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1 Bayra.nvn!z yabancı memleı{etlerde 

ff1llt Şe/ eovelln gün tarihi hitabesini .ö)llerlerlıen ... 

'41illi Şefin millete 
~Qksek işaretleri 

"' '1 .. ..1 f __ J ol bu"'tu""n ~~tıuz bir ateş ka•ırgası etra ımızua an .... 
:'.~•ketlerin yalnız karalarını ()e halJalarını değil, 

Q milletlerinin mütcterek hayat saha1t olan büyük 
lıt • ~tarın altlarını ~e ü•tlerini de yakarllı:n !üN' 
,.~,. kendi hudutları içinde hiçbir •ıkıntı, hıçbır ı%tı9 
tif dııymamaaı elbette mümkün .o~a"!az.dı. Fakat ~ 
'i " "1evcudiyetinden şikayet ettığımız sık~ntıla~ vak 

}l/e flÖrür f!ecirmis olduklarımıza nisbet bıle edılemez. 

"Us tazan Asım 
it ıs1, 

tlııİll • 1918 harbinin, Türk mi1-
~ ·~~(erin~. getirdiği_ unu~~·· 
1h .,. lıllar u•ınde do.,.an '.l'ur. 

lı ""llıh - " b l\ctı ha llriveti, kurulu..51ınun lil 
·llQı !S ~tamını, yeni dlinyıı. har
ııt,~ 1 ıııtılaruıa rağmen bü~·ük 
~1~!\~ ~ lol&adct havası içimle .ge-
1llıit t lllhurreisimlı. ,.e :\(İlli ~e-
~litı~~lllet tııiinü milli bayram 
t~~t~ etl'ıe sövlediği nutku din
lıı~~r türlü sıkmtıfa.ra kar:;ı 
11l11ıı iı-1ulesinl ,.e kendisine 

g~Ven· • . 
~ ıuı tazelPdı. 

~~';:snz bir ateş ka.,ırı~ası et
litı y a. olan bütün memleket

' d~ız karnlarını ve havala
~'~ dünya mil\et'erinin 

it ?kY havat saha~n olan hü
~ cı:ll118larm alt\a.nnı ve Ö'>t· 
~I\ \'a Yakuken Tüı'kiycnin, 
.,.. il ~lllın ve Türk milletı
~tı~~ hndutlan kinde hic; bir 
... :'il\ 'ı; .bir ıztrrap dn:vruanuı'>ı 
~ Ja.t kiin o!amazdı. ~'akat bo
~)~ l~fta me\'<'Udiyetlnden 
~t ettı~miz sıkıntılar ve ız
~ı...::.._ "&ktde ı:;lröp ı:;eçirmiıs ol. 
~''111 ~ nisbet bile edilemez. 
~~~n Yiik!lek hitabelerinde 
~ belirttiği gibi dünya fe-

~ ~ dördüncü sene!4inde 
~-- llteu dinç n milli irade11i 
ıı·llt'- .... "'~:tak milletler araıu ale
~ •it ~!;Ilı gözleri öniinde dim· 
t "t"ıtıfl ~adır. Dünya. facialan 
,t 'li!Jttı a. ~til'k milletinin seliime
ı·~İ ~l< •'çin kendine olan gtt. 
r1·~1~ b11.r \'e Yerindedir. Milli bir. 
~~İye eket; edildikçe önilne ~e
~ lllltlııı.ı ~k hl~ bir zorluk bulun
tt ~lllll tJStisnlbız olant.k her fert 

t. Cer\i.beJerden öğrenmi,. 

~· \ri,~tl 
~~ lıai-L er ar~'mlda memleketimi
cıtl!'lciillJ 01dngrı mti!ltf'o;na itibar 
ııı·'.'11'-.tiy ~!arnak kin '>adel'e 
l ll il\'• .. etunn:in 19 uncu yıldönü· eti "·•.ıs. ı.._ • h ıı "&fi e•>etile muharip devlet~ 
·~"~ )\ili Yolarından gelen seslere 
le f~ttle l\~ ~ermek '.\'etİ!jİr. Hayat
ht ·~irı dr 1~ın oldui;u gibi millet.. 
·•f<ıı e ~··k · tıı·ı lı,~ h" 0 • ten kendı kendıne 
1 lt>tirı· ,,. l\•ınet yol<tur. Türk °' hlıtıJıar olduğa milli İS· 

tildftl senelerce devıım ed~ çok 

t ll""'Ph mücadeleler neticesınde 
ı.ı: .. • • • k 
yiiz binlerce Türk şehıdının nnı 
pahasına alınmıştır. Elimizde olan 
bu nimetin muhafaza•11 gene feda
karlıkla miiml<ün oh:ıe.ağını söyle-

- hacet var mıdn·? Bugiin bu mege 
fedmrlrl•, k:\lıraman ordu~~nn~· 
zın hudutlnrnnrzı beklemest, mıl
,_ . . ·n bu ordu için elinde olan 
t<;:tınUZl • b 
b . .-~··e seve \'ennesı ve n er st>yı ~· • 
fedakarlığı yapaı'l<en her. sıkıntıya 
tahammül etmesidir. Nıhayet bo 
sıkıntılım çekerken bunlarda.~ da-

h b.. ilk belalar bolonduguno a uv 
düsün;rek her ihtimale kar'ı bam 
buİunmasıdır. Yeni dünya harbi 
sona ermedikçe hudutlannnza ka· 
dar gela'p da.yanmış olıın büyük be· 
lid:ın kendimizi na.;ıl kurtulmuş 
!l:ıvabiliriz? 

Evet. gene Milli Ş~fln ~o~unda 
i!'laret ettiği ~jhi Tliı1c mılletı var-
ı- - . t.,,_1 :ı.11·nı"n muhafazası 
ıl!"ınm, ıs ı" ... . 
~in fodillr:ıne çalışırken \'e bü-
~·ük sıkıntılara dayaıurken halkın 
~ararma ı.Io~ yoldan sapan soy. 
sazlar da olabilir. Bıınlar bir m~d
det için kanunun adalet pen<"e~ıne 
de dil.~memi" buhınabilir. Fakat bo 
p.ihi sov .. uzlnklar ne kadar maha· 
retle, De kldar hileli 8Urette İ'Ş• 
lenmİ!l olur,.a ol~on. öniinde sonun 
da ht"; haMe surluların yıtkalana. 
cıı'klanndan ve lil\'lk o1ihık1a.rı ce
zayı bul:ı<'rıklarından ~üph'-' etme
mek o·erektir. 

Ra b:ıhi~te hllkfıınetı:e tetlhir 1tl
maktn. ihtivatlı hareket ediliyorsa 
bnnıın seh~bini suçhılarm ceıalıın
dırıbnasma çahcıdırken !!U \'eYll bo 
">Üphe altında bir tukrrn maso~l 
\·atanda.cı;Jann nammılıırınıı leke sur 
memelc ~e 9ırf bu yüzden milli ~ir
lı'ie hizmet erlE'bilecek mevkıde 
oİan kıvmetJi vatan evlatlarının 
hizmttnden malınım kalmamak en
di!!esinde aramalıdır. 

Cümhuriyet kanont-.ırıno ~öre 
soçlol:ınn <'e:r.ahndırıJması kadar 
her han~i sanat ve mc,.lei!;e men
!UP olan Vl\tand:ışların nıtmo"' ~e 
haysiyetlerini muhtlfaza etınenın 
de bir hükfımet vaziresi olduğunu 
unatnıayalım. 

dostluk tezalıürlerine vesile o/da 

Ankarada Cümhuriyet kyramı geçit reaminde kahraman askerlerimiz ve izciler geçerlerken •.• 

Marsa• tnlla bir Çıkar• Tü~~iyenin -~u:-umu, dunyaya ornek 
1118 teşebblsi claba yapıldı olmalıdır 

Dola cepbeslada 

T uapse istikame
tinde muharebe 

IMihverciler benzin tedarikinde 
güçlüklere ugrıyorlar 

El(f1ll ıerlmlıde 
parlak kabul 

resim eri yapıldı 

ktzıştı Son üç günde 5 milyon litre 
Vaşill8lon; 30, (A..A.J - Tiırlfr 

~ Cümhuriyetiniiı 19 ncu yıldöniı· 
münü kutlaınnk için Yaşiııgton bü· 
yük elçiliğınde büyük bir kabul 
resmi ter.tip edilmiştir. Amerikalı. 
birçok yüksek resmi şa.hsiyeUerle 
kor diplomatik, Birleşik Amerikayı 
ziyaret etmekle buluın.an Türk ga· 
ı.tecileri, şimal ve eennp Arnerilca 
Rum Ortod<>kcc; kilisesi baş piskopo 
Sll ve devlet merkezinin yüksE!k 
JOSyetesine mensup bırçnk zevar 
kabnJ 16renindıe hllBr .bulannM19" 
lffdtr. 

Stalingradda Almanıar yeni benzin yüklü gemiler batırıldı 
bir ııerıeme kaydedtmedıler Loadca, .. {A..A.) - .JıılısU' cephe. ba§lı<:a §iddetine maruz kalan bır 

ıseriill, 80 (A..A.) - D • .ti. B. a;laıı. airıde, dti§man Ç&f'şambe. gıUnkli ça.r • Alman bombacı taburu 39 tanık tah, 
8ID.1l1 haber aldığına. göre, tıava !l&rt. pışmalıa.rda ağ'ır k&yrplıara uğranıxş • rlp etmi§t!r. 
ıarınm düzelmesi sayesinde 29 iJkteg. tır. 
rinde A.lman sava~ ve pıke bombar. Müttefik hava kuvvetleri faaliyet 
dn:nan uçakları doğu Cfıphes\nln or. lel"l.U- devam etmekt~ler. 

t ta lfıeambade pnff taarrua teteb. Bu ..,..de a .-, ltiDd9 _.,..n 
1 bllalerjne girl§ebilm1şlcrdir. uç&klal'm eayıaı 4o8 tl bWlımftur. 

Bolpvlk taşıtlarma gtlnlbl ber· tngflk hava .ınıvvetlerlne menıeup 

saatinde taarruz!ar yapılııı.lftır. Bir bombe. uçakları Giride bılr bava aıa. 
çok motörlli ve aUı vasıta yok edil. nına tawruz etmi§lerdlr. 'forpıı ıaşı. 
miştir. Atılan ağır bombalar bir, yan uoaklar bLr ııanuç felllillini ba • 

çok 1!ts.syonlarda ra.}'ları ııökmüş ve t.rrmışl&rdır. Son btT~ gen içinde 
işletme teeiaıerıni basar~ uğratmak 8 al'm:~ gemiai ~ ol~. 
suretiyle cephe jatikamıitlnde yapı. ~elikle ze.nnedi!Qittne göre, be ar 
lan de.ıniryolu nakliyatında ağır tıka ıuç gemi.al milıYer llu~H ben 
nıklı.k!ar husule getirmiştir. zin göttlrme.k. ıçjn Tobruk limanına 

Cephe yak.ininde Stuka ~kl&rı doğru yol ıı.lıyordu. 
bazı bataryaJ.arı ve betonlu )'81'8.Jtı Alman tehi.ili 
mevzilerini devamlı neticelerle bom. 
balamı!Jlardır. Bir ağır bıı.van topu 
ootaryam ve iki uçaksavar toP ba. 
taryası bu sırada tahrip edtlmf!K!r. 
Alman uçak!arı havada huduts:uz bir 

(Devamı Sa. 4 Sii. 4 de) 

Alman hususi tebıiğı 
;;..;;.. .................. ~ ....... 

Bir vapur kaf ılesine 
taarruz edrldi 

68.500 ·tonilatoluk 9 ticaret 
gemiai batınlmıt 

Bedin, 30 (A.A) - Fllhrer umu. 
mı ka.ra.rga.hmm husıısf tebliği bjldi. 

riyor: 
BUyük Btjtanya.ya doğru yol a\an 

Bertin, SO (A.A.) - Alll18ıll ordu. 
ları başkumandanlıtmm tebliğ:!: lıılı. 
sır cephesinde dtı.şma.nm topçu -.e 
zırhlı vasıtalarla destekleyerek yap. 
tığı btiyük ve şiddetli bir piyade mu 
barebesi sonunda gedik açmak iÇin 
va.ki oıan teşebbil9tl akamete uğl'a . 
mıştır. Cephede açılan muvakkat ~ 
dlk!er, şiddetle çarptşan ~iman • 
İtalyan kıtaıarı tarafından kapatıl 
mıııtır. Düşmanın 39 zrrhlı tankı 
tahrip edildiği bildiriliyor. Savaşın 

Mitli Piyango 
ortakhğı 

- Tafsilatı 2 n<'i sayfamızda -

Marsa Matnıh bölge.sbıde lkl nok, 
tadan yapü&n asker çıkarma teoeb. 
Dü.ü, UÇ&lmav&r topltı.rlyı. Stukalar 
tara!Uıdarı bozulmuttur. 

(D~oamı Sa. • Sü. 3 de) ~omı Sa. 4 Sü. 1 deJ 

Esaala şeker tev. 
zllae 11a,ıaa17or 

o 

Tevziat şekerle iş yapan esnaf 
cemiyetleri vasıtasıyla yaptlacak 

Türkiye şeker fabrikaları şirketi, yapılacaktır. 'leılıızi&t yine ceml~ 
vilö.yetln emrıyle şekerli madde ima1 ftmtasly!.e ol9c&l(tır. 
eden esna.fa. şeker tevzllne p!1Eartes1 1 
gilnUnden l'libaren başlayacaktır. BakkaJla.!llll şekerleri Yine baltkaL 
Pastacı, kurabiyeci ve ~mdi bu işle. la.r cemiyeıU V&Sit.aeiyle vel'jlecekto. 
ri yapan simitçi ve börekçiler, simit Ese.sen çeqamba. gıUnU ilk defa ola. 
Çj ve börekçi esnaf cemiyeti vasıta.. rak bakkallarda şeker kalmarnağa 
siyle. şekerci, şekerlemeci, Çikolata batııi&mrı ve karneleriyle şeker almı
fabnhatörti ve tahin belvacılnr şe • yoırt&rm müracaatı çok azalmıştır. 
ker ve şekerlemeciler cemiyeti vnsı_ Slitçfl ve muhallebici.tere verilecek 

1 tasiyle şeker alacaklardır. Her esnaf şek.er mlktarmı slltçli.ler ve sUt mUı 
1 nihayet yarın akşama kadar öteden.. tamllleri cemiyeti mahallinde iki 

beri şirkltten veya toptancıdan aı- eksperle tetkik ettirerek 'Lesbtt et. 
dıklarr şekerl bırer vesika. fatura ve nıi&ff.lr. 
ııajre ile tevsik ederek hazırlanacak Lokantacılar cem!yeti de lokanta... 
listeye dahil olacaktır. Bundan sonra cılar<ı tntlı için Yerilecek şekeri ıea. 
muayyen nlsbetler dahilinde tevziat bitle nı~idllr. bir gemi kafilesini Al!rean den!Zal

tuarr tara.tından taarruza uğramış. 
tır, rtopyektuı 68500 ~onila.toluk 9 ge 

mi batırılmıştır. 

italyada maneviyat 
çok sarsu mış 

in önü söylerken 

Son bombardımanların 
tesiri fazla olmuş 

Berne, 3-0 (A.A) - Bemer Tageb
!ad gazetesi, Kolonya, Dliseldorf, 

Bremen, Hamburg, Varşova Roter
dam ve Llibek'i gözleriyle gören ve 
gezen bir şa.hidin, Lllbek'ln Varşova 
dan 10 defa daha tnzla harab oldu. 
ğu.nu anlattığını yazmaktadır. Bin-

1 
~ 

lerce Fransız harb esiri Lübek'dekl ~~ 
enkazt kaldırmak işinde çalıştın! • 

maktadır. 
İtalya.da mlneviyat 

Berne, 30 (A.A) - tngiliZ hava 

kuvvetlerinin İtalya.ya yaptığı akın
lar ha.!km maneviyatını o kadar 
sarsm~tır ki, adliye nazın ile milis 
~ti ve fa.şist parti.si genel sekreter 
muavini halkın maneviyatmı ta.l<vl • 
yeye çalişmak için bombardıma~
dilen çevrelere gitmi§lerdir· ı 

KA.beml:ı Ankal'adan gökleri bir aea yanyor: 
Yıldırımlar dağıtan hisle cOfJ:uı kim: lnönllm!, 
tnônlim söylüyor ey Türk, 1nönıim haykırıyor, 
Yüce TUrk mllletinln kalbine hA.ldm: lnönüm! 

:/o.* 
Geldi sandım, konoı:urken, koea btr ordu dile, 
Kalktı 9&11drm. yllce TUrk mllletl birden a.yağa., 
Bin ;\'lln&rdaf ırıv olup göklere fışkırsa bile 
Böyle heybet vermez topmğa, vadiye, dap! .. 

,,. ,,. * 
tnönUm sövıttvın, ey Türk, koca bqbul: ılfnle. 
Böyif'! bir ;'Şef,, le kabart göğ!liknü, dağlar ~lbl ~n .. 
O, bjltr yordonıı ancak. o co,ar derdinle 
Geee. gündtrz odur ancak ııenl hf'r çağ dtişünen? 

4,,. * 
SetıJ dağlarda akiıııler yaparak t&!}madada, 

Bu akisler koşuyor Durulu şehitler y~rine~ 

Oradan Alyonu bir ....... -... aıtm&da.dır, 
Uçuyor, sonra.. Mı ,_... ~ Mehmetlertnf'! 

••• 
Dört taraf kıw.La •"'9. •rı yaıu ıır.ı. ktll, yao;ın. 

tıııtP Jalmz bu ateo.fPrdem mak: 'l'ftrklyemlz! 
~atimdan tlitüyor ıMide 1ıevtnç her ooa(tm, 
Bir bahar Öf!1rli g'iren. kan ılo1n diiova.ıLı.. bizi%!. ..... 
Ey b~ ovrene pa..-lı:laı- ısırtan lnönü 
Beil<ı ~r gün sellin blıılnnlinde doğar sallt perl!tj; 

Belki bir glin.~ nasıl ~mlşsen o nıaıiyl, dünü 
Yine diın~ a dnn atan 8NI olecaklım bııı stst ! 

,,. ,,. * 
Barış1& cenneti bir ~ doğacak Çankayadaa. 
Bembeyaz hlUesi ak ~larmın nur ob()Gk! 

Koşacaklar 8&na ta.. Avro~, ı\.f;·lul~~n. 
Grçtjğin yollarP. Jijll .. r&. ~~-ekkr ıı~•.~. 

3'J~2 

M. Fwclt Gfirhınca 
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- Feyzl bey sizin burada bu'un. 

manızı muvafık görmüyor l Bir 
müddet için orl:ıdan kaybolm:ınw 
istiyor: 

- Sebep? 
f - Sizi te\kif elınek talihsiz! • 
~ine ıığrnmamnk için! 

- O hakle ynlnız kendisini ılır 
şünüyor dcmek1 

ra k.ılıldıP.ını :ıııl:ıl:ın 

cin. 

lfo~ rli, lıeı:ı l•crnh~ 
htı. ! ... 

- H n·di! 

bir I ı 

- H yır, işi idnre clme.k isti
vorı Ecncbt işgal kun·elleri lııır.ı.. 

rlan ııiclinrcyc kadar lıır hartlscye, 
meydan \'ermemek isliyor~ Bu • • 
zin de lelıinizcdir. Burada k:ılclıl· -.ı 

bir tcl':ınıze uğramanız ilılirıı:ıll rJ • 
çoktur. Hatta diyoriki, enc>r h~ıl ı 

ktrvvrlkri kurıınnrlnnı Krıııııf lıc•\ • 1 

'•endi~ınc teslimini istemiHCc>j\ini 
bilsem 0111111 seliınıeli iı;in onun ar
zusun ı rnğmen tevkif ederdim. 

Oç dörı ndım seri çekildikle ~. 
nl 1iCzdim: onlnr ileri ntılmr.cl:ı ı - ' 
'"<'! siirgih ü Ye kol demirini ç •! -
lim: kcn:ır:ı sindim. E·n·eJkilcrrlcıı 
d ılı·ı J,m H'llr vc el., lı:ı hızl.ı ·• i 
atıl lılar; hnnı iıli\ ii'• b: ı ~. ' ti 
ıl" nr·!.:arl .' i d \':ıra çarptı ve 
l:ışlıl: ~ofar::ı. h"Ylıı hovı•ne:ı, 1i>I 
füıe \ unırlnııdıl.ır. Bir göl gılıi 
scssir. clışrırı çıktını. 

,\rtık lııç hirşeyi knlrıı:ı)an, yer-
siz ~ urdc;uz lı:ı- ndıınıdını ken I: 
Y'.llanınHl'ı ı;uı·lı~!e cliişııın-;;ıüııı, 

kendi C\ imden luıçıyordıım. 
Arkadaş, hatırı gözclliğiuc, b::ı. 

rckel YC ararlıırına mi~l duyguJ, • 
rın hakim olduğuna şüphe yoktu .. 
Kırılmak ve Yııolmnl-t:ınc;::ı ·~imiriik 
•J)•sal olmayı, fır<;:ı\ br' lrmevi l<'r. 
rih etliyordıı. Buı;iin için PlindP ı 
gelen fEd:ıkfırlık huı' · n ilıarc"i. 
Kimbilir hu şckilrlc ne k. ' r v·ı

ta.ndaşn i) ilik etmişti ve edecekti. 
llenk<'sten ve kendindNı ziyı>cTc be 
ni üü~ınmesioi ondan i~lircme1. 
<1im. Z:ılcn hunun f:ıyd:ı~ı rla )\Jıt• 

hı. O sır:ıd:ı işgal kuvvetleri ku -
ın:ındııoı her taraftan clı ı ıınir<'t. 

~iz ~ehep ve lııılıanelerJe sürgüne 
gönderilen, lıatfil lrnpse m:ılıkfıın c• 
dilen v:ıtond:ışlann c;ayısı <'P<'Yt.;t' 
kalııırıklı. 

Bıınn ra#Jnen Ft'yzi beyin dedik 
leriııi y:ıpmadım. Fakat, onnn ne 
],adar h:ıkh olduihınn sıır:ıtımn a· 
dt't i rnrrınn lıAdise ~ilmıedi~. 

O r.eee scc vnkıl silah sesler·!e 
ve c hrlılnrln 1ıynndım. Çifttik !li. 
n:ıhtrrn~n hü~iik lıir kı~ıını ·~~ 

snrmı5tı. T\eynz ~e hm dürnanl • 
rııı, 1 Pıt sft,·lcrin etr:ırııi'tf:ı ;r:ıjt
mn ıı be Inynn, ııfeşten fırln\'·tn 

Tiirklcri r ereılclütsiir. Oldı<lren Erme 
il ' ' -ini hemen tamdım. 

llrr~ev bitmi§ti "Ve ken.dimi linr. 
ı rın 1-tnn b!'..:kn y.ıttıı1aenk i' kal• 
ııı 111 • ~· : ç hucnk gi~ iııılim. ıl r
d .i fıl•'llc•·i aJclım; fişcnk ılizıir. 

ı·"ııi hrliınc c!Qlaclım; :'r:ıt. • ı '\'h• 
riıı hii'>bülün ~nrdığı ön k:ıpıyı lı -
ı. 1 •• r ·k sımı:rnlık tarafınchki pcıı. 
• c clerden biriM ıki>.Şttım. Ora<b, 
hcnıiz yangın yol&; yalmr. di~er 
l:ıı·nflaki yrngının nlevleri bun.,a 
ıl.1 ''urmuş!ıt. ll:ıfif ve bııfanık bir 
1"ık :-l!ınd:ı ioki l;:aml.tınm dolnştığı 

ııı ı;ordüm. Bunmr alt k:ıtm nrk:ı
y:ı r çılan ka-y\fsını ror]uyorlflr<l ı; 
ı ı ı z. ınnndn J,cnıll dfilerHc k·onn-

"" ıl·ıtl 
- 1'n r-:ır:ırıan çıl:mııch, içerin<'. 

ılir! 

- Ya bu k::ıpıd:ın ı:'ıkti el 
-- Illı.:-nsı Jçedden siirı;Li'lidiir: 

çıkı:a~'1H açık olnl"dıı. 

nlri-;I prnc<'r<'yr foilitı: 

- Hpl.'Y<'t' \'iikscld Afüıyamaz ! 
Dl'<l i. 
- Jierhnldr jçct,i.dedir. 
- l\ "ırm:ıy:-1ı1n"1 

Yeniden ve d:tha hızla k:ıp•y:ı 
..ıı ıuz Y11rµyotlnrctı. Pencereıkn t• 

ı ' lrr,J, iı!U~ini ık h:ıklnml\ · 
1 tyıı f 'ml bu Mk gi.irül iifü ofar. 
ı1 ı 'e ~löterle >rtıtı:afıı ~l'İ1'ler~. 
hi se~sizrc hallc.tmilk dn hn do:- ··u 
i r. 

\q 7ı i ıwııı; nıutfaktı.ın ıloi • 
ı ı . r1,:ı J,:ıpııya J?~ldim. Dış:ır· 'n 
ıki lı.ıvdııdıın ~nl:ırı rlev•:n 
ec1 h r lu: 

- Siıl'f!ü ~ lk'lijlı.ıııı, , ••• 
dcııı ri d~ wırı'hr. J{ pı Wı!acl n 
\':ıpılını.: trr, kıramaz mıyız? 

Ne ile 11: aSız~ 
- D';Jr.:i'kl'c vıır:llım ! 
- Güı"ılt1 otur., Onu :ın'i1'1•11 

h ' rınro. 11\zım, yok~a holdcınchn 
" 1 tnl"Viır.' Bir drıhn deneyelim! 

Jfa~di!. .. 
İkisi lıirdcn yiioklencliler; re. e

ler 'e sürf(üler oynadı, fııknt J,ııpu 
arılınadı. Dnrdular; nefes aldı'..ı.-. 

O c;ır:ıcl:ı hir:k:ıc :f<:lşinin ıl ı n onla 

Hocır yn~amnAil, 
l"ı ;ı dr-·ı:ır; müsaad" et ele onlı 
r '1 hcpisini şerefle f 1dürclirn ! Yıı· 
huı onlara kolera, veba gibi bir 
hcliı gönder ılc .bh: onların yerine 
(llı:ralıın ! 

... "' . 
Oc ny kad:ır ki>) Icrılc \ c ı' 'i 

Jıırdn ı.lolıışlıın. Ynl.Jile çifttiğinıılc 

çalışan ııınel 1 relen bir kısmı, hl!U 

di valnrıl:ırmrlıı \:ll:ın gıırbcli çe • 
kcnJer, )ulıaneıJ:ırd.ın \'C O~nınn I 

lnr<lan rcnnlık gtireıılc.r, lıill'riy, ! 
isteyenler elr:ıfınıı nlclılor. Znte:ı, 
çoğıı İşsıı. rcr~iz Ye Ülll İ rlsİ7. idiler. 
Böylece ınrydnn::ı gelen :ıltını~ ki
şilik çele fle ilk işim "Domuz ılc. 

re,, yi h s ı r, Ye omyı tlonıuzl .. 
rlan temizlemek oltlu. Ondan sonr ı 
at qrtmıh. il'ıh nnııızrt:ı :ıkın ve 
~·ağını.ı il · rnl,ıt S<'ı'İrdinı. Benim gı 

bi ;yerycr dağa çıktın eski sülıay
lar. kahramanlar, dnhn vardı; on 
la rla b~ız:ın görlişüror; ba:zıın me!' 
tuplaşıyor; hareketi 11 menı le ket c,;J• 

pında Ank:ır:ıdan fclııre edilen m!· 
cndeleyc uygun 3•apılmasına dikkal 
ediyordum; en titiz rla\'rnnılığmı 

nokta arkadaşların Türk halkına ve 
milli hııreket • kırşı menfi olmayan 
l:ırn sevgi göstermeleri, şahst ih. 
lirnslardnn sakınm::ılan: mal, c:.ın 
ve namusa t<'rnvüz etmemeleri idt. 

Düşm a ıı lzm i re girdi; ilerled1 .. 
Ankaradan emir geldi: Uşak taraf• 
lnrına geçtik: .Sonra Afyona çeki'
dik. 

O ha utın vaıb.şl ~ki unu.tuta. 
ınaz. Gittikçe çoğnlarnk altı yüze 
kadar çıkan ı ıüfrei:e erlerinin \;oe 
ğu başlı başına birer tip idiler; hep 
sinin de ayrı ayn dikkati çekeoe!,; 
halleri '·ardı: Kimi bir deır kadar 
iri fakat bir kuzıı gilıi uysal .. Ki .. 
minin yüzü dehşet ve nefret UY11n. 
dırıyor, f:ıka! göğ-;iinde pırl5nta • 
dan bir kalp taşıyor. Kimi yirmi 
yaşında fak:ıl bir ihtiyar k:ırlar a
ğır ve duri;;un; kimi altmış yaşır. 
da fııkat gözlerinde yirmi yaş se~ 
dasrnın ç.oşkun parıllıl.ırı nkc;edi -
yor. 
Scssir. bir köpek kaclar sadık ıı;örii 

nen yüzlerin altından ne hain ve 
st'fil mrıksadl:ırın fırl::ıdısını gör 
dünı ! 

Bu acnip insan halilnsının hıı• 

şını.l:ı, her biri hn,ka yerden ge 
!erek h •psi de'ııir noktada birleşen 
hu ınacerll adamlnrı nra91-nrla n~ 

he.\ r~nnlı giinler ya5adım. 

Tek lıaşınn bir kaJ nııın dihioc 
çömelerek saatlerce bir düşmaıı 
müfrezesini oyaJ.ı_\oıılar, nıüllıi5 
ıni!rıılyöz ateşlerine karşı atlarmı 
dört nıil sürerek saldıranl:ır, şur.ı. 
da lııırnda hlr cliişnıaı1 a\·laınnk i• 

çin kaplan kesilenler, h.ışlarının i\ 
tiindcn e~lıenııcnı ıc;Iığı çal:ırnk {.(:' 
çeıı mermilerle dilcııcıılcr, nleş vı· 

öHim içinde bile lılrbirlerile ş::ıkn
bşanlar !... Esir alrıı::ıca oynııya ~,, 

çocuklarc1 ., ' rkl:ırı yo'·lu. 

(Dev1Jm1 var J 

Romanyada memur maas· 

lanna zam yapıldı 

nnı.rc.., ('rl'.) H.omanya hillt(lmetl 
bi'ı1mum devlet memurlarının maa~ 
ve ücretleılnc mtihlm zamlar ynp:nış. 
tır. 3000 leye kadar olan maaıılarn 

ytizde 50, 8600 leye kadar yüzde 40 
72000 ıeye kadar olonlnra da yUzd2 
ıı zam yapılmıştır. Bundan maada l 
ık·neit'eşrlnden itibaren memurların 
her ı:ocuğur.n şehirlerde 1000 ı!'y nı 

.rnzalnrda. 750 ley ayltk ikramiye ve 
rileeektir 

Bağdadlı Ruhi' den: 

SAz-i a:Jkın edemc1 klm!le ha.vtsm ı 
teşhi8; 

01 kadar var ki ht"meo jşldlJU 
b·r se8tır: 

Bin t.itab olmsa, 'Ti:Jıld. olmaz 
vakrf.I bili, 

Ke,r.ı eıırt">rd• hiıl cııııne bir söz 

is fan 
Dir Asya haritasına. bakılınca 

Hint y:ırını ada.~ı 3000 kilometre 
..ızunluğundaki kaidesi· ı:imald.? 
Hima.laya dağlarında ıturtulnıuş 
:e birbirin: .nüsavı iki yan dıl'ı 
iark ve g:ırp ~·anı.ırıncı:ın uzıya. 

----··tarafından sôyelnir). 

""fabı•at h-:'ll"i·~f'a~arı A) Bunlar içinde en mühimmi, a ,\ • • i:;minin de delalet ettiği gibi, Türk 
\J 1 h. t • crd ul:.ı.rın yerlilerle temas ve alı:;; 

ııag arı no trıerı veri~ neticesi olarak vücut buinn 
ı,r ' ~ Hjndista.nl (1) (Ordu dili) diıidir. 

rak re'siv e de deniz.! d-Of}ru e-jr. 
mi~ b·r müsellesi andmr. Resin 
kaideye uz:ı.khğ; da hemen hemen 

e l"ktısad"ı l1ayatı - 100 milyona yakın bir yığın tara-
fından konuşulmakta ve yazılmak. 

H 
tMhr. 

SOOO kilometreye yakmdrr. Umumi 
ve cı:.ğrnfi ~ekli bu olan Hint par
çaı.ı; yüksek ilı:leri !'(IOC metre ve 

indistanda din B) 18 milyon tarafından söyle-
nilen Penç:ı.p dili. 

vnran HimnıftJa dağlarile ~imııl. lerin. dört yüz bin. ki\oımetre mu. 
cleki Tibet ve Türkistnndau ayrı- rabba.I müstakil hükfunetlerin o
lır. Be yi:ıe HimaJayanm daha lup gerı kal::ın iki nıı!yoıı kilo
az yiı! !ilikteki kollariylc de ba. metre mura~ı doğrucı! ve bir bu 
tlda k:ı an Efg.anistan ve Bülil- çuk milyon kilcmetre murabbaı 
cistanla doğuya dü§~n Birmanya- da kendisine tnbi beylikleri olmak 
dan ayrı~ bıılunur. Şimalin bu i.ızere lngiltercnind,.r, Yiue Hin
dağlık mmtakasından ancak Brah distanda üc; yiiz mi1yonıi:ın fazla 
m:ıputra OC'hri Çine doğnı giı<:lılk- bulunan ahalinin ikı yuz yetmiş 
le gcç"Iir bir güzergih aç:ı.r. B:ıtı sekiz milyonu do~ru··a veya doJn. 
tnrafında ise Hinde giren buti.ın J'lsiyle lngi l terenin tel..ıaasıdır. 1ş
fatih1erin geçtifi me~hur Hayber te bundan bir asır evvetine ( 1857) 
ırçeirli vardı ki İrru;.la muvasalayı tarihine k:ıd:ı:r bu koc•ı memleket 
da bu ge<;!t temin •etmektedir. Hu ve bu bUyülc nUfus küt'esi bir Türk 
uzun geç!din Hint tarafında Pı- :ınparat0rluğunu teı:!~il ederek Tür 
şa,·er, Efganlstan tarnfrnda ise kün liyatt.2tli eJ;nde ve <:ıerefli ve 
Kabil şehir'eri l:>ıılun!l'aktadır. adaletli idar~"inı'I:! i:ii O ılerece· 

tşte Hiıırtin bu söylc11ğimiz ge- de ki bugUnldi lngili·• !daresi ve 
ııi l!ffeine ve c;ekillenişine göre bu miis~:ıkil hükümPtler dn.hi o yUk
mcmldı:ett~ üç büyük mıntaka ı;ö- sek kuruluı;, o derin V<' devamlı 
rüııir: idare ı::istt'minin hiinr.ct \'e itaat 

Şi.r..alde .Himalayarun cenuba u- ,.e :!.onsuı b~r bnt!lıl:k temin eden 
za~·an paycleı-:.nde 200 : 300 kilo- yüceliğinden ayrılamıyorlar. 
m~tr~ gcnic;liğinde dağlık bir sa. Dilnya nilfusunun te~te birini 
ha. Ortada Sünt ve G:tnj gibi iki te~il ~en bu inS'.lP. yıı?ını aaır -
bliyük nehri viicutle getirmek için lnrca birbi1i üzer:ne yığılıp tama
ııımald~ki dağlardan inen sayısız mile birle~me·m'ıi hfr ırklar am~l. 
derch'in suindığı ve bi.tim kuvve- gaman \'ücude getirir ki, Avrupa-
t.ni ~lrtırdığı gelliş bir ova; bu o. ların sımfl:ınmasın·ı göre bunda 
"a Umman denizinden Bengalıe c1n başlıca üç tip göze <:arpar: 
körfezine kıadar uzanır. Ve bu o- 1) Dravit1~r tipi olup koyu renk· 
valrk kxs.m.m iklimi, havası nisbe- lid!r. 
ten muteJil sayıla.bilir. Hayretle 2) Koloriler veva Mongol rrkı: 
görülecek bir bolluk, muvasalanın Bunlar o:arı veyahut sarı ve si}'1ilı 
lıolayJığı dol:ıyrsiyle ahalisi en nıelt>zdir. 
çok ol:ın ve Hindin en zengin bu- 3) Şilphesiz sa.yr91 çok az bulu-
lun:ın mmttı.ka.sı da bu kısımdır. nan ac:rlt renkli Arile!"· 
Hint y:ı.nm:-ıdası içinde kendisine Fa.knt doğum yıirncl"n iki bin 
en çok ihtiras be..slencn ve en çok sene da.ha evvel talımit' erlilen 
istilaya uğramış olan da yine bu i'k Ariletin h:<.'r('ti'1den itibaren 
mıntaknclrr. Tarihin büyük çar- Hind'e ne kadar insan clntga.Ja.rı 
ıııfimnları bu mınt~.ltada vukun ~el. 7clmi!';tir: G!"e!c Sit, Hun, Efgan, 
ıniıi hlr c:;ok hanedanın kurdu.ğu Filrs, Mongol, Türk r'.rhirini ta
hi.ıkfimetler bu ~.ah.ada vücut bul- kip etmişlerı'!ir. Avr11T1·1 zihniyeti
muş ve b·ı sahada batınIŞtır. 1 ne uygnn olnra'c :YB"''~'1 ~u smJf. 

Ceuupta da kuvvetli arazi dal. )amada dahi Dravit·~~ı ı~ peraber 
j!alariyle ı;ıekillenmi~ b:.ılunan ı;e- Hint'e dnfnln en kP"ve•'i Tılrk rrk 
ııiş !bir ova da:ha vadır ki bu sa- ve unımıı.ın·!n rıl•tıf" , . ., y,.,.leştiği 
hada garpta Mala.bar sahillerine g11ze ç :ı r p m ak t a d r r. Dillerin 
doğru c:o1t dik ve şaıtanda. Koro- ]{:ı.nşrk)Iğr d:ı ır!t'nrıl::ı.n ['7. değil
m~nde! sahiline ise tatlı meyil. dir. H;ntte her b;ri r.:!' ,.,..ıt lehe:~· 
lt'rle nJıh.,'lyet bulur. Bu kısnn lıe. lere de nynlmrş 100 knd.,,. dil Jro. 
men yarıvarıya omıanlar}a kap - nu~ulını>.kt:rrrr. H0nı1 ~ rliJ müte • 
ırınmtc;tır ki bu ormanlar kadim is- hassıslnn bunun etıı<'trafv>~!nt da 
t.ılfı devMerind" i!k insanlara bi- tamam]ıyrı:ıı:lmT~l::rron-. A nupa.h • 
r~?' mğmak teskil etmişlerdi İşte larca bu dill~r <le ba-:;1ıcn. ile- eeas
bu nuntak.ıı da (Dekan) dır. Hin- 1ı Kat,.goride topl:ı nmaktadır: 
din ssthi ölçllmU dört milyon ki- I) 3 ·milvon :ır.:>'i tarafmdan 
lom..·~ mura.blmı (yani Türkiye- 1:onul'ıı1:ın Kolori dilleri. 
mizin l>eş mis}i) ge~liğınde o. TI) 50 milyon tarnfrndrın kulla-
lup oogün bundan beş yü;ı: doku7. nıl:ın Dr::ı.vit di!leti. 
kilometre Fransızların, 3000 kilo- m) Sa.nkskrit<'.eden :ıynlmış 
metreden faz'tıa bi!" krsm1 Portekl:z Ari di'Jcri ki lıemen (~"0 Milyon 

Piyan9~'l 

ortakiığım~ z 
29 8frmciteşrin keşidesinin nelicesi 

.:\llllJ pi~ango ortaklığımız, cllin de kısaca. kaydettlğimiı ı:ibl bizi 
memııun ellecek bir ne$k.e vermeml!Jtlr. 502 adet bilete l'!ttd~e ·~m~ Ura. 
isnbet etmi tir. t!ınbet c>den nomınnlar1 ;yazryonn:: 

ııı;;tw ve :2Gıl2W num:lralı bUctiı're 50 ser lira, n:;:n w s~;;soo 

nıımntıtlı bllt>tlere 2JJ !}er lira, ~5".804 nıımarah bilete 10 lim. 7'?504, 
t!J520t, 2fi!'n0-J 88ı"i:lM, 77701 numarah biltlerl" bl'.,er llrıt 

832Bo:> 832809 s:m:ıa s32srn s5zsıs s;;2s29 s.)2.~::.; :n2ss9 
8528~5 852819 8527R5 ~12879 332885 898019 

numnralr biletlt>rc 2 !!f'r lira. 
72500 72509 7251."> 7t5 D 72325 72:;20 i2j3l 72339 
72:ii5 7:?519 7'5~5 72559 72.;55 7z·a9 725-) '72519 
12;;n5 72:i89 72~93 72009 1!>:>20.; ıo;;z.1a 19: '! i 1'))219 

19;)22l> 195220 lı>323S 195"9 193215 w;,.:rn J!).;2,; 10.)259 
19:J265 196269 1952'1'5 191n8ü 105289 195295 195299 269205 
20!)209 200215 25JZHJ 2C:>1!2.'.i '?J92W 2 ı-r•"'-\J\.hı\).) :!6 ~2 'l 2f!3243 
:Z6JZ!9 26:i2jj .l63259 265265 265269 26627."> lJ..ı2ô3 21.i:;289 
23!529/S 263%99 3s:ssc;; 3S530"i 33;;309 885315 8~531!1 88382.} 
:ıs:sw 383385 $.>~~'} ::sımr, 386319 ssssos :~s:;3-!l '!~"1365 

88586!) 385375 PR5tr:n 3R3355 883339 885895 885899 10186!> 
11)1869 82'1165 824169 ll'?'.1159 821179 101875 

Num:ıralr lılll"tı~rc de birer IJra dll!ımU,tıtr. Bu suretle Yt>kOıı 298 
liroı tutmııktn vı: 2800 ort:ığ11 18 lruro<ı dllşmekledlr. 

'i'enii eş:At!e l~in 
'i""'ııi lu·~ld<1 kuponlıınmı:ı ;\·ann sona ı•rmektf'dir. On ild luıpıın ,.(1 

:.?,) lmrı•"la bıı ayın 15 in Jcl<I t>l"!-Jldı•ye i,tjrat• eıllleec1i'1i yıl" ıı·1~1lt, o:rn_ 
yucıılanmn, e?lerind"'•i kuponla beraber 12 lrnra';hı'• p:>~ta rı ıl .ı ~ön

dcrmeh ıııurı>tlyb 2.i !mruşfak ht8!1o alnrak ba keşideye t'jt:mı, (':Jf"bL 
lrrelderöir 

f-,tinık etırıelt lstemf'yenler, pek t&bii olarak hisseler!:ı ~ dü,en 18 
kuruşu .nlacnkla.rdır. 

t>IUJJ"tculn:-ımn:, lıu ke~ldede kaza.nmam1,1ar, falm' 2;; lruru,luk 
hlr bls•cyl 1!? kunışlıı al malt gibi bir l'azanç te-min et,ml-.ll'rdlr. · 29 Bt. 
rfnclteşrln kt>ıŞid»~I his<ıe lrnponıı alntamı' olnnll\r ycya ıtdnrt bir hisse 
almak fsteyrnler, pek 1 abii olarttk tldncı hi!lsc için 25 kuru, ödcye-
rc"1frr"tr. • . 

C) 40 milyon tarafından söyle
nilen Bengale dili de bu son ka
tegori içindedir. 

Bu Uç kat~oriyi tamamlamak 
için Tibet, Birman ve İran gfüi 
grupların dillerini de saymak lıi.
zrmgelir. 

Hindista.nda dinler de diller gi
bi bir Bal:Yll kulesi halinde çok ve 
karışıktır. Eski Vedn dinleri ağır 
ağır t~k!ınül ederek doğum yllın? 
dan altr asır evvel çift ·bir şızma 

1 

vilcude getirdi ki bunlar da Cai
nizm ve Budizm dinleridir. Bir ~ok 
hususlarda aynı olan bu dinin an
anevi ahkfunn:ıda bn15luı. dinlerde 
olduğu gil;)i muhabbet. kardeşlik 
bahisleri, maddi ve maevı bir te
k:imü!U kolay1atan kısımlan vRr
dır. 

Hele bu din hudutları aqarak 
Çini, Hindiçiniyi ve Birm~yayı 
da mesut etti. Fakat bu sahalar
da h~kim din olarak bulunurken 
nsrl kendi yurdunda.ki mUrninlc

ri bir kaç yüz bini geçmez. Husu
siyle Seylanda ve şimali garbide 

Cainizim ise ancak bir buçuk 
milyon mfunin saya.bilmektedir. 
Fakat Yelli bazı fikirler edinmiş 
olan Vedizm, Brahmanizm, Hin -
dufa::m ismi altında sayısız şubeleli 
birle~tlrdi ki bunlar ceman 200 
milyon kadar vardrr. Hint fatih
leri Türkler neslind.en veyahut 
Hintlilerin hidayet bulmuşların • 
dan olarak 70 milyon da müslil • 
man vardır. Hindistan da; Hintli 
kadim yerli kabileler çeşitli iman 
sahipleri olup çok da iptidai bir 
haldedir!~. Bunlar on milyon ka. 
dardır. Tul milyon kadar da Hı -
ristiyan vardır ki bunların bilhas
sa garp sahilinde bulunan kısmı 
birinci asıniankri evanjelize ol
muşlard:rr. Diğer kısmı Avnıpalı
lann seferleriyle yürüyen misyo. 
nerlerin hır:isttyan · YU!>tik1arrdır ki 
onlar da ıta.mamiylc modern htris 
tiyan halinde bulunurlar. Pencap. 
tn. iki milyon ır.Utaassıp Sih!cr' İs
lamlrlda Brabmanlrğın k.arısmasın 
dan kurulmuş bir dine saliktirkr 
lslAml:ırm isti1ft.sı öntinde frandn~ 
ka!:rp gelm'i..' yüz bin kadar Par
!i <Mecust) Bombay eyaletinde 
sakindirlıer. 20 bin kadll' musevi. 
Ye en çok Mal!tbar sahillerinde 
rastge 1 inir. 

İçtim~I teşkiltta da dilde ve 
dinde oJduifo gibi devamlı Ari te-
sirtleri göriinilr. ~ 

Kastlar şunl:ırdll": Henüz mün
has:rr::ı.n kutst vazifelerle i~tigal e
den Br:ıhmanlar vardır. Knşatir • 
yas yahut (muharipler), veys'lar 
veya veyşler tüccar ve ckinciL•r 
Südralar. Ru tertipten hariç oia: 
rak Çandals veya Parvalar. Bu 
sonkitere cemiyet dlŞrnda hemen 
kridilerine insan muameler;i gös. 
ter.i.Jmemektedir. Bu smıflar ara
sında karışma ve ba';lılık olmadıı'Tı 
gibi birbir!crine karşı kendi sm~ 
!tarını koruma mechuriyetinde kal 
dıklarrndan haik S!:nrflarr itibariy
le de birbirine dil!ım:ın pek çok 
kısım1sra böfünmüş bulunmakta
dır. 

E~. sonra da, idart ve aiyosi 
teışkılı:ı.t da bunlar üzerinde ayn 
töJUmJ;:r vikude getirmektedir 
. Her ne kadıır buf{ün İngiltere 
ıdaresinde bulun:ın Hint te bu a
~·ırnnJar 1:-ir dereceye kadar a:ıtı J. 
mış hıılunyorsa da gene niifııs 
< ı 000) il~ (:Jl.000. 000) arasın cin 
c'.eği~~n (690) kadar foodal hiikiı
met buluıırnaktadır 

BunlarJ:ı.n Kişmi~ bir nevi tabi 
hükumet, (l'!epaJ), (Butan) fiilen 
miistakildirler. 

İşte Hindin hali hazırma dair 
y:ııo.ılmış otan bu kr.~a huias:ı dahi 
gösteriyor ki, bıı memleket. ta ilk 
zaman?arda!'l· b:ı.c•lıyarak devam 
etm~k Uz~re bıı~n bile ırk din 
d'I rf ~ ' ' ı , sm. : hanc;dan ve bnşka sebep 
ler t~ırı.yfo bin bir ayntıe: yaşr
~::ı n v~ya yaşatan bi'r memlekct
tır ve ışte merrılekctin bu kendi
ne has q-arip taazzuv ve teBokkillü
clür ki Hi!!distan tarihinde anla
rı!mı.sı güç bazı hadise1eri izah e. 
dccek e~ast vücude getirmiş olu. 
yor. 

(1) Arap harfleriyle yazılırsa 
(ordu dili) Hind harfleri'Y?'.! olur
sa (Rinclistnni). denilir. Sözler 
n:rnidfr. 

İll$il"derio münacah: "Yarai.r 
! 1>n"lı):1:iilt!rım11.ı mahvet! Onlar 

h-1 n ılllo1:11nll' :ıJtü~ olımasmn c;c· 
l··~ irn1:13tımt11·f Oı:tinr isliy.oı l rki, 

m •• M ne ı~~r ~'de on· 
'ııı- rl:ı Fıvltı ~tarı ... r 

betıttr: ... ._. _____________________________ __ ._,,.., 
2700 kilometrelik AJaska 

yolu 11çıldı 
f.A>nclra, SO (A..A.) - Stimson 

Parasız y 
• lmülıa.1da irn.ı-a 

talebelerin adi 

91j ııuııı.ırJlı k:ınuııil 

okul ,.c li:sc.cı c, lJc\ lcl J 
lınacak parasıı; yııtılı ıal 

haka ımlihanlaı ı i.;iıı \' 
Iim ,.c tcrbı~ c daırc::.i 

sonıl:ır lertıp olunııl'ak 

yında kap:ılı YC mülıtirl .. 
ı:indr l lü hııtılııııı ıııcrkc 

<.lcrilıniştir. Bu z:.ırflard:ı 

ı:ıtebı):ıt:.ı ait olnıılurı E 
riııci, nıateınulığe ait o 
Eyli.ılün ıkiııci ıı;ünü yurd 
rafında :ryn i san ile komi 
zuruııd::ı ııçı!mı~ \C imli! 
pılmışıır. lmlihanlnrı.l:ı \' 
r:ıfıııdaıı sön:lerilen ve 
ya gtrcıılcrın adl:ırı 

sonra köşeleri k:ıpanıın 

tipli kfı~ıtlar kull:ını!ınış 

hanlara 5053 tnlebe i~!i 

lir. lnılihaııhırı ıniitcaki 
iınlihnn merkezlerinden 
söııderihıiş, \'ckillikle, 
Ye lise ôğretmcnlcriııılcn 
lıir komisyon lcşkil oluıı 
ı•ornisyonda imtihan kallı 

rın yazıldığı köşeler kııP 

lıalde okunmu'> ve not tn 
ıniştir. Bu işlen sonra Tal 
biye heyeli azasıııdaıı IJir 
i··.liği allıııda ortaokul ve 
birer öğrelmenle talebe 
rinden mürekl.r.p ikinci 
)'On toplanmıştır. Bu ko 
kağıtların kapalı köşeleri 
otılmış olan notların ki 
olduğuntı tesb;t etmiştir. 

.Milsabakaya girenler 
!ıım nuınnra alon 20 dell 
r:ık 13 numaraya kadar ( 
not kazanan 4 33 lalebe 
sabına okumak üzere par 
lı olcırak kaltul edilınişlir. 

koya giren 5053 talebe 
lam nol almak suretiyle A 
sesi ııden ölıuü5 1brahiın 
Hıza Yaman ile Hüsnü ol 
Gürkaynak. B:ılıkesir 1 
Mehmet oğlu Yusuf Tunııl 
bevi orta okulundan öl 
met oğlu '.\lııstnfa, Ciccklf, 
okulund:ın ölmüş, Nnııın 

Dizmen !em:ıyiiz etmişler 

:'\lüsnbaknvı kazanan 1 
:ıcUıı rı. ve v~rrl ik !eri okul 
kil! ilii n tehi iğler dergisiyle 
ca VMiliklere ve okullara 
rr.ktir. ~!iisahakııy1 kaza 
\·crildikleri okullara ıdııne 

\'el icap cılen har.ırlı~ı 
ürere bulundukları ycrıer 

miidiirlüklerlne veyahut M 
dürHiklcrine başvurmaları 

dır. 

Miis::ıh:ıkn) ı kazan:rnl" 
hann Fıirdikleri yer ile ııo• 

vcrcl iki eri okullıır: aşa~ıd' 
ruz. 

Afron lisesi: Hüseyin 
llilecık ortaokul, Nejat, 
lürk Afyon lisesi, Ferruh 
lccik ortaokul, Karaköse 
'l'nhir Altun, Erzurum Us~ 
ra orı::ıokul: Sabah Nıı• 
Niğde ortnokul, Recai UltJf 
Kayseri lisesi, 1'1lerziCon 
lCem:ıl Do,!ian Sirns Ji<ıe51•. 
lise'>i: :Helin Çelik, Siva~ 1\ 
!it Erkan iyns lisesi, Nel~ 
Sivas lisesi, Doj'.i:ın Volk...ıı, 
orlo okul, Ycılal Yalçınlı• 
kesir lisesi, Azi-z Akdora 
lisesi, Alıınct Aksöz Ballfr • 
si, Adjl Olcny Ni~de ort•O 
:rar Bnlkır Balıkesir Jise5!.J. 
Erinmez Kandilli kız ti?, 
Kiiçükalcv Diyarbakır JI il 
hlm Ç:ıkır Sivn-ı lisesi. AtJ 
sesi: Osman ŞC'can Aydın 
H:ıs:ın Eresay NiiMe orl' 
mer Zcylıokoğlu Denizli l~ 
Ciz Niğde ortaokul Mehf'll1'/, 
Niğde orlııokul, ~fesut S3 11 
nizli Ji<;csi, Tarık Coşkll 
ortaokul, .Muzarrer Çıra!f!Sdf 
lisesi. Osman K:ıya Den~ 
Turan T-i'.emııl Aydın orf;,ı 
znı Diliciler Denizli Ii 

1
; 

ortaokul: Muhittin \Vzd~111 
lisesi, Kem:ıl Özgörcn }.Y"' 

okul. Fahri Orhan Aydıll ,ı 
Naıilll ort:ıokul: MnınrırOt 
r.an Balıkesir lisesi, Mes~ 
o~Ju Balıkesir fücst, J\f 

1 kilhyn Balıkesir ilse~!. B• ,,J'. 
sesi: Eşref Özcloijnn B:ıl!tr 
si, Kemal Uygur Halık 
Yıısıı f Tuırnlı Un:rrlarp:ış{r tlllll 
im Mlihiircüoıllıı tsm:ıil 5 

nis.ı ort:ıokul, nıınclırnıa o 
Mustnfn Kı!ırlı Mani~ll tJt" 
. 'ıımnn Denıin·<ll .M:ınfıııı 
:'\leh mel Ali E~ıan Mn11i~ it" 
Muhittin Kutlu B:ılıkesfr ,,af· 
ı;!uz Timuçin Bcılıkesir IU 

rneııaffl' 

~ 11J bi]ıtl 
.Alaska yolunun aı:r'dıgt ~ • 
mi~tir. Bu yolun uzu~ı~;de • 
kilometredir. B:ı Jıaftrı ıÇı t~ 
yontar Al:!ska) a eşya 
ba§lıyacakla~r. 
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F="iKiR VE SAN'AT İ 

ıı~ ............................................................................. .. 
~ı9 uncu yıl ve kl8sikler 

Yazan: SADRİ ERTEM 
Eski YunanJıiardanberi milletJerin •nat ve llklr ha. 

ta.tında meydana gettrdlkleri ~a.heaerler.1 dilimlı;e ~vlr. 
111.!!k, 'l'ürk millet.inin kültüriinde yer tutmak ve hb;met 
etmek l1'tiyenlere en Jı:rymetli vasıtayı l&azırlaıııa.ktır. Ede
b,~·atımu.da, ııanatlarttllll';da ve :fikirlerimizde isledlğJmi:ı 
~'ilk t:klii:ri ve geni1211ğl bol ~ardımeı vasıtalar iı;lnde yetiş
aıı.~ oJarılu.rdan beklemek, tabii yoldur. Bu ı;ebeple tercün1c 
"ktı!llyatının kiiltürümllze blil'lik hizmetler yapacağına lna. 
nı~ oı-ır.ı. 1-3.19-11 

lll'i\•et b•a.. • 
tı.. unumctı on dokn-

h ka,lll-,nıı kat.arken mil
·~t~·c 29 1'1a~ık e">erin 
~~1 Yerlc~lirdi. <>eı.:en 

ru' an kla..,il• eserlerle be
aruı 

~tıır. '!layı..,ı az zamanda 

1t Yet hükiınıetinin klil· 
bir ese~'.ler~ne ve l'lliği btı 
Jıs,.ıı tııune,"·eriu, bir me. 
ıı,1 ~ad\ii eseri olarak 

el'~iz· ı · • ıı ı yer eştırJ\ er-
~d.ıl>ek tıa~ka. esa.,;la.ra. da. 

,.}· Sa~ ısı 41 i bulan lıu 
k rı~~ •~• daha c:o~~llacnk
tii.rı-.1r h:ı~ atını 'e dünya 
\ un .... ~· ı·-· ı ı e <l.ı. ,.,,.'!. ıı l ı;;ı nıer ıa e 
taı:ır ~ merhaleleri ile ~·a

:an lla nn .\ti \ 'ucelin 
le 'l' ~hakku1• efl!n hu ~ü
İf;tr.k ikılalmııo yarat

Cıiırıı lıır_ha~ :.ıt tauınııı lfıt. 
•111.ıı k1.~rı.~ etı'ıı milli~ etı an
• r·· 111 tıır Jlf>litm:a.,ının da 
1 llı·ı, ıl.,vı t · ·11· · 

ı:ı 'l"l - e -ı mı ı~ ctc;ı. 
k "ar· 
., lllillct: • 
~·e~iıı. 1111 muası.r ınillel· 
tı h .. e <:•lıarmak Türk idil. . '''il·. , 

•1, • ~ 1 Yclh•ı ini mulınf:\la 
k 
i tı~~t kiltüphanc::ıi Türk 
1~ sır ıniiJetlcr se\ b c· 
h%-ac;;.~ rneı·dheniu ilk 
~~ı,t· ıu:k nıiHctini uıua
~İU-ı.· C\ ·~ e<:.inc ı,:ıkarmak 

"'~c . !tti 0~ nın A \ rupalıla1ma-
.1 llıe, ta~ a ı:ıktıi!;ı 1aman-
1~ıl! • C!~ıttuı·. 1-'almt siste-
t~·· ıtı, •1· • . 

ltl}ıj ~ .e ... ıru bnlnı:ı'k ıçın 
t, 'klcmeL:r. mecbur ol-
<\ıı-u 
r; ı· ııaı,, . tı . 
·ı 11ı ıı"ına tcma~u cfJ 

1 
~tıl\r~ı<ctleri l:ıa~lı1;1·alı bi'r 
• !ı11 k""<'ı'l'listir. Faı•at bu 
lq b' "li har•.?l\ctler itiraf 
. \~r t••feld,i.ir ı.,jı..tcmine 
ij~ ' • 

'')aııı 
\ı'l'ıı l\rı, mü<lafa" ıam-
llıfp~•lrl:.tu bir ta'kun a lct-

t~.. '\ete . . . k" . l\ ::.ırme-;ıne ını nn 
l. i ~ \l~•ıııaılan toıı ~eliyor
~ tr e ·~ordu ilar "el jyor · 

r ~ııu ' ' ... • eıııe . kııllanaııların ila~· 
tct tıtı . ' ta 'c' klı'l'İ ha) at ,·e 
() l l'":rlıt l ' 

''•t rı c.a mcm?ekctt c 
h~r:ırııı11 ' e.r. temin edi~'ordıı. 
""' • ılar h { l•ı .eı-l·t ııı, a:ı.·at ar1.ı-
r ıı hiı- lb.ltllcrinin arka~m
"\i, \ nı~ılcnh r.tl.' t'an ,·e-

~.ltıı . \"!'1111:-ı •• , 1 . b. 
''d;ı · zı m :vctı ır 

ı·ij, ~ r-r Nf~nıiyorıhı. 
bıı . "'lli ~··ıı ı r· . h ı 'ı~t ı ' ıkır u~·ıttı-t: .'1ıah~ıl-.j7• 'c gi)rii., ;ın i-

Yt;ı; ı.ım oh n Jınyaı bir 
ıı~ 'crcll'.!c ı· <··· l ' <\l'"l\i~ , <ı, 1111\U • \ . 
ııı lı-~eh :l:\lnıı ithalat e:,-
i.tct· l~alnor, biı· tilrli.i 

~1·ırı lllııı rııhumı, 'kiiltli· 
lf aın,, o d . 

•ııııc r u. ~11phc..,ı:1, bıı 
'l:tıııar .~ol, ~a retli. hami· 

ı4 la1;,llı ~I ılnıü bile ;;-öze ala. 
• l'f.J.ı. ıı. a_rrJ,~tıcr yapmak 
. )ıtll\a arıt11l ırrn bile küfür 
'J'lt:r ııJarcht medeni ce

~~et"ttı:ı~t İnı.anlııra biiyük 
ıı ''rliıı· e leretlıliıt ('tmem. 
e! "i.iı1 ._rerıa ctme1·c mnka. 

it I• 1 l.11··· • 
~k' oıı:ı ~ınc bir ı,ey füwe 

l:ı_,..:_tı~ıınu dn !-ıarahatle 
"ll(l .... 

ilrl ''· 
ll)ı 

llıa · • .. ~ c~~ 1.ırıın insanlarım 
··oı· "ll"k ıı ~.,d. . talih· c~ı ır. Her ın -

aııır. 
0 

1 Şartı içinde iyi 

1 \ta" l>.nlarııı frnalrkları. 
iltı '·· ır '-e:\ •·ı'kmu:r. Bi1e 
h.. '\11: l .. " .. 
;'.1141.d,._: (! lı senelik aı;;ının 
'iti "•rıı . b·· 1'. P.;~ 'ich<'plcrile anla. 
)' 11 1\\'eır/~ l.:a lırt'a yüı elli 
~t Ctı1"<le \' rupıı 1.ilıııj. 

~~ıbhjl.rt~~~csinin ı..ebelıi. 
..," ~ v~l'iırı 11

11 nasıl bir la· 
'iıı ti 1 olıluğuna ılııir 

,.._.. e, fot l<adrosunda, 

ıs.rede 
~ dil alınacak 

~eq i\ deler 
t t-tı. ar 
~atı_ b-u akadarıara g-eıen 
~ "' llleınlc.ıketin Tiir-

"lllt '"'l'llllk ' ·n dök·· • Pamuk tohu-
d~ ~a~ı.ntUsij sa tnı alıp 
ttıt'»·. lnc Ve aksamr 
~ "'Ol.icat • 

tq·· l~thn "P.rmek iste • 
1 -llJ.eltte-Qr_ştır. Teklifler, 

ı. ?' 

l\Jt~ 
\·~ 1Yatları a ~, 

rı 3A 7 · 

İSMET tNöNÜ 

millett nafiz olan oıünen•er mu
lıitinde yer etmemi';' ohııl\~ınclıt
dır. Belki münferit "lahısJnr bıı 
derde dolmnmu~lar, fakat onln
rın fikirleri ne de,·Iet icra:ıtın·da, 
ne <1e maiete naJiz olan nıöne\·· 
'erler a.rasmda. bir te .. ir bırakmı~
trr. 

Avrupa zi'hni~reti ıııföobet, incıa_n 
kafa6ının esE"ridir. Bn e">erın bıı· 
yandan maddi oluş ı;artlarJ bulun
du.~ gibi bir yandan da fikri hir 
hö\'İyeti vardır. • 

Dil\kat edilecek olıınl\ be":el'I 
tefekkür tarihinde 16 ncı a~rn 'im· 
dar o.sa~ vukarr bir aYni'yet ıle
i;ils'? bile 

0

b\lyük müvazilik !!.~Zc 
c:arapr. 16 ncı asrrdıu:: itibarPn~ir 
ki Avrupa tefekkürü hirdenbıre 
dün:ra 1efekklir hayatında bir ay. 
rrl~a, bİ1" orijinalit" arzetmeğe 
b:ıc;lar Bi'ziın de bugün aradı~ını11 
'.\·etic;~ek İ"ltediğimi1. Tiirk milleti
~; t'ıkarm.ak i<ttedigimiz "e' iye 16 
11cı. ıısrnlanhP.rİ kaybettii;imi'ı ir
j ibıı tı tekrın· lrorm:ı.ı.tn·. 

Röne!mıısla ·ba~layau bir mıın
hk var ki bütün ha.y:ı.tnuızı bu 
mantrğa. göre çerc;evelemek istb~o
ruz Klıi~ik eserler bu nıantıgn 
<,ahip olan ruhun ifadesidir· B~ı 
rnhn :vakalnıruık ~in bu medenı
:reti'n 'eserleri ile ba~başa kalmak, 
tefekkürü onun kalıplarına ::;öre 
ayarlamak ondRn ı.onra orijinali 
h~ı IJ,etmek . zarureti u.rdır. 

Ba yap1lmadığT kindir ki medc. 
ııiyetin eserleri tle pa~f\ pa~::ı. 
kar.sda~trk, mantığı kRH:ı3·~mıt
d1k, Mantıir,nı Jrayra.3-..maihgımu 
İ<'in medenivet ı:tadeoe elimi'7.r '\'C· 

r1Jmjş bir ilet hnlindt> kaldı. Kı. 
rıhhğı zıtmaıı yapamadık, kaybol~ 
clnirn zaman icat eclemedik, me''· 
cııdn t~amill ett.iremedilı:. Halbu. 
lı:i elimiz.deki afeti' kırıldığı zaman 
'·"°pmnk, k~ulınMo~ 'n.kit j<'at 
l.'tmek, m~wudo t-ekiimöl ettirmek 
liizımdr. 

Bıımın için bir mantrk ı:erekti. 
Hu m11.ntT1' kitapla-rda tarif edilen 
bir mantı'l• <lı>ğiJ, ya5anan nıhnn 
ni'71lmıdl1'. Ya~:-rnan ruhun ni:ta
mım j.:e en ~özel ifade eden eclr. 
l•h'nt fikir ve sanat eseridir. 

· f<:~ ~imdi bunun i~in biz Tliı·k 
milletini rounsrr mili et)Pr c;e,·~re
"ine rt'karncak merdivenin ilk ba
ı.ama,i?rm bulduk diyoruz. 

_ MuaYin olarak müdürlükten 
\f E" ·'· ser·.iyorum, dedi, Rülb:!, . r. "' ı ~ . 

1 ~i kiıçiiklür. Fakat olu:t senclık ço i 
lcı.:rilbcli bir ı:;olislir. Terli edenll • 

• · b b; imlihanlar-mc:;inin yegane se e • 
ti umumi maliımal bakımından 
u:rece alamamasıdır. Kendisine bu 
münasebetle miı\•akkal olarak ınu. 
Ielliş ünnnı \'erilebil~r. 

Başvekil tasvip cltı: 
- Pek fıta, nasıl istiyor~a~ı'l .. 

Dediğim gibi .size ııcniş scl::ıtııyet 
verdik. 

O gün öğleden sonra Elk. rapo• 

ruou vermek ü:tcre Dik'in ;\<rnın~ 
giltıği zRmap ilk defa olarak yen 1 

iinvanilc seHiınJandı: 
_ H~ g~ldin Bay Miıfelti~ ! 
Zavallı adam biran şaskınlıktan 

ııc !iÖYlcyeceğini bilcıncd i, Sonrıı 
vaıi~eti ~vrayarak ihhe etti: 

_ lngiltercdc kırahçe Elizabc• 
tin hangi tarihte öldüğünü bilınr. 
) en, tek müfetli';dn ben olduihını~ 
tereddütsüz bahse girebilirim! 

\' lJI 

Dik Gordon, hareketinin l'OCUk~ 
c~ olduğunu kendi kendisine mı• 

lemadiyen tekrarlamasına rağnırıı 
her •ı:.ılıah takvimine işaret edi)•or, 
ve Ella ile bu1uşacağı pazaı· ııüıı ü. 
ne kac gün kaldığını heı.apJıyordu. 
Bu sabffsııhk neden geliyordu? Bu 
nu tahlil eılemiyor. e;enc kızı sev. 
diğıni kendi kendisine bile itiraf, 
etınek istemiyordu. 

O gün babçc bpısını aç1p içe
ri girdiği zaman Filip Comıon\•n 
bir bahçe koltuğuna rahatc;e kurlll 
mus olduğunu gördü. Manilıınd'ın 
bus'ust katibi onu görünce a~asa 
kalktı, gülümseyerek elini uıattı: 

- Hoş geldiniz. Mr. Gor<lon, 
dedi. Geleceğinizi Rey söylemişti, 
cok memnun oldum. 

ıarınz 
H:ıber aldığımıza göre MuJJ:.ı. !arak Sinop vapuru g~decektir. 

ka'at Vekaleti, 2500 tona kacl\ar f;öyle!iklc, hudut1arrl:ı. bekleyen 
olan Tü:rk silep ve vapurlarınıın mühim ithal:it eşyamız;n. liman
Bı.:Igarist::ı.n sularına sefer ctınıe-I lara geotirilel'Ck Türk vapm:.lar.il.e 
lerin.c miis2.:ıde vermi~tir. • lstanbula silra~e na.killeri temin 

Deniz nakliyat komisyonu top. I edilmektedir. 
Jarıs.rak bu tonajdaki gemilerin! Şimdiye k:ı.dar Kan.:l.eniz eeııe
isiml erini test-it em§tir. Bulg-.t- J hı suls.rma 300 tona kadar olun 
1 is tan s'.IJ~rrna gidecek o' an go- ı Tiı!1k bandırnsı motörl<rin ı:ef ~r 
mile-rimiz. sıra i}e değil, kur'a u;.. etmelerine müsaade veriliyordu. 
~ulile d:ırı:ket edeceklerdir. İlk o.- 1 

Yerli mallar pazarı Beşiktaş 
şubesi açıld' 

Be~iktas Yerli Mallar ı;ubesiı \ üuoümünde müessesemizin bir çok 
merasimle açılffi~tır. A!:rlit) meıu4 licmsal ve mevcuduna ifa ve etme
sımi k a ı b a ı 1 k bir zi-ı li:yc muvaffak olduğu Beı?ikt;aş sa. 
yart::tçi kütlesi huzurile ya.püm;ş-j ı.uıı ~uib·csinin yüksek hu:zurlaııııız
ur. Açılıştan önce yerli mallar( iP<L açılış :=:erefinin hj;.scme jı;abc
paz:ırları lıtanb\AJ mağazaJ.arı ııefi~ ıtıııden dolayı Çt>k mesuclunı. Cüıu
füımil Çokay, davetlilere hitaben} \l:uriy-etimizk lb~rlikle yürüyen mı!. 
•·Müessesenin hedef ve l~izmeti.,t. li_ fabr.ikacr'ı~~ mill! .. .san~y~i
hakkın;t'a bir söylev verdı. Bunu · nıız: Mu8.1!:ı;am dunya. ıstınsalının 
ınütaki.P kurdele kesilerek mağa- felce ve lotllğa uğia~ığı ı;u hen
zava ı::irildi, misafirler mağaz.ı:'j glime<ie yuro:ıın ve milyonlarca 
m~murları bayanlar tarafmtlanı ~·urtdac:ın en mübrem ve hayati bir 
pasta ve sigara ikram edilerek~ ihtiyacını imkan nisbelincle tahfi
izaz e<!ildi Me:raslınde Beşiktaş fo calışmakta.dır. 
kaymakami Sab.ri Sözer, parti rc-i Aziz yurtd::uıla r · Bir lfıhza <.l ü
isi erkim hüküm.et ve sair bir c;okf :--irnecelt olursak maz.inin btly-ilk 
ze;at bulundular. Merasim.den son-/ boAlukl!rma mu.ka~il eümhurLvetin 
rtt m2,ğaza halkın ziym-etine ar-. yarattrıgı bu varlıgı derhal anla
zcdildi. f nz. Bina.ena.leyh bu hususta ne ka.. 

B. Kamil Çokay, dav~ttileıe au\ dar öWnseık yıecidir ve azdır. 
şbvlevi vcrm.i~ir: Bu münasebetle mitli iktrsadi. 

~.Aziz mi.saflriC'ri.miz, • y:ıtmıızın tenıelini atan ve bugün-
"l!l uncu yrlmı bnyük bir bah-i kü ıinlki'.lfl.fmı- temin eden büyükle

ti:•:arhkla idrnk ettiğimiz büyük! rimizc anr şükran etm~k hep .mi
Tilrk cümhuliyetiniu bn kutsal yrl zin mini borcudur., 

1 
Diyorama za ... 

1
1 Nehir dubaları şilep 

l ferler sergisi haline getirifiyar 
Eminönü halkevi sosyal yardım Haııbi.n h..~langrcmda Tunadan 

koiu menfa.atine olmak üzetıe ter- · limanımıza getirilen 90 nehir du

tip edilen (~t>rama z•ıforfl.er ser- hasmın ufak tadilatla. şilep ha}ı. 
gir:..i) b\lyilk bir :rağbetle karşılan. ne g~.rihnc~i i~in teşebbüsler ya. 
mı§trr. Son tı~ gün :iı;inde sergh"i., pıJma:ktadrr. İçlerine buha.r rnaki-
10 bin kadar lstanıbullo.nan zıya- nesi konularok ve kenarları yük. 
ret ettiği hesaplanmtştır. Pazarle· ~cltilerek ~ilep halin~ getirilme· 
si giinünd6n itibaren mektepler, leri mümkün gorülcu bu gemil~
sıra ile S<."l"g'İ.~'i riyaret edecekler- rin, Marmara. Karadeniz ve Ege
ciı. nın ~nbula ni8bet.en yakın 1i -

De-kora.tör Vedat Ar tarnfnıdan ı manla,z:na ?:~ly~~iJecekleıi bildiri! 
muvaffskiyetle t~rtip edi}ea bu m_eki..edır. E~yle ıklc yakı~dıı de
.. gide !stanbulun feihi. Ana _ ııız tıcaret fılorruzun tonaJının a'r. 
.er • • ,_.ıd··ı k d' fartslar zileri, milli mücadele, Lo- ta~agı .... ı ırı me te ır. 
zan sulhu gibi tarihimizin ba-,ıh 
basına. birer z'.lfer olan menkıbe- tertiT> edilen t."lb1.oh:ı,ı-ia canlanflı. 
leri müces.gem ve deri.nl.emcsine n'.rnakuıdrr. 

vor Ye ~e' i~ ordu. Karşılaşısnıa ay. 
~i samimiyetle mukabele etti. Son 
r;;ı 5ÖzÜ Rey, e gctirer~ sordu: 

_ Bankrrya *'clmcdiği gunlt>r 

~ene oluyor mu 1 

Conson kederli bir fa\ ırln h:ışı

nı salladı: 
- Hiç gelmeyecek. nıınl .. ı ift• 

ctliıkasının kC'Sildiğini kcnrli<>irıc lıil 
dirmcğe mcthıır oklum. Patroıı ı • 
ııı.tn bankaJ .ı nğr::ınaT. olduğunu ve 
bilmem nrrcden, lüks bir htıyat ya 
ı;adı~ını iiğrcnmi~. Bir muh:ı-:i rı he. 
~ııplarını lclkik etli, hanıdol~ıın :ı
sul~iiz birşe.' i hulunm::ıdı. Onun ~·ıı 
;ı:iindcn ar. kaldı hen rlc kovulııyor 

ılunı. 
Dik ~fa~·f;ınd hakkında nı:ıli • 

mal toplamak iı;in fır!'ahn müııa'SiJl 
oldu~unu anladı "'c bıı fırsatı k:ı. 
çırnıak i~temedi: 

- .'.\i.ıliJ;.ınd'ın n!'rı>ılı• otıırrluqıı 
nıı bili)or musunuz? !\.ısıl bir h,ı

v:ıı "cc;iriyor'l Şehirde evi nr mı? 
· <::on~on ,ıtiılümsc~or<'k re,•ap vr.ıa 

di: 
- Evet, şehirde bir rd var. 

hem de ne ev. bilseniz! Bu evi 'hen 
ancak bir sene evvel ö~renchildinı 
\'c 'kimseye bahsetmet.linı. Şimdi. 
efe ı size tafsiliıt vermiJCCc~im. \fa. 
tiland fa1dr hir mahallede kııkar
tle'\İl; brr:ıher ~·aşı~ <>r. 

_ :\fr. Cono;on . .'\[alil:ıncl :.azih • 
nede bile neden elrli•'t'n kull:ını. 

:l'Or'l 

ı;ı-cıııı demiri, ~un us balıgı 'l'e1.aırc 

gılıi hir~·ok re.~imler.~. 

Dik sakın hır sesle sordu: 
- l\.Urbağa resmi de var mı 1 
Con on bu suali hiç ~aıripseı}\e. 

Lli: • 
- J-la) ır, farkmn varmadım. 

Bileğinde bil' yılan !{Ördüğümü ha 
lırlı~onını. :\için <.ordunuz? Yok:;n 
M:ııil.rnılııı ''Kul'b:tğa,. nldıığunchn 

ıııı ~(ıphc l'ı!İ)cırsunnz? 

Oi·k onuıı hc}Ccaıth ve lelıi~lı 

h:ıline gülümsedi; 
- l>elki? 
- Coııson ciddile~I i.: 
- o kaıi,ır adi lıir adaıudırki, 

huna bile in.ıııubilirim ! 

Bu sırada Rey ve kızkardeşi on· 
farın ~anına geldiler. Re} hiddcl• 
lı görünüyoı·Jıı, Dik ile .kar~ıl.ışın<~a 
kaşları bü..,bütun çatıldı. Ellu)a 
gelince, o ~ ti.ı:ti kıpkırmızı ncrcılc 

ise ;;ğla~ aca.k ıdlıi idi. 
He) mul,:ıılücmcsiz Gorclonc ~·ı. 

1,ı~lı: 
- Peşime Elk'i takan sizsiniz 

rlcğil mi? Ben zaten bundan ŞÜP• 
lıcleıımi~tim. Kardeşime gevezelik 
eden herluı ide siz.siniz. 

Karde~i onun sözünü kesti: 
- .'lr. Gordone sitem ctme~c 

h,ıkkın 'ok Rey. O bana senin • 
le) hinde hir~ev sö) lcıncdi. Bildik. 
!erimi ben kendi gözlerimle gör -
düın. llem galiba onun lliı' ellimiz 
olduğunu unutuyorsun. 

Rey söylendi: 
- Herkes benimi~ uğraşıyor, 

hatta bizim eski dost Conson bile .. 

Cle no·· • (') ltrıı. üzerin~ 
<:>Ot.lb,ij "t·• .,, ur4 Dik, bu adamı tem.Qalik .bulu• 

Bilmiyorum. Bu benim de 
merakımı tahrik etti. Evvcrn elinin 
üstünde bulunan yara izini sakla • 
mak için böyle yamyor sanmı~ • 
lım. Fakat sonra öğrendim: Bütün 
.ı..o~u baş(aa b~ Uövme Be .d~ıı. 

Consona bakarak gülümse.d..J.. _Fa• 
kal on.un suratı a.nktı: 

Giizeli sennck, ~iizcl \'e ıyı~·e 
değ"r \"ermek rul1 uyanıklığımn 
tarukfarmclandır. Fal,:ıt yalnız im 
Utıl p,ularla onlara ka"ı~amayıl. 
Bu dlinyada ".Rir t\ÜI bile emeksiı. 
koparı?maıl;ğın:ı göre., p.iizel \'e i~·j. 
yl yeryti7.Üntle y~ratmnk, elbrttc 
l>oJal olmaı. 

Bütün mesele . ..,eıdiği.miz, ic:imı'
zin ayılmlıl• bir dal.;iknsımla ..,ır
rma t'r<liiı;imiı ''hınır" ı, Lorl•Jk
htrJ:ın ı•yık!amnktadır. Bu İ<ıe, e· 
ffiE'k i~ler, alın teri, P'.Öl nunı :\. 
hır Ye da,yanmnk ;..,ır'r. ' 

~fcmleftctte niil us -.i:1·ao;eti', bir 
7amanlıı.r hasl,•n u[;ra-,tıran bir 
fi'kirrli. Genis Anatlolu toprakl.ı
rnrıızda, :rıh nıil~·onu. fernh ferah 
bAnıtihm1:J nın miiınkün oMuğnnu 
;.:iirenl<'r, bllnu kcnclilerine \i)l,ü 
crlinmi!'lerdi'· Fil.ir, 1':ık ı;ibidir. 
HİI no)>tfHfan fı~ınr, ~Oli ge(,'me
cttn c.•trnfrl dağılnrak hrrkc~in 
m.ıh olur. Xiifıı., c;ivnseti M biirl~
<"e fertten <'etıtiyett> ~"~ti vc bir 
de' let id"ali hnl·in~ ~:tclj. 

t'IJ,ii•er. fikirler, teklerde ı.aı
lhkl.trı miiddetı•e hayata hakim ol
ınnzlnr. Anın, bir cleYlet makine. 
"İ içine ı.;irinee '<İ<;teml~irler. iı.
leri ;\ t•rt it::nrle rr~mi emirlerle 
Aeni!ler. 

Xetekim, niifns "iya-;l"tinin ıJ,. 

biı~·le bir g.;mi5i \ardır. Dha, 
cievlı•t programında ~er ahnra, 

hemen onu besleyecek ı:arelere 
bııı.; rnruhltı 'Bir y:ından yeni tlo. 
~nmları '"'n~ilılestire~k milli l'e
h\Jı ~·olunıl,t ,riirünib'ken, hir yan-

Giimrülcçe el konan 
maddeler 

Tiea.re-t v<>kile-linİn uzun Z."U?'"lıı· 
cianberi gümri.•k nncrepolarmda 
biri!l{c:n muhtelif cı ns ithalat mal· 
larının glimrüklerd~n çekilmesi i
<; n "'ayrctlt'r sarf ettiği, bu husu~
ta g:Jmrük'erde malı bı·Junanlara 
bırcr h.f!ftıı mühlet veril~hği ma· 
hımdur. f-imdi~ kadar b':l mı.ih· 
let dolduğu hnlde ma};arrnı güm
rükten çt'rnmıa~·an 8 firma gorüL 
mu~. bunların rı.•allarını elk<ın -
muştur. 

Bir ta.yin 
Tn nınml?I denı.:ı: inşaiye mtib.en

di!!lerindcn Oar.r.nn Sezai Bôğa~ ~n 
hmalar umum müdiirliiğü fen he
yeti reislığine tavin edil.l!~i ltn!::er 
:ı hnmlljtır. Ke"f'disinc. bu vazife. 
rinde de mava.ffakiye-.ler di't>riı:. 

Köy el i!leri 
lstapbul '\İlayeti. köy el işleri 

~ergi~ı diın Eminönü halkevi sa
lonlarında an'tIUstır S"rg~de, vj. 
Jay<>timi':#.!ı köy i~leri te~hir edil. 
mekte,lü·. 

- Sen in le birisinin me.~ul cıl. 
ması hiJakb çok iyi! Diye mırıl • 
rl:ın.dı. 

Ru ~ırada Con Reonet'in· ııelnı t• ' 

~i ar:ıra t;ıircn .soğuklui;iu ıtiderdi .. 
thtı)&r adaın Con.,ona doğru piık. 
rek: 

- lloş geldiniz ~fr. Conson, dt·
dı, Sizı cla,·et etmek içfo ı;ıecikti • 
~im kin öziır dılerim. Sizi aramJT. 
da görrliiğiime çok memnunum. 
BankaiiA Rcy'dcn memnunlar mı~ 

Conson, DiJ.:'e ~alrnrır hir 11iillc 
bakarak cc1ap verdi: 

- J;\'l•I, mrmnunlar ... • 
Oenıck Con Rennct'r oğlunun 

Yeni lıt~:ı~ ış tnı·zıııı siiylememek, 

- ....--. 

elan <in dua1nu ... yan·ulan JııMta· 
iıl.:lal'ılan 'aMt iz ö'iınılerden l.nır 
tannak borç bilimli. 

~ol. ~oruhiıı ail elt'rtı nııikfıl JT 

~ aı <1ım usulü, i•.te lıu anlayı~t:ın 
<lfığmu'.)tıır. Diin :.>lılı~ın· bir mek. 
llıp, hu lıoyrrlı 'e r.n ualı isin dr 
gr reil.i f;ndnr dikkati~· >ırn{mscn· 
nıedii":'ini gti-.t••riynr. ne ... ildıı .. ııı 
\ ' ı'~nezaıle 1-:kmt'"!:İb:ı~ı n~ahaJle. 
!>inılc H:ıeı H:ılitlıe;o. o'm.;'lnda Z!) 

ııam:ır,t;.la nturchı·~ııı•u bildiren 
..Hayri~·e Ulu•cl": .... "I, altı ço
l'llk :tll'l'irJıtn. "on çc ı ~um ın:.:ı 
'CllZ"İ ni ... anıııclil ılo ·dır. 15 hazi
ran 1 :~31 de sıh! ::ı' \" irtim.ai ıııu
:t\'elll"t \ehft'~t"oı- ':·· \ ·rılunı. Jiom 
~ııfarınıızdnıı nln "' ul lıı merhnın 
H"fı~ \tıı elendi :ıilc.,in~ il•ra~iyc 
Hrt1J1er. Ben bıı l•:-'.•:ın mal:iiunı 
edildim. r.ir <•o!, ılcfa 'ar mürncıı:ıt 
ettim. -ftl'lıne:li, ~c·lmecli- sö1.o 
lc•rinderı Nı"'k:ı <'enlp :ılıımadıın. 
~oıı "İıfo.imdc bana to:.r:.ır istiılaı 
'errne!<lj~imi o;(lr,e<li!cr. HH2 mar
tınrln hi·r ha..,J<n flilel..çP. ıhı!ıa. 5:.Un

ılum. Xıımnrıhı "i220,. ırr . .Hiı.Ja 
.. l;elınedi t. de~·ip dunı yoriıır. &ln 
ı•nı:-ıı\hım s~;;i1. YJ!:olnd: o'dn. AMı
hıı nP. 'akit <'e\llJI '1<' ikrn.n.iye 
;.:elecel<'•,, 

Di!'· roru;vor. 
fs, hakil<atP.n şu ınıl:ıtdan şe. 

lcildıo İ~f". fü:lilmemek ~erçe.Jrten 
'lordur. l "iTII \"e ni1.ama ~i .. en bir 
ııcyi, bu t.adıır kinı. lmn::-i mesuii
Yctten Jrnrknıa:- nıJ:mı ıımursruııı
yor! 

Şubeye davc~ 

lskudıır 
karıiıjjındwı: 

l - S30 IJ um! u 'e hu rdo~ı· 
lularla muaıııeıe, c ı ılıi Yedek" S 
bav yetisıirilcwck l ı~a lıızmefftJe~ 
don. 

A - ) uksc' lah.sıliııi cenc" 1 
ıneıulekeflerclc :. nııınış ve :ısJ..crlıJ.. 
dersı göı•meıııi~ ol:rnlar. ı. :!. 'f<'ş
rin. !H2 d<'. 

B - Türki~ rdc Urtaokul cüplo
ma:ıı aldıkl,m ~onıa )ab;rncı menı• 
J.eketJerdc l:ılısilıııı ıknınl edenJr • 

1. ı. Kıtnuıı. 01:! "'" 

C - Bütün t. lı~ıliııi 
mem leketler<l<1 ~ 3 para.k • 
rlersi gören Yuksr-\ Okul 
1. Subat. !M3 rtc. 

~abanl'ı 

:ı kerli~, 
mc-.ı:unlaı ı 

D -. Li e ve ıııu:ıdili me..:u:-·: 
111111 chlı~ clnamclilcr 1. Mart. !liJ 
de. 

E - Tiırki,edeki lise mezunla
rınrtnn olup lııhsılleriııl Yabancı 
mcınlckellcrde vı· asl,erlik ılersi gö· 
1'1.'1'<'k l:ımamlıı~·nnlar 1. Xi~an. ~n 
rl!', halırlık kıf'al:ırııın ~evks{fifı• .. 
ı.-elderdir . 

2 t • . 
- \,nncrsile ve , üksitk oknl 

ıııczıınl:ı ri) le lise mcnın larınoon 
(C) Birtwesi alanlar ı. Ma) ıs. 943 
<le, i edek Subay Okuluna. 

\'alnı~, lahib, baytar, kimya:k.er. 
eezncı, dı~çi okulları mezunu olup 
ta bu ~ın ıfiarn tefrik od ilmi~ bulııe 
ııao ) uk.<.cl.: c1ılıyctnamelı1er ı 4) 

Teşrin. !>42 de Tnllnkat oktılln~ın-; 
:>evkcrlileeeklenfir • ' 

. \liikadııranın kbıı ilimdaki ta
rılıc 'C rlurnmlarına ~rirc a&lı:erlik 
şııfıclerinc mıirar:ırıt <'luı('j(•rı, 

lazımdı. Bu $!izleme Con~;onu uzmfı ., ~ 
'c hcnzi~·ordu. Yemekten sonra bi i· 25 yıl evvelki Vakit 
nralık Dık C..ordomı: 1 

- Y:ıptığımızı doğru bulmu~ • ----·------
rınn, dedi. FaJ.:.ıt başka tiirlü hnrc 31. 1fl. f17 ' 

kele imkan ı.ıörcnıedinı. Re,· ba11. 
kadun rıktığını bnha~ına sö~·lcmell 

i ıl i. 
Dık rlr :ıyııl fikirde idi. Lakin 

o 5ırr<rfa ne~·'i n harckalilc nıcşg•ıl 
ol.ırak oklı yoktu. Iliitiin ıtik'k n:. 

'e :ılfıkası ı:1ıarla iıli. Bıı dikknt v • 
yc-;infk Con~oııun rla senr, kız.ı :ı. j 
~ik olcl ıığu ııu fark el ıneklc gcciknıc • 
rli. Kızın karsısınrla mnhtup. sinir 1 
li hir hnl alıyor. ond:ın uz;:ıkla~ıP. 
ca ne~e~i lrnçıyorrlu. ~cşeısiz1i~ 1 , 

Dık. ~eı<he~l hir l;wırla kı7ln kolu. 
na ~irip bahçenin arka tarnfın:ı 

rloğı u yiirii) iip· ı;ıözden kaybolunra 
hih:hütlin arfh. 

He~ onlara bakartık söylendi:. 
- Hu arl::ım da ne diye aram • 

ı:a ı:eli) or? Riziın muhilimizdr-n ti. 
ri değıl Ye benden nefN."l eniyor. 

Con~on dal~ın ve dfr5ünceli te~ 

rını bırakara'k mukabele etti; 
- Senin fikrinde delilim, bitA 

ki! sevimli bir ll:"ftt... Seftd~ tfe 
nerret etmivor, 

Müttefiklerin hücumlan 
ilerliyor 

.\iman 'c • .\.\ U.'>ltırla Macar !ku,. 
,.,llİ ıııtiıkriknsınııı hücıunu .buci 
ıl:ıhi ınıılcınadı~en ıerıı1kı etmi: 
\.e nıuharc!Jc .s.ılıası 11:.ıly;ı, arazı. 
),ıntfe denize kaıl.ır ilerlcrwişUr • 

~ ) Ounıartcııl P,\'7,An -~ r . .,..,, :~'. 11. ~-: l 

:ıı:: 

~ 
Şıwml: 20 ~1~z1 

f-,. 
, fi'7'1r: 1-:9 lfl"T.Q-: 

·~ 
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Amerikan denizaı
tllarının faaliyeti 

Macaristanda 
baltalama 
hareketleri Şimdiye kadar 750 bin 

tonluk gemi batırıldı 
V~ington, 31) .A.A·) - Tanm- 11 kiti idama mahkum 

mış askeri mUndd<itlerindeo. Hen- edildi 
son Ealdv..n Ame"rı1<an deniıaltt- Burlape,te, SO (.ı\.A.) - D .N.B: 
lannın şimdiye kn.dar hepsi •750 , ~{. T. t. ajan'3rnın bildirdiğine 
bin tonluk düşman gemisi batır- göre, örfi d!van, cenup M:ıcaris
dıklarmr temin eylemektedir. Bu. 1 tanda Ka.ks..'t:ı.dn komünist ı;etele
nun r.eticC$i olarak Amerikan si- rınin hnrekutına iııt rak. b:ı.ltala
gorta şir!ceUCTi deniz sigorta üc - rna, cina}''!t \·e hrn3ız1tk ve umumi 
retlerini indi.rmişlerClir. Düı:mnn cır.niyet teş'<illerinc karşı siliıh 
~nizaltılannm Amerikan gemile- kullanmak sı:clarilc 1 t kişiyi ölüm 
rine en bnyük kayıplar verdirrlik- ~Ta~ın:ı mP.hkıim etmiştir. Bun • 
l~ri haziran P.ymdnnbf'ri ıfü~mn n larden iki9°Jtin cezaları müebbet 
dcnizaJtrlarınm muvaffakıyet teri küreğe tahvil olunmuş ve komü
sUratl ('Q.Z'.lin:ıştır. Şimdi bfr Ame. nist fno.liy~t! suçluları da çok ~ğır 
ıikan gemisinin torpillenmesi en- lınpi!ı c~-ılanna <:arpt!rılrnı~Iar • 
der bir hô.d!!!e teşkil etmektedir. dır. 

Bayram~mızın Eski Bulgar krah 
yabancı memlellet- ..,;I ·b 
lerdekl tezablrl og uyle arıstı 

( lla~tara/ı 1 •nrı .,111ırıı111 ı Londra, 3-0 CA..A) _ Tahttan çe
AJIBRIKAN ELÇiSiNiN SÖZ/,ERI klldiğtnden ob:rl AJmanv'ld& ya~ıyan 

Ne,•york: 30. !A,A.) - Birleşik eskl Bulgar kral! Ferdinand, o~lu 
Ameriknd:ı, iliinının l9 ncu yılclö. kra.l Borl.8 ne b:ırqmı,tır. B'Jlgaris. 
nümü tcs'id edilen Tiirkiyc <:ümhu tana dönmek üıA?reJir. 
riyeti, şerefle anılmıştır. Dirıc,ik 
Amerikanın Ankara büyük clçhi 
olup halen Vaşinııtonda bıılunan :'il. 
Steinhard, demiştir ki: 

Amerikada müthiş 
bir kasırga 

Bir ıehir kıımen harap oldu 
Bcrrhil, (Arknnza'I) 30, (,\,.\.) 

- Di!n g:ce çı'kan rnl!.thiş bır fır. 
tına ~hirdı> en az 2.5 ki;:iuin ölu
miıne ve 150 .kişinin yaralanmnsı
:ta a:-bep olmuştur. Şehrin ic; ma
hallesinin büyillt kıs:nı tamaınıJe 

harap bir hale gelmiştir. _ ... _ . ._. __ _ 

- Türkiyenin bugün işgal e•
ruektt> olduğu çok güzel ıı:ıevki, jt'• 
rnr etmak Jiizımdırki, en ziyade hu 
mnteti, idare eden, fıtrnt:ın devlet 
nd:ımı olan ricninin yiik~ok kiy • 
meti snycshıde ede edilmiştir. t:ef 
olarak son derece zeki, kabiliyetli 
Ye müstakim, höyle şahsiyetleri hıi 
tün dünya için bu derece nazik bir 
devrede başında bulundunnak hu 
millet için bir saadettir. Tiir:k mil 
!etinin Birleşik Amerikadn gördü· 
ifümüz sihi anlamağı, yazması, hi- Uralların öteıinde Sovye'der 
len, cesur ve i!;lik1111lerin.de tifü fabrikalar kuruyorlar 
mümessilleri bulunan bir harnı:ı Londra, 30 (A.A) - Venc!f'l Vllkl, 
sahip olmak gibi bir hnhliyarlı~ı radyoda. yaptı!tt b!r gorUı,mede, Ruı 
da Tardır. Tür'ldyooin halen diinva larm Ural dağlarının ukasın'.l:ı tab. 
f~lerindc işgal etliği durumu Ye fııı r!k&lar yaptıklaraıı ve bir fabrikada 
'durumun nasıl örnek olacak bir 2:S.OOO f~lntn c;alıştığmı gördUğünU 

staımgradda 

Almanlar esir 
kadın ve çocukları 

kalkan gibi 
kullanmışlar 

Hoali.o\'a, SO (A.A) - Rö)lerı 

Bugün öğ"leden aonra Stallngrad'
dan bir telgraf gönderen resmi Tass 
ajansı mubııblrl şöyle diyor: 

"Almanlar L.qçi mah&Ueajne taar -
ruz ettikleri sırada nede! teşkil et. 
mek makııadlyle topladtkla.rı ıco ka
dar kadın ve çocuğu önlerıne kata. 
rak hUcuma geçmlıııerdir. Kadın ve 
çocukları kurtarmağa karar veren 
Sovyet komutanlığı sUra'tle tlerljye • 
rck Alman cenahına ateı a<;mt§tır. 

Birçok Alman askerleri yok edllml§ 
\'e ı;crl kalanı dağılmıştır. Ya.rdım 
edilen kadın ve çocuklar korunakla. 
ra yerleştirl!ml§ ve aaklanmı.,ıa~dır. 

lsviçrede 
lüks • • 

vergısı 

Bazı eıyadan hususi vergi 
alınacak 

Berne, 30 (A.A) - Yarınki 31 ilk 
teşrin günUndcn lt~be.ren, Cederııl 

meclis tarafından ıs illc.tı'!~rin tArl· 
h:nde verilen karar mucibince IUka 
eşyayıı konulacak vergı nl..sbetterl yU 

rUrlüğe girecektir. 
Yeni vergi ezcümle pahalı alkollii 

ııarapları, filimle.re, fotograf pllkla. 
rına, tuvalet sabunu hariç olmak Ü

:r.ere bUtUn ıtrlyata, halılara, derlle. 
re, kürklere, :inci ve: mDcevherlerf', 
altın ~ gUmU' eşyaya, fotogn.f ve 
ıııncma maklnelerjı:ı.o, grıımofonla.ra, 

plfı..ldara ve radyo t.ıet)erlne ~amll 

pulunmnktadır. 

Vergi nlsbetl yüzde on olııcak ve 
yalnız gramoConlard:ın, plAklarda.u 
ve radyo cihauarından yUzdf! beş nlıı 
betinde vergi tahsil edilecektir. 

Fransada bir 
sabotaj şebekesi 

yakalandı 
Şebekenin batında Profesör 

Sertan varını! 
Londra, 30 (A.A) - Almatı rad .. 

yosunun V~ldcn öğr~ndlğtne göre '' 
gal altındaki Fransa.da elektrik &&n
trallarlyle fabrikalara kar;ıı aa.botaJ 
tertip eden Degol taraftarlarmdan 
mürekkep bır gurup ele geçlrhmi~ • 
tir. Bu gurubun başmda protesör 
Bert&n bulunmaktadır. Proteaörün 
evinde yapılan araştırmalarda lntj. 
llk maddeleri meydana · çıkm~t.ır. 
Bert.an tevkil edllml~Ur, 

Do ta cepbeılade 
( Ba~larafı 1 nci auyfada) 

bAklmi;> et tcsl.a etml;ıter ve ,imdiye 
kaC:ar alınan raporıara gtıre 7 <lu~. 

man u~;oğını hava sava§larında dU. 
§ürmU.1lcrdJr. 

Nakık'ın zaptı 

Rer/i11, :ıo ( A.A.) - Beynelmilel 
ı~ıılıbıırat bürosunun bildirdiğin~ 
göre, Sovyet Rusynda Alınanl:ır 

mıihim mu\'afrakıyctlcr elde ctınck 
tcdirler. Bu ınunıffııkıyetlcrin lıa. 

rlz noktasını ?\alt·ıkı n zaptı ıc,kil 

etmektedir. 
Daha birkaç gfın cv\·eline k:ııl:ır 

bir Sov~ et umuınl karnrgi'ıhı mcr. 
ker.I olan ;-..'nlı,:ık h:ıklkf lıir knlc 
h:ıline gellrilınişti. BOliın ı·vlerinin 

mah7.enlcrinde kum torbaları yı1,':ıl. 
mı, \'e her bir ev hlr islihkıim "a. 
ziyelindeydi. Evler arıısındn beton 
galeriler yapılmı,tır. Hususi bir 
Atman teşkili refal<Rlinclc bulunan 
Humcn kıt:ıatı bu çok müsl:ıhkeııı 

şehri iki günde almı,tardır. 
Dü,ınan 'fu:ıp~e ve bütün Karar)<, 

niz bölge<>i üzerine çöken \'C Ritlik. 
ı:c arlnn lehlikcyi görmekle ' 'e bii. 
tün kuvvetlerini muharebeye ~ok. 
maktadır. 

Dü~iirühm tn:n"nrclcr 

----· 

Levski 
Bugün · ikinci nıaçını 

bahçe ile yapıyor 
Bugün Ş~ef stııdınd..\ Bul.;.ıı eeklerdir 

takınır ikinci nıa.çıru 1-"'cnerbahc;c Sarı • 
0 

lfıcivertlilcr L 
ile yapaca:<tır. Rc~iktnşa n!:!Jiuıı ce rıl:nak iç n bizce s 
olan Bulg:ır taknnı Ç0'k es.kiden- kilde rıkmg}ıdır. 
beri tanı lığımız tnkviyeli Levr.kı Cilı:- t - Munmmcr. 
tnkmudrr. Takım 1stanbula Bulga. ôm~r. AJj Rıza. E..~t 
rısta.nın en kuvvetli tnkımlarmdatı N"ı.ci, Me.ih H.ebii, H 
J, S. c. ve diğ~r ta.kmı'ardan bir Cihnt kalede Bl!lgsf 
ka~ oyuncu ile takviyeli gelm:ı;tir. aman \·crr.ıiyecek k.'.l.lıİ 
lçierinde bir çok tanınuu.~ ve bey. kulcdnıl=:iir. E~iktaf 
nehn:Iel olmuş futbolcul:ır da vnr. mac;ı kaznnl'T'3.sı"1d:ı. hi• 
dır. Bilh..'lS.Sn. sn; iç oynaynıı ı;;. bilvük sebepler-len birİ 
monof ~11:embe günii .!adece en dataa hnttmm ve- bilb 
çok nazan dikkati Cl!lP ve tak<lır tonun fcvkalii.d~ ~el 
edilen oyuncu ohn~tur. Onun için bugün F 

26 defa beynelmilel Olan sağ kazanmıuıı da Murot ' 
haf ve takım kaptanı lstnnboli- hattının iyi çaJLc:masi 
yef ele Beşikta.~tı Şükriiye adınt at. olabilccckt~r. 
tnrnadı. Oldukç:ı kuvvetli o\ı tn. F.s:ıt - Ali Rrz.a - Ö 
kım oımas~ıa rağmtn Lcvski geçen te .. ekkil J-ı..af hattı da 
mC\'!!im gr.len Alm3.n Admira ve hattına. nazaran d:ıh3 
Romen Rapid tn.lmntarr ayarında Ve for hattını destc1'1 

dcğ·:c.ir. mmdnn rakibi Eul"'arl 
Bulgar futbolculen senelerden- daha iittündür. For b 

beri ta~b·;c ettikJr.ri teknikfo zıyo- nc;ıkia Fıkret ve Hcl:it 
de enerjiye kaçan bir oyun si"tcmi oaf:m~m de'ip gcçecı* 
iç~nd: sert bir fut!ıol oynamakt.:ı. tedır. !et~ oync.ttı!ına<J1 
ciırkır. Bcşikta.shln.r da perşembe etlen Rebi.i \"C Naci dl 
güaü Levski ta.kmuna P.Ynl tabya b:ıknnından ~ok iı;l:r 
ve aynı enerji ile mukabele edin - Hele Melih Bulı:;-nr t 
cc siy:ıh - beyıtzl:"ar en ivi oyun. jnttnn daim çok iı;c 
c.uları Şerefin çl'kardrğı i!ci gülE'l gar mi:dafe.nsın• a.U.-ı) 
golle maçı lehlPrin<le hitirdiler ! bilir. 

Bugün Fenerl>a!ı<;enin eneriik En normal netice "f. 

ve oliiukça sert Bulgu aıkımı kar nin mac;ı kazanm 
şır.mcJa alacağı netice çok merak 1 Lcvski takımının bun 
cıliJmekterl!r. B':zce bugün Fener- evvelki son sevnhatinc!I 
bahçc-ntn telmik ve ince oyununa bi y.i.ne Fenerbahc;eyi 
Bu1g:ırlu es:ısen kendi tarzları o. gllnUnd: yakn!ayaralt 
lan s~rt bir oyunla mukabele ede- 1 mesi de mUmkilndUr. 

şcldl<le muhafar.n edildi(;ini Amcri aöyl&mi3tlr. 
knhıarca daha rnzıa takdir etıirmeı.: Jozefin Seker ölmemi, Mısır cephesinde 
imkanını Birleşik Amerika~"& ~·nı. Li:ıbon, 30 (A.A.) -· Artist Jo 

B~rli'n, 30 (A·A.l - Alm:rn u. 
çaklarmın dlin ~ark cephesinde 
01 Sovyet u~ağı ta!:ırip ettikleri, 
D.N.B. tnr.ıfından bildııiliyor. 

Sovyetler mürette
batsız tank 
kullanıyorlar 

wsa 

( IJu~taru/ ı t net sallfudaJ 
S:)\yet Tebliği lıi.iı:n hu kısıı ziyaret aoınasın<lA hıı- zefin B:ıker:n öldUğU hakkıı•da ç:

labildiftimdcn dol:ı_vı '"ok m•mnu· kan riyavcte ait olarak td~raf-
mım. 0 ~ ... ln istenen malumata cevnp veren halyl\n tebliği Uıııdra, :JO (.ıt.A.J - Mmkova 

_._,_ I< ,. • Pc<'c ynrı~ı tchlil!ine ~·apılan llıhr.: Bunla patlay c madd 
AMERiKA AYAN J\ZASU..'TN l\azablanka\.WU\i oot kııniı;ı, .Jo • noma, 30 (A.A.) - ltalyaa ordu. r 1 ı e Sınllngr:ı<i şehrinin lmnl hıılısın . ·ı d ld l 

l!ITJ\RESI zefin Bakerin bir kaç gün son- ıarı uınumı karargtuımm 887 numa ı e o uru uyor 
V&aln'"on 30 C \ A) ,..,, ki ra hastan:dcn çık!M:ağTnı bildir • do Hn~l:ır hallarını tahkim etmişler. • 

-:ı .,.., • • • • - .ıur ye ralı tebllğl: dir. Mo<ıkova raclyo,u. Timor;enkn Roma, SO (A.A.) - Gıomalc d'1. 
ctlm.hurlyetinln 19 uncu yıld!SntımQ ıniştir. DU§man Muıır cephesindeki mev. 

U Innı"lte-de 25-35 ya•ların• 1 emrindeki ku\'vellcrin 13 iinü Rn. talja ga~ett!Sinın BerHn oıuballlriniu 
m na.scbctlle tıyan mecl!siııde bir h'. • •... :t zllerınde mUhlm zırhlı kuvvet erle men piyade hö!üğiinii imha etlik. öğrendiğine ı;örc, Husıar Şark cephe 
tnbc irat eden hariciye encümeni re. dairi memurlar aakere alındı yeniden taarruz etmı~ ı.e de hiçbir ı 1 1 11 0 1 hk k"I 81·nde Alman hatlarına ka .... 1 tçlnde 
isi Knnelli demj•tlr ki: Londra "0 (AA) 25 3c "''"'ın netice nlamamıcatır. Dll§ma.nın ilk er n •e m <; n em me'· ·ı ıaıl. . .. 

Y ' u • - - '' .,-.. • "' t tt"kl · · ı ·1..1· k ... mUreltebat verine patlayıcı madde. 
''TUrklve demokrulnln dostu ola dakt bUtün m•murlar •. ,,... it vaptııı.ı blrkar aokı.ılınll hareketi, c 1 

• erını ıı uımıe leııır, " 
"' · · Q ~ 0 1.a.r• a ına ., b " Tunpsenin şimal doğu~unıle hir. ıer butunaıı tanklar kullanmaktadır. 

rak knıacak.t,ır. Tecavüz halinde bir çağırıldıktarından binlerce ln.,.ll!z ka sür'atle önleıımlş ve nıthver kıtatan k • 1 1. !ar. Geçenlerde Stalln.,.rıı.dın cenubun 
m·ıyon sUngU tle yolu kapıyacaktır,,, dmı bu memurlardın açık kala:ı va- tarafından püıkürtülmüştUr. Mihver ço şu del 1 çarpı~mnlor nlmu~hır. 0 

Dii~m:ın nenize rloğrıı sol.:ıılmok ı. da yapılan ı.ayıt bir taarruz esnasın. 
l.ONDUADA zitelerin yapılmasında kullanılacak kıtnları "iddetli sa.vaşıardan aonra · • .,, cin yııptır.ı lıı:ırrıızhırda tıi,.,hir ne. da bu tank!ardan bir kaçının düşman 

J oııdra • 30 (A A ) ı>- k lardır, 3!l zırhlı tank tahrip etm1•lerdlr. ., • · • · · ~ un n ·- .. tice elde edememl<;lir. Bu t;aJ'1lı~. mevzilerinden ayrılarak duraklama . 
şıım Tiirkiyc hfiviik elçilil,?inde y:ı· Bir İngiliz m~hıibi battı Bu tanklardan 13 U bilhassa kendlnl ı · · 1 ., \ dan ve her zaman yapuk!arı gfbl a 

I k 1 1 . "octcren bir Alman taburu tarafın. m:ı.ar netıcesııu c ·' ' lmıın pir!lıfo 
ı>ı nıı ·:ı ııı resmındc vlizlerl'e dn· Londra., 30 (A.A) - Amlrallık da. o " b"" -l'l teQ e•.mek ı,.in durmadan llerlcdlklerl 

1 t olubü yok edilmiştir. Çnrpı5nı:ı. .,, .. 
'ellı. kcır diplomaliı'le Tll"no;up hil· lresl, Cvetran İngiliz torpido muiırl- dan tahrip 0 unmuı ur. 1 k "'ÖrülmünUr. 

l 
Mihver uçakları dü..-nan kuv•et. ar ·ar fırtınaları arasınıla eert:yı:ın • 

1, n ze,•aı. nezart:llcr rr.kiinı, kara. binin bat!rıldığtnı blldirnıokte.:lir. ~- etmektedir. Bu tanklar tam isabetlerle tahrip 
dcnı7. 'e lı;l\:ı nazırlıklnrı ınümcc- Amiral Darlan Vi~iye döndi.i lcrlnl aoJteaddll hUcum\t.ra ına.ruz N'alrık ke'iimin·'c ı" A Rurlar Al ed!ldlk!crl nmatf fçcrlcrlııde hl~ kim 
·ıı · ı ı ı bırakarak vea&lt grupla:'tnı •e kıta • u .. ' sı crı ıazır nı unm11şhır. Londra, 30 (A.A) - Vl~I radyosu senin bulunmadığı görUlmü,tur. Bu 

1
• 1 ı ·1 

1 
topluluklarını bomba v!) mitralyöz a. m:ın taarruzlarına inatla karşı 

•il •'U re mı, lam maıııısı e -ı o<ıl Amiral Dıırlanın eimal Afrikada ve k taarruzlarda kullanı1an tankların mo 
J 1 1 1 1 

• teı:ine ıutmu•lardır, Alman avcıl11rı oyıııuşlardır. Aur:ııla tR Alnı:m 
nr .ır:ısın< :ı ıır lop :ıntı ma 11) e • bilhaua Dakar'ı ziyaret llUre'!.jle " .,, 1 • deljnl Almar.lar bile be!!enmektçdlr. 

il 1 1 
·r ·r k 

1 
savar.ı, esnasında 3 tayyare dUşürmüı. lan •ı ışc yaramaz bir hale ı;ctiı;il. 

ne,, o muştur. cşrı nl ·oldırı mış F'ranal% batı Afrlka.aındıı yaptığı tet mlşlır. \er. Ser1 bir motörle lechlz edi!mi;, 

Milli bayram do 
tören yapıl 

Cilmhurlyctln 10 uııcıt 
dı:rması mUnasebctfyle 
evlndc bir kutlama Lısreı:ıl 
İstlklAl Marşı Ue bati 
Ceza Evı Reisi HUımll, 
rinln baksızlıklarına lll 

;>•en CUmhurıyct kanun 
mamızuı kıymetlıli te 
ve mahkClmlara yakın r1 
men bütUn memleket ·.Al 
nln modern ceza evleri f'' 
ıeccğinl mUjdclcml~tir. 

Mahkümlardan Hataf" 
mahk.Qmıarın beslemekt' 
at tlmidlnl kaybctmenl 
t.ln bu şefkati baııka bit 

termesinln mUmkün ol 

mlştlr. ~ 
Eminönü Hnlkevl <.reıll 

"Kahraman" piyesini oO" 
ve mfllt oyunlardan ıı 

mc nlbaret 'erllmiettr. 

icli. nirçok Tii"' ''e lngiliz karlın kik seyahatinden Vlşjyc döndüğt1 blJ_ lerd;r. Stalingratta olan bu tankların '16,2 mllfmet.rrllk 
ılrwcUiler ı;ıöze ı,:arpıyortlu. Türkiye dirilmektedir. Romct benıin--i:z mi kruaca.k! bir topları ve 2 mltralyöıleri vardır. Kuru iz m • 
Cümhuriyelinin yılrlön!imiinü Lıü· Moskol'll, :SO CA A.) - Sovyet Zırhları kaun ise de Alman tank ~ 
lün lngillercnin teo;'id ~iliği \"e sınd.ı dostluk ,.c aıılnşma köprii· Kahire. 30 (A.A.) - Yapılan tebli~nc ek: SlaUngrao bölgı!ajnde :opl:ı.rına karşı dayanmaınrttadırl11r. Bir gaz~te. kuru uz._ 
Tür.klerc knrşı duyulan ılos.tlııkla sünü her zamankinclen ılalıa o;ar. mutı-dil h:~aplar, ln.;iliz uçakhrı- §lddetll sava§ olm~~tadır. Tanklarla Fal<at bu tankların Zl\ytf noktaları lanlan $p'!ktilasyon ) •• 

..., r d 'I dak. "h ham E'tmı'ı<:tir Halbt:l<I. 
mütelıassis l>Ulundug"ıı bugüniın en lam temeller üzerine kurı~I.ırıııa ııın 72 s:ıa:: zar .. ın a " :!!ır ı m, desteklenen b!r Alman piyade ta. a-'"rlıklsrıdır. Arazi eğer ııert ve sık · .., - d ·ı 5 001' OOC\ o• larm verdig"i maliınt!l'" 
parl k lôrcni, bül ük. elcilik hinıı • imkiııı ,·erecek kadnr kun-clli ol- ver kıtal arma gon erı en · · · buru taarnızla.r yapını§tır BUtUn değil de yağmurla biraz ıalanmıı ise _..1. 

· '- · · h · ,., • -,,· ·r,.. b ta car~t 'Ve-1<8.leti, bu :"~ .. ı;ınd:ı yapılan hu kabul rClmli ol - muştur.,, ;ltrc L•:-07.ını ta. np et •• < en ı ; u arruz.Iar, pUskUrtülmU}tUr vu tıu tar.klar toprağa ,:ö!l'tllınt>kte ve - .. ııı•" 
ınuslur. Sfr Percy, -bii)·uk Briluıı) :ıya bat <'tm~ktcfür Filha~ukn Tobru- Sovyet kıtaları mevzilcr,ndc sıkı tu. bu hareketsizlikleri onların m:ıbvını cir m2hsul'i az oldug1'·ııi 
BiR 1'ÜRK IJOSTl Nl N },/ 1KA!.ESI ılöııdfi~ü zaman lngilizlerin Tür~i · ğu a:: bir mes:ıfede 3 petrol ge· tunmaktadırlar. I•'anrika çe,•resınde intaç etmektedir. s kurui.izUm tic:ıretJ ~ 

Jpnrlrn: 30, ( \.A.) _ lngilten• yenin ınodcrnleşmcktc ı,'Öslcrtlil,Jc· mic;ıi h:ıtll'!hn~ır. Keza. petrol yiik Alman tankları l!erlcme~e çatır. ~ nıektedir. Vckal~. btl ~ · .,,. ı ?il ohn.:ı.lan kuvvetb ml!htemcl ~.ki m~lardJr. 'l'ank.aavar kıtaları. bun At . . • zlim incir milsta.h!ıillt • 
nın e:.l\i Ankara büyü!: elçisi Sir ri siiratc hayret ettR.lcrlni ı:ıörmuş 1 • manya rsvıçrey' rın· ın naro ge .. :......,e.!l .-' 
P 

bUyillt t:ı.~tt daha b!.trr:lrnı!!tTr. n. ların yollarını kesmi;,ıerdir. Alman, , •· u.ı~· 1"'...ı 
crcy 1.ornine, ll:ıily Skctch gazc. tür. Sir Percy diyor ki: u N ekifl1 

lesinde şoyle )llZl' .. or: • ''Bu husu~tıı <;orıılan sualler kar· giliz uçaklarının t:>.~iyesi taşıtla- lar mukavemet edememişler ve aayı g" tmektcdir. et 'O 
J rn refokat c,den gcrn!leri değil, UstUnlUklerine rağmen geri çeklime protesto ett•ı ihracını teşvik i~in de 

"Bugün, birinci diınya h:ırhini ~ısında cnelfı cevap Yermekle giiç mi d .. g·ı·ı n.cu-. nn· fi.~ ... t taı>ıtJnrm k<"l'ldii~rine hUcunı et. · ge mecbur o!mu,ıardır, 16 Alman ... ....,... •.V"" 
laklp eden ilk senelerde hiiyük Bri liik çekti~irni iliraf cılcrim. l~ııkat F o. N. '-. ....oabı d-ı.iJ _,,. mekt~. fü11ncnaleyh rroımelin mnl- . tankı tahrip dllml§tlr. "1

'-•' cµ• il'. 

lanyn iJc Turkiye ara~ındııki müna bir ıniiddct ~onra koln) c:ı cc,·ap z:mc tedariki çok gUç bir hale gri- Stalingradın batı ~imalinde bir İngiliz tayyarelerine kafi asgari fiy?.t 60 kUf"lşt ,eli 
sebctler hakkında bir 1.itap yazıln· Yermek imk:ınını huldııııı. Çiinkii -'"ta U ·· ı· , ... ,1tl r.ıiı:;t' ... :w:nlıasrran mUcfa.fna vazi- Sovyet blrıilti, dil.,mıın müdafaa ba~ şiddette ateş açıhnadrğ:n· tal"w n, zum .n ,. •• 
ca~ı mulıakknklır. Bu pek meraklı '" neticeye Yarmıştım ki. Sullıııı - ~·eıindc d•ır.maıır d:ı bıınu goste _ !arına girerek el bombl\Jarıyl• hU. raç nınddc i oldı.:ğu cls:ıı ..dı 
bir mevzudur. Öyle zaıınedi ·orııın lnr zamanındn saklı kııvvcllrr 1ı·. · t 1 · dan •iki.yet ediliyor tc nJrnnr"k h"nkalJld'.: · rir. Mihver, ibu üç pe ro ı;emisıni cum etmlo, göğüs göjtüs~ yapılan 'ı" 0 

"" • 

J;i, hu kilahm muharriri, ıccaviiı rikrnişli. Ye l{emolfst inl,iliıbın k.ır Te>hrl!ğ.ı. muharebe s:-.hıısmın <:ok bir sava§ta 130 dU§manı l>ldUrmüş bir Ucrn, 30 (A.\,) _ Dril: mr.ıldtlcrine a.c;r an l<~P, 
k11n·elleri nı:ığliıp edildiği zaınan tarıcı ve lı:ıynt ,·erici r1alsas1 ile y:ı.kının:ı gönderme:t ccsaretını mühimmat deposiyle malzeme lğtL A1m~nhr h:viçreyi protesto el- ı.iııden o1~<>.k ıızerc. 
TI! Atlıintik hcyannıımcsine miis!e· ~erbest kalan hu kun-cller hayret göst~"diğine göre. Re>melitı petro. r.am ctmi~tir. mişl{'r ve ftnJyaya taarruz içi•ı ta. bilinde tacirlere n\'~ 
nid dünyn nizamı hir şekil alm:ı- ııynnılmın hir kuHcl YC sürallc ro le ~c!I iht:racr olduğu Ve milwc- Ba"ka b;r kealmde Sovyet topçu. v:çrc toprakk.n üzerinden uçan ve kabul t'dilmiştir'. .A .ııı-1 
ita bnşl~dı~ı znmıııı rnnlıtaç oloı•." şurı taşmıştı. ll:ıkiknlle Tiirklcr de· r:n r.io;betı•n eır.ıin, fakat harp sa. su, dü~man kıta topluluklarır:ı da. geçc:1 lngiliz hav:ı kuvvetlerine kıi bLtnk::.yn Y:ıtıntac:ık d 
lh rniJlctler arası prcftsiıı ve mctoıı-1 ğişmcmiş fRknt J,en<lilerini nnlamış hasından U2l\k bir . .no'ktacla gemi- ğ:ıtm~tır. fi şid:fett: ateş nçılmndrğını iddia ıırn yüzd'! 60 - 70 i ıı.; ııi' 
J:ırın mübeşşiri Ataıürk'ün şah~iye larılı.,. leri bo~nttırı.:ık sureti!:: vakit kay- Tuapse'nln doğ'u şım&.'ınde Sovyet. cyl:mi~lcrdir. lsviÇre basını ve 1ngilizl~re sntıl:ıD r14' 
tini iyit'"C hclirtccektir. Ataliirk'iin '·iiı-ııcl:ı ~clirılil.li ni· beımc:-k istemcdiı;i ac;ıkça aııluı;ıl. !er fiddetll savaşlar yapmış:ardJr. ezcümle Bund gazetesi, Almaııla- zümMn ~!!~~~~~~.• ~ 

Modern hüyük Oritaııya ile ma. kiliiplnr hakkında Sir Percy l.o.. m.:kt:ıdrr. Dil§man çok atır kayıplara ugt-amış rın ooyle bir iddiada bulunmaları- kf'relcr ~ f, 
dern Türkiye ıırnsınclaki rlo.~tluk .rnine şöy'e lll7.1Yor: H:t\'1\ tehJiı.ı· tır. Sovyet birliklerinden bı"rl. bir h · · 1 .. ~ J'A .. ıun :ıyret ve'l"ıcı o ~,ugunu yaz.· p 
mcyvıılorını verme~c lı:ı~ladıllı 1939 "~rillet, hllyiik bir ckscriycllc, Kahire, ~O (.\.A.) _ Orta ~ark tepe alm~tır. rnaktndrrlar. lngiliı: havM kuvvet- 1 c:'ransa /ı 
1940 ıieHcsini gii1.dcn seçi ren sır insiyaki ilıliyaçlerına tr.kabül eden Eır·c~ik rnille<tl~ hava tebliği. Na!çık oolgeainde kıtalarımız kül. ]eri Abn.1lnlnr tnrafını:!an iş;al C· c j 

Percy hu ıtoslhı~ıın zaferin karar· bu inkilôplnrı memnuniyetle kar- Dün a.vcı uçaklarunı;ı harp saha- Uyeth dU{man tankma kaqı mev. dHen topraklar U~tünde 800 kilo- • re~ 
s1zhklarınn raj:lnıen kendini ı.ıiisler şılamıştır. lfiikürnel nil-!l\""I h:ılk j· ı;ı üzer:.ndclci harekt!erinc devam zilerini müdafaa etmişlerdir. DU:. metre ik İsviçre toprak parçnsı u. gen l g 
'<ligini sö~miştir. Çünkü lııgilh; ı,:in çıılış:ııı hir halk hiıküıııcli ol· etmişlerdir· Hiç b'r dür;man nvcı man Kallnln cephesln~ aı;ır kayıp, zerinden uctuklan i1:in lsvi->relilc- • •'I" . 
Türicün yaman ve dül'iisl lıir nıuha muş, milli hütiinliiğün lıükimiyeti· tarruz.:ı uğrnm'l.ml~t:r. Orta bilyiik- lara uğramış, Snvyet bl:llklerl bu nn tn~iliz ha,·a kuvvetlc'l"ine ateş İ§çıler~ AlmaııY~ 
rip olduğunu bildiği ~ibi Tiirk rlc ııl ımğladığı. milli ı:ıalıhiicll crc ı·i- lüktc bonôa uçaklarıl?'ız düş11Jan tötgede meakCın bir mahalle girerelt ı:.çmasını bcl:lemişlerdlr, Bununla lerı resmen e ) ; 
1ngllizde tnsiliz oc lıu me,·iyetle - ayet clıııeği Ye cttirmci'(i t:ıahhüd me\'Zilerini. t:.ınklaınr. otomobil yüzlerce dU§man eldUrmU~lerdir. beraber, tsvic:re hava karşıkoymn Cenc\"re, 30 (A·~'. jŞsı 
rin mcvcud olclıığunu lıiliyordu... cimi şiir. t~ıc lnsillerc sağlam lıir kol!armr ve clii:cr hed.:fleri bo:n- • • "' batarya.lan lng!!fz uçnklarma §i<l- Vııvuıuhki iııçiier ":''ti!sı• 
ller ikisi de karşı.~ındakinln l>ir doslhık işareti o!mak üzere h·'l:vlc ba1am.'lğa devam etmişl<:r ve tam Mo .. ko\'31 SO (A.A..~ - Stnlin- cletli bir ate' açmıştır Almanla- dan, Almanyadn <'~ıer)tl~ 
..._ llllftil ftZİy~e bırakft'lay· • bir Türk iyen in elini sıkmıştır. Bir isab•tıer kaydetmiı;lerdir. gradm !'enayi kısmını alabilmek rın eı;tıkla.n ate6in netic:si ne ol- üzere belediye dıureııt ıst! 
~nr bniyorılu. Birbirlerini ayı • birini 5ık:ın bu elleri l::C\'Şclmek i· Hiç bir düşman avcısına rast. ve Volga nehrine ula~abilm~k iı:in muştur? ş,tmrli, Almanlann bir de muayenelerini y~ptır: b'r e111, 
l'ftn h"'ıt m~elel«'rc ra~men :5alı· t'fft in~anlık ideallerinin ııanılm:r L1nmnmrs ve dUşman uçııksavar yaptıkları ümitsiz teşehbüste Al- fsviçrelilere tt:ılyamn ,.e belki de li o!duğnnu bild.rc11

1 
~et 

st hürmet •e karşılıklı hfırınrt. ~ı lAzıınrhr. J3öylc blr~ey olm:ıy.• toplannın fııal.ıyeti hafif olmuş - manlar !'on 24 saatt:? 150 subay ve Almanyanm bckçili~ini yaptırmak almrı;trırdır. Derhtı 
Türk ile lngilitlcrin, iki millet ar:ı ca!fınıfıtn eminim ... ,.....- - - 1 tur. __ , er, 11 tank kayi>ctmitlerdir.. i~i kalıvor! · - grevl•r ~ır, 
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SellİllOZ laDrıaasıaa 
Dıltebassıs arıyoruz 1 

Z a p O g O D : :ı--t--t--t--........_..._ ı Fabrikalarımızdaki aksaklıklarda şu ~Vlehmet Aii kağıtçı 
işine benzer meselelerin mesuliyet hissesı var mıdır ? -ERMENi HiKAYESi - •ı-~~+-

Rlrkor Zchrap'ton çeviren: Neşide Göıgör. 'ı-~-+--+--+-1r--
gı. blraı da, onun şuhsındıı sezi!• 8 
yordu. Onun lıııyatıııu, lıağ:ı bır 9 
kız, elbette yat.ıııncı oloınıızdı. Alc
mjn dışında yaşayan bir adamın 
nişanlısı, ôlemin dı11rıda lıir mnlı. 

6-- ı ~ r 
~nı J.:iıııse sürıııı.-mlşti oıııırı.' 

•kt:. Yaşu.) an ıne,·hunı ln::' 
llıı lılıycJı? Bir şeytan mıydı? 

ı.. 'ar ıııı~ dı? Yoks.ı ıığı~tlan 
... l"ıı 1 
llt Yı ara!\, 'kendisinden bnh. 

k k t~k, bu lıahısler tekrarlan•• 
dıra: 1 bir şekil 'erilen. hiı\'iyct-
r 1 

en, hakikat ırosınn geçen 
~: kabilinden birşey nıi.) di? 
lıtllogon bir hırsızdı: köyümıı. 

tle tıııJarından ... Duimn ) nka ... 
lttiıı;eren, oloy edilen ve cez~ 
llı4 e t"firü)en hırsızlardan; 
L 

1 ~C~lere kan hıılaşan korkunç 
t:•cıJerc.Ien dcjlildi. 
~ h' kı.>·nıetıi tunıfı, sannlınıl,ı 

ır u 
tuı sta olu•uydıı: Huvo gilı; 
tısı lılınoz, ruh gibi gorunm.:ı 

1 btr
8

"• Hiç bir .)erde değil, f.ı-
tıı .) erde idi. 1 

lıaıı1 .>uksek <11\ar, ıııımo;ıkı kap.•. 
la .. • 0 11a vız geJlr, ,ı.tıı)el kolal• 

'11\·a 1 
~a r arclnn nşıır, iz lıırnkııın-

'· l>ll ı :ıçı\•erlrdi, ~anki tıılıt.ı. 
r 5açJ:ıı ın arnhklorındıııı, ı • 

•)ık deliiiııdcn bir golge g!b·, 
ı. libl usulcacık iı:eriye gi-

lftr 
ıı~. ~'Yden haber alır, her lôfı 
11, .. ~ Vak'a~ ı dııynrdı: J,ilitll 
r' 8 Pıın1111ş pençen•ler, ıııııı 

ı-ıı1"e kafesler, onun ı.ulukl:ırı 
llıa~d 11 

Perdelelik, pnro\'nıtlık !"il. 
, eıı1 ' Ru_lukfarı, şeylen kulnğı 
l'iarı,~blı ~eyleri iştfrdi. 
ı.._ •k!c kurulan tuznklırfdmı. 

• J>usularüım dalma kı:• 
kurtulur. ve kendlafni Yıl

'-•isteyen zavalhtan • o, bun 

lflk demekti, 
Ç:ımaşırcı kızı Vuiliki, azamet 

li, gururlu bir Allah gibi, hııfl:ılık 
geziıılllerirıi ~·apmıık için bizim ta 
raflara geJdi#i zaınan, bir çeşld 
korku ile kunşık bir iştiyakla on:ı 

bnf,arlard ı. 
Vosiliki, bu hayattan memnun, 

görünüyordu. Güze görünmed~rı, 
yanına gelrucdcrı. k:ırıııılıklıır lçıı" 
ele kendisini seven bir adam vardı. 

\'c burası karanlıktı: Hakiki ko
raıılık .. Onun için lı:ıyat gece Jı.ış. 

• Ç" k~ k 1 lıyor 'e gece l.;itiyordu. un u, 0 

!arını açarak bekledili nişanlısı. 
hiç ü

1

mid eımedil;i, heklem"diği 
bir unda, hutırmdan ve h:ı)ahn ~" 
don ~c('irmedlği bir zıım:ında, .ıı.u-
,.1) etini giıliycrck sccc ı:ıelebılır. 

ili, .. 
Başkaları "bu kadar gun )'&}I" 

dılar,, diyebilirlerdi. O, 'bu kadıır 
gece yaşadık,. diyecekti. O, p~rla
mnk için karanlık geceler beklıyor 
du. karanlıAa nıubt9ciı. -Me~tapta 
öyle değil midir' J .. . lıakıkalen 

kuranlıklnrın Jnnllçt "' tıff, . 
Ve hırsız, daima deiti~n yGzıle, 

k' . r tile her gece gözüne haşk.1 
l)R e ' 1 il' 8 " hlr aşk, başka bir seYR g >1 {{ ru. 

nüyordu. Ve böylece bütün renkll r, 
onun önftnde diz ı;ökQp alınlannı 
yere silrll:rorlor, her vakıt filsunlu 
bir rüyA içinde Jôzüküyorlardı. 

-3-
~ 1~•1er derdi • usta bir hok. 

1 hal retler içinde bırakır. Soygunculuk, hınızlık ~·:ıpan 
\' bir aşıkı vardı. Hu se,·glli ona. her 
L fit(il!fj n knr· şeyi fazlasile temin ediyordu. ilk "'"tı•· şo, le adam ak•"•· d k 
~t kı•a Gelip gören olmıımıslı., zamanlar Vasilik! bu hal en ço · 
1 l'll ~" k meınnun 've bahth.·ar olmuştu. Gi'• rı."" "OYiedl, kim anlattı, pc 

"'"ltıı 1 ru"ıtnte'-'en n"ık biraz da talihe ben-~ Yorum, onun kısıı >OV " v 
er - z.ıııi•·or ınuvdu? Fakat, günün lıi. 1'ard ' sıska bir gene ohJug11n•1 ,, " 

"ıı,~11tn. nır çilingir yaııınd.ı rintie, bütlin bunlar, pek güHinç gfı 
~ ııı' l'c n~ınsıntiıın kilid ar. rlindü onn .. Kcnılisiııin bu Ri7tl r. " 

ıtıı'Yıtııınrnk yuprnak u ııolı n ı k ı, bu gizli san det i lıöyle gizli kn 1-
lll; hemde u~tnsınn t:ış rlıkç.a, meydana c:ıkııındıkça, bir5ey 

flır ~ t1l'l'ecede. .. ler lı'ajbe6f)'orctu. 
ba ~I lıtlilük yapmak için değıl, .Ebediyen bir kutuda, bir kasıı.. 
1

11 ~hde gururunun teş,·ikile da, bir mahfazada kapalı bırakılan 
!'ıJ. 11~,1Yor, btr sanatkftr, Jıir ,.e süzel bir gerd:ında. olAun ''c dol 
t ~~ 1 Yaşı ·ordu. Ondan h:ıl" ğıın bir köğihlc sözleri kama~tırma 
•ır en, ''me !dinde ridden yocnk bir hale sokulan bir "el.~as. 11 
il .:.a tJsta adam!., ,ıedıklerini, bir )ıırliınla rlüşiinünilz, gözunuzııı. 

lt\'••ıa illan kollukları kabarırdı.. önüne geliriniz hunu,,. 
, bıt~llıası RÜç ayılan. bekçi-

1 
• 

t)ı llıetçHerle muhafnıa edi. f~e. Vaslliki de, kendis nı l•t • 
tre k" . . ı. atılan bir pırlAıı-IJe ' 05klere girerken, le•• na, hır kutu~ a ARP 

rı. llstalıAı elele vererek. işe 1 taya benzeti) ordu. Bu alaylı, e~ 
"dı ~'ıı. . 11 hlr havat seven. ola oı · ~fter vokolanmak kor .. lencrlı. neşe • 

lt llıasa • . . h • 11 acka !'lllSRYllll, 1l Ydı, cııldığı ~eylerı vış!ndcıı oş.aırn • ., · . 
1 tıı llerı • · . . . ö üllert ve kalplerı 

l'tıru • ~erecı.•kti. <,.ünkii, lııı güzt•llığı ı!~ il 11 Vasilik! böyle 
0r1111 ıçın, bir fanlezi için y.ı fetetmek ısteyen, h 

1 \el'IJL sakin. dı~an aksetmeye_n bir ayn 
• '\'!' ~ • d . MQnzevı bir hayat, 

11 ~eı,111 •e Yaz aylarını ge-:ınne yoşııyamaz ı. 
"• tıı erıe bıı gene hırsız ıır.ı. bir itikdr hayatı .. : 
lfıı~ hRlde samimi bir hava tıir B:ızı insanlar aarrlır; bunlar, a , 
ıı.ı, adva~ı e<ımt'~e ha~ladı, Aı• tiyatrolarda sanatlarını gösteren. 
t ı-,rı 1 ~: ak

1 
ıllı ıılışmışlnrclı.. harikalar yaratan artistlere. benze_r 

ııeıc an atılıp ınonnla~tırıl- ler. Hayır, benıemt'zler,. bunlar h • 
il 'dıı ıııı,. olnn ':ırlık, dainı-ı k .. d'"r Kendilerıne mahsus 

en b rcr a tor u · k ~"eti . lr adnnıın <ıerseri ha hayatları, varlıklar) )'Oktur. Anc~ 
~•ıı. 1 nııı.e dokunııyordu. B:r başkalan için yaşarlar. Bunlar lçı~ 
> 

8 
isek onu sevecektik. • d \'e kendilerlnı 

..,. se) ircl lazım ır. h tt 
llıt,ıı°ton - 2 - kimse seyrelmediAi Jçln, aya a 

~i .. 1 hbanlıydı. Şaşıyor mı. b' ki ·ı·k bir gilıe!llk bulma• 
~'' , n h ı r c:e cı ı , • te 1.''1 l"ak ayret ediyorsunuz lnr· boş bir ımlonda oynamaea • 

ltı b;ı, nişan, töreni Patrik• ne;zül etmeyen, bunu sanat frur• 
Jl•trilt Yilk meclhinıle yapılma larına yakı~tırmayan aktörler kt• 
~e 11 "ekili onu takdis etme- Vasilik! bu haldeydi, bu a ur-
~lıııı•zeıeıer Zapogonun nişan. lere benziyordu. Onlar 11lb~ d~rı-

1 ııı~•&rnadılar. yor b6yle bir klygı ile •e 1 m ~· 
~~e rıh, bir &ece, bir •laçın un~tulmHın azablle yanıyordu iç . 
.. ~ili &etin &ölgelrl altında bir• Sokal; ÇJıkhkc• hiç timse k~~· 
t, 8"' ebe<.Jiyen seveceklerine .J(6y{ln bOtun 

1 S.hıde! birbirlerine 161 verdi- dlsine bakmıyordu. titri orlar 
gençleri onun slbrl Jle Y ' 

tiııcı, ;' de, göğün mavilikle. onun, bir kor gibi yanan g6zlerln• 
ı, btın ı kırpan çapkın yaldız- den lrortuyorJardı. 
'Ilı lli Yanın en samimi, en ti.• 

~--llfJıııııı tören hu olmu~tu. 
:S "tıı 1 h'ı harır 'ilzlü bir kızdı. 

'°"'it b ç taramazdı. Sırtına 
11 ''1'1 asına eontarller geyerdl. 

~ >~la tel> eaJ ak§amlnrı dajta, k~ 
O: hel>~lne «ezlnmele çıkardı. 
~ ' baıtrnlz tanırdık onu •• 

~:1'le1e h~aAa, söz atmella, ye• 
ı,. ı. C.:Qnk ıç kimse ee!laret edl• 
,,11Jı81 il, nlş9nlıydı: Knvst•rin 
"I. ... o , 
.\ ' w..al>08ona hıı adı tak· 
dı 1 

tıııırn 
~ ıııkıılııı 'Yen, kayipl:ır:ı karı. 

l~ıllde nın Yarattığı kortu ha 
~ıı,0;d her .Yerde pe"aaaı ıe 

~d >.il bıı ~· l\'endisinl saran Te 
I{\. 0 rku ona pek yanşı-
'"dlııın, 

, ~it Yalda~manın TmHnı 
~ ' ona bir çekicilik veriyor 

Şimdi o, delikanlıların önOnden 
Tücuduna çapkın bilküHJşler y~e. 
rek, geçiyordu. Onlara nazlanma 
ve yulvorma tecrübeleri yapıyordu. 
Bunlan yaparkeo bir bıvat flşeı • 
gl gibi şenlikli idi. Şeytan ınevcu~ 
dlyetile etrafına sıcak bir tehve 
kokusu yayıyor, kİih lhtllAçli, gAh 
bulanık, gAh berrak, gah fena, gAlı 
rakid gih alaycı. gAh şuh, gah cap 

• k n. 
kın ve gfıh yılanlı bokışlarile. e 
dlslne bakanların kalbinde yar.• 
gınlar ıuıu~turuyordu. Büyülüyor
du onları .. 

G.ı~lerden biri, ,Onftn birinde, 
g6nltinft ona kaptırdı. Gtınler« o. 
nun arkasından koftu. Bu m.cera. 
mevsimin en nadir, en tath yemi'"' 
terinden biri olmak lstldadlıD1 g6s 
terdi. Attızdan atın ıeceret, kl5-
yün blitün eTlerlne !llrayet ederek. lı ın 

ln şöhreti, kabadayıh· ı kadın, erkek, seıa& ihtiyar. herkesi 

Mahauller lt,lıallt K;. 

Soldan sağa: 

ı - Dılenci (il.:I kelime), bir e. 

Terementi 
Aleti! kömUr 
Debagatte mllııtamel neba. 
U hWAaalar 

Mir. 2 - Teşrifat, iğri de811, 3 - Aseton 
Lüzum. çivinin girintisi, a.ırabede Odun sirkesi Metil &lkol 
bir harfin okunuşu, 4 - Dlr iş ı. Kreozot 
ciıı lüzumu olan iktidar. 5 - 1 .. 
meni!erin c.o.k kullandı~ları bi_r k~-ı NebaU katran 
llmenin tersı, bir nehrın lerı;ı, lıır 

358,360 
214,589 

439,{172 
l,097 

10.369 
1.136.15:57 

ıııillet, 6 - Asyııda bir nehir. hir lnpa.tta. kullanılan 
kumaş, 7 - İşaret, kuşun, lkanıı:-1.' tecrld malzeme 
ı.c:ihı 8 - Temizlik \'C s:ıflık, hlr 
• • . 9 _ Dfı fiııcc 1 Tomruk kerute haline lşlenlrken 
ışaret sır::ıtının tersı. ş h l/S nisbet'nde zayiat verir. 
ve mütale:ının tersi, msıf, 10 - Sac~~~ k este :htlyacı 8.120.000 
G- d k' 1 kik 11 .Bir ha· ene er 

oz e ı ~ara 1 
• - • • m. 3 olara'< kaJıul ednırse zayiat ye-

\'Hn, bir cıns oda. kQnu 1.560.000 m. 3 veya vautt he. 
Yukarda11 aşnoıya: sabla 780.000 ıton olmak lcab eder, 

Ya!nız kereste !abrlkalarmdan çı. 
kacak olan bu m1kdllra .5,600.000 kg, 

ltrymett L. Notlar 

67.961 
90.181 

67.28.5 
6,08.5 
3.083 

68,700 19315 seneııl lthaıat 

10 mllyon kg, daha fa:&. 
la idi. 

1thalı\t 23:5 222 kg td •• 

kömür Jstlhsaıi için lhrakı jcab eden 
2 .000 ton odun ıla 110.ye etmek lı\ -
2.lllldD'. 

8,816,000 hektarlık ormanların hep 
sı l~lendlğl zaman senede 3:5,264.000 
mS tomruk alınacak ve bundan 
ll,7:5f.666 m3 zayiat (yani artık) çı 
kacaktrr, (687783 tonl 

niabett ';o D,G4 - 3i,l arasında t&b • 
mln edildiğinden ihUyaca tekabUl e. 
di!d C'lnden sahanın Azamı 2:i0,000 
hektar olacağı a.nlaşuır. 

Bu miktarı bir parça halinde bul. 
mak ltabU olmadığı takdirde blrbl • 
rlne yakın veya muvasala f:nk1nları 
noktasından elverlrli blrkaç parça. 
d:ın lemini mUmkUndUr, 

200.000 hektarlık bir orman ıı&ba. 
sından senede ı.ooo 000 metre m3 
tomruk almab lir. Bunun 100.000 
m3 1 seııuıoz ve mlhan.ikl hamur ı. 
maline tahaJs edileceğine göre gerl 
kalan kısmı kereste vcsalr ı~t 
malzc:ne 1 1hzarın:ı tııhsl.i olunabiUr 

lma!Qt esnuuıda hasıl olacak cW. 
kUntUJ rden (ki 300.000 m3 veya 
lM.000 ton it dar olacaktır.) 

53.400 ton kiimUr 
22,260 ,, kuvvel muhnrrik~ 

aallne elverişli 
2.~s .. metil alkol 
~ ., Aacton 

l.S'Lllı 

ı - Sebebiyet veren (iki krl" 
me), nlfabcde bir harfin okunıısu. 

2 - Kısa ve 'Danalı sôzlcr, 3 -
Belediye, bir şcyf takliden 'ücur!:ı 

getirilen, 4 -~ Elini ayağını tclüsiı 
telıişlı oynatmak. 5 - Bir emir, 
bir etini, 1Ayı1'. 6 - Zehirli bir ki". 
çük hayran. lıir musiki l'ıletl, 7 -
Başına bir Chl getirirseniz ııır .. 
hnr bir şair imiz olur, bağışlnmaııın 1 
ter,!, 8 - Deıuiryolıı. hny,annlın 

gıdası, 9 - Su mı.nılınlıırmdnıı, r .• 
sı!ll, 10 - Surat, bir emir, 1 J -
Ötedenberi mcYcut, tırıı:ıAllc hnfi'. 

Kcreııte fabrikaları artıldan ile köınUr imaline mukta:r.ı tiOS.000 toa 
oduo vo ıırtıklardan kunı talcfJr yoll)le: 

7.42.5 .. Odun slrkcııı 
18.455 ,, Katran 

iatlh.sal edilebilir. 
vaaaU % 35,60 besablle 28i.648 ton kömtir 

.. 14,84 .. 119,DOi •• gaz; Duıılardan ba§ko. kııbuk.lard.ın a • 
'bağ'at maddeleri, çıralı aksamd n rı: 
ç.ne ''O deste re talaşlıu ından oks 
llk asit fatlhaall de m;i"Il.kU:ıi.lr. 

.. .. 1,87 11.0iO ., .Kcıtıı alkol 
.. 0,19 l.535 ., .Aseton 

4,95 .. 39.996 Odun ıejrke ruhu 

çe kn:.-ma. 

Dunkn bulmacaını:m lıalli: 
ı - f.amadayannn. :.! - fcacl'. 

ye, Afi, 3 - Vız, Uıt, Mec, 4 - A
bideler, 'J', 1, 5 - Ta, Ekar, Y, N, 
6 - Ad"ım, R. Sal, i - J..eziz, Kı. 
mas. 8 - Amiraııe, Ala, 9 - R, L, 
Bll;melt., ıo - Çilek, Kaba. ll -
Kişiler, ~ek, 

i,gal eden hQmmalı bir mc,·zu ol 
du, Onlara hayran kalımlar, ıiD .. 
ıııaıılık besle.> enler. kıskannnlaı, 

dedikodu yapanlar vardı. 
Gene adam evlenmek teklifine!" 

buluncjD. O dsklkudan lttbaren 
hırsızın aşkı Vesilikıye utıır v~ tıı

barnmill edilmez bır yilk gibi bir 
esaret gibi geldi. Arlık onu hc1.le. 
ınedl, sahahlara kadar uykusuz kal 
madı. Suz verdiği ) erlerde, balı • 
de, daA ~ol'arındn, yabant çi~lcr 
le sfislü yamaçlarda bulunamndı .. 
Fırs:t\ dÜ!}tükçe şlkAyet etti, Sızlan 
dı, acı acı atladı. 

Zapogon hayret ediyordu, S:ı
şırınıştı. Niçin ağlıyordu1 Bu şikA. 
yellerin sebebi neydi,, Ka~ıliklı 
seYgileri. ateşli samimiyet e\'\"eJl,ı 
gibi sürüp gitmiyor muydu? Ötes • 
nln ne ehemmlyeli Tardı' 

Kız soruyordu: 
- Sonu ne olacak bunun'" 
Sonu mu ne olacak? ZapORon 

bunu hiç düşünmemişti?. O, onu 
nun gelmesini istiyordu. 

"on11 unrrrd 

.. 8,9i ,. 
htlhıııat mUn:ltCndUr. 

Odun kömUrUnl\n arzu edilen 'Illik 
dan, aktif kömUr halinde istihsal o. 
Junablllr. A ttı l<ömUr geker lmall
tında • şurubun ra.ıg1nl lz:ale lÇin .; 
§&rapçılıkta: zehfrll gazlardan korun 
mak için maskelerde ve diğer s:ıha. 
ıarda gazatı tevki! için kuUanılw'. 

Taktir esnasında intl~ar eden ga:r... 
!ar. kuvvel muharrlke l!tlh .. allne ya. 

da kullanılır. 
Destere talaglarınıı:ı knlev: ile iz • 

beajnden oksalllc asit l kuzu lculu!".ı 

ekşisi) 1stlhaal edilme:ctedlr Artık -
ı&r; bilhassa çıralı nevilerl gayri k<l 
fi bava f.le yakılarak ıs elde edilir. 
1ıı, matbaa mürekkebi ve yağlı boya 
tmatlnde kullanılır, 

:Muhtelit ağaı;ların kabuklarmda 
tanen vardır. Bunlardan debağatıta 

kul!nnılan tanenll bUıasalar çıkanı. 

- 108 - narunurrtlf1a'111 'Ogullah 

. 
hl"lyatııus uymak lçlD bekım Bebzadın ıelmeylştnc l)zl) 

Sür gtbl gllrttntlyorıtu. 

Onların yertae ae.ap -.er& 
_ tatenıea, bu ıececleıl oDU araımfa başlayalım. 

Selman, durakladı, Sonra bafmı önllne eterek: 

_ Emrederalnlz 11a11nucatmı. arsunaz veoblle ılmd1 

.., aramsp ıtdeeıetlm. !J.u akpm ,.ıtut yana •bala mu 

ltakkak omua baberllll abe pttrlrlm. 
Denan.lr, o• tıefekktlr ederken ~ymunentu ı;ödert 

MYIDçle perlayorıtu, ODlömal,erek yü:r.llntl Vbadeye ~ 

'O'frdl: 

- Buna ne deretnlzT 

t1bade 1aemen cevap verdl: 
_ Öyle olson, pyet Selmanın fol vana. Te ono 11.r&-

~ .. vakt,ı mllaalt dettlse. ben bln&t ke.nıllm gidip Meda. 

inde arayım. ICvtnl blUrlm. Orap rttmek de bizim lçlD zor 

bJ.rtey değJldlr. 
Biraz dtl§llndtlkten ıtemra eanu n•ve etti: 
- lateree Selman bafka yere gitsin, bl:r. yalnız Meda-

tııe &idelim. 
Meymune, bUytık annHlnln bu teklifini "ftln<'e ytln!. 

ttne su M!rpllclL Çünkü bu teklif tam onun lstfidlğl ve ıltl.. 

tllndllttl rtbl idi. • 
Selman, tbnat hdll Ue akp.m tlattı buhl,aeatmdan ba 

t,elrlife pek taraflar görbmlJorda. Denanlrclen sılnldJll, 

tçln kahul eder Jlbl görllndtL 1 
O tbntH Fac1ıJ Ur. ı~r0t9P onc1an yapt1aeak df'.fl,fkllk-

1er bakkmıla mal mat almayı, eferıdllll Bellzadı ara~ya 

terr.lb edlyorcla. 

72,477 ,, Katran EndUstrlnln programa alınması ve 
kurulm ııı hakkında lcarar v r;ım 
sini derin aaygılarımla tem~!lnl c. 

maktadır, % 8 ve daha fazla tanen! derlm. ıı. JV. 
1935 

ihtJvn eden kabukları ı,!enlr. İğne M, ALt K \CJTÇI 

yapraklı ağaçların kabuklarında % ı ----------------
8 e kadar tanen vn.rdır. 

Yonga, talaıı ve destere talaıların. 
dan ııun•t odun, Jzolaııyon pt~ları '\"e 

1sUmal} günden gUne artan mubtc1lf 
lnıaat malzemeai yapılmaktadrr. 

Odun yUnU adiyle imal olunan 1n
ce ve elı\sttkt taln:Jl'lr '"!l'->ılaj l~l· 
rinde çok rağbet görüyor Hı\len u. 
ttkJardan fJrtif de P11lmeJtğ,nden 

mezkOr ae"et menba!arı 11 'tın ol • 
maktadır. 

İhtiyaca uyı;un ıtesjsatı haiz blı 
uı m n enc1Ustlrl kuraralt or n'\nları 
mızdıı.n rıısyoncl ıckjMe lsti!ad3 te. 
mini, mlltı aanayiin • kendi ham 
madde menbaıarımt?:'1 htl:nt ~ttlrJ. 
lerek • har,ç plyaaaıarm tesirlerin -
o n korunması ve nlbay heba w 
hed r olan ı tıld:ı.rın kıyuıetlendlrft. 

11ıcııl mll!l mnnfaa lerjmlz lcabatm
dandır, 

Yedi n1ilyon ionJuk 
mihver gemisi 

İngiliz donanması taraf m· 
dan tahrip edi!di 

ı.ondm, 30 (A.A.) - Son .ııoftalar 
zarfında, tn;!lts uçaklllrı dUşmorı 
aulanna 100 den fazla ına.•) ln dok • 
ır.U~ıc ı dlr, 

Bu, dU.man nakliyatı için yeni b r 
tehlikedir. 

İnglllz donanması §imdiye kadnr, 
'1 milyon tODll&toluk du,maa g~mi•1. 
t h p etmif veya hasara uğratmış • 
t•r 

Milano akınında 140 kiti 
öldü 

GölcUk deniz fabrlkl\!arı ıçin dökUmeUyc ihtiyaç r,örU!dUğtlnden is 
teklllerln iyilik kı&ııdı ve bonaerv alenle 1 ntfban edl!mek Uzere genel mU. 
dUr!IUğ~ mUrncauıarı. (10061 

• • • 
Bu!ı•u makjnelerl, dizel 'Ye benz.ln mot.örlerl tam rat1nda çal~t,ırılm'lk 

Uzerc blr''l<'; l:'tnıf tesvlyecllere fhtlyaç v rdır, Talip olanların bonııen ıs 

''e ıyl hal kll.J'ltlarlyle blrllıcte lmtlh n ed:l!Il < Uzcre Gölı:-Uk deniz tabrı. 
katarı genel mUdUrıUğUne mUracaa-.ları. (10051 

Rarun•ıl'rt\Şfd'fn Ofiımsn - lOS-

Bir aralık Deııı:.nirin, büy-Uk a.tınNlne, bekim BehT.adı 

aotdui'unu lılttL 'l"llttll ç.arpmap baPMlı. 

l'emck zamanı ıeUp, geçtlil halele atnna bir loknı, 

koymamı~ l,tUıa111 kapanmııtı. Saray halkı, kPndl 
riJ le metgDI oldukları lçtn klm9C onunla ~kadar 

m.11tı. 

dtırdl 

O 11ıralarda, aarayın o,&kl&rından birl•lnln acele acel 
ynnlanna geldlğtnı gördU. AJap kalkıp oaa beklml aor. 

mak istedi fakat sonradan hu haroketln doğru olmayaca
fını dll§llnerek \'&Z geçU, 

KeDıtl kendine: (herhalde bu upk Dtınanlre, aaraya 

•it blr it için gellJor, ona hekimi aormakl& mllıı:uııb ~ 

lik Y"PJBl!I olurum) dilerek, giİJ& bira& bava almak için 
dışanya çıkacakmı~ gibi ayağa kalktı. Atır adımlarla ka. 

pıJ&, 111atın durclufu yere ) akta,tı. 

Gelen 111&k Denanlri ael&mladıktan aonra: 

- Uf)klmin u,ııtı Selman kapıda bekliyor! 

Diyerek, bu buauata vereceği emri beklemet? basladı. 
Denanlr gtltumsedl: 

- Selman gelsin, belki efendlıılnden bize ~ .. getir
miştir •. Bogtln ona ç.ok ihtlyacımrz \'&r . 

U!Jf'i<: (peki efendim) diyerek glttl. 

Blra:r. ıonra Selman, ha.ktld kıyafetiyle gelitf. Ylbund,.. 
tf!ctı11ttr ve can aıkmtısmm lflert vardı, 

Meymune, onon !"er hareketine dikkat edJyor, ap.ın. 
daıı çıka.cak ıılS:r.lerl ııabınıdıkla bekliyordu. 

Selman, başıaı rğerek odap gireli. ne. ... r .,..... ,._ 
•ma ~·akıtt.,a~~ 

- Ne \ar, ne )ok Sehnaıw ~.. S&~ımn:A ;::elnler• 
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ASETiLOPiAiN NE 
dugunku radvo l l 

7.30 Program ve ıneınlckcL saal 1 
avarı. 7.32 Vücudumuzu çalışlır:ı Grip - Nezle - Ba~ ve Oi!ll a§'rıla 
ıı:'Tl. 7.4o j:•ns haberleri. 1 ,55. s. I 
:ıo l\lüıik (l'I.) 13.30 Prosraımc 

1 
SOGU!i ıU..GINLIGlNA KAJ<Şl 

ı ilk zarf ve ıcı ilk tüpleri ber eu:aneden arayın 
memleket saal ayarı. 13.33 Türk~·cıiııı•••••••••••••~ 
plaklar. 13.45 Ajıınc; haberleri. ı ı. 

00- Hi) a~clİl'ıirnhur bandosu. l 1.30 • • • k 
1 

-.,; 
Ankara Sonb:ıhar At koşularını:ı lJnıversıte re tör Ü.2'Ün 
talımınlcrı. 14.10. 15.00 Tern~il. 18. -

Baş, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve ütün Ağrılarınızt O er hal Keser 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALJNABILıR 

' . . . - . -- .:....: ·'. . . 

Billlmu n .~esmi· Dairelere 
Veya o hükümdeki 

M üessesat ve Teşekküllere 
Belımi dairelerta veya o bltkllr,deld müessesat ve t:NekKUllerln gauıtelerde neşroolleeek l~nlan, biı 

limit.et ıtrket taratmdıaD kabul ve pzetelere te,·dj edllmekte idi Bu Umttet oirket elyevm hııll t&Arı.Yededir 

Bu defa yeniden te§ekkül eden ve bütün Türk matbuatının alakadar ol~uğu 

Türk Basın Birliği ve ortakları· 

Resmi il8.nlar 
Strkettn mevzuu iştıgali: 
Remti. daüe veya o 'lıiikümJeki dairelerin ve müeaaeıelerin ticari mahiyette 

olmayan ilanlarının gazete ve mecmualarda ceıair ilan yapılan yerlerd! neıri için 
kabul ve nqir ocuıtal.anna •evkedip neıirlerin~ tavaısuttur. r -

Dl,,e yazılı bul~ bandaa böyle reeml dalreler DAnlarmı dofrudan dotruya: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi illi.nlar Şirketi 
ne ı~ndenneleri lazımdır. Bu yeni şirket bütün resmi ilinlan bir intizam dahilin• 
de ve kanuni müddetleri zarfında ve günü gününe istenen her gazetedf'! neırini 
temin etmekte olduğu gibi haıdatı&m % 75 ini de Basın Birliği yardın:. teşkilatı.na 
vermektedir- ~ 

T aJiye halindeki bir ıirkete veya diğer tüTedi mutavanıtlaTa gönderilen reı· 
mi ilanl"1'ın dairelerinin malumat ve muvalakc:tları haricinde, gazete adları c!eğiıti• 
rilmek 11UTetiyle nevine tetebbüa edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh reımi daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyük v~ giindf!lik 
ıiycui gazetelerde neırederek her yerele her kes tarafından okunmcışını temin ede• 
bilmek i~in doğrudan doğru~ ve yalms: 

-~-

İstanbul Ankara caddesi 80 ımmerah Kaya Hanındaki 

Türk Basın Birliği ve ortaklarl 
Resmi ilAnlar Şirketiı 

ne g<hıdermeHdirler. Te1~Fon: 21025 -·--. ~ -"'~-_:· --~ - .. __ 

bt&tia mi?" Derıarrir tasttk ~: 

00 Proı;rıırn \'C memleket aııt a,\ •• 
rı. 18.03 R.ııl~o dans orke:.lrnsı. 
18.4:i Rııd,\o çocuk kulübü. 19,30 
:\lcmlckct ~aat ayarı ve Ajans lı:. 

bcrlcri. 19.4iı Scrbe~t 10 dakika Hl. 
55. Müzik. 20.15 Radyo ~azefe i. 
20.45 Koşma ,.c ı>eınailer. 21.00 Ko. 
nusnıa. 21.15 Dinleyici lsteklcri, 
21. ıs Konuşma. 22.00 Radyo alon 
orkc lrıı ı. 22.30 Memleket saat a. 
yarı, Ajans haberleri ve hors:ıl:ır. 

22.45. 22.5<! Yarınki program ~·c 
knpıınış. 

ŞEHiR TiYATROSU 
~ ... aa 

1 1 "r OBA 11 &ll!M• 

1 
1 ı KIŞ MASALI 

lllU 
&OHDll KISID 

YALANCI 
Cumarteııl "" Paur gil:ılerl ıs,so 

da MATINE 

Per&emlM> giınü saat 16,30 da 
Tarihi Matine 

z n·ı - 29. 10. 9~2 dt nufus 
1-AJ;ıtlıuıla bcruhcr müteaddid <>t'
ııc!lerimi zavi eltim, Yenisini :ıl:ı

cağımdan ~isinin hükmü ~oklur. 
lsmail Kıualıın. 

1
,- Bir Balkaı 

1 
Bomaaı 

Birçok yabancı dillen lercünıı 

1 

edilmiı olan bu uer, Niyazi Ah 
met tara/ından ao~rudan aoOru. 
ya GürciJ dilinden terclJme edı' 

mi$1ir. Baıtan ıona kadar Qfl. 
ır:ce.ra 11cı kahra11 -ınlık menkıbe. 

llleıl il• dola olalt bu ndt• neı 
1 ürlı matbuatında ilk nürvuntdit 

P'tyatl .. lnlmt olan lııa -· lıo 
llAaı ke:mlp ptlrmlere Vum Klta. 

oovtndt' Jbde 60 teunt.t1a ıe ıro. 

nlf8~. 

(Mevcudu azalmısbr) 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM., 

SAHiBi: ASIM üS 
Basıldıyı terı VAKiT M.A TBA.ASI 

UmUfftf Ne,riyotı idar• eden 
'lelik Ahmet Seve,.giı 
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Bu emektar ea.rtye aklerlnl blthıemedl. Rı~IM'la 

...-ık& befladı. 

- Evet, •. Birdenbire gilnlerce k!lybolur, aonra amma-

Selman. 7.eynebtn otur.dutu yere yak-,arak ellnl op

tü. Ye .onra ya~ gözlerini silerek Denanlre clöndtr. 

- :Evet. mlitkl§ bir felAket;.. Haruruırreıtid efendinıl

an öromiı btiyük bir zlya'dır., AJiab Me'mun etendlnılzlu 

ömriinli al'tıram, çocukları da bs.!nları ı;- bl o>lmalanm ean. 

dıMt dtlerlm.. 

Selman, bu aözlerinl bltirıllltten aoora odanın bir koee

•lne çcklllp ayakta bcktemeğe bıl:tladı. 

.Bunu gören (){'nanlr, oturmıt8mı işaret flderek: 

- Hekimi bugi!n gordlln mü~ diye sordu. 

- Dllıı birblrlmjzdcn :ıyrıldıktao sonra bir dııha kenı:Jt. 

*1 g9nne4im. Ouu hD..,'"'"ÜD burada bufaeağıını umuyorum. 

- Hayır gelmedi Selman. Bh: de onun gelmesini aabır. 

8Blbkla bekHyomz:. KüçUk hanım hastalandı, ondan ba4tka 
.aoktıor iM.emiyor. 

Derumtr bu ~ llÖylerken Sitomkı\ra.ne bir t,avır tl'

knfmlwtı. 

Selman onu t08clli etııi: 

- O g<'llhtoeye kadar b~ Mıytemege llMCKMMz yaır. 

tar. Çok pıc; kAIM'.ağım zannetmiyoorıun, yarma kalmaz 

-11a.1·JcaJr ıeUr, t'e... . 
~ve .bdM' ..,.._. flkar111a\"1Ml Ubade sownil keırth 

- lC•"""'9 ..,..... Ô9 lı1lmi.fıOl' lllQ9QD f 

•m.:-.. aıllı('llml Miqö: 

- ................. -~_».tdlW. ~ ın!lılt.. ........... 

chğımn.: bir zamanda çıkar retJr, 

Ubade tekl'M' • .ordu: 

- A..,_ Medeindekl evtoe ml giUi denbı1 

Senan ka.§lamu kaldırdı. Omnzlarm.ı 9llkflrek ou ım. 

tnıstıt hl!)hlr ~y bilmedfğlnl anlatmak ı.tedt. 

Bu konuşm&ları buyiik blr dtkk&t ve al1k& ile dhtle~·en 

~f~mune, §fmdtyıe kadar utangaçhğutdan 6.e kartflDL 

m:ııh. :Nihayet da~namıyarak saf bir tavırla dedl ki: 

- Her halde Meda1ndekl evine kapanmış, iistilae ka

pıyı da kJlltJemlıt de.dikleri gibi ya kimya. ile yahut b&'ka 

defineler çıkannakla ~guldUr. 

Genç kız, bu aö:ılerl eöylerken ber ne kadar heyeca.n.ı. 

nı r;lzlemrğe çalrıtı)ııa da muvaffak olamadı. Yana.klan 

kuardı. HiıhaM& o sırada llenanlrin kendisine bakıp Kü. 
lhm!M"dllinl görltnce daha tatla maboup oldu. Bafmı öniine 

e:erek ~ka bir yere kalkıp oturdu • 

Blitlhı bonlan gözUndm k~ırmayan Selman, prme
nı"Zlife gelerek Ub&de~rn: 

- Uüyük hıınım ! dedi Rcı kl'9 efendlml%.fn bil'ÇM 

Jtizll işle (;"Ördllğünü iddia eder. Ralblıkl b·ltün bunlar lftt. 

Tıtdır. O ('\e, t~b. fe18efe klt~rmı mlltalf'a etmek 11.'tn 

kapanır .. Her nfllıal ise eğer onu orada muhakkak bulaca. 

ğıını bUııt>m, oraya Jttder buraya ~tırırdım. Fakat gene 

tl(l~fü~onım, r-0k geç kalacaflm za-tmlyorum. ,.7flt ,... 
?Jn ~abam kadar çıkıp gelmeue onu aramak ıthl ıt..da. 

~., ·rnl&lmt ba§ka bir yere git'lf'rtz: • 

Deınelltr, 2JefneMu b&'hnm kırmamak, wı Meym-* 

Orta 'JkU• v • lh:dcre yabancı dJ öğretmeni yet', irmek 
yat fakUltcsı 1ngll.z, Al:nan, ve R.:>man fıloloJ !eri şub-.:.c 
ilıı talet:e llJıc:ıca;ttJr. 

ı - FahU.tcy" glı t!ln ek artlarını balz c-lmak, 
2 - Y&1..tac:ak seçnıe ımtjhanını kazanmak 
3 ·- No· ... rhitten musı.ddak mecburi hlZm t tanhhUdünıt 

Knzan:m.ar .l eyda 40 ı:ra burs verlı~ektir. 
Ta!ct<:d<'!n vcı dışaraıı.n lııtek:ucrin en az son n. net te 

&alı akÇ18mınoı ıtaJar edebiyat faıulltesı dekan ka..I. L.,ıne ba 

Tlralye t;uU&Di'lJ&U 

ZiRAA T BANK AS 
~W'llJ~ ıaruu. 1""" - ::Mrm&Jeeh ıoo 000,000 llU• 

Şube ff •JIM&a adecıı: l"6.. 

Ziral n. ucan Der a..ı D&ıı.ka aıu&meleltrt. 

Panı blrt.lrth enlere 211.000 111'9 lkTamıye venvor. 

Qraat Baııııamntta ırumoaralı •• tlıt:ıarııu t.&Aıs.rrw 

o u ~ •truı tıuıunar.ıa:ra ;;en~• • oeıa .•KUectıı .tur'• ıe 

Ana ıore ı.ıı.ra.mJye oagı•ııacakın 

ı lldef l.000 Urall.lı t.OOCı Urs lOO ad,.t \CI ıı ntlıll ~ 

' • 600 • '-1)°' • ıcı • ' • • ~ • ı.ooo • ltiCI • ,, • 

DDCK.4 'l': Be••.•l&r ı.r.cıaltl par&l&r blr .-me l~".lııde 50 t! 
etıprıJyeıı.ıen uu amtye ç:ırtıgı :.a'kdlro. ~ 20 ra.z..:aa11• •ertJ• 

C(Ur'aliLI ııenao• 4 Gt'ta, ıı IA&rı. 11 Hazırıuı U ~yı I 
'° • 100 • &.000 .. 

\1 BtrtnclkA.nu.naa çekUecekUr 

1 -· Me\·~ut res.m ve ıartnamcsl mucibince buharla yemelC 
ml\hsus :iJ ıHh;t bakır ve 30 adet demir kazan Kapa!ı zarf u 
alınacR.c tır. 

2 - Ba!JJr kazıınıarı:n muhammen b d ı 12000 muvakl<•t 
900 llr.t, ıJcmn k·~zanıamı muhammc~ bedeli 6000 ve muvaıtıc• 
450 ııra..t•r 

S - Ei<ıqt;n" 1S.lli142 cu,ma gUnU satıt 10.40 <Is Babata;t 
r.ıb~!l ahu. ;<e>ı.:ı,syonun ·a yapılacaktır. 

4 - H<'Slm VE. rarlııameler her gün 6tleden 90nra sö~ 
ve Ankara. Jzmı• ba§mUdUrlüklerlnde görWeblllr. 

5 - Ekııl!tnıeye gil'(;ceklerin mllhUrlU tekli! mektup·anııı 
Vf'mne p:ır11sı rcnkbuzunu veya banka ıtemlnat mektubunu ııı•I 
olnn kı.Jıalı :zurflarını ihııle gfüıU ekslltme saatln:l"n b r 8"18 t • 

da: mez'{Q; ~omlayon baskanlığtna makbuz mukabUlnde verııtf 
<lır. Poııtada v•ıkı.a gele~ek gecikmeler kabul olunmaz. 

HE8APLAH 
• lklacl&efrtıı 

K9fldestııe ayrııu 

lkraml7eter: 

' Mlet ı 000 linlı' 
ı • 800 • 

1 • IDO • 
• IOO • • • • • • 


