&ta.n mUda- ı:s·r ka-:nplaımdald ~ 
aı:ı cephesinde bir gedik açıma.ya ~ ... ·' .: • ............. _ ~ ........... ,. .. A• • 

~mü demld.ir. Hisle detıt mau ıcamplannda yara11 " bula Rus 
klüpçUll.llt gayretlle değil, ha.kika· ukerlert hiçbir mhbl llıtlmam g0r • 
U, i.sth:bali glSrerck yut yazını:!< mttyorıar ve tıfl18teD. dlaallterlda, 
&öz sö:;lemek birinci vazifemiz ol~ zatttrrleden,,. diler butalddardaa 
malıdır! ölOyortar. Bu kalllplal'da badut.s bir 

maa 1111' mektupla mllracaat ederek 1 
J&ı•m ... n ıcta lumdCerlne ,.:ıell" 
rUmealDI r1Ca ettlgi aman. Alman 
abayı bU mektubu JU&!UD admt 110r. 
JllU§tur. Bet askerden ibaret ol&D ou 
pup. mektuba keıadU.riDba pzdllda. 

• B&bratta yemlfler Burlar. temin etmede yalnız hOnt?r 
çQrbıll,.,r, 1 bazlık ifade eden ha.r~etler ve 

m::uuyor, ballar, lı&boeler, j fanliyetle'l' b!.,im gayeltt!mtz ara
pa)'!dsr duruyor? Güzel batmlt. mw!a yer al3!Dazla 
Un muvakkat bir parçam mıdır? Sa. n general m:·~rl1e Tnttt 

Kap:ya ,.ak)qarak açtı. Fakat ağzmı açıp bir ke. 
lime ıöyl~cG'~ vakit bulamadı. Vali, atq püskürüyor. •u. B:bçe~ın ıöiıüne J&PlfDUf, mütemadiyen titreyen 
Makbuleyı kc!undan yakaladı ve çe!:ti. . 

Behçet, dona kalmı§tı. Makbuleyi bırakamıyor 
ukaundan kendiıi de ıiiriikleqiyordu. Vali kalabalığ~ 
döndü: 

- A7mn bunu.. emrini verdi. Adam!ar Behçetin 
etrafım sardılar. 

KukncHee, 

paamm kurulmÜrnı bekliyecekti. 
Makbuleyi ıörmeden, onu kimaesiz, teaeltiıiz ~ 

damız adamlann eline bırakıp idam edilmek.. o~ 
JOr, ricudü atet ıibi yanıyordu. 

Tomruk d~iresinde üç gün, üç ıece hiç bir hail" 
ıelmeden beldiJ,en Behçe~, üçüncü ıünü buradan ~ 
nldı. Yanma valinin. kitibi gelmifti. Emir teblii elti~ 

- Behçet, declı, vali pa2a aeni çok ıovdiii i9f 
d~ fazla ceza vermeye gönlü razı olm:ıdı. Yalnıs ,,, 
il! Boanuaraydaıı ıürüyor. Buradan gideceksin.. T.li' 
hın ftl'DHf. • ' 

Zavallı &§ık, hala bırakmadıiı Makbulenin elini: 
- Kotkmaı .ben aeni himaye edeceğim •• Der gibi 

uktı. Makbule de ftda İf&retini, Behçelin parmağını 
ukmakls verdi. 

Behçet yalnız batma kalınca bukını verenlere 
dikkatle baktı. Bun!ann çoğu konak adanılan kendi. 
aini kıakanan, kendiaini çekemiyen insanlardı. 'valinin 
kansına aptalhldan yür.i!lden bunca eziyet çe!rtiren 
kilayalar .• timdi hepsinin yüzü zafer ıtddan ile parh. 
f91'A Behç.ati ıüriikliyorlardL 

B~~ti, ~vvela kon:ı~ın arka~mdaki küçük kulü. 
beye ıürükledıler, ellenm ıımsılti bağladılar ve yere 
yabrd1Jar. Fakat bu da kafi görülmedi. Tekrar bld1r. 
ddar, sürükleye ıürükliye konağın korkmıç bir bapla. 
~aneıi. olan Tomruk daire:sine götürüp muhafma t•· 
hm ettıler. • 

Behçet, idam edilmediiine sevinmedi. Bo.na ..... 
ılrillmek, onma için idam hükmünden daha acı idi. O
na kimse Mak~leainden bahaetmiyecek, ne halde ; 
daiunu 867lemı1ecek, ve Makbt'!eyi g3remiyecektİ• 

- Haydi bcıkalrm •• ırz, namus düsmanı .. 
Bo1tçet bunlara bir ıey ıöyliyemiyordu, çünkü laf 

IEAr edecek insanlar değildiler. 
~::ti çok hrrpııhyorlsrdı. s~ ki•i birer tarafın

dan ,._Jamıı, sürüklüyordu. Her Aağridan bir küfür 
p)aycffu. 

ıanDı Behçet, hu azğm ve cahil insan!ann elin
._ kurtulamıyacncım anlıyordu. Zalim fo~eı.t, son in. 
llbmm! ço~ ~ddarane alıyordu. Ke~ki ~P.kbuleyi gör. 
mcden olae r.h de bu h:ıl b~ına g:::!m~:;~ ıdi. 

Behçet, k-e ... ~ini ncır:mvordu, bu hniincfo bile Mak 
bale;Ji cliitiırii1orn. Kimbilir onıı ~ i;ıkcnceier yapı. 

' Küfürlerin ardı arası kesilmiyordu. Yumruk w 
tekme vuranlar da vgrd!. Za.vallı Behçet ses çıkanm. 
yo!:, vurr.n, yil::üne tükürenlere br.kmıyordu bile •• Ba 
h~! tecavüz edenleri büsbütün ıinirlendiriyorı 

- Suçunu biliyor, ırz dütmam .. Bak, aea bile çr.. 
karmıyor.. • 

Kalabalık dağıldı. Muhafızla ~ kalan ıs.la. 
çe'ı:, buraya idun edilmel.; için getirildiiini anlıyor& 
Bunu cl~fuıdii~'çe gözleri d~!a dolu oluyor en temiz 
bh· l'oe~iide ~kiadığı m~am :ı~ru kirlettikİeri için esa 
duyuyorclu. 

Mthıaf ız Bebçet.in bağJı ellerini ~ ve kencliaini 
teşelli etti : 
. • - Üzme kendini, dedi. Vali pa"!a sc:ıi le'f'el' •• O 
tyı k:ı.lJ,lidir. Elbette affına ma-b~r olunun.. 

ÖlUmi! ~ötürülcn imml"lar da böyle telelli edilirdi 
ve B.Aç~, b-a~ı:ı~ .... ~fo:ı fel!!..:etin giderilir tarafı olma. 
dıjım prii ordu. Şimdi ·armuı ve idam aelı-

lloğazı kuruyor, hacaklan titriyor, ba"lı dön01ot• 
~~ün ıiicünü toplayarak katibe Makbuleyi ao;;_.t
ietiJordu. Fakat muvaffak olamıyordu. 

• * • 
ı.tanbula ıelme kiçin hayatını tehlikeye k~ 

Behçet, itte latanbulda idi. Bu güzel ıehir ona c.....
nem gibi geliyordu. 
• ilk ujradıjı yer, mahallesi oldu. Evine gi~' 
nnamı buldu. Onunla ıörüıecek, evi, enneaiııin ~ 
tığı etJalar hakkmda mal6mat alacak ıoma neti -'' 

• nesi yokea satıp savdıktan sonra kendiıi de bir ;.J'! 
çok uzaklara ıid.ecekti. Belki de vefakar doatu ffa1" 
Efendiye, Han,aya gid-xekti 

lm&111 Behçeti görünce hiç yadÖpm&dı .... ilk ... 
olarak: 



VAKiT 3 

M.ı toplantısının 
verimleri 

., ~ ~ oo:o oo oo&oo ~ ın1 lb ~ oo ol IOötliP 1 
Belediye fa~tr halka ı ımcsim-Eminönti Partlala ,...-. 

k
.. ... d v t k otobusleri be~~:::!u~= ::a~: 1 ~~;:~ ~~ ~ n';: 
Om U r ag 1 .ac a ~~:-;n;-nn .:,:_f'mırd:-e~;C. keıı;mı J;eÇ ... .aİl'erek ok1DuMI ..,. 

Bir haftaya kadar ~~ .. --- b r sat1e bil ~e lllı1iRll -~ A k iıliyecek , ..... ,.; •. 
...._. • Yeni bau devletıe. s 8f' ailellrill ,..... işi hak«ında Taksim • Eminönü aııısuıds ı.o:=-:..:=ı.::.a ~ rl :~-:,..;t-:-ı::-..~ 
--.aedeyi imzaladılar. Pili- &.:.. ı.-.L... :&..&: işletilmesine karar verilen oto. Fakat tdJil gibi görllnen, tabii iP.:essese~nllr. l"dcb 111 kadar Jd., 

;:.iceye gelince, bun~ uı.- ,.,,.r ver RUI büslere ait hazırhklar ikmal edil- ohlupaa laa.ndan ba ''büı,, a, çok r.i :ı:&bili:-Jcr. Hız!:U.ı, h:!.-olA ... 
nııına A\'l'llpaıun yenı 

1 
mektedir. Ancak bu otobüslere kere k.:a7 lıola7 ~vapJ•maz Z.· ri ı:den f~kk·lk etAe!er de, ıı.. 

Oeldrdeğ: o'an Almanya- lstanbal umumi !iMrlili dün Hf~rieı-i iiErinde görüşülürken laztm olacak benzine ait mOaaa- Jıdi8ı, §ıl•kaniıi•, ahJikı blrbirla· burn1n.1k bir !iuat altı huıa.-.. 
da lıliı.k ,ilcude getirdi· 1 saat ~ F&nlık Derelinin bandaj vasiyeti balwlıirnda tranı. deyi almnK ii.-.ere belcd' ve tara- doa üattia a1ee de:i!wılıla.r '\'&J'~r, lar. 

has:I olan nuurdar. Bu 1 ba.tkanlıimda toplannuıı. ilk ola vay idaresi direktörü HuYd iza fından koordinasyon heyetine ki biı· kuli\beOe doğmak, p:ı:-r ·- ı;-
l&rlh Ha.deainl Alman ııa.- rak bir takrir okumnuştur aır... hat wmıiştir müraca:ıt edilmiştir Bu müaaa. J11V•m ~ olma!< Jlzllnde-. P•rti111D 11011 karanldül bti>'O· 
'-ırı Fon Ribbentropau ı' da ~er ailelerine yanımi Jıçln lcabettiti fakdiıde vapur ve denin bugUnlcrde · <:ıkacağı ve ha t&bii h~a ere:ı:emit ezdi.·. a.. Hiilı u\·raynWlmek ~ Plai•ı.ri· 

t...! oteUııde söylediği na. 158 bın. lira ayrzlchir, tata+ü _ trenle muvazi olan semtlerdeki Taksim • Eminönü otobüslerinin bitir baagi kilede, ,..arad!llflarnn m'zl, "te b• yollarda y:rmalıym. 
-.ınqtur. AlmM hariciye <!3 17 bin ar.cer ailesi bulundu_ tramvay seferleri kaldırılacak _ ~nümüzdeki hafta i~inde ieleme. körletea, iç cevher!erillJ paalandl- BagQn, sekiz yaz elli g~ 1111-

lzahma göre A\"nıp3 &r· gu, bunlann·da 140 bin kişiye tır. Bunlar da Belbek. Eminö. ~c başlayacağı söylenmel..-tedir. ran 1tı.r.o bucuJp ~icllyorlar!.. lJua §ofk::.t ku~ aa l3Y dc:i11'r. 
·ı ve askeri birliğini baliğ olduiu. bunların aidatını nü ve Yeclikule _Sirkeci hatları· Otobüsler, bilhassa akşamlan 81.r iıd,...m, ... •PTAZ pıtı.. Y!l.1'111 &Dil zama.uluda U1m 1tıkJu1. 

• vermek i5in 227 bin lira.ya ibti _ dır. Bu mesele münakaşalara yol tiyatro \'e sinem alarm payd~ n 7e11Illl bdaı' us, dünyada WJ. nm ilnive-ıttey0 bn"3ktıkb" mi. 
blrUği etrafında meydA· l yaç oldugu. 158 bin liraya daha açmış veli ve belediye reisi Lrtt vakitlerinde sabah aksam resmi mt?m dalta • ftl'Wr! rul nn ~. "burs" lara 7ol ~ 
ıuuruu Avnıpa. dı~mdakl 70 bin lira eklenmesi icabedecc· fi Kınlar .bu tramvay seferleri • ve hususi dairelerle iş yerlerinin Mete'& J.ir ıocü, ml:ıimbü J'&I •- nı, 7;uüm1 gör~•lerln ~ 

llzerinde bilhassa ği bildiriliyordu, Takrir bı:itc;ıe Din 'kaldlrffn'.ası hak.kında kat'i dağılma zamanında işleyecektir. ela bir •nuft& parlıyor. ~ldsmıa l§i ip sevlaecıe-Atz. 
!3pa.e:ığı tc lr mlb\"er encümenine ~rilmiştir. surette bir karar verilmediğini, Bu hatta çalr.şacak otoblieler, IMtiinHiiflıall, nala)'lltDJD kuvvet.fal Da ''tftk" ve ''Takd,, ID 
y~tlldlr. A\'l'Dpa mil· Bundan sonra rumamenin gö- kaldırıla.caiı zaman tren ve va- lağ\•edilen Koca.mustapa~a. Sir- hecsluma Kiılteriyor. Der sene ı.l· maımleke~i feyzini Ci1'99 ._.. 

lngm.ereslz Alma:ıyl!nrn rUşülmesine bafla.nmJIJttr. Defin 'PW' idareleriyle temas edilere;c keci, B:ıkırköy • Sirkeci, Cihan· ıaz l'Wıa ylikaelerek, bir paroa ela- senı;ialer do 1"1 8'bel Ye ..,_.. 

~da sa:ıdetil ka\-uş.aeak. ci üç senelik yol ı>rorramı '1alt - ona ~ tarifeler b.aztrlattınla- gir. Fatih, Kurtuluş vesair hat. ita ıellterek p:Jbyor. yolda ~hmllr. 
~ etmJıı oJma!an propa- kında Nafia encümeni ınubata- caimı söylem~ir. lardan qlman otobüsler olacak· Orta tallsU ld1l yol aclktır. h- PartJ, ba it~ ömek obmk ..
-anı:ıtdan mnn:üıdır. Ba. sı okunm\Jf ve kabul edi!miftir Bilatııre fakir halka odun ve tır. Böylece 15 kndar araba te. l'UIE .__ hr&kmı veren mi•· detlnl tadıyor. Yum, Dblcle ..,. 

harbe taraftar olnuyan Elektrik tramvay idaresinin kömür dağıtılması haJckındtUti min edilmiş bulunmaktadır b3ka lmtJlıan'lamla girerek liae,S Mr blalıelığm )iirtidiliibll ..... 
et!enclirebUecek ''asıtalar- 942 yılı bü~e ve kadrolan h&k. takrir göıi1§.ülmiiş ve yardımın Fiyatlann da azn.mi 12,5 kuruş bitlrebUlr. rek r.evklorta ea uhisiae 71111•• 

kmda.ki riyaset divanı ve bijtçe deriıal yapılması için :icabeden olaca~ s5ylcwnektc<lir Maama- Fakat bara1a artık devlet "IU· eekdr. 
ltlbbentrop Ameıikadan encümeni mazbatası okunmuş • m.üna.kalenin yapılması hakkın • fih tarile. daimt encümen tara- ibmı tilkeami!;Ur. H AKJ(J SO HA GEZGiN 

n şa iki ı:okt.:ıyı ııaret tur. da karar alınarak biltı;e encU:me- fından tasdik e1ilclikı:en sonra ----
942 yılı bütçesi 9,245,001 Hra nine bavP.te ediiıniftir. meriyete girecektir. Otcl>üsler. 

olarak teebit edilmiştir. Meclis ~n yine toplanacak Taksimde Eminönll gezisinde 
Tramvay idaresinin bugünkil tır. tribün önünde ve Eminönünde 

• taksilerin beklediği yerde dura

'- 4merlka yardım et"ln et. 
~. zaferi kazanacak• 

ha.rfoiye cazmnm eözle-
~l§•ldığma göre, Atman· 

!tada bir ~ahsa dll~man
Ruzl•elt. 
törenln4en 

ı>e ttaıya IQin b~illenen 
bir eUmle ile b.ıllsa ecll· 

Odun narkı 
gükseltilmigor 

ıxiun v ekamtlr 'ıı,t de ~rUşll]mllş
mr. nyaı· mO.rakai>e 1>UrosU tara. 
tından son gttnkıırde şehirde yapı
lan odmı. stoku a:ra.ma faaliyetin· 
aen atoimn ihtiyaca yetecek m!k • 
tvda olduğu, binaenaleyh dcll bir 
odun m-ıeeleei mevcut bulunmadığı 
2DlqdmJ!Plır. Bunun için odun fi -
yatlannm yemden artml~ı etrn. 
fw\a odun tacirlerl tarafından be
lediyeye )ıı.pılnn t~lff ka.'bul edil· 
miyecektir. 

caktır. 

T ath tatlı konuş
ma dan sonra 
Arkadaşının batını 

kaldınm taıiyle yardı "A\'l'upa yoni halinden 
ur." lbna:ı.tlnl lleme ka
ektir. Belki cl3 propa-

~eti Ue bu bilkilm ele ba
de elde edJlebillr. Fakat 
henus barp lolndedir. Ve 
topraklarmda ve lstitsle-

ata.' henüz denm etmekte 
göre en biiyük realite, 

• Ber ,,ey onDD Detleeıııiae 

n töreni psflto'oJik ve poD· 
a:., "'ilcade getlmıe'•lo be
'9kerl harek~t sabas:nda or· 
)eni bir durum ~tkarıua· 

ı..._. ..... _ aleyhinde ,apdan tG-

,. So.-;.·ctl.-, onun mütte-•1 İngiltere ite harp ba!lnde 
dovktl~r bulunduğa gibi, 

Rnsya 'e lnglltere ile harp 
Rlnnemiş devletler de var-
~ bu d~vletler namma Jm.. 

:rdan işUllyor ki bu palet 
• l'nd .. bir delitikllk yapını-

~ tarnftıın "a:ıükomintera,, 
İnıza koy~ n, blr taraftan ela 

L..!>fta-afhğmı muhafaza eden· 
:'""Ueri."1.1 ol np g'bl mohafua 

:lirle •. l\J::t;:?Ui. ne İspanya 
re ilt>, n .. de Japonya Sov• 

:ı Uc o'u münasebetlerini 
·l'mis!erdir. Vu.!yet bu lekli. 
• Yine A lTupan·n mokadde
tııytn e:tec k en kuvvetli an· 
bütün R'd:leti'c <'!evam et
ol:ın nm ~· pı!JDl:ılar olda

lair kere d:ıha teslim etmek 
i hasıl olar. 

SADRI ERTEM 

Dün 1at&nbul iafe ~ 
vall muavini .Amnet KmığHı .rellt
llğinde f.d. N&t kadar llÜJ'en bir 
toplantı yapılıqıt.ır. 

İlk o1arsk i~ et mevzuu 
etrafında alman yeni b.rW1ım' l'Ö
rilştllmOş ve evvelki cOı*U komi• 
yon içtlmamda bıhıl edilen et nar
kmI!l buglln vaH w belediye reisi-
ne arzedilmC61lle karar verllım., -
tir. 
~ Kmv lııill .el JJ, ıa .. 

vırc* ve~-- we T2,tt'~ 
ruf olarak bbu1 ~- Evvel· 
ce karamemn perakende~ 157,6, 
kmrcdt ve dlğlıcm itle 62;5 lmı'uf
tu. Bundan bqb dilınkil i!:t ..... 

Pasta ve 
börek satışı 
Yarından itibaren 

yasak 
Bu,lday unundan J>Uta ft b6 

rek yapılmaemı yasak eden ka -
rarnameden villyet makamı te -
lef onla haberdar edilmiltir J)(iıı 
kararname metni A1*aradan 
gelmiştir. Puta, börek, 8&Ddö • 
viç, yufka, ~nık ve tatlıların sa 
tl§I yarından İtıÖ8ftft yUlllit edil· 
mektedir. 

Morgan oturdu,lu yerde ken -
di kendine bir ee:v tudik ediyor 
muş gibi bqım sallıyor ve haiıf 
hafif gülümaiyordu. Ba km ger
çekten güzel ve pbslyetli bir 
maııırurtu. Kollan ve bacaktan 

Bir amelenin ne canlı ve enerjik hareketlerle 
bileği koptu 0~r. g&IJeri ne mlnah ba • 

\.~e fabrikasında, tarak kıyordu. 
~elerinde çalI§&Il ameleden ~ Paskar, diln sol bileğini · Bann içind. onun topu.kl~. -
~ye kaptmr.ış, bile~i koı::- nm tılurdısı ve kasteııJeDlerınm 
~ur. Amele Cerrahpaşa haa. ~an bafka 8e8 Jdttu.. 
~ine kaldırılmıştır. Herkes. bu harikulade dansın 

b. ba cazibeSİDe kapılmlltı. Garaonlar 
aır kkalla kasap bile olduklan ;,erde h.areketaiz 

"' tevkif edildi duruyor ve dansı geyrediJWlar-
Jı.... ~palı ~·c!a. maniiaturacılrlr dl 
Ll'b Nuri 215 kuruşa satılmaal Bu seesizlik içinde Morgan'm 
~ gelen setenl 275 k~a. Ga- çıkıb gittiğini kimle g6rmedi. 
~a MO:S de ispirtoyu yllkaek Çıkarken ac.:eıe etmeımetl.: Ko .. 
~ satmıştır. Her iki dilkkinc: ridora gec;nwı. oradan KellUJ mer 
~l'e ikinci ceza mahkemesince divenin dibine ~lmitti. 
~ be•er lira para cezasına ve 
~batta da dllkıkinlar.nm kırpa· Otelin hafiyesi Harding, vazi. 
~ uuıJıkrtm edJmişlerdir. fe dolayiaiyle bir baeka yerde 
~daıı başka, Karnman etini 60 bulunuyordu. 
~ satan Ged ıkpaşada kasap )ı{orga.D merdivenleri Çlktl. 0-
ı.;-tt.le birayı 22 kuruşa satan Gn- telin birinci katma telmifti. 12 
~ tütüncü ~li Ekber tevkif numaralı oda, koridorun en 80 • 

ı,.-Ullardır. nundaydı 
cıava seferleri kesildi Bund&Ü IOllJ'& bir oda daha 

t.re. l KA.nuevvelden itibaren !.s • vardı ki, tırerinde '1ıiıllnet c1aln 
a.. bul. Ankara - Adana ha\'& si,, yazılıydı. ---'• _.__ 
i:_1erleri resmen kesilecektir. Ay Morgan 12 IJWIMWDU uuauın 
ij"I ı>azartesi olduğu ve yarın • kaı»umu vurdu. Bekledi. 
•~ ııuar gün il de zaten hava se- Kapryı a.,nak Oaere ~ han • 
...,..len yapılmadığı' i~in Jstanbul gi bir hizmetçi görilnmedi. 
i.._~ • Adana hava seferleri Dinledi 
~ it;baren tatil edilmit Koridoİ-da, o' aatte )ÜÇ kimle 

1Dlmalr"-.adır. JOkta. 

K&dl:r •e ~ . ..-..e 118-
ntle maDP1 k&nıl1rl1 getırilmeal 
lglla ......_ VUDtalanhın muhtaç ol 
dolu maiuı*aıtm lllkatJe Ve tezci• 
ıı..n temlr*>e b.rv verllmiftlr. 

Zahire tuccarları 
birlik kuruyorlar 
Şehrimiadeld zahire ve hubuıbat 

taclrlel'i blr birllt kumıağa karar 
rermltlenlir. Bu birliğe bütUn ta
lfrlu girecektir. B.'rliğln biran ev· 
~1 kurulması için tacirler kendi 
aralarmda bir de la:ımite sec;mie
lnda. Komite, mmt&ika ticaret 
müdllrUııa s.iyaret ederek birliğin 
pyeısl halrkmda 1118hat vermiştir. 

Albn Fiyab 
Dlin bir .ReMdiye altmınm fi· 

yatı 26 lira 30, külçe altının bir 
gramı iac 368 kuruştur 

Evvelki geco KUçWt Uonpda fe
ci bir yarala.ma vakaaı cereyan et· 
mi~. birisi bir ariuıdaljtnm b8§I1U 
lıldmm taşı ile muhtelif yerlerin
den yamın.k suret le tehUkell bir 
şekilde ya.ra.lareıştır. 

Carlh, 8ehremininde, Sait Omer 
Veli derg"ı:ı.h so'!cn.ğında. 14 numarn
dli ot1:nn •e Abaray depoeunda 
t.ram:vn.y bJle~Hğf yapan 1lyaa De. 
mirlerdlr. 

llyns Demirler. eneJ.ki gece KU
çUık I.Angsda bostan !Ok:ağ:nda 9 
numarada oturan arkada.'jt Emin 
Canın evine gitnü,, a.t'.ı:ad:ışile tat· 
h bir sohbete dal.nuştır. Fakat bir 
aralm, iıhl ~:iğer arkadaşın a.ra
aındnld. eski bir vaJEa orta.ya atıl -
mıt, şiddetli bir kavga ba~öater
miştlr. 

Kavga sonunda llyaa Demirler 
Em!n Cam yere y&t.'l"DUIJ ve 90kak~ 
tan eline g~rcliği iri bir kaldırım 
t~ı ile baıpna vu.rmağa başlamış
tır. 

GürultUye etraftan yetilmişler 
kavg:ı.cılan aytmllllana da, Em:n 
Canm yerde baygın bir halde yat
tığını görmüşler ve kendiei:ıl d.?r -
hal Cerrahpıışa haataneeine kaldır
mışlardır. Yaralmın vU:yeU tehllı
kell görUbnelttcdir. İlyas Demir • 
ler ys.kaln.nJnll}tır. 

I spangol dansözü 
Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

--13 lneilizceden Ceviren: H. MrJNIR 
Morgan, smokin'in cebinden liztmgelirae buradan pek Ml is 

ince bir çelik llet çıkardı tüade edebiİirdi 
Kapının kilidine soktu: Bir Sonra oturma"odasına geçerek 

kaç ufak ve ustallklı hareketten sistemli bir surette sraştmna • 
sonra kapmın kilidi yerinden oy ta başladı. 
nadı. Cebindeki maymuncuk • ki bu 

Morgan içeri ~rerek, kapı t.ek na Herbi "kiirda.n, adını vermi3 
rv usulca kapadı. ti • her yeri ac;ıyo~u Netekim. 

Çelik maymuncuğu cebine sok dansözUn yazıhanesini kolaylık • 
tu. Bundan sonra ~ka bir ce - ta açıvermiŞti := bir çift kauçuk. eldiven Mo!JC'!"' -~ gÖllerini 
Bu hareketine Harding'in ima be~rı~lı· parmaklanyle madan 

.. • geçırdi. Bır c:ok yüksek mağaza 
cagmı bll~yord~ Fakat daha !ardan gelmi3 faturalar, bilhassa 
fizla betlt:;remıyordu... ~Ö«~ ~.arpıyordu. Bundan başka. 

Odanm elektriiini yaktı. Ve lzabella'nm Buenoe-Ayree' ten 
İle başladı. · kalkarak Paıise, Nis eehrine ve 
l~i bir otumuı. bir de ya - nihayet bütün Avrupa merkez • 

tak odası ile mi1kemmel bir ban terine yaptığı muvaff akiyetll ae
ro dairesinden ibaretti. yahat ve harikulade danstan 
Kadınlara maluius gU2l bir hakkında bütUn bu memleket n 

J>Uföm kokusu. k&rll köşedeki r.etelerinin yazdıklan m:ıkaleler 
mua berinde duran vazoyu dol d darmut bir yıiin ~~ğin tatlı v:ı:nnteşekkil t--ir kollekslyon 

lrokulanna karışarak bay~ bir Fakat garibdlr ki. lt.abetla'nm 
bava nrat.nuetı.. şahsına gelmiş olan mektuplar, 

Korgan ilk olarak. yatak oda- ı>ek azdı. 
smm krem renkli haiısmı ge~e • Alt <,>ekmecel~rden birinde bir 
rek dibdekl peneerelerden birini deste mektup ~örOnUyordu. 
~ oldu, Barac1a tnçük bir Hepsi de bir Jietilc bandla bir a
Wa ftnll. Jcümda em.-at rada dunıyordu. 

L~~I 
Ş1ra ve Fındık 

Evet... Bili içki; 6teki de 
mezesi... Uç de !aydalıl 

var: 
1) Sedq etme& 
2) Beelcr 
3) Killidir. 
Bu aerhag et.mlyen itki De :na-

muak.Ar mezesini, dillrkiıılardan 
putalar:n kal!anaın tlzerlne bu
ralarda ne satılması lAzım ğeldl· 
ği hakkında gazetelerde yapılan 
n~yat Uzcrinc göz 6nttne koyıa. 
yonız. 

DünıkU "Akşam,. arita.da§muz 
da buna uygu.r.. bir düşiliıce ileri 
sUrüyordu: Madem 1tl pasta ka.\-

Bir veikenli 
cereyana kaplldı 
Sua yelkenlinin dört 
tayfasını kurtardı 

Beşiktaş iskelesine bağlı ve 
Şile limanına kayıdlı "Semerei 
Gayret., isimli yelkenli evvelki 
gece, saat 12 sıralarmda çmıa -
larmı koparmış ve ceryana ka • 
pılarak adalara doğru sürükle~ 
meğe başlami§tır. Sus vapuru 
.yelkenliyi ~örmüş ve kendisine 
yaklaşarak yedexine alre:ş ise 
de yelkenli yine iplerini kopar -
mı3 ve tekrar cereyana kapılmış 
tır. Sus vapuru kaptanı bu vasi 
yet kB.l'ŞISmda yelkenliyi bırak· 
mış ve içindeki dört tayf ayı kur 
tarmıstir. Yelkenli hMa buluna
mamıştır. 

dınbJuVUr: fimdiya kadar ,.-... 
hane olan tanmm111 yerler; otu
mağa gelen Driıfterilerlne, J"'1ıllc 
yU.z yerli yiyecek ve içecdderl
mbııden p,,t aa icram ed2'1il' 
ler. 

Bu aıret1e l.email HMıla BaJ,. 
taaoğlu tllttadmn:m ötedenl>erl, 
halla Tiiıtillğe ve Tilı':C olan.-,. 
lere dclnmcık yolundaki davuma 
flJen ortK okıyoruız... Esa1t11. 
bu da.va, hep!mimıdir •• 

PmK&hanelerde puta 
kuru meyvalanmız niçin tonuı.. 
masın? •• Bunlarla birliokte ~ 
lulan neden ltrnm ed' 
sm ? •• Bom ne güne d.unu'or? 
Bele q ~ 1cblcbl 
beraber De güul gider! .• B 
bagıka aıt. ayran, tllrlll lef'be 
ve şuruplar va:r.. Ve Ook 
çay, kahve, bili yerlndecllr ••• 

Paata !le karın mı doyuruy 
du:. ?. Eğer maıken.t, mutat 
konsomasyon ya.pıp. blr ~ 
ile :t.oş beş etmok veya. kafa 
lendirmebe, doğnıd1111 t"!o 
kendi yiyecek ve içecekl 
mnumJl~irmeğe ya.ray&eak 
imki.rı .ve mü.saadeden, b:dm 
dar düttancılar da memnun 
:nalıdrr. 

Pamuklu mensucat 
fabrikatörlerinin 

. toplan bu 
Şehrimiııdeıld pemu!du mel

f e.brikatör ve atölye sahlPeıl 
lmıılA.tmda yllnltl veya lptıkllye 
muit karışL'l'alllar dtın öğledela 

1
1'3 mmtaka ticaret müdllrHl 

Morgan bir Wıza durakladık· bir toplantı yaplDJl1ardır Bu 
tan sonra mektuplan olduğu jÖ· WıttYa ~ tevUtmt y~ bir 
bi cebine indirdi. 188& • ~ğlamak için fe!ı,rimillde 

BWMlan b&şka epey arandı ise maelar yapmak U&ere AnılltU'IMI 
de, kıyinetli bir teY bulamadı. tehrimlze gelen yWrao1t sali~ni 
Mevcut olan her hangi bir eey, lktıaat Veklletl heyetJındea 
lzabella'nm dün gece o kU~ a- ua da lltkak e~tir 
day~ niçin ~lmiı olduğunu izah Bu toplantda fl>lik ~ 
etmiyordu. rafmda ~rt.ışillmtlıgttir 

Morgan burada her aeyi oldu · 
iu xibi bırakarak ve yalnız yr.. Orta tedrisat müe 
nma mektuplan alm11 olarak 
yatak ~ ~ti. lcrindeki fakir tale 

Maarif Vekilliği orta 
müesaeselerindekı fakir 

Bir dolapta bir (Ok Jtiyecelı 
eşya arasında, en altta deriden 
mahfazalı bir tabanca buldu. al· 
dı. Kurşunlarını çıkardı ve tek· 
rar yerine koydu. 
Kurşunları bir kibt sepetine 

attL 
Alçak boylu, rönesans modeli 

karyolanın başı ucunda sulu 00. 
ya bir tablo vardı. 

Jılorıan bu tabloya bakarak 
kendi kendine stUldU: "'Otelleri 
siislemeie çalışan ressamlar, du 
vara gömülü bir kasayı göz.den 
saklamak için ne kadar saçma 
bir usul tutmuşlar •. diyordu. Fil 
hakika bu taNonun arkasında 
kasa bulunduğu ilk bakışta anla 
şılrvordu. 

Morgan bu kasayı otuz saniye 
de ac:tı. f Qerisi boştu. 

Tabloyu tekrar verine kovmuş 
tu ki Pl"kasını:hn bir ees işitti: 

- Eller yu.kan!. 

( DeNMı ""') 

nin hima~ edilmesi, öile 
mekleri, .ki~ veaair ihtiya 
nın temın eaılmesi Yolunda 
kiklere başlamıştır. 

Bu okullarda ilkokullarda 
duğu gibi himaye teşkilltı 
lacaktır. 

·Tramvaydaki 
kalabalıga dair 

K&rak6)'d• bekllyen balk 
htıcum etm!f. muhacimlDJll 
kargafalıtı ıırumda ıram_,. 

tıılr Jradm b&ıtırarak demlftll' 
- ICrkek.Jer kadm1v laarlle 

.,_ demea!nler. ICrkekı. 

ıoraa. kadaı.lar da traawafa 
laf'. 
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Jaoonya 
Hindiçiniyi 
işgal mi 
ediyor? 

Bu olmaa Amerika Ciiıe 
aıuazzam yardım'1a 

bulunacak 
o 

IAl'O!'<f - Al\IERIKA 
llCZA1'El"ı..ELEHI GiZLiCE 

DEVAM EDltORllUı, • 

Saygon 
Müdaf a11. tedbirleri aldı 

'l'o!ıyo, 28 CA.A.) - Saygondan 
Demet jansma gelen bir telgrafa 
llre Saygon Fmnşa makamları 
J'rsns·z HindlC'iniısi ile Franı:ı ve 
l'r.n1anm Afr.ücıı mUstemlelteleri 
U'Ulnda he rturlll deniz mUuaka -
l&tmın clllr'Jurulduğunu bildinn ,_ 
tir. 

llaallok, 28 CA.A.) - Meclis 
lltl:lats~ n:ırı tıı.mf ndan tcsblt e
dilen ve Sl ıuntn n:lldıı.f'nası.ı:a dal.r 
olan kanun pl'Ojesini ksbut" etmft
tir. 

Dahiliyede ta y;n 
ve nakiller 

Ankara, !8 (Val.ıt) İstanbul 

So''""'et 
tebli~i 

iaşe müdlirü Osman mal".a!li ida- ( Ba.ş tarafı Z incide) 
reier umum müuür muavinliğine 15 dllş-..ln taı:kı tahrip edllmlştlr. 
Mülkiye müfettişi hı:ı.yri Eke ı..enıngrad ceplıe•inde Sovyet top , 
dalrc reisliğine, Pazarcık kay • c;uıan Almanların altı sahra b..'Hıır • 
makamı Abdullah Parla Ankara 

yasını, seldz m:tralyöz ınevıllnt, 2Cı 
seferberlik mUdürlüı(Une, Nüfus muvaltk:ı.t kale:11 tah ·ip ve bir piyade 
umum müdür muavini Naci 
Rollas Akhisar kavm:ıkamhğına, bö:Ug-'Jnde:o taaıa bir kuvveu imha et 
Reyhaniye kavma1tamı Halil E· mışıerdtr. 
kin Nüfus umum mUdür mua • sovyet tayyarecileri. Almaoıann 
vinliğine, Akhisar kaymakamı tıav:ı per10neııerıoıo yan11nı kayoet. 
Hikmet Akman Karacasu kavına Ukierını tahm!n eyıeaıektedırıer. 
kamhğına. Van mektuı>cusu Bed '.?3 tayyareıJtn mUrekkep oıso 32 ın 
ri İföan Mura.dive kaymakamıı· el tuman bavu flloau altı ııatta içindt 
ğrna, Ankara seferberlik müdt:. 20 tayyare kaybet.mı~ur.' 
ril !azim Arat Pazarcık kayma- Blrırıcı Alman boaıba:dunaıı ta:;yı 
kamlığma. Uı;üncü wnum milfet reıc?rl grupu tamamıyıe tmııa adil • 
tişlik yazı !şleri müdürü Salaha~- miştlr. Rumen ve ltaıyao bava ku• 
tin Gedik Revhaniv~ kaymaka."11 vetıert de a,ıtır aaytata uğraauoıar • 
lığına, mahalli idıırel2r umum dır. 
mUdi.lr ikinci dair.:? reisi Nec • lloflkova, %8 (AA.) - Pravd& ıa
mettin Erl:in Çe.nltaya kavma • zetesı, bu aabab:Cı ııa;rııında Alman 
ka..'lllığına, Diyarbakır mel:tuJ> - kıtaJannm cenuptal<i kuıatına hareke 
<;uluğundo.n vckulct em:tinde Nu u, Moskova tçın clddı bir teblllte 
rettin öz.elGl Muş mcl.ıupçulu • olduğwıu. buna. muıcııbll Alman mu 
Y.una, Kızıltepe kavmakamh~ın- v:ısala yoll:!rının so'l clcrecc uı:a.dıttı. 
dan açıkta. Sıtkı Tmal Bingöl nı ve çok daha zaab uğrntlığın: yıı.zı. 
mektupc:uluğuna tayin edilmiş • yor. Gazete, bundan b:ı.11kıı :ı:ı:ı 21 ıa. 
le:- Kıırac:ı kaymakamı S<>fik I· attenbert ıcııo ve Volokoıas kesim • 
şık görlll::n idari lüzı.~m üzerine ıerınde muhsreb~l3rl:ı bl"b:ıaJ:ı ştd • 
\'Ckii.let emrine ~1ın."llI"t1r. Jetıt oıdu!tunu ıöylemcıcte ve ı;unıer .. 

~e:ıberi z:ıptı lçtn mUcııdeie edilen 

B M M '• • d mllblm b!r mevklin lcııyb3:1lltllSlni tne.. 
• 1. 9CJIS'n ~ •für eylemektedir. Stalin:ızol:ıiı: kC.41 • 

KM.afaa naZ'Mtm Yel'df~ izaha- ( !Jaş tarafı 1 incide} 
ta g6!'' l.a ~ı·n 1,ül:~m,. .. hJtrp ta- rnemur hakkında takibat ynpıl:ımıya
ml fı y pmr.k ve her tQ~ll lht'ma- eağını taza1nmun etmektedir. 

m'ndC! SO\-yet mevzileri Alm:mı~nt' 

kuvveuı tazyl!t~rıc ra;l'men mub"faz:i 
cd!lml:ıUr, Şehre ltnr~ı ynpı!aıı b!U' n 
bUcum!ar p!lakUrtWmU~tu.r. 

le ~ koymck üzere gereken ted B.r yandan bu borçlar alnlllrkcn bir 
ldl'lcri almak NlAhlyeUal vermek- yandan da kuıı:ırlu m:)mur<ar varsa lr!oek0\'8, 13 (A.A.) - lzveaua ga· 
tldlr. onlar hakkında ela takibat yapılaoağ? zateslnln hususi muhabiri, gUnll!rden-

tab idi bert devam ed~n şl:lJeUl muhuebe. 
V t ut- • r ... a., ;ı!!ton, 28 (A.A.) - llllldl· Bu izah az~rtne mazbata kabul l>?rdorı sonra Almanlann 21 ve 28 Son 

cln!ye J pon tcltv:ye k·talan çı • cdllrı:ı!.§llr. te;rinde ftalino:;oak istlkameUnde 
brıldıi;ınn dnfr olan rlvayeUerc cı "k, ın ..... ,nu• merkezinin Yer ·•v,, ıııehrlni t::gale muvn!t:ık oldukla· ._ B' 1 ili A rlli 11 J !ı' ç~ c:ııc.. ............. • - " ftı:ı ..... cn r c 1 me a e~ n- kU. 0 ı '-lilırilımılt Yo<:S::.ta ba:ıan· rım söyllye·elt Stalln~osk bölgesın-
JOnya arnt!mda b:.r ~arbln" P3. ı,a - m=ısmıı. <!3ır ol'.l.il lm.:ıun pr;ıJ~sln.n de yapılan flddeUl muhareb3lerl t.aıı. 
lllalr llzere oldu~:ı ı) 1 h• er a c..tı rııll~kcre mdc bir çok m~busıar leh vır etmektedir. 
r:J.'~"'to:ı mııb!ıllcri in:ın.nu:mak le, nleyhtc konuıımu,Iar, Çıçaltd:ı:t ıle Muh!llJire göre, bu muvn!tnldyetler 

u.ar. 1 b!rllkte şcre-r'.! Koçh.s:ır kazasının da Almıınlara, 2000 sub'-7 ve askere, 50 
'J'okyo:!An gelen ve Japon mu- Arıl;ara v!ldyetırı:ıen alınarak Kırı;;e. j den C.ızla top3, IG t:ıyyııreye ve bl.r 

nhhas!ar le l{ol'del Hal arumda hlre bat·ıınmn:nnı tcltUf ed~:ı pro3c miktar malez.'11eye mal o:muştur, 
atınkcre'ı:r'.n e~n devam etti@ni j tı;;erlnde ilk aözU Ekrem Ergün (Au· l:iubablr. ~nlan !l~ve ediyor: 
&eotertn b~yannt, 1 u lntibsı tey:t k::ı.•a) aımıı. bu kazanın bir cok ba I>Uşman, bazı arazı kazan;lan elde 
ldlyor, Haber nl:ndığma göre HL.,. kım.lardan Ankarayıı. ı;a ıı kslmuı edeceğınc e:ıılo olaral< burılan ahrıaıe 
4lçinlyc yeniden Japon kıtalan çı- zarurcU Uzcrlnde durmuıı. b!ihasaa yol ve ~arka do;?ru llerıetuıek suretne ge· 
bnJd•ı;1 hsberi, Vaelngtona gctn- mescle3lne temas ecl:ırck harita uze. Dl§letm:?ğG te~bl:>U. etnıl,tUr. Buouu
•, nırı~E: Amerf!a hUk6metl, rinde bu kaz:ının Kırııeb.re )'al<ın ı;ö· la berabC!r, bu muvattııktyellarden 
8'.rmanya yolu ile Çine muazzam rwmulne rağaıeo Kızılırmatı ta yu· hısaedillr bl~ blr menfaat temiD .ete. 
alıcın"' l·a"J.!eler1 gtsndermek lçtn karlamıdakı köprtldf':ı pçınak u·u. meır.!ştır. Moskovanm UZAiı çovrealııl 
cferhal tatbik ed'lmek Uzere :rap·l. ret! yüzünden yolun uzadığ"ını, ye.ni mUdafaa ed?n!er, kabrıım:ınca bir mu 
"9111 bir pU.nı ihtiyaten elde tuttu. bir köprü ~ıı.pmanu:ı 11ı:ndlllk mUml<~n k:ıvemet göıtermekle kalmamıııar bir 
-lau Tokyoya bfl~tfr. c:lmıı.drl?'ını, KoçhLlarlımrın Ankaraya kac; no!ctada Alm:ınıan gerileten ıtd· 

J4Uze..kerelerin b'r parc;a ilerledi
ıöylenlyor. Japonlar zcvah'ri 

,..., ....... ...., a.k im.kanını verecek bir 
aşma~ il vıırmalc uzuaundadır -
• Amer!knlılnr da Avrupada im
etmek 13tedilderl "kuvvete,. bo
eğmcmen·n ton derece mlib!r..ı 

ağunu U.Sd"k ediyorlar. 

Vaı,ino;+o:ı, 28 (A.A.) - Hal1la
'Artı:ıu JUzUnden, Bllyllk o:c
'" t·i B"rl rik Ameril:ıı Uca • 

t Memllc.inin sllahl:ındtr.lmıya • 
larr, B:::ynz S~rnydn bildirilmiş-. 

Halihazır eartlannm ne kadar 
ıuı dcv.:ı.m ~dect:f;'i. mntbu:ı.t 

nfern.nsm "c reis Ruzveltten so
lmt•"t r. Muı:t:ıileyh, Tokyonun 
m-c•c~·e d "'a iyi cevap \•ere • 
me\1d1c oldu~nu söylcm)§tir. 

&et. Ruzvclt, Japonya i!e yap•. 
ınttz:Jc:rcLrin kcsilmcdiğ:nJ fa 
Japon} a vr.zivetinin salı filr.Un 
evvel ltendl:!inl Va.rmsprlng • 
avdete lcb!?.r ed~bllcceğini Ul-

eyle.'ni· ·r. 
nuzv t, İ!.'P:ut}"&, Poı-t.eJdz Ye 

ya yak•n cr'"lnr!l ve merkezi 
cen• i Amerl.knyıı giden BlrJe
.Aıncrik tlc=ırct gcm.Uerinin 111-
and?rıl:oryacd:Uımu b!ldJıı:nlf • 

Awbthk Kanununda 

yapılacak deeiiildik 
n.tara, ~8 (Va{"tt) - Avu

kanununun 25 m:ıddealnf 
ren l~yiha buaün meclfee 
i tir. Avukatlık kanunu • 

nıeriyete ge::rnesinden sor.ra 
lunan ve bu kanun matQfu 

n h5J:imler ı.:mununun ta 
tıirama-;ı "" avukatlık ka .. 

un i'1tfv:ı ı t'!~i knt'i bil -
rin b:t?J mü'<te~cb lıaklaı m 
~ m mu ·a·t o:m::ı.sına ve 

h kümlerin<l" müphemiyet 
yl,. tati>ike.tta tcroodüdU 

b olma.Jı umu..'ll•ın prcnsib . 
h !el ~tirmiyccek ~kilde 
tadiller ~ a.p.."llak zaruretini 

a koymu.,,tur. 

bağlı !:almak 11tccUk!erirı1 1111.ve et· deUI mukabil ta:ırruzlar y:ıpm4§lal'dır. 
mi;ıtir. 1zvest18JllD muhabl.rl, bundan aoıın 

Feyzi Daldıl (Ankara). Ali Rıza (I~) rehrlne ka·ıı yapıla:ı AıUcwnu azı 
Esen (Sfüt) aynı mUt.ale:ıya lgtirflk latar:ık d.yor ki: 
ctmhı'cr.ilr. Dl!ı;mın, gece ka.ranıı:ınıtazı l.tıfa· 

Ütkll, ı'1rfchlr mebw:u mtııtıyle, bu, el~ ed .. rek gelıre yaklaµı11 ve glddeUl 
Dlıııkın fa~·.:ıaıı ol:ıc:ığı:ıı ıöy!c:ımlştlr. ıı r to:>;u ate,,lle k:ı.rııı:ı.~mıııtır. Bu 
Da!ıfüyc Vekili s(Sz al:ı.rıılc cıc-..!.dıı!t top;:u ate~!. bir mJltt.ar tarık tahrip 

kıı.:!&!IJ m~rk:zln.n Yerlt!Sye !nd rilıne ctm., ve d!l:;ıman Kızı!ordu piyade 
ıi husu:ru:ıd:ıkJ teklife M:c'l!iln ttıııı! l·u•vcU tnrtilu:ıdan tJ.k"p edJlmlıtır. 
tar olda:tmu mUs:ıhe:1e eyı,:ıı,ıını İlk öjTe:ıl'eıa tatıll1t, Alnıanlarm ta7 
Jtadı eylo:nı.,, ta.kat Koı;hlsarın An. yarelC!rtmlz taratmds:ı ya:>:b.n bll. 
karaya b:ı!lI kalması teınıyUilln:ın cum net:ce3lnde H tank. 89 kamyon, 
b11r!m bulunduğunu gördU~anden bu ·- sarnıçlı p:trol kamyonu, 3 tayyare 
ukllf Uzerlnde ıarar etmıyecet!nt l§a· kargı koyma batarytlaı ve 1 tayyare 
ret etml!jtlr. kııylJetU!<l:ırlnl gösterm3kle:Ur. 

NeUeedo Emin (Etkl.§ehlrirı) takrl Moskov:a, Z8 (A.A.) - Sovyet gece 
rt reye ke>nmu,, l\:o;:hlsann Ktı'~~hlre ynnsı tabli~I: 

bağlanma.ama d:dr proje reııııoıun. 21 Sorıtegr:n gQDQ 39 Alman taY. 
muııtur. ynresl t:ıh:lp eıı·ım~:şUr. El.a ıa tar 

yare kaybetUk. 28 Sonte§rlnde .Mos 

Halk koope!'~tiflerden 
un alabllecek 

( Bal!I tar'1/ı ı ıncideJ 

fınnlu tarafından fır:ınca!a ima 
lfttı ve bunların yalnız h:ıstaln.ra 
verUmcsı hwıusunda. icnp eden 
tetbirler alınmo.ktadn. li'ıranca· 
la yem'!ğe mecbur olan kimse!e
rin !Jelediye d••ktorlarırıa muay(? 
ne edilerek bir karne almak 1ıu • 
retiyle frranc:ıla temin edcb!lme 
teri mü.mkiln olacaktır. Loıca~. 
talar müşteril~ri lc:!n yapmış ol
dukları hamur tatlılarını yalnız 
dUkl:A.nlarında satabilecelder dı -
§arıya eatamıy:ıcakl:ırdır. 

Taralrya~!l Bulgariatana 
bağlayan yol 

kova ya.ltlnlcrinde 19 Alman tayyare. 
al dU UrJimU~tUr, 

lı1o3kova, :13 (AA.) - 8oT)tet ~ 
te::ı~l:1'1: 

:?i Sonte;rtn gecesi, kıtalanmız bü· 
tün cephelerde ~nwala çarpı~auı· 
J:ırdrr. 

Cenup cephe!lnde harekO.t yllpaıı 

ttıyynre·erlmlz, bir gUn lç!nde 10 Al. 
man tankı, 300 den Ca.zla. kamyon • 
nılllı!mmat, hnrp mıılzeme3l yüklU 90 
araba, 9 cailr:ı. topu t.abrlp etml~ler, 
ıooo den fnzla dU~marı uker ve w· 
bnyı öldUrı:ıu,ıerdlr. 

Atlantikte 
Mekilt dol~yan yolcu 

tayyareleri 
Ntnyork. !8 (A.A) - Ameri· 

Bofya. t8 ( A A) - Son gfin.. kn.n Emport Lines, sivil t:ıyya. 
lerdo ilha.1< ecliİen Trakya top • recilik kontrol komitesine mUra 
raklarmı es!ci Bulz:ı.r hududuna c:ıntla lrkında'dan gec:erek Bir· 
bağlayan Demirhisar - Koulnta 

1 
le§ik Amerfüadnn lngilterere l!le

demi~·olunun ar.ılıs merasimi fer edecek olan bir trarınatlan • 
yann yapı!acal:tır. üc: nyda ik • tik h:ı.va.. f:~rvizi ihd:ısına mUsaa. 
m:.l cd·ıen bu yeni hattın uzunlu de i~temır.t r. Son :ıylar zarfın 4 

tu 16 kilcmctreC::ir da Lib~rator Bombaı-diers t mo 
• törlü tayyareleri, Atlı..ntlkten ----er---- 100 defod:ın fazla geçm!§lcr ve 

Amerilc:anın 
Moskova Sefiri 

fmiliz. Amerikan, Rus ve Polon 
vah resmi memurları yo!cu ela· 
ra.k. ta~ımİşlardır. Bu scvah:ıt • 
Jer, en u!ak arıza oln:adan geç. 
miı;tir. 

~-------o-~~----

Alman 
tebliii 

Libya harbi 
(Baş ttır8fl 1 ~) 

"e dent. eeYlye.tnden .... u tıOtl 
metre irtifada vuku bulmu,,tUI'. Sa. 

(Baş tarafı l Ul<:iU) 'lt 8,30 da dl1'1J'lan saffr iki cenab-
vcrdirilerek püskürtlllmllştllt. tan yanlmıtı. Askerlerbnlz çok aıil· 
Ceblıenin bazı nokta.larınçla mu- kemmel harp etmişlerdir. Öğle Ua
harebelcr devam etmektedir, til dUşmanın cenup cenabı fama
Merkcz kl!sıminde düşnuuım kuv men &."itlmış ve muhllclm askerlerf
vetli müdaf o.a mevzileri tahrib mlz dllşmanrn geriıine sarkmış bu
edilmıştir. AJ(ır topçu, Petcrs • ıunuyordu. Bu suretle düşmanın al
burg'un denız hec~fle~·ine tesirli tı aydanberi tahklııı etmekte oldu. 
ate~ ~mııttır. Biltlin cephe U.. ğu prkl Afrikadakl so11 blell dtış. 
rinde şimendifer hatlarının tah· mllştür. Alman eılrler ve ıruıaiD' 
ribi devam etmişve dilımanuı hakkmda henüz tafsilat mevcut ol
tckcrlekh nakil vaaıtalan ağır mıunakla beraber, kale mildariler! 
zayiata ve hasara uğramıştır. me,•cudunun ıo.oo Oden fazla ol· 
Alman hava kuv .. ·etleri gece ve duğu, bunla.rm en aı yarıınııa ltal 
gundUz, .Moskovanın · e Peıel'll • vanlardan mllteeekkD bulund~ğu 
bwıt'un askeri hedeflerine hU • ve kıılede oo top mevcut "ldufu 
cunı etmiştir. zannedilmektedir. tik harekita lıs-

Diln gece Alman Jıava•kuvvet· bl 
lcri, lngılterenin, cenub do~ &a koçynlr, ffintu, Sudanlı, cenu Af 

rikıılı b!rli!derle az miktarda hUr 
bilinde liman tesislerine lıUcum l-'rauın!: yararlıkla i'tirak etmiJ}lcr 
etmı~lerdlr. ve dUşman sa!fmm bazı lcısrmlan-

Şim~li Afrikada devam eden oın durduı1!lmuına yardım -~
aidd~~lı muharebcler~e ve bı!h_!lS !erdir. Bu:ıun•a beraber o!hat mey
·~ du~mn~.ı~ To?ruk a yap.ıg.ı dan muharebeıinJ kauuıına terefi 
c:ıı.cış tefiCJ;).il.s!e::-• ':f!nasında mU- Şarki Afrika kıtalarile vatanper· 
tenddit tı:1ıtıl~z . hUcum arabası j ~·er kuvvetlerine raddir. 
tJ.hri.b edııruıştır. Alma~ t!1yya. Bu sen mevz!e yapılaıı hOemn. 
relerı Mannarlka cebheıınoe ln. hem n mUnhuıran ıarkl Afrikalı· 
p;ili~ kıta f:<>plu~uklarım ve aral::a lo.r ~rafından yapıJmıljtrr, Her çap 
kafılel:rını .~agı!mıştır. . ~n toplar, orta ~apla.r da dahil o!-
Man~ .sa.~ıll.erınd7 ~ l~l~z mak tizare şarki ve grı.ı-bi Afrikalı· 

tayyaresı duşUrUlmuştur. !ngı!~~ tar tarafmdan genli mikyuta kul
bombardıman tayyarelerı dun lanılmışttr, 
gect; garbi .Alma~yaya .hücum Şarki Afrika askerleri bu muha
e~mı.)e~. mUtcad~ı~ ~vlen tah. - rebeye, bu harbtn diğer herhangi 
rıb ct_mı§ler _,,.~ s.~vıl .-!':ılkt~n bır gnfhn .. ından çok daha fazla sayıda 
(:Ok L!mcelerı oldunnuater?ır,. l§tira.k etnıiıJ7erClir. DütUn aerer cs-

16 ~onteşrfnd~n 21 Eün~cıı~ın~ nnsmd~ çok bari:s bir rol oynayan 
ke.dar Sovyet hava _ku.vvetıerı! ı Afrikah askerlerin nihayet Musso-
16~ tayyare kaybe~mı~tır: Aynı J"ninin llllrki AfriJcadakl in1parator· 
muddet zarfındn. A.ma? kayıbla l•ığunu clevirmek şererinl Uıraz et
rı 12 ~ayıbdan lbarettır. ~eleri pelt yerinde bir mazharı. 
_Bcrlın,,28 (~.A) - D. N .. ~· yettir. 

a.1ansı as ·er! bir kaynnktan Ög· fn~illz h:ıva kuvvetlerinin yardı-
rcriyor: mlylc cenubi Afrilca hnva kuvvet-

Alman savaş tayYareleri dün :erine mt?nsup bomba ve avcı tny· 
Moskova bölgesind~kı büyüle ha· yareleri tarafmfüın yanılan Gondar 
va meydanına ,Iddetli bir akın bombnrd-m:ınr c!ün vuku~ ıxclmi~ _ 
yap.-nışlardır. Hangarlar, k?ila • tir. Tııyyare~er'mlz, öğleden 90nra 
lar ve yerde bulunan bilyilk mik zniılı sava11 ara.bslarnn'!%m Gondara 
darda tayyareler tahrib edi!mJa- girdiklerini ve krtalamnrzm cenup 
tir. kı"mmdaki te!)eden R•hre ~·aklq-

Bir Atman tayyare auban e&· tı:klannr görmlielerdir. Biraz eonra 
cümle §unlar! anlatınl§tır: b · b'! k 

"D;;{katli bir kcQil hareketini eyaz ba)'l'akh bır otomo • in ı· 
ili" tıılaı'imıza yaJda3tıi?r mUı>:ıhede c-müteakib, c;ok muvaffak OlmU§ 

bir kamufiaJ'a ra2'm~u hedefimi· ılllmi~tir. Kara kuvı:ctlerlııc yapı. 
·· lan devamlı hava yardımı, Gondar 

zi ko!ayca bu!abildik. Mütead • llı:.rt:kltmtn kayda değer bir hueu-
dit defalar taarruzumuza uira • Blyet·nı te .kfl etmektedir. 
yan Moekovaıım hOk<Unet ma • r. 
lıallesiyle diğer binalarına şöyla rn~nh5tfor esfl' mi edJlıH? 
bi tikta h N 15\' ~ o.•:c. 28 ( A.A.) - Kahfre-

r göz at n sonra ava mey den ... ,len bir telı;rafta Libyadalcf 
danına taarruza koyulduk, Sov· fnziiiz Jutalan refakatinde bulu .. 
yet tayyare kar§J koyma topla • ı;an bir çok AmerlJc3n ve İngiliz 
rının şiddetli ateşi altmda bom· m~ahltleriJe gazete muhabirlerin. 
bala.rımızı hangarllr, kıştala~ 'Jen lıiç b r haber alt!'..!:la.d1ğı AHC)o 
ve yerdeki tayyareler üzerine cf:ıted Pres' e bildirilmf;ıtir. 
attık. Bu hedeflere saymz bom· Hal!ımdur ki, evvclld g11rıkU 1-
bala.r atılmıştır. Dönüşte bir Y3. tal>nn te: rğ:ndc S'di Reıcg cenu
nm daire c;izerek, büyük hava bunda dilııman•n bir :ztrhlr livur 
meydanının alev~r ve d'!~~n~lar t.nhrip edildi~ ve fJt'OO esir Atmdr-
ı~ ranlmış oldugunu gorebıl Jı biMirit;\·ordu. Bu es'rler •l'ft.Sm-
dik." S'··- t fd ı ·ıa Amcr"ic"n Mkerf mUşah!tJerilc-

rouS <>PO CI ir co!ı: AnıerJkan ve İngiliz gııze-
l!erlin, ~8 ( A.A) - Sivast<w t "-.ileri. bir zrrhh livanın k,.ıman-

pol a k~ı yapıla::ı .hareki~ eı:na danı olan general Sperl'ng ve bi
smda ~ır Atman pıyade tUmeni l'incJ cenubi Afrika tümenine men 
şfddetlı kar fırtınalanna raı'f' · s:.ıp o:r livanın kumsndnnı olan 
men, Yayla ~ra da~lar~nı aım~•6 gerıct:al Aı'm!trong da bulunmak· 
tır. TO:n~n. iki Sovyet tUmeninm tay lr 
bakiyelerini dağıtm~. bf r<:ok ~ < 

B~•!fn~~ld kanaat 
r..ınulr..., 28 (A.A.) - Ri5yter: sir almış. 300 kamyon, 22 hü • 

cu:n arabası, 1 zırhlı tren. bir 
c:o!c mitraty~z ve bfrJ;:a~ mUh1m 
mat deposu i~lnam etmiGtir. 

ncrııo. Sil (A.A.t - Atman ract_ 
roaunun bildlrclfı?ine göre, dl1o Lıınln 
grad etrafında~ Atman taıneU~tlıll 
yannıya teşeiibU. eden Sovyet kıta • 
ıan ağır zayiata u:~atılmtJtır. 

Merkez ko~lnde AlmaD kunct • 
lcrl cenubu oarkl laUkametlode t\er • 
ıemeğe dcvaaı etmektedlrler. 

Koakova kealnı~de tkl generalle 
)'Ulaek rUt.beJl ıs ... ba, ali' •dil • 
mııur. 

RostO'I' kelftnlnde 81onk kıt:ııan 
Sovyet mukab!l t&arruzıannı gerl 
p!lakllrterek tem•Y1la etmlJlerdır. 

Yeni icat bir 
mayn 

Tanklan tutuıturup 
yakıyor 

l.t0ndra. 28 ( A.il) - Londra 
gazeteleri, Libya'da l:ullanıla.n 
yeni tip bir mavmn mUteaddit 
f otoğraflannı ntfJl'ediy0rlar. Bu 
mayn, gizli bir yanınn maynı o
lup ayni zamanda hem de onu 
tutuşturmaktadır. İnfllAkı mUte 
akib son derece §lddetli hararet 
neşreden bir alev husule gelmek 
te ve duman dağılmca. yanınış 
bir tankm iskeletinden başka oz-.. 
tada birşev ~örlllmemektedlr. 

Libya mubarebeel hakkında Ber-
llnden ve Romadım verilen ra.dyo 
!•nbcriclinin t:s.kisine nııznran c!11· 
ha ez itiu.nt ifade ettiğl g6ril1melr. 
ted r. Berlinden bir a&kerl muhar· 
rtr, radyoda BU s3z!crl aöylemi•
tir; 

.liuluır~b:nin ııeticesl h3l<kmd:a 
oi!tbtn hU!dlmJer çrkannad:ın ev· 
vcJ, sonu:ıu beklemek IAzmıdır. 
Librr..dald tn gillz kuvvetleri, ~
nalı!arını hiın-ıyc lçlıı bir donan -
mnya sahip bulunııyorlıır. Fazla o. 
laralt çe>!: büyilk miktarda asker 
yığmışlardır. Son derece ~lddeC; 
muharebelere intizar etmeliyiz, 0-
rnda, her ~eyin benOz mUbataraya 
m:ınız bulunduğu intibaı vardır. 

Kahire, 28 CA.A.) - Orta p.rlı 
tng'J!z kuvvetler lumumt .kararı&. 
hrn-n tebliği: 

Tobrıığun cenup doğusunda dUc 
ıJotnıdan do~ya temu tesis e
~en lnsPlz ve Yen! Zelanda Jruv. 
vtlerl. kuvvetli bir mukabele kar
şmmds Uerlemcktedlrler. Aynı za. 
manda llti3ak noktalarnım 11artm
tfo keza fazla kuvvetli clU§man mut 
rezelerlne blleum etm!ıslerdfr. Bu 
orada Alman unsurların da katıl • 
masile daha. bUyUyen bir akmcı 
dllaman kolu Halfaya ile Sidl O· 
roer arumdak1 mlldaf aa mevzile
rlnden selen bu takvjy. ile bera • 
her, garba doğru diln ilerlemele 
bae~tır. Mabadı. SldJ Reseg 
garbmda harbe tutqnnq olan mlh
\"Cr kniıt kuvvtlerile irtibat tellal· 
ne ~aJbprlak olduğu aşiklrdıd1. Gar-

Fin Cephes;nde bn doğru yapılan bu hareket. bel· 

ingiliz 
bombardıman lan 
Londra. 18 (A""'~ Hava» 

za reti tebliif: 1 
Dnn 2ece bombardnpan serri

ıi tavvarelrinin başlıca beckfL 
DuseJdorf olmu~tur. Bunda d~ 
mlrvollan ve unavf mahatleterl 
ı,tddetle bcmbardunan edllmt" ,, 
tir Osttrı doklnn ve Felemenk 
ve ~lc:tlr!l bı\"Yare mevdantarr • 
na kff! hUru'!"iı edilmiştir. Bu 
harekAttıtn bir tayyaremiz ~rl 
dlJnmt>mitttfr. 

Bakarlık vargısı 
(Bat farah ' llll.1Ü) 

Sıhhat ve ittlmal uıuawmet. 
encümeni YOZJ(at mebusunwı tek 
lifini bilhaua DUfU8 teıavildO ve 
i~timat vardım bakımından ~ 
kık etmie ve 1rercekten ilmi bil. 
giye dayanan mUtalealan mulı .. 
tevi bir mazbata huırl~. 

Bu mazbataya a-öre raemldce -
timi.zde nüfus tr.uvildü ıiki.veti 
mucib vaziyette deiildir. Bil& • 
kia Tilrki}'fde nüfua artma nie
beti Avrupa devletlerinin • RUI 
va haric olmak üzere • hepsinden 
fazladır ve esler doğum uiıbeU. 
nin f ula lığına ~öre ölüm vaka· 
lan aultılabilınie olsıı nUfU8 toP 
zayijdü belki Rusvadaki ıılebetl 
de atacaktır. Avruı>ada nüfu. 
tezayUdü en fazla olan meınle • 
ket Romanva ve Lehistandır. 
Tilrkiyede ise mevcut istatiıttJr,. 
le ~öre ·iizde on.sekizi bulmakta. 
dır. 

Bugün mevcttt olan kanuııl hü 
kümlcr mucibince attı cocuklu 
fakir ailelerin anca!< bir lanı· 
na ~mdiye kadar bir dtfaya 
ınaheus vardım olm:lk llare elli 
lira verilebilmekte id!. Sıhhat 
ve ic:timai muavenet enctlmmi 
ma~bat<!c:ında bu vardımm ae 
çocuklu fakir aı!elerden bMla • 
rnak il.zere verilmesini ve ~ 
se vıaı arttıkca vardım oarae1Jııı 
nın <!a artrnhnuınr muvafık 
c:örmUttOr. 

Ancak bu tUrlü bir vardrm en 
sını tatbik etmek tlevlet bU~ 
sine m"'him tah~İsat koymah 
ba~Iı olduiuna göre bu varidatı 
tmıin i"in zaruret ha...~1 oldttitı 
takdirde Yo:ı:gat mebusu Sım 
İG()z'tin teklıfinin milnaaip bir 
~ekilde nazarı dikkate ~lmması 
muvafık olaca~ı . •olundn muta· 
leada bulunmuM:ur. 

rimia tarafından hücuma uinmJI. 
tir. 

Bu teşkil. bllahnra rlcatlni kea· 
mek idil orays ~nderilmff olan 
tngllis zırhlı Jcuvvetlrrlnin ağır bir 
taaruzu Ut ır~ttr. tJı::i eaat 
suren ılddetli bir nıuharebedeıı 
sonra dUtmanm d:ığttıldığı ve k1ll· 
Uyctli miktard:ı anı.banın ~a.rW. 
~ofru Gambut bUkıın.etin4e ta· 
ıak'utıtı lıaber veriliyor, 

Bütün muhuebe bölgesinde ha. 
vıı ktl\'Vetl 0 rimlz, knr::ı kuvvetleri
mizin yardımlylc muvaffak~tli 
kesif fııs.ll~•etler göetermıalerdir. 

Ela.demin Pınalinde \'e çiDı&l ba
twnds düşmıınm bllyiijc tqıt top
luluklanna hUcum cdllmig, bunla. 
ra kaı111 ac:rlan mitrııiyöz ateılnJa 
ı:~k memnuniyeti mucip neticeler 
verdiği görUlmUıtür, 

Kaltlre, !B (A.A.J - O~rl& İıa. 
gırıı lcuvvetıeı1 umumi kararıUamıa 

tebllS"!: 
Tobrukun cenup dotuawu:& dla 

doğrudan doif'uya tA!mq tOlll tdea 
l-ıgll.z ve Yeni Zelsnda kuneUerl, 
kuvvetli bir mukabele ka~ısmd& l • 
ı.rıemektedlrler. A,rm zamazıda UU • 
s:ı.k noı~tatarmın ıarkında keza ıazıa 
ku-.-vetıı d•an mtıtrezelerlno bD • 
cum etmiflerdlr. Bu arada Alman 1IQ. 

surlann da lc4tılmalllı daha b011Jca 
b': akıncı dUJmaıı kola Baıta79 Ol 
Sldl Ömer aıuındakl mOdafaa menle 
ıerlııd\nı gelen bu takviye ne beraber, 
ı:arba dofru dlln llerleme.t~ b&flamrt 
lardir, Makaadı, Sld! Rezer prbmde 
tıarbe tutU§nıU!J o!an r.ılhver k01JI ku" 
vetıerlle Jrtıbat teslal.ııe çalqma)J ol. 
dutu affkArdr. Garbe doanı ppdar: 
bu hareket belli baflı iki tef1dl ba • 
llndo idare edllmelcte.ilr. D\lnkll pu. 
pmtı. ıunu öJleden b!raa aon.ra bir 
miktar Alma.n ta:ıkuu lhUva edeD 11-
mal tefkW Oambutun 20 kllomttn · 
kadar ceıaubwıda bomba t&J1U'e&lfl. 
aıJz tarafmda.n bUcuma utraauttar. 

Bu tefkil, blWure ricatlnl keemells 
lçtn ora7a cöodırilmJt Olan tquı, 
zırblı kuvvetlertnlıı atır bir taal'l'llR 
ile ka1111aıoıııtır. 1kı saat 8UreD flcSıt 
deW bir mulıaretı.den 90llra dllpaa. 
nm dağttıldifr ve ktııUyeW miktarda 
arabt.Dm prbe dotru Gambut lltlb. 
aıetındo uzaJclaştıtı baber Yft'llb'or, 

Vo~nıton. !8 ( A.A) - Sov
yet Rusyadan dönen blrle~•It A· 
mcrika büyük elçisi M. Stein -
hıırdt .hariciye nazın M. Côrd:?! 
Hull ile g5rüııtükten !Onra reis 

Stoltholm, !8 ( A.A) - Hare. l! bqlr iki tefkil halinde id&1'e e-
Slııopta fırbna k5.t ~ahasmdan bildirildiğine llÖ- d Irnektecllr. DilnkU Per-.embe ıtı-

re, Fln kuvvetleri, MounnanBk r.U öğleden biraz sonra bir miktar 
Sinop, !8 ( A.A) - Bu~n j denıiryolu boyunca ul~tı'it böl-ı Alman tankını ihtiva eden efmal 

sa,..,aha karşı ba~tı,•an fırtına ıted~ \'eni mtıvaffakiyetler tabalr teı:ık'li Gambutun 20 kilometre ka
deniz seferlerini durdurmuştur. kuk ettirmiştir. dar cenubunda bomba tayyareJe-

BUtQn muharebe bGlge&l.ııde baft 
kunetlerlmlz. kara kuneUıllmlata 
yardımile muvaftak1,yıW kıefll tun. 
yetlerl cGatel'IDJflerdlr. 

JClademln fimsllDde ....... 11ab-
1Ulda dUfllıanm bll.7Dk toplululdarma 
bQcum edllmlf, buıalara karp &Qd&D 
mitralyöz ateşlolo çotı memnwal19U 
mucip ne~r Yer<Hji görtılmtlf~ 

Jstioııa edflib edilmiyr. Ruzvelt tara!rr.dan kabul edil -
J !nda meclise bir takrir j mie ve mumıUeyhe izah~ ver -
· • miatir. 
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~. Me!5.hati görilnce do • 
~· Cnu senel\!röir gö .. me 
~:~·~n!an kız. ti.:yiidükgc 
b1'~ .. Birden, bc5 sene 
~ ~Yat g\;L!erinin öni.nd~ 
~·· Er~:lltöyünclel:i kö~ -

ver •• Aksı takdirde beni her gün 
burala. bu!aca!~ın Sana anla • ı 

ir K af !?:a Nakleı1en: Muzaffer Acar 
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~:nt::ı b:!:leai~ini, ronra 
S t~en Ecynhntlerini hatır 
~ı .. ~fü:eri .. 
~ .l:n'.a!:al lttı.. Şu anda 
b~tı~~!arı .dU...,~ne~i~or -
\\b ilhaLı t~l:ıb eu::ı:?.t luzım 

.l nerede oturuycr~u!. 
ldı ' 
Qi~i' r3rse ne diy:cek ... 
~ıhı ko::u;::ıcak mı idi?. 
•t. Uo!ah:ı.tin ~ccu!:lu!c ar 
leli.. Eern.b~r mektebe 
~ .. s~vi1m:,.ıcrdi .• 

... t or:u ç:lgınca seviyor· 

fırıatto.: 
~~t hım Eensiz yn.şıya • 
~rn.. Eend:n vaz geçme 

et ele· 
"'U • , t:a.ıııı s5z Me!chat .• Se-
?ıiir tnuyum .• diye muk:ıl>e 

~ bay:ıt ne nıUşkü!ler C'I
.. Evoe!:i pazar c:::uı:ırda 
~ ve Fikret. Saim Bey 
~~engin bir zatın kızına 
, lllış, onupla evlcnmi3ti •• 
: hayatı Fikreti bir ç:cm 
~ ~ al.:nı~ ve scne!er geçtif hie!ruxnti tir dalı:ı göre 

t", İ\fo1a.Jıati unutmamış, 
~ tanıan hatırlamış, tanı -
· torınu.ş. kir.lSOden adre
"neınc."lli rti 
at "" ·• t bir rna~az:ıya girdi. 
~apıda b~klıvordu.}'al 
4 düşünüyordu .. No.sıl 
"il aca~mı merak ediyordu. 
ttllJur Fikret BeY .. 
't başına bir kova soğuk 
lıi tlrnış ~bi titredi.. Bu 
~, Ç ümit etmiyordu •• Me
l'ılı~ısi kadar. hattfi daha 
"llllefit .Fikreti scliınıla. -
~ 
~l:ı1ur Mt'lfhat Hanım •. . 

ta::a:.ıar:ım var ... ·· Preıpa.ganda ne demektir? Bu 
Rand~ vcrr.ıe~e mecbur ka~. sualin en füatalı cevabır.ı t::.dri 

mıştı •. !!tinci ~ünü bul~tular. I Ertemin e.>cri veriyor. "Prc..r.:ı • 
-Irnlcfuıı ye!: 1•'1kret.. Ayıb gruıd:ı., üç ci!<l üzcrinc tertfö o

şeyle~ bun!ar .. Dtli!crin yapmı - lunmcş. 1nti§ar eden birinci cild 
yaca:;{l f;'.CY •• Unut artık.. de propa~and:ıya mezncd c!an 

- Melahat he~~i gezilme al ve propn~:ındaıun ü=ıtiın~-0 tetir 
dım .. Vaz gcc:emiyecef.im.. icra etti~i efkarı ınnumiye ve 
Saatler~ devem eden bu ran- ci"karı uınumiyeyi terldb cyliyen 

dcvu. bir ncti~ye b:ı~la~ama - mües3eseler ~aslı bir tcUdkten 
dan bitti •. Fa!mt Melahat, ~ir ge;irllm~. 
rezalete meydan vermeme!< ic:ın, lCitab:l:ı şunları bulu)•oruz: 
mütcakib randevulara da gitti... Kuvvetli ~al!.siyet, par:r..:ncnto 

0 
• • ve p:ırti!er ile c.n:Arı umumh c 

- Yarım saat sonra ı:::esli. söz a.ra.!lmdıı.ki müna3ebetler, p:ı.ı tl · 
m ?:ıir sinema S\!yredecelcsiniz .. 1 lerin nyrı:dığı g:uplar( irtlca 
Fakat çok ;ica cd~rinı ses ç~!c°:r l P.ar~ilc~i, radika.l T?artiler, M• ıııi• 
m!lm'.l.k ı::ır~tn· .• Bır tek scyırcı- 1 sızın gıci), Kemalı:r.ın ve o.ıun 
nin hattil füsürmesi bile sir.ema altı umaesı (Cümhuriyetçilik. 
vı alt {i~ ede1:ilir... ı Milliyetçilik, Ha!!tçılılc, La.ildik, 

- f:ıı.fi!ak mı eder? D~vk.::.çilik. Intı~apçılılt), ürr.ımt 
- Perd~de bir ı;~y göremez.5:. siyan~~inden ayrılışta. lfıi!tliği~ 

niz.. • oyn:ıd!~-ı tarihi rol ve cmmct s:-
Ka lınlı, erkekli knlı!tabalıır: ynsetinin mü.E:tcmle!:e oluş ha • 
- Peki, peki .. Ses çıkarmı:ya ra1ctcri, partilerin kaC::ro .. u ve 

cağız. se:.leri.. 1 deviet adamının, hül.Uır.et. co.dı:.~ 
Sinema Ol"Ilat:ıcak genç ka - I nın, politisyenlerin te§rihı, ce.mı 

dm, b2hçe kapısında bekliyor - :retlerin bünyeleri ve mitingle~ 
du. Hanımelleriyle çevrilmiş bir ı rin efkarı ur.ıumiye • üzerindekı 
k:tm~riyede on kad:ır davctlı var tesir:eri 
dı. Hepsinin yü::leri önleriooeld Sadri· Ertem, bunların iz:ı.hm-
tafüınlara müteveccihti.. dan sonra matJbuat tizcrinde dt:· 

Genç kadın koşn.~ak gel~i. ruyor. Gazetelerin kaç ncv'c ~y-
Hava !tararmış, ~'§am o,mak nldı,;.m1 efüarı umu.mlyeye hı -

üz~:e idi. t::ı.b ~e~ bu müesseselerin siy~-
Bah:;e kapısını açtı •. Aralık • st, sosyal, kültürel ve ckonomık 

tan blr gölgenin gözül;tüğü far· hangi tesirler altında knldıklarr. 
kedildi .. Gö!g:nin gözl!.kıne.siyle nı inceliyor. Tür!t m.a~buatm1n 
ko.~~b:>lmaeı bır oldu .• qcn.ç ka· kuruluşunu ve bünyesını yapr~ 
dm taflanlann yanma bır ıskem yaprak a~ıyor. Dünya g.n.z~~~cılı
lc koydu, oturdu .. Hemen yanı ğinin 20 inci asırda r;eçırdı~ı te
baştnda oturan ~eyircilere sus • ra.kki merhalelerini izah cd~y~r. 
malarını işaret etti.. Gazetenin dünyayı nasıl ıstı!§ 

• * ettiğini anlatıyor. Hnri> sonrnsı 
_ Sevgili::l.. {"..ok korkuyo - rejimlerinin matbuat! (D~ok. • 

l rat, Sovyet, Faşiı:t ve Hitlercı) 
rum, bizi görecek er.. l"·- t · or 

Genç kndm, bu cümleyi ~~an ha!ckında ma wua vcrıy • 
ıara doğru eğilerek söylc.'l'lı~ı. Biliıhıre. tiyntro, sir.cm:ı \"e 

-lıorkma yavrum .• J\.~ ın • radyoyu ele alan müellif, reali -
sanı her şeye katlandırır. teyi g&Lden uzak tutmıyan ibit' 

_ Ya görürlerse mahvolu • mrıtefekkir hMsn.siyet ve olv.un-

Netice: Sadri Ertemin "Pro
r.:ı~::uıd.ı,, sı, propagandanın kt.
famızm içinde yarııttı~ koca -
zın, ir;t.ifiıı:ırcl o .. tailan kcldır -
ma!>ta; bu sahada, bizi, en et • 
ro.flı v~ en eoğru bilgi ile teçhiz 
ctme!•bdir. Vc!u::i Sadri Ertemi 
ba on sekizinci c::erin~~n dolnyı 
ne kıı.dar tebrik etsek azdll'. 

• 
Niyazi Ahmet, Gürcü müellif 

A!c!.;sander l{aLJe!t.''in Elgiıca'· 
amı "Bir Kafkas romanı., adı i· 
le terc:ımc etmiş idi. 1033 yılm
dJ, H:ı::~r rraz~tesinde tefrika c
dll~n E;::;ıca·nın, ~imdi de kitab 
hvJind::ı intiBnrı, cdc!Jiyat merak 
lıları için, g~l bir l:odiye mahi 
yetini al...'llıt;tır. Zira, tcrcUme 
külayo.tımız, bugüı:e kadar, Gür 
cil dilinden çevrilmiş tek bir ese 
re malik d~ğildi. Bu bakımdan, 
Elg-Uca'nın, Aleksander Knzbek' 
in bu uzun hi!tfı.yesinin tercüme 
si ı~ey.fiyetine, orijinal bir çalıı;:. 
ma diy~biliriz. 

Elcfica, yalnız edebi hüviyeti 
bakımınd:ın def;il, ayni zamnnda 
lril.tün Karkasın iç ve dışını, 
Gürcü ve Çerkes Metlerini, Rus 
istilfı:ınm karakterini ihtiva et· 
mesl itibariyle de enteresandır. 

Müellif, o l:adar re'alist ki u
zun hik~yesine başla.:-ken, bUtün 
dünya tarihinde l;tz kaçırma va
kalarınm b6...şiği ola" Kufkasın 
bu ltölıleı;miş anuııezini ihmal 
etmiyor. Gözlerimizin önüne pas 
töral bir tab!o serdikten sonra. 
at üstUnde u~an bir süvari ve lm 
çırılan bir kızla bizi karşılaştır-· 
yor. Korlmdan tirtir titriyen 
Uza~o. bir yamr,mm içinden, 
"bütün 'bir kara.kol efradının or 
tasma,, c::ılnveri}•orl Macera da 
bundan sonra b:lc.ılıyor ki onları 
bu d:ır siltunl:ırda i?..clıa imkun 
görcnrlyorum. Her satırı heye -
can, trai~i ve aşk olan "Bir 
l{n.fkas Romanı,. ru okuvucula -
nma tavsiye ederim. Umart.'ll 
bu yeni qeşni onları memnun bı
rakacah-tır. 

- Te§cl::1:.ür ederim Mösyö,. cn.k pırlanta ile ölı:ülür. Pek az 
- Siz u~ı..:: niz M<i~ö Vnrno. olan zevk ve istirnlıatiniz dak"· 

Seldinız elınde malıvoln.n kau - kal:ır.ı.llızı çaldığını için affınızı 
çuk işini siz.in diriltecej:;'1nizden dilerim, Fakat sizin Frans:ıya. 
emin bulunuyorum. Tabii size geldiiinizi habu aldıktan soma 
bir ço!t mütehnssıs!ar verece • sizi gJnnok ve bir te!difte bu • 
ğim.. Maa.cµruz şim<iilik kauçuk lunmalrtan kendimi alamadım. 
işleri tahsisatı olacak, gelecek Belki beni fazla cesur bulacak • 
sene size ayrıca kardan hissa de sıruz.. Siz Amerikanın elimizden 
vcreceğlın.. Yalnız bir ricam aldığı bir Fransızsınız Fakat 
var size Mö.:.--yö \·anıo, giyinme her halde Fmns:ırun siZin üzeri
nize, hayatınıza bir az da.ha i.h.- nizde c::ok haklan vardır 
timam edin. Çünkü artık balık- ; -Öyle zanncdiyorwr. ·ki Ma
çı kayıkları üzerinde de~l, bil . · dam bir ~.o!t hayır m'.ic.Z3Cseleri· 
yük TransatlımtiUerin hususi nin ba~ında b-.tlunuyorsumız cc 
d:ı.irelerinde seyahat edecek, ona yarın namm:ım büyük bir c:ek 
göre yaşnyacruIBmız. Na.sıl ka • ~öndermeği ihmal etmem 
\lul ediyorsunuz değil mi? · Bu sözler san:ti son söZleri ı • 

- Evet llösyö .• Sim tekrar di. Fakat prenses Doıb:ınof hiç 
te§ekkür ederim. irkilmedi. · AnlamemıWığa. gel -

- Haydi l\fö.,-yö Vamo size i· ~' te~tıkür b~c etmedi. 
ei.~c hayırlı m.uvıı.ffakiyetJ~ -Ben sizden bir Qek alma.le 
dH~run •. ~n ~ giln sonra sizi i~in gelmiş değilim, dedi. Fakat 
te~r ~?reccg~. . . bu filicem:ıblığınızı da. redd:ıde • 

Mooyo yam~ d~ sonra ı~ı:ı- cek değilim •. .Ancnk şunu s5j lı· 
ye da.ha hır ço.c kunseler .gırı-p yeyim ki benim sizi ziyaretten 
~ıktı_. ~~ar Fr~?,!~ J~~. c a:ıt asıl mn.ksadım sizi bir içtimaı • 
işlen dur.yanın aort bır kJ§esın mrza davettir Gelecek hafta ha 
de idare ~b o ~!erde Pariste yır mU~lerirnin başmda 'bu· 
bulunan k~~ı. . lunanlarm hep:ıini Andefü'dc ter 

Son defa ıçerıye gıren de ~tk- tib ettiğimiz bir ziyafette toph· 
bkt:u1 sonra Fra~ ~e~d clın • yacağız •. Andnliz'i tercih ettık. 
~ekı. dosyalan kUtıbının masası Çünkü mayıs ayında ç~ rü~l 
u7.enna bıralctı. . oluyor Sizin de bu topl:ıntıda. 

- ~lösyö ~:u1Pand. dedt, bu bulunıİıanızı ve Pariste yn.53}'ıb 
sene nihayet lŞjerın yolunda gl • tanrnu • .ı;a değer kimseleri tanı • 
deceğini \:<: b}r müdd~t i::.tira~ - mamzı 'Çok arzu ediyorum. Bana 
hat cdecegımı zannedıyomm •. Na sövlemeseı.iz bile do::;tlarımı ta. 
sıl siz ne fikirdasiniz? nıİnanm sizi hic: alakndar e.tmiye 

-Ben M~yö yal~~ sizin oeğini dil§ünebilirsiniz.. Fa,rat 
on senedenberi bu ıstırahattan bu davetliler ar.asında şimdi oü
bahc::ettiğinizi biliyorum. tün Pnrisin fovirnl~e t mmak 

- Fa.kat bu kcro hakikaten için can attığı bir kadın, gli7Jel 
istirahat etmek emelindeyim. fevlm15.dc ~1 biz: lt~dL"t ~ bu
Fransada g~l bir ev alacağım. Junacnk, bilmen hıc: ı~inı duy· 
Ama bu haldki bir ev olacak, i§· dunuz mu ?M:ıdam suı~vo.!1, !ren 
lerlc lmtiyen lllC.Ş3Ul olmıyacn - J:11 Iren .• Elz onu bu f;ekı1d~ ~
ğım, slzı ve sizin gibi dostları ld çocukluk isimleriyle ç~ak 
kabul edeooğim.. tın hoş!g,nıyoruz. 

- !\~c.ı-si !:!~syö.+ . - Madam Sulivan mı? 
- S:zın gıbi dos~lar, dıyorum -!!-l 'C\.... .. 1. T 'd' .::. 

~ d",.. ı Bu l:KT.G.ler '=' .uı.ıuı: €1'1! m.- a,s;• .ama, eger ~:.um o ursa.. b" f t :ı..: , t 
~iller.. Melahat ge<'miş 

1
' en ::ordu. Fikret şika-

,._ aniattı 

luğu ile; bunlann uzun uzadıya 
nım .• Allah saklasın .. Niçin mah eo!t enteresan tahlillerini yapı • 
volursun •. Bilal<ls ebedi saadete y:..o_r.:.· ____ ...;.. _________________ s_._A.__. _ 
kaVUŞ"..:rsun •. 

- Bir tane var :ya Mösyö zından ır, erye. gı.,, c1Kmıg ı .. 
-mm Ah hntırladun "Es. Yüzü Meta sararmışb. O lm.dsr 

ki dostum°İ.~ük Saviver " ki Snviycr bile dostuna merak-
'<.Ilnr • 
~l de vürüyordu .. Ha. -

t'iır Helfilınti almamakla 
a hata etmisti . Onun ka 

ı ve müne~·cr bir kız 
:çınıvac:ıktı. 
~ !?ene takrbe bacıl:ıdı. 
. bir t"1!mva"n bindi .. 
1 olına.kla. o da a..-J:n ta
~dı .. Arl~a snhanlıkt:ı k:ı 

,"er vcparak gözetlemeğe 

~at Ma,.1<nda trı>mvayd:ı 
ialktı .. Tuhaf df>"til mi • 
i neee~'l"e nrkn tarıtftan 
.~<'di .. Ve knındn Fikret. 

Ştı. 

~ ~tnıekle bernter: 
.. Siz de mi burndıısı -

-Beni alır mısın? Maçka 
-Mela.Iıatciği::n, OOııi tecrt1 • 

be mi ediyorsun? .• Senin için ne 
yapmam •. 

Gene: kadın slyircilere döndil. 
mi işaret daha verdikten sonra: 

-Haydi öyle ise kucakla be
ni sevı:ı;ilim.. Senin olacaJ:rım •.. 

Ta.flanlar arasından evvelft bir 
b~ sonra kollar uzandı. 

Bah"ede bir kahkaha koptu. 
Fik~t kapıdan nasıl c::ıktığı -

nı hatırİıyamıyor •. Bir daha Me 
15.hati ırörmck değil ona tesa~i..I 
etmemek i~in Maçkanm s.emtıne 
bile uğramadı .• Orayı şehır ha • 
rit.a!:ından sildi.. R t 

Ahmet e.,a 

nının 
Dün, Maçka, T~vikiyede bU

yük bir yangın çıkmış, itfaiye • 
nin gayreti sayesinde önü alın • 
mı~tır: 

~cali bir hayret nidası 1 ~-~ugünkü rad-;:;:ı 
,.. ' --------

Yangın, Teşvikiye caddesinde 
Isak Kohenin sahibi olduğu nltı 
katlı gt\ncş apartımanmm çatı 
arasından çıltmıştır. Burada 6 
numaralı dairede oturan tüccar
dan Sadullah Birsel'in ahçısı 
Mustafa oturma.lttadır. Mustafa 
tahak yıkarlcen duman görmüş, 
en-ela kapıcı ve hama.llam heber 
vermiş. fal:at bunlar, ateşin ne
reden çıktığını görememişler. bu 
mı.'1 üzerine Sadullahın oğlunn 
hab~r verilmiş ve bacanın tutuş 
muş olması ihtimalinden bahse
dilerek itfaiyeye haber verilme· 
si istenmı§tir. 

l t~adUf .• Hl<: te gömıe-
!!=,ıct efendim bir arım. 

r\"arete 
\r' ,aha ısmarladık:. 

~ ~le ol"endim .•. 
• • i"l SOnrn Melfı.hat, Fik -
':!-trııı.tı'"''l ö11ii~r' .. <'lo'n· l 0tdil.. Tramvayda gene 

~ etu.. Bir J?Un gene Be -
~ karşılatrtıl:ır.. Avrılır 
~ .otomobile bindi .. Anar 
~.~nUndc in;nce on adını 
b l°eti sırıtkan b;r <'O<'Uk 

~a ~'·arak czilib büzüldü • 
Ul'(lij \ .. 

''~'t>l Mela'hat kocası i'e 
t( bil ~zintisine rıl-nr -
~~-~ti hala kanıda ~öriin. 
~t'.;?en kudıırrcıık ~'d~ • 

, r 1In-etin vo.nIT'a rrılti: 
!>~~'ret Bev ,ı .. ~i. r;...; de"iı:; 

7.33 Haflf prognun, 7.45 Ajana, 
6.CO Sen!onllt parçıı.lar, 18.33 Mllzlk: 
TUrkçe plO.l:lar, 18.4:S Ajana haberle· 
rl, U.00 Mllzllt: Türkçe plA.ktar prog· 
rıımınrn devamı. U.30 Ankıır-a S:ın. 

Yangın yarine gelen itfaiye, 

b:ıh:ır at yarı:ılannııı tab:nlolerl, A d . d b ~ 
ıuo Rlyatı~t!cllmhur bandosu. 16.03 1 K entz e ihlr an 
MU?.:k: Geçit programı, 18.<lO Rııdyo 

dans orkestrası, 19 00 l{on~mıı ( kııh g e ~n .. er 
rıımıır.'ıır ~ııU>. 19.l:S Radyo Dana i J ı 
orkestrası pro;ramtnın ikinci kısmı, • : 

19.so Ajans. 19.45 Konu:=mn ıla"c sn· Lon~ra, ~8 ( A.A) - Salfi.h • 
auı. 19_5tı MUzllt: Fasıı heyeti, :?0.15 j ye~i bır kaynaktan .haber alın • 
nnoyo gazetesi, 20.4!i Somal ve pr dıgm:ı göre, sontcşrın ayının ba 
ıuı:ır, zı.oo zırıınt ta!tvlml, 21.10 1 §ından~i tn~iliz donnn~ru;ı ve 
D!.Lleytc! tstelt!erl, 21.45 Konu;ıma 1 deniz tayyareleri Alıdenız<lc 24 
(Gl!:ıUn m.se·eıcr•l. 22.00 Radyo sa. düşman gemisi batı~'ardır. 4 
ıon orkestrası. 2::.so Aj:ıns. 22 45 RM düşman gemisinin daha batml • 
yo c::ı.ıo:ı orkestrası Prot'l'8mmın I· mış olması kuvvetle muhtemel • 
kinci ltıamı. dir. 12 ~cmİl'C de is:ı.bctlcr .ol • 

e~ a artıma
tı yand 

Sa:ıo.t tarihçi~i .. .Na.Sıı kita'b- .Ja baktı. 
tarını okuyor musunuz? ( Deuamı var) 

- Hayır Mösyö .• 
- Ben de okumuyorum. An -

Cflk kitablarım lüks kağıt üzeri
ne tabeltirebiliyorwn. O kadar. 

Frank Jerald katibi ile bir az 
daha konu§luktan sonra: 

m apnrtrmanın üst katınrs yanmak 
ta oldu~unu gör:müs ve bütün e .. 
kibi çagırarak sön::ıürmeğe b~
lamıştır. Ateş, üst kat G numa
ralı daire yanclıktı:ı.n sonra sön • 
dürülebilmiştir. Ateşin, bacadan 
değil de, Musta.farun bulunduğu 
ça.tı ar:ısından c:ıktı~ı snmlmul:. 
tadır. Fakat ne suretle cıktığı 
hcnUz tesbit edilememiştir. 

- Teşe-kkü ederim, Mösyö 1 
H:M"mand artık size ihtiyacnn 
yok •. !stirnhat C'debilirsiniz. 2 

Ev, 80 bin liraya Gİ!"ortalı bu
lunm:!kl:adır. B. Sadullahın da -
iresindeki eşynlo.r da Anadolu 
sigorta fiİrketinde sigortalıdır. 
Ancak, B. Sadullah İzmirde oldu 
ğundan kaç liraya sigortalı ol • 
duğu anla.5ılamc-ınıştır. 

* 
Dün gece Tarla.başında Yazıcı 

sokağında bir ev tutuşmuş ve 
ynr ... '11ı&tır. 

Dedi. • * • 
I..Uis Saviycr arkad,afiının ya • 

nma yalnız girmedi ve Frnnk 
Jcrald'i dostuna doğru sevkeden 
dostluk duygusu yabancı bir kn 
dınm tebessümU karşısında du -
raklad1. 

Saviyer yanınd:ıki lm.dmı tak· 
dlrn etti: 

-Dostum Frank, dedi sana. 
Parisin en şayanı dikkat ve en 
havırsever kadını madam pren -
se5 DC>banof'u tnkdim cqeyim .. 
Seni tammak icin içinde önüne 
geçilmez bir arr.ı varmış •. 

·----:---------~ı Ve prenses Dobanof söze kc.· 
Cumart. 1 Pazar rı§tı: 

1 -Yanınıza girebilmek için ar 
~9 11, te~.! O H. teş. k:ıda§ımzla aranızdald dostlu~ 

istismar ettiğim için de affınızı 
7.ıtkade: 10 

1 
F.llkn.dc: n dilerim Mösyö .. 

twım: :2 
1 1tn.smı: ıs 1 Dedi. Fran.1{ Jerald hiç de mem 

-------------~ nun olmadığını açılrca ifade e
den başını ci!di. Bır koltuğa doğ vaıuucr 

uune~ır, 

aoğuğı.. 

Öğle 
11tlndl 

Ahe-.'UD 
1·a.tı11 

lmsak 

\' ~:.ı l=..z:.rJ \/wıau Eznn• 

7.os 2,24 '1.01 :;:.:: 
12.02 7.20 12.0S 7.21 
14.2U 9.(11 14.28 0.46 
16.42 12.00 16.42 ı~oo 

13.19 l.S'1 1S.l9 1.87 

~.10 12.SG 6.20 12.81 

ru yürüdü. Fakat oturmadı. Su
o.l dolu nazarları kürklere sarıl· 
mış olan bebeğe dörunüştU. Bu 
kadın i§ten yorulduğu ıında hak 
ettiği kısa istirn.bati bile elinden 
alıyordu. 

3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

501 . .I>AN SAôJl: 

1 - .A~\n 1zl {5}, 2 - At ((), 
tuzak (4), 3 - Hafi! karanlık (8), 
geri ı;cvlrmek (3), 4 - Afrikar.ın en 
bQyUk gölU (3), fi - Dcrvf.a tıOp.'lm 
(3), mı.bn kuma§ (S), 6 - AlW ta), 
7 - Çnnnlt (Sl, b1r peygamber (3), 

8 - 30 (4), bir !tadının kaym bl nde 
r1nln kll.J'ISI ( 4), 9 - VeTdlnin m~hur 
bir pnrçım (5). 

l:UKARDAN AŞAOI: 
ı - Blr oovl toprak (S), b~ \•ruv 

(3), 2 - Eskiden çlkan bir guzete 
(7), 8 - Isıran §CY (8), Sanem (S), 

' - Umıt etme (2), Erınenllerln hay
ret nidası (2), IS - Gazetemi:, 6 -
Su (2), Ynf!la {2), 7 - nruıı a:rdm. 
tılt (8), dıuı ••• ye kadar (8), 8 -
Esir değil {7), 9 .._Sa.nem (8), Ma.h· 
4lU8 (8). 

• lr \'ol'Un': Ben evli ve na Yurttq: 
~ıı 'r knd'~:m . Ar'~a~a~lı - Küçfik kalblerdcn kıo korkusunu 
~~·ıhatıratanm sui istir.mı $Ökmelt istıyonız. Sen de ynrdım cL 

mu~tur. Bu suretle Altdmızde 
batırılan d~man gemilerinin .s:ı 
yı;;ıı sonte.~rin ny:mda 4.1 gcmıye 1 ------------
baliğ olrnaıttajır Tekmil ilkte!'J
rin ny1 z::ı.;fında 

0

batan gemilerin 

Prenses DOO.anof bir kısun er• 
keklerin ~<:]ilkle güzel diyebil • 
dikleri ,bir kısım erkeklerin de 
güzel, çok güzel dıye sarılacak
! rı kadınlardan idi. Bilylik n~ • 

~ • <;.~ul; Eslrı;<'me l\onımu 
~.,._ l- Ot>nel l\lerk('71 
~~ rrı-~-~~~_vu.:.._ __ ~~~~--~--------

V~ AD l N. F Y[)Atı M lJMATI 

sayısı ise. 27 idi. 
t "TANnuı, non~ASINL'"'i 7.ı, manalı gözleri, ateşli Y.anak· 

lc.riyle canlı bir kadın halı nrze 
!8.U.911 F'JYATLARI diyordu. 

Londrn 1 stcrıın 15.22 ·Prenses Dob:ınof aslen bir 
Fransız ailenin kızt idi. Fa.kat Ncvyork 100 Dole.r 129.20 
oonradan bir Rus ile evlenmiş Madrid ıoo Pczetn 12.83 

n 

" 

Esiz ya~ sız ezze 1 
ve prenses olmuştu. Hayatta hiç Ae m.... er Stokholm 100 İsveç Kr. 30.75 "' ~ Amer!ıkaya ısmn.rle.ruın tünel k'\ bir şeyden ~n·a.sı olmayan:. 

yış üç gUne kadar 6eıırlmize gel. ESllAl\I \.'1l TAR\1LA~· ''Ben ne erkeklerden ne de kadın 

3 
4 
u 
6 
7 
8 
9 

ıh K I R T A T L 1 S 1 mi~ olıı.ca.ktır. lfo"'" geldl!ttc:ı edr. !ardan korkarım ... diyen ve böy 
~1'1 k • d ~ıl ., • ., ....ı'" u tkramiyeıı % ti oas • 19"75 lece iki cinse birden meydan oku 

1 ~ e.ı<' <'k:rcf;i veya luvn.ş pak lmpamnlı. Bee on dakika a- ra a ması lşi i:ti tı .... s re ~ Sıvas-:Erzurum ı 20.65 
~ıı. .. lnınaı·. B:r b:ı.rdak p~-:t· dar hafif bir ateşe gösterip nltils t cek" ve nihayet bir hafta sonra Srvas--E~ur.ım 2_ 7 20.7:s yan bir kadınf1• la k 
1-~~ bardak kadar su k:ı. et.meli, Ust tarı:.fmı da :sıt.mrJı. A· ., tünel iı;lemeğe ~ıla.c:tltUr. 1 ~ Frank Jera d nazar ~rıııı ·a • 
~ .. n_ nl Tün ı k ~--' w d b ı bnik ~=-:::;:ı;ı===:::aıırııcııııı:ıcCICıll~:ı:sııı dının drumI tebessümiı il.zerin • ~r ·""al·. Seldz on ceviz tçı tz!l+en i ·dirip muntazam parç n.ra .. e ap,"""'ıgın ım er, 
hı; ıı ~~a kovmnh. T nsb11n ayn-malı. T:ıb3ğa alıp sofraya koy- ~ Uksekknldırm.ean çıkmnğa ba.:ıl'l den avırmıyarnk: 
'' ~,°;lne::ll ou il• rs'nt,...ılı. nın'ı. mı;ı ve ŞC}l:f • Tünel arn.bnlnnn n VA~~IT'A - Buyurun Mndam?. 
~- "'"! ku , 1 d ha f zJ tm t Bu - ' Diye sordu. aki 1:2.drn bu na ,-."ı·~ı ri oer"n {\ .. tUne p(j-ll'· (P 1·r.ı:ı:e !iU verlne ynrnn - yo.cu an a. e n ar f rr. 

~ c · ,_ - "" •• ., ın ids b h tt Ur " ABOt.ı.'E zarların ağırlığım hicsetti \'e: ~ De'·T"l .... de!l term=li. pn elit. yarıx:l f ncn.n ,.a"'r.r ç •• c~ ııwı u::cr c re u t. !l • .... J'o• 
' ~ctl, dördünciiyU d~ sv. ~ SU'l.11 !ı':o:ıursa daha hO§ olur.) 1 rabalı tramvaylar i§lctmcğe b:lŞ • OLUNUZ - Biliycrum Mfu1.·ö, d . , ı;I. 

il\ • • lam t '' _ ?.in dakik b'l"ıl't:ı"Tt' k' ~f-~ an -0Yhıfılı. üsLUM b!r kıt- ~ ır. 

SAHlBl : ASIM US 
Basıldı~ ver . VA.KIT M&t ... ~ 

Umumi necırlvab idare P.deD • 
Rrffk 4~"' ,. 
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:e~lertD ouııu~u ına:ı:umm 
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AlyMı ..e aa ev 
• •)'1dl * ıl6 • 

1 plkıt - .... • 
raruea.ıı t1aıuıı Bırılt' açtt 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZMA 

.. .,,.. na en • 

1
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!Yd9 otlll INn&I ~llı Pmtl 
o1rU~ ctnDIJeD ,.,,,,. •Jde 
vetrrt .-.e .. r ıuuuı &ammedlllr 

NtV.lALJı, l<IRll<LIK VE l3ÜT JN AGRILARINIZI DERHAL KESER. ~ • e U7dllU cıtldlreD m•IUUJ 
ve 1 ral tıcnunı &boDt pvuı 
cun :t-ısta "19 O&Altll ile JQUam. 
•Jcrettnı ıcıare aenc1t llaer1Df lıı icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 
ntrldvoaw ._. ..... cnrrtıf'ZllMI• 

'--~~~iı:Qı~~~~~~--kf.illl.fll~~~~ıtııil~lllıııııı;ı-.ıılllMI~~..-.--..-. .... ~ ...w-..ıw.JJ.W.- \'•\AJ'h ..... ,_.... 

1 · şaa.aı.maıar il 
Kadıköy E\·lendmne Moınwarlof\!.:l· I 

eh NlptılanrmJ r: 

Kadıköy Camcı soka!• No. 48 de 
Tüccar KAni Kefeli ile Reınzlye öz· 
Kök. J{adı.kliy, ICocatcpcı ooknk No. 2ü 
tc <i[~retmen Avnl Yctgln ile Maide 
·rokısoy, Kadıköy, Hufınn soknk No. 
2 de memur Hilmi Canltcz ile Lcnuın 
Alkan, Kadıköy BUyUk Ar.1t ooka.lt 
No. 70 de komiser Atıf Karaman ile 
.Bclkis Tunçsoy, Kadıköy, ara ı;okak 
No. 19 da fırıncı Nazik P~kln 'e 
H3mdiye Ö:z>konak, Kadık5y Şifa ao_ 
:ak No. 13 tc Doktor Htımlt ÜnlU ile 

Soyhan Canıpck, Kadıköy Kurbağalr 
dere. No. 20 de memur Şaban 'Çekiç 
flo Hllsnlye Çok, Kadıköy Sllreyyapa· 
ııa, Deniz Arpt. No. 8 de avukat Sa. 
linı Çnp ile Firuzan İçel, Kadıköy, 1n· 
cııytır sokak No. ss te polis Derviş 
H rsekU ile Fatmıı. Kocamaz, Kadr 
köy Moda C. Yıldız Apt. No. 2 de 
dıı~lz subayı Vildan Ba§ak lliı Nem. 
b 11 t Erdim, Kadıköy Kızıltoprak No 
81 de Mllhendls Bekir Sııltuk ile f:..a.· 

• ıdrnent Davut, Kt>.dıköy Rıhbm koyu, 
No. 44 te subay Fehim Çakıcı ile 
Zehra Tanın. Kadıköy, KU"'1lll cad. 

No. 23 te tUccnr H8"1m Tııy ile Ha.· ı 
ttme Aralaner, Kr.dıköy Sa.r.luz ııokak 
No. 82/8 de 11of(r Ali Rızn Tek ile 
R&siıno Ş!ı.dlyo, KaGıkHy Yeldeğirme. 

nJ, Kiraz sokak No. 27 7dı:ı Kemancı 

Rami Can ile Ay~ Salınır, Kadıköy 
'Ilalimh:ıne cad. No. 28 de tüccar Ra· 
~m Kılca ile U:evhlbo ŞM, Kadıköy, 
Uzımlıatız sokak No. 18 de Dr. Ali 
RI%3. Evin ile Hadıyo Denizer, I<:adr
k6y l>fi kı Milll sokak No, 20 de ber. 

bCci' Niyazı Acar llo Nebahat Biroya, 
Kadıköy Şslr Fikret soka.k No. 22 de 
.ımbay Veli Bingöl ile Şükran Şalı!n.. 

Kadıköy AUıbey soak No. 80 de kun· 
auracı Mehmet Tok ile UttıcU ~ratet 
Bqtacı, Kadıköy, YUksel sokak No. 
66 te Manl!atunı.cı Refik Elden 
Ze:ynep Toprnk, Kadıköy iskele mey
danı aoka.k No. 4 to subay Usteğm<'.D 
Yekta Baras ile Neriman Alçatı. 
Kadıköy Ye:değirmenı cad. No. 27 

de kahveci Nail Cezmcn ile Lamla. 
Gm.er, Kadıköy Melik Abbas sokak, 
No. e• te memur Şamil Yener ile Ke. 
Elban Mutlusu, mıdıköy Muhip ııokak 
No. 99 da D. D Y. Şef Carup Yöner 
ile .Arue Arcamll, Kndıköy Stııd yolu 
No. 202 de vatmıın Aril Sllrl.ln ile 
Kalbtye Damdılar, Kadıköy Yargeılr 
~kak No. 70 d öğretmen Safi Bilgin 
Se Arife Çetin. 

o.&di4e.r Ev~dlrme Momw'lutwada 
~1amnslar: 

Oliktl(lar P~ai.. • ıst Nl,;Ar Hruınu 
aokak No. ~9 c!ı:. tll c..ı .. \ ·•. Acar 
Ue Ruhiye Artam, 'OskUd.ır Kuru~ 
rne .M. Karaça.m sokak No. 21 de .Me· 
r.ıtır C•htl Kanan ile Nazmiye Bilbu. 
ıt ı.r •• ,.,.,..., • '""kıı.k No. 74 

tt uat.abur Kerim Clvıı.nmort ile Şc 
~.. • .J~ arko.m, 

- ·•M•• ••"'· SJ to l:SA"retrnen 
Hasan •rokeıct Ue Bcyhnıı Dumanlt, 
UskUdar P.eca.~y sokak No. 3 tc 
ka.ptan Oeman Ibloğıu ile Zehra Ell· 
eüJ. Üsküdar Çar§ı cad. No. 137 de 
Esnaf Pertev AUı ile Rabla Kemence 
'C'aktld1r, Hacıhatun M. No. Z1 de 1 
poatacı Abld ÖZiü ile Şormende Pek. 
aoy. Usküd:ır Şehit NO.Zıınbey sokak 
No. '7 de Ukcar MchU Kırmızı ile 
IUraye aokul, UskUdıır Nuhkuyusu 
Çamlıdat sokak, No. 1 c!e Emekli Al 
lı:ıy ŞcvkJ Yiğiter ile Ktız'.ıne Pokltal. 
UskOdar CihannU:nn sokak No. 72 de 
wbay Ali Naci Bir Do öğretmen Aclile 
Duru, UııkUdar Çomlıc:ı, Emekli Na· 
z1f Bora Ue HAklme Elmas, ÜskUdnr 
Kıaıklı, Te.ns !!IOknk No. 32 de memur 
Sabit Alın1 Ue TiA.hirc Boylu, Usıcu_ 
d.r, l&kete cn.d. No. 40 ta kaptan İlla 
Bibi ile Necmiye Gtız;el, Usktıdar A
lemdar ookak No. 3 te kağıtçı Nab! 
Tam ile Reblııb Olgun. 

Birıncı sıtul 

mütehassıı doktor 
NURt BELLER 

ı-.uc .. r·urr HAH"' ~•.n.ı .... 
...... ,. (1-dd 1 No 11 

\la• .. "f'nf' •ll'ltl* rt ı~ trn IUltıtr• 

' w 

llnır:ııııl .. Zla!RDPB!ılllllllm .......... 111.'!E ........ ~ 

'liDmDurayett 

4dr~ 1e11eurmt \kreU 16 Kıt 
u.,,uı Ut'l&CTL&aU 

ncaret ll&IUarauD mıaum • • 
an eon~n ıtt~o uao •ytaaa 
rmm .u. ~ •Jt•1&rG9 ıwı a.,,.. 

ZiRAA T BANKA Si 1 
10rdUDc0 •Y1114a l ; ~ ft 
l(;tlm:tlde ı; atnnctae • ; -.ı•• 
~m •~iTiMCi e Ura4D 

Kuruı.ış tarihi: 1838. - Scnnnyesl: 1000,000,000 J'tirk Lirası. dQytııı. ;oaı -..m.a llllfe'I 
-enıtlt U&D ft,.n.le~ ıyn •1" ID Şube ve Ajans adedi: 265. Urmeter yapıta KNmı t1&atanr 
taınıa:ı •Un :ıcı lru"lft• Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktirenlc:-o 2S.500 lira ikram!ye veriyor. nmr ..... ~ ,..._,.. 
il~ u ..... 

91r cSrt• ,., .ki aetuı • et 
u=ıam 96 '~ ~tuı 1tr ~ 2' 
l~f... l 5(; tCl.lnl4tW 

ZAYi 
llMO - 41 nim& aıt puomu kay

tıetUm. Yenl.aint alacıağnnd&n eaklsi_ 
nln hUkmO yoktur. 

Trp FaltWWsl 3098 H. Ywnıu: 
(3S019) 

Zlraat Bankasında kumb:ı.ralı ve ihbarsız tasarr..U hesaplarında en az 
50 llrnsı buluno.nlaru senede f defa çekilecek kur'ıı ile aşağıdaki 

plAna göre lkrnmlyc dağıtılacaktır. 

AA pc»ta 71)() No. tçtıı 2&00 llnıllk 

kuru incir aatm alınacaktır. Münaka 
ıı:a: 29 t\duclt"şrhı 9U Cumarteıfi gtı· 
~ .. ,..t 11 de Ba.lnrk!Sytındo ukcr1 
satın all'n!' koml.ayonnn1a ynp•..ecak. 
tır. 

' .. GOG .. :0000 ., J:!O " 40 4.800 .. 
ol.800 .. 
~,!00 .. 

G07 MU fEH \ ssısı 
Ke al Ta" '19 ......... 

4 • ü03 • 2,000 • 120 .. 10 •• 

' .. 
40 .. 

%.50 
ıoo .. 

J,000 .. 
4.000 .. 

160 " 2-0 .. 
DİKKAT: Hes:ıplanndskl paralar bir sene ıçlndc :;o llradao 8.Ş!lg, 

dil§miyenıerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz.la. lylo verllecoktir, 
KC§ideler: 11 Mart, 11 Haziran, 11 EyUU, 11 Blrlnclklnun tarihle 

1
~ 

rinde yapılır. _ 
-----Sım-~!!DmımZ!llU!lilm515l:Z!BlllBm-- - __ ... 

PuA. '"dıaO 09f!UI '* ~ 
()('ll.EU~"ıl *•N 

1 alıaım. K amn Palas 
l nci kat 

l'tllf .. : -ıs 
om 

SPOR 
Cumartesi günü 
yapılacak ı ~ çlar 

J .. tnnbul u1rnllnrı fnthol hey~lin· 
den: 

Şeref stnilı: 
Bölge Snnai okulu - lst.anb-.:1 

.isesi saat 11, Hnydarpa.cıa - Kn
bate..ı 1 i nnt 15,40. 

J1'ruıer st.ndı: 

Erltek öğretmen okulu - Yüce 
Ülkü saı:ı.t H. D ı i.ı.r., f 1m - Ga.
Ja.t,aoorny 15,40 

ISTANBl'L BELEDIYES1 
ŞEHiR 

TiYATROSU !:'' '!"' 1 
ijllu:, !lı l TEPEBAŞl 

DIBA1ı1 lüb!\'ll:'i!M 

Merdivende Bir hıl< 
.. * $ 

t llldal Cadde inde 

KO~ıtEDI KISMINDA 
BugUn OUndilz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20 SO da· 

SAADET YUVASI 
---0-

Bevo~lu Hail~ s·nemas1 ı 
Bogtln 3 bU.)i\k to'IUm Mrd~n: 

ı - Öl:lilrcn ÖrU .. oı>k - BilyUf, 
Seri Tel·mıı IJlrdcn. 

t - Lorel rfnrt'li - Un.n Rl~rd(>şlrr 
Tilrl•tr SÜ ıl .ı 

S - ıfö·o Grandi G.tl.ı. 

K " 
nıe 

Uh"'sara 
narm.I~ kemal'in 

n!fl11Mtlrll••.. "flf'r' 

ıAıttrıııynn tıı.kr. rurıı. ..ı> 

ıın<tm ~rı>••lt "Oçfi,. ntH ıık ıwı 

tUrlı ~·il tf'kl"~I tckııu PllUIRIM'illll 

tıılr :utıtrı 

ti• t . 'S' ur~ 

~vu ven • ı.n iiltııbt"'" 
ltt",1 rtt.-.l'H'1ıt:! '11ılunur 

f 
Devlet DemiryoUarı ve Limanları l,letme 

Umum idaresi ilanlara _______________________ ,__ ____________ ...., 
• 

ı Muhammen bcdell (896815) lira (lC) ku~uş olaıa lşle..'1mıs me 
mur w mUsta.hdemlnJ için 6S9 takım açık yaka (eaket, ~lek " pt!nto. 
ıonda.n !b:;.retı ve 21 takım kapıılı ya:<a \caket Te pant&londa.n 1b&rct) eı. 
bke ki cC':n'an 850 tak..ım cJbl.sc ile 390 adet paıto ve 4.50 adet kuket ka· 
p&lı zart usullle ckrlltmcyc çıkarılmııta. 

2 - bu ~ için muktul h-um~ bedell mukabl11nd-:: idare taralınttaıı 
~·eril cel:Ur. 

3 - Eksiltmesi 11.12.941 Pervembe gU.nU .. t U de AfyOBda T ııacı 

Lşlctmc roUdUrlUMl binasında yapılacaktır. 

.f - nu işe girmek lsUyenlerfn l2976ı lira (31H kuru,luk muvakkat 
teminat ııe kaıııunun tayin ettiği vesika ve tekıl!lertn1 mu&yyett gtın B&&t 

10 a kad..-ır komisyon rels'lğinc vermeleri 1.Asımdtt. 

ıs - Şartnameler paru12: olarak 7 ncl işletme mUdUrıUğUnden alınabilir. 
ti - 27.11.9•1 tarihinde bU ııın kapalı zart u1UU!e elulltmHı yapılaca 

gı ı~n cdllrnlı} ise de rartnamede t.adlllt yapııaeatınd&n arttırma V'f! e t 

sUtmc ırn.nun•ınun 18 ne! &' dd:ıst muclblnce eski UA.nm hllkmU yoktur. 
(10303) 

M!llıammen bedeli (4158) •ır:.r otan 300 adet takriben (69,400) metı.. 
mlk'Abı muht~llf cb'tı.lta Çam a.zmanı (12.12.1941) Cuma g11n0 aaat (14,30) 
on dört buçukta Haydarpqada Car bln&SI da.hlllndekl komisyon tar&.:mdaıı 
aı;ık eksiltme usuıue satm alınııcaktır. 

Bu ışe girmek isUyonlertn (3111 Jira (83) kuruoluk muvakkat teminat 
ve ımnunun tayın ettiği vesalkle b!r"lkte eksDtme gUnU saatine kadar ko. 
misyona mUrncaııtıarı 10.Zımdır. 

Bu l§e alt gartname!c.r kom!3yond&n P•raatz olarak daC'rtılmaktadır. 
(10364) 

• •• 
Tt\rklycı - Franko - Helenik - Bl!lgar DemleyC>l ldarcıbrl arasmdn 

doğTu C'JYI\ no.ltllyatmıı mıı.hous oı:.n:ı.lt Uz.ere 1.8.1!)37 t:ı.":":hl:ı:io::ı m'lt'!'bc:-
tnrlfelcr, 1.12 sn tarihinden ıtlbaren ı~.;rved\•~ı,ur. ( ' ('l•!l:\) 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
MiidiirHifrü İlanları 

) dal rda ... Kopr"iye ilave ae:cl'.'O 

1.12.911 Paz.lrlcsl gUnUndcn iUbıırcn BllyUkadadan saat 5.60 de Heybc'i. 
den 6.00 da, Burgnzdıın 6.15 de, Kw:ılıdan 6.30 da h!ıre!t'!tle Köp:ilye 7.20 
~e -çoarmak üzere muv.:ı.klmtcn ı1rıve bl,. sefer yapı'acaı~tır. Bu ll"ve ııef'Cr 

Pr.z:ır gUnlerl yapılmıyaooktır. (10461) 
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ile sabah, öğle ve akşaf11 
Her 1~'- 'IOnra ~de üç deta nmatHımall 

dfılcrlnhi r~ynm ······---....... ~~ 1 EMNlYET sANoı!!! lLANLA~ 
Pazarlıkıa taksiılı emıaK saıışı seK~ 

sen de yüzde 5 faizle ödenir 

l!ldtrnekapıda Çakırafa mabanesfnde 
Hançerli Kilise soka.ğınd& eski, yeni 
22,28 No,lı 

üskildarda Puar~ı ma!ıallealnde 

Karamanıı sokağında eski Z1 mu 
yeııf 21 No.lı 

ctNst 

69 &!§111 ıs parnıak 

mlktannda araa 

Oaklldard& SelA.ınlalletendl mahalle· •OO zira &111& 

s'.Dde Keresteci aokağmda eski ve 
yeJl1 2 No.Iı 

Beylerbeyinde Burhanlyıe maballesln_ Arsa 
de Rufmata r.okafnıda oakl 12 mu. 
reni 18/1, 16/2 No.h 

Beyt.;rbeytnde Burbaııtyo mıı.hallestn 415!1 motl'e 69 d"'l!metre 
:le Ruıimağa AbdulJa.h aokağmda es- murabbaı arııa. 

ki 1: mil. yen! 12/ 15 No.lı P. 
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ı - Pazarlık 0.12.941 tarihine dUşen Satı gUnU saat 14 teıı el.,,.. 

dar komiayon huzurunda yapıtacıı.k ve gnyrtmenkuUer en çok ı:ıed 
lere satııacaktTI'. ,J_ 

ı - Par.artıkta takarrilr ed~cek satış bedelinin dörtte blr:I ~ f' 
kalanı ııelds eerıede ııektz mU3&vi tak.sitte ödon.lr. TaksiUer yüıd' 
tAbtdtr, ; 

S - Taksitler ödeninceye kadar gayrhnenkul Sandtğa b~rirıcl 11 
_; 
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4 - Fazla. t.afııUAt için Bina'ar ServlBine müracaat ed11ın~ 
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