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1 Dola cepbeıtade 

Topçu Atış Okulunun ~1 
~~ 

bu gıl mezunları ~ 
Dün Merasimle diplomalarına aldılar ~ 
ve Zafer abidesine çelenk koydular :: 

Harkofta Alman 
ileri harekall 
durduruldu 

Sor>yetler bu cephede 
karıılık taarruza geçtiler 

SivastopoJda 
ADkara, l'2 (Vlllot muhablrloden)- Atlf Okulundan mezun olan ııubay_ , mez va saraılmaz mllıt birllğl1 belir. Sibirya kalesi dün düftÜ 

r GENÇ NESil-, 
A"NTOLOJiSi 
2 ınci sayfamızda L. ____________ ..J 

Bo.aba davasında 
karar verildi 

Sov1Jel maznunlar yırmişer, 
Abdurrahman ve Süleyman 
onar sene1Je mahkum oidular 

~ .. ,...511111:.lİiJtılıta·~~~~~~~~~~~~~~~ ~~.rı 

Bu )'il Topçu allf okulunu bitiren ıanmız bu~lln saat onda önlerinde terek bitiren subayın hltabeai Ulus ı :Woskova, 17 (A.A.) - Cephe
mbaytanmıza buglln merasimle dip.. mızıka oldugıı halde Ulus meydanına meydanını dolduran blnlercı yur\Jda- den Kı:ztlyıldn gazet..ceinc gelen 
Jomalan ve mtıkA!atıan verilmiştir. gelerek Zafer anıdına çelenk koymuş- şın hararetli alkışlariyle kar§ılanmıı. telgraflara ~öre, Harkof cephe&in-

1 
lılerulmde bafvekU, l4Ul1 mUdafaa tur. Törene İstlklA.I mar§ı ile ba§Jan- tır. de karşılık taarruzlara geçen Sov. 
ftldll, Generkurmay aabaşkanı ve mi§ ve bunu mUteakfp bir genç subay Genç subaylarmırz bu töreni mUte. yet kuvveUeri bir QOk ıdtala.rda 
dll9I' birçok sevat 'bu.lumU§, mektep heyecanlı blr hitabe irıı.d ederek atıl. akip yine önLıinde bando olduğu hal Almanları püskilrlmU..<Uer ve ağır 
Jııomutuu güızel bir nutuk eöylem.1§.. drklan yeni ve mukaddes vaz!fe ha- de Atatürk Bulvannı takiben okulla- kayıp!s.r verdi~. BUUm 
lir. yatını ~erene bapracaklarma arka - rınıı. d<SnmUşler ve yol üzerinde bulu. cephe boyunc.:ı deV8ıtll eden Alınan 

ABiDEYE Çl:LE?ıı"K dqlan adın.o. and iÇmlştlr. Sözlerini nan halkın sevgl ve tezahUrlerliıl top. taaruzlarma rağmen, dü§m.3.ll her • 
..-,.. 11 (A.A) - Bu yıl Topçu az.iz MOU Şefimizin etrafındaki çözUl lamışlardır. hangi bir muvatfaldym elde ede- J 

Ari/iyeye inen An_ıerikalı 
tayyarecilerle bir konuşma 

(Bola) havalisJnde yaptığnn 1 1 Hele bu ~kllcte yetl,tirilen tay. 
tetkik ..,......ünden dönerken ge. l'azaa: yaredler Amerlkada.n aynldıkt&n 
sıeıı ı--ı- ıüni üç saat kadar Ada· ı S bir iki hafta sonra Avrupa harp 
puanada bkbm,. A.rkad1l.Ş1Dl Tc. ASIM U cephelerine girip mücadeleye girl. 
Jı:1rr1a mehnY Rahmi Apak ile ı ------------J tolr:er.ie ... 
beraber 6jle yemeğini belediye 
lokudMmclıa yecllk. İt-eriye girer. 
kel> lctuYıtuaa bir köşesinde ye
mekledld btt.irmll, bln·elerbıl iç
mekte olan bir :Uç yabancuım rad-
70 habsleri anıatda Arfllyeye 
imdUderiDl IPUiilmb Amerlka1ı 
iıa1JU'edler oldaiana aalaauttlk. 

Otlsel lılr *-'inha ••Jiiln
den aJ'&imtlM Ptlrcllii 'ha flr&at-
tım llldfat1e etmek lı,çia ~ 
iaen ft ftrldye ~- eo
ı..... edl1- ba Amen'kah tayys... 
l'4dlerle 7emıelrt.en 80lll'a biraz ko
-.nk. 
uaaı- "lıiif'icJilir. ~ 

taJlVeclleır deyfınee flk hatıra ge
lecek lfeJ', bmılarm hayattır. 7.eVkİ 
mMeNda arafUl veyahut Pfa • 
mü iclD llal'p tanuıedllibli bir 
Wi1a 8lerl bilen genç.ler olması 
ihtta.ıl vardır. Jlalba ld burada 
beltim ~rdUğlm tayyareci genç. 
ı.ria ba t1p tMullar<lu. olmıub. 
iını ullumıık lebt tw1~e halleri
-, laJ'afetlertne, ~lertnin ha- 1 
klflanna bsJımelr blle kif1 idi. Bir 
bo ..l ft cenptan sonra bu b
-tim bir bt daha kuvvetlendi, 

Ba iç g~ biri Jilz bap rilt. 
bellbadedlr. Aıiftyeye mecbmt 
lnlt ,apea tayyare onan kaman
a.. 8ltında imle ve tayyarede ye
di Jdll aikada1 balunuyormuo. 
Dlrt motör18 olan büyük ÜJ•tekİ 
ta~ iki moUSril yolda 
dwmaı. Mechari lnlf banan neti_.-._ 
~ geınçt.m bli'lllbı 90I göztlnltn 

-.ta bir f'IMt.erle ~rtUU idi. Bun. 
dul ,....ı; olduğa uılaplıyorda. 
Remuıip oepheeinde bir Almana,._ 
a ta'J1'U'Mialn meıml!d alnmı bu 
llOlrt.aduı ~k ~mit. Diğer 
&rkadll§lan U'Ullltla blrt -t e1t-
1tin ba;p&nnalI De şahadet par. 
malı arumdan hafifçe yanlı ol
dafa g:ı"bl diğer Uçltncüsibı&n de 
baldınnclıa ehemmtyetstz bir yara 
ftl'ml!J. ............... ~ 
mMıendsn dola)'J hallerinde en 
~bir 1roıh, endile veya bir 
J1lgftlhk hi1vledibnlyorda. Fırsat 
•e lmkb lııahalar y~iden mlca
de~e atm.k :ida t.eftıdcfttt etml
J'e~ göstertyorardı. 

Blttbt sanayi mtleMeelerlnl 

AmerUwım b~ ginnesi he
niiz altı aylık bir hi<lisedlr. Av • 
rapa harp cephesinden dönerken 
Türkiye ha\•asma giren ,.e Arifi. 
yeye meıcburi iniş yapan tayyun. 
nln kamutanı bir sene en·el t:.ıyya. 
reciliğe ln.tbap etmı, bir Am.erl
kah geneidlrı arkad&şlan da he
nüz altı, yedi ayhk talimle yetlf. 
mit tayyarecilerdlr. Bu hal, ıwırl 
halinde tayyare yapan Amerlkalı
lann J1ne seri haHn<le tayyareci 
yetlştinnekte olmalanndan başkl 
bir rey değildir. 

Amerika. gibi hudutsuz sermaye 
vo tik madtlc kaynağı Olan bir mrm 
leket için sanayi müeet'le5elerinl 
harp riha1.1 haline getirmeıc,koll\y
dır. Fakat. bizim Adapazannm be
le<liye lokanbsmda ~önlüğümüz 
fayyarecilerde gördtiğtimöz gtbl 

bir memleket ~nçllğine bugünkü 
harbi ideal mücadt'll~i ola.rıık ka
bul ettinnek btiytlk ,&eydlr, Bu hiL
di&e bOha&oıa UZUll ır.aman harp ls
tenılyen Amru"lkan mllletinin nı
lıunda harbe 1<a111 olan değişildiği 
göstenliği i!;indir ki mühimdir. 

Avrupa ile fren mü· 
na.'c.alô.tı başladı 

ilk tren dün akşam 
Sirkeciden hareket etti 

Yazlığa gidenler iaşe 
beyannamelerini 
nasıl verecekler? 

Vilayet bu husııata ve ağır ifçilerin 'vaziyetine tlair yeni 
bi} tebliğ nqretti 

t.&anbul vll&yetiadea: 

..,, mabadma göre yeniden tet
kh eden Amenb ytU binlerce tay. 
yare yapmak yoluna girmiştir. Mlh
\'er memleketleri Amerlkanm se
ri halinde hup tayyareıııl yapmak 
bbllfyetJni kabul diyor. Yalnız 
Ml'f ballnde yspılan harp tayyare.. 
lerlne 9erl lıalitu1t" 'tayyareci yeti~
tbı"lemlyeeeği ileri stirillüyor. 

Ben ba fddlanm do~loğa , .• _ 
)'il yanlıfhğı d~ hakkında bfr 
fikir ediaebllmek için tayyarecı1e
rin konnıtanma Sördum: 

ğtr :i§çilere verilerek reaml daire, mtl.. 
eeeeae ve fabrikalara gönclerllen mek 
tupl&r hakkmda ne tekilde muamele 

(Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

. ı - MeYllim d•yl81yle •1fiyelere 
göç edenler beyannamelerini aaytlye. 
!erindeki muvakkat ikametgahların. 

dan değil, eaaa lkametclhl&nndan ve 
rerek o birlikl'ere kaydolmalıdırl&r. 

2 
- Halle dağıtma birlikleri atır Harp muhtekirleri - Amerlkada bir ta:vyareri ne 

bdar ZM1U111da yetişebiliyor! 
Aldıfnn oevap IU()ar: 
- Alb &J. 
- 8ls ff wldt 1ayyareeillğe 

hqladamf 
- Amen1mnm harbe gfnnesln

den .ıtr ay evvel. 
- Amerı'kada.n çılcalı ne bt1ar 

...... n olclaf _ .......... 

ifçilere dotrudan dotruya k&rUarmı 

vennıyeceklerdlr. Ellerinde Kayua. Bulgariıtanda temerküz 
Huiraıı ayma alt atır tfÇi ekmek ko lacak 
çanı bulunan atır ifÇUer bu koçanl&. ' kamplarına konu 
n kayrtlı bulunduklan birllklere ibraz 1 Looclra, l'1 (AA.) - Vifl radyo.u.. 
ederek çalrflD&kt& olduğ'U mtıe.eee, 1 na göre, harp mubteklrleri. befincikol 
fabrika veya ream1 daire mtıclQrltL menauplan ve yalan haberler yayan. 
tün• hlt&bell JUl).mıf 1ılrw melııtup tar iÇ1n ya.lnnda BulgarlMauda te.. 
atacaklardır. merkDz kampları vilcude ı•Urilecek.. 

a - Jlalk cSatıtm& b1T1Sklertnoe a.. Ur. • ' 

memi§ ve Sovye.t ha.tları: aeğlam J • 

tutunmuş bu.hınma.lttAdır. 
/ 

Slvaetopolda 
Moskova, 17 (A.A.) - Tu mu

habirinin bugün öğleden eonra 
Sivastopoldan gönderdiği bir tel
gna.f'ta §Öyle dendlrncldedir: 

Ahnan!s.r dün sabah iki koldan 
taarruza. ge~ler ve bir tepeyi , 
~"'ili etmişleıme de ağrı- kayıplara. 
uğra.yarak geri püsldirtülmUşler ~ 
Sovyet kuvveıtlerlınin ~ık ta -
mTtlZl1 ile i1k mevzilerine ks.dar 
a.trbıuı;f a.rdir. 
Dil.~ taarruzu Romen kıtalıa

nnm ya.rdmu ile teharlanm~ da 
Yeniden pfu6:1.irtülmiliJıUlr. Düşm.a • 
nın OOşlta ~imlerde yaptığı ta
urmlıı.r da nctice&iz laılm~hr. 
Alman ileri hareketi dardanılayor 

Mosko,-a. 1 '7 (A.A.) - General 
Fon Boh 'un Haaof cephesindeki 
taanı.ızu m'IIV'8ffak?·ete gilven hlıl

(Devamı Sa,!. Sü. 5 de) 

Libya bırbl 

Almanlar Ahit 
yolunu kestiler 

Eladenin doğusııncla fid. 
detli çarpıımalar oluyor 
Kahire, 1'7 (A.A.') - Ort.a.şan 

İngiliz tehllği: I>Uıı., kuvvetlen 
mlz Sidi ~tsJd mevzilerimize 
kar§ı dilş1naıı zıtıhb kuvvetleri ta 
rafından y3.pıla.n hUcusııu pU.aktlrt 
mUşlerdir. AkromadaJtl mevzileri
mize ka~r dün bü tfüı giiıı d C'\'am 
eden hUcıımlar da püskürtülmüş • 
tür. El'ademdC'Si mevzilerimizin 

1 
karşıauclııı. düşman kuvvetleri htl
cum teıtebıbüsünde buluııamamq. 

lıa.rd.Ir. 

(Devamt Sa. !, Sü. 4 ~) 

Alman ajannna göre 

Dunya vatandaşhğı 
Ruhunun çocuklara telkini 

1 
için lngiltere Ruaya ile 

anlO§mlf 
Stokholm, 1'1 (A.A.) - D. N. B: 

Stoklıolm ridn!Dgen gazetealne Loııd. 
radan blldlrildltJ.ne göre İngiltere Ma 
art! Nazın Butıer, mektep çocuklan. 
um yeu.1 usullerle terbiye edilmeleri 
makaadlyle Sovyet Blrllfl Ue lngUte. 
re ara.mıda ilk mektep öğretmenleri. 
n1n mllbadeleslne alt plAm dün Avam 
Kamarasına tevdi elmlftlr. Böylelik. 
le mektep ~uklarma "dünya va't&n. 
d&§lJtı" ruhunun telkini iatenmekte. 
dlr. 

.... 
Konıllof 

Ankara, l'1 (Vakıı muhabirin-
den) - }'on Papene 11ulka8tta bu. 

lanmaktan maznun Pavlof lle Kor. 
nllof, ve Abdurrahma.nla Süleyman 
bnkkmdakl knrar dün saat Oll ................... , .... ~~ 
-ı n,ao da açılclr. Bel9, mallakeı-.. 
nln blttt~nJ ve ıtmdl karann olnuaa.. 
cağuu ııöyltıdl, Ancak lla lcanria 

Pavlof 

Süleyman 

e.babt muci~ blitUn tahll&tl)'lc 
bllAhrre bUdlrUecıellnl, ılmdl karann 
hUIA8aaııım okunacafmı blldlnll. Oku 
D&D karara cöre. bavullar VASltaaly. 
le Pavlof ve KomDofUn Omert elde 

"9Mlkllft-.... ,_...-.,.,....~ lıııMlr.. 
lattdllan ye Foın l"a))em lldtlrmelr L 
lla ömere u.mettirclllderl n ...._. 

(Devamı Sa,!, Sü. $ M) 

Sümer Bankın ve Etibankın 
sermayeleri artmldı 

Mecliste dun Maarif Vekili bir suale 
cevaben izahat verdl 

Ankara., 17 (A.A.) - BUyUk _,ırra ııımsmedeki maddelerden 
Mil et mecllai bugün Dr, Mazhar fe"flııllAde ihtiyaçlar i~ N.mca. 
Germen'm rei.eliğinde toplanmlf- ı )lllptınlacak ~t ve taılılleıde 
ta tatıblık ohı:ıacalk muafbk1an. ma. 

Celseniıı. a.çılmaa:nı mliteakip 1 deDlerin aranma ve iş.IetiJmeelae, 
Nafia Vekili general Ali Fuat Ce- cea ;muhakemeleri usuJU kulana.. 
bcsoy ve lkt.mat Ve.Dil Srm Day nun ve 3515 sayılı b~ımJa deile· 
birbiri ardınca kfırsüye gelerek tirilen 66 ncı msddO!Jlllin. tad.Uilae 
bugUnkii runamede mevcut Iev- s.it ilumnnlsr mti2aıkere Ye bbll e
kalade i.Jıltlyaçla.r için yopttrılacak dilmi~dir. 

inşa ve tesis erde tatb.k olunacak Meclisin 'bugüJ1IGil iıopl&nı-1& 
m~lıklaı· ~ilılckındalti !kanun ıa.yı. 

1 
kabul .edilen laı.nıunıla.r .-da 

hıı.sıyle, s.w.nerbank ve EUbsn_k Be§vt!kalcte bağlı :matbuat ummmı 
&ermayelcr-.run ~-oğa.ltılmasına daır ··d·· l"'ğ" t .Jt.ı1it ve vazifelerine .. brmm ıüs:ta 1 mu ur u u .e'P'' 
kanun layuıe. m cc en dair kanuna bazı maddeler ekleG. 
müza.kereI-eriıai istcm1şler ve bu . , Et.iOOnk iti'--' eenm.-

1 d"l . t' mesme 'e ......... 
<liledc!er k:aıbu e ı ~ ır. yl'6iınin de 50 milvon lira dıolıa ir-

B~rsa. mebtısu. nevzat .A.yaa'ın tırılmasms a;t kainın layı1ıalan da 
terbwe ve "m.!a.rif tarlhlerinın te. d 
lif etttnlmesi yolunda bir tasavvur var r. 
ve tcşcbbii~ mevcut ohıp olmadı- Y'.anc ibugilnlrli toplanbda lı6y o
ğı h!>.ic:ıcmdaki suanııe karşı Maa- kullan ve en<Jtitilleri t8!S'lu"litma 
rü Vcbli Hasan Ali 1'1lcel tarafm- dair kanun hly.ih.asmm biriDci mfl. 
dan verilen ;zahat dinlendikten mke~ bWrihni.stir. 

Beden terbiyesi 
istişare heyeti 

l'Udr ve ıoıyete , 

Dün maarif vekilinin 
reisliğinde t~plandı 

Ankara, 17 t A,A.) - Bede:ı 
Terı.ıvesi UID\4.": mildür!ü~ mer 
kez istişare heveti bugün saat 
10 da Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücelin reisliğinde topla.nn •ıştrt'. 

Vekil, azarım umumiyetle be
den terbiyesi ve spor işlerinin 
sevk ve idaresi hU8U8undaki dü
şüncelerini sormuş, ve bilhasa 
beden terbiyesi kanununun tat
bikinden çıkan mrluklann önlen 
mesi bakımından kanunda yapd
maaı düşünülen değişiklikler için 
b61gelerde tetkiklerde bulunma
l&l'IDJ rica etmiftir. 

(Devamı Sa. !, Sii. 6 da) 

-in6nÔ Yüksek tahsil 
müesseselerinde 

r k ...... .-!. .. ______ , . 
Büyük Milli Şel Ankara yükae tun.u mu~en.. 
nin imtihanlariyle yakından ilgilenirken, biu r>atanımı. 
zı üatün kalitelerin r>atanı yapmak clar>amızın ela ite. 

dJlerini bir kere daha ifaret etmif bulunuyorlar 

J 
Yazan: Sadri BBTlll 

~ Milli Şef her ctln bir blQ1Ul 
lbtlau ~ lmtlllADlanDc1a 
~ lıulan~. Si,.... lıiJ&'Uedııl, 

Allan baknlmnm, Dd, ...., aot-
...,,_ faldlltelllıdıa 2 

,, ±d,Jle ... 

nah bir mrette eM!:e'" MM. o..ler _ 
oe lllren 1lu tuaalı e"!:e=ıp lll&wl. 

• ..... paoltte .. -- .-...ış 
..,. 1ılr ..... .mlıt .......... 

(Dsı•n 3...,,., "'!/lfltJa) 



_,_ 
ez: ±& 

, - · ~ · . 1 Uçak gemisi 
:• GENÇ NESİL ANTOLOJ!j 1Amerı!~~8S~flblm 

Kısa boylular acaba ne 
yapacaklar? 

Kadın etekleri 
Mareşal 
Petenin 

SilviaŞerbescu nuu 
Konseri 

~yazan: Safder Melih Tümay ~ ~ miktarda tabsisat 
Yerden 60 santimetre 

yükseklikte olacakmıt ! 
AmaterdMD. l'J (AA..) - D. N. B: 

1ng1llz haberler ~ HoUTuttan 
blld!rdl#ine göre ,mod& mucldleri, 
kumaştan tasarruf tıçtn kadın etıelde
ri.Dtu uzunluğunu yerden &lblllf aa.n.. 
tımetre yUluıekllkte tesbit e~k ta
savvurundadrrlar. 

• 
mesa1ı 

• 
V1şi, 17 A.A. - D N. B. Ma-

ıe h&Zlraıı 8811 gtlntl alqıamı Saray 
lJIDemUmda. Romanyanm tanmmış 

n.ıı.atk&rla.rmdan plya.nı.t Sylvla Şer

beaeu ta.ratmdu Kızılay menfaatine 
bir piyımo konseri verilmiştir. Salt Faik a,nldı 

Londra, 1'J (A.A.) - VJn.st,on 
Amerika iıUldhneti tarafmdan uçak 
g-4mlleri.Dden mUrekkep bir tııooun 

kurulmumı ümit eltlğinl geçenlerde 
söylemişti. 

reıjal Peten, iktidar mevkiini ele 
alınasmm yıldönümü münasebe. 
tiyle Fransıs m.illeıt.ine hitaben 
radyoda bir mesaj neşre~r. 

Bil mwlikt ~ammm gala.smda ııeh 
riDdzin g11zlde sanat.kAr ve tanmmış 
nm•Drlflnulan da dlnleyiebec' arasın
da bulunmaktaydılar. 

"Sait Faik kendi üzerine ka- \bulunacağı ümit etmekle 
t>anmış ıhlamur, bezelye gibi yap \hayale kapılmıyoruz .. (4). 
raktır,, onlar böyle söyiendiler, n 

belki 
Mareşal, 11 ha.ziran 1940 tari

hinde y~ olduğu ihtarı ve o 
zamandanberi Fra.nsanm kalkın
ması işinin uzun ve çetin olaca
i.bnı müteaddit defalar tekrarla • 
mış olduğunu hatırlatmıştır. 

Program ev-veıt. BachJ.Jszt'in LA 
mlınör PrelM ve FUğ ıve Franz..Ll&t' 
in Sonot si minörünü çalarak ~la.. 
mış olan plyıuıl.st daha ilk dakikadan 
itibaren kudretli ibir ısaııatkA.r ddn -
ğunu hiuettlrmi§ ve çok e.ncı,ıan _ 
DU§Ur. 

fakat biz söy!enilenleri bu cüm
lede tophyabiliriz. 

"O, ancak "Stc!) nnos Hrisapu
kıs,, gemisinin direğinden bi~z 
daJıa büyüktür. 

"Günlerden bir giin yeni - e~
ld kat"§ı !karşıya geldiler. Biri: 

- Sait Faikin hikaye kitabını 
8f'rd<in mii? Dedi. Diğeri: 

- "Semaver" deki bütün şiir-
ı.rini okudum. Diye cevap verdi 

- Amma onlar hti'ye 
- Ben şiir dive dkudum ! 
- Ne iş yapar? 
- AnCo'Biographi yazar .. 
Kii ~. 'be.bar gelir; nihayet 

ıvft;mnmd& sıcaklar kanat gerer. 
Us:mı. dallarda. ballı dutlar olgun
m.r. hanlaır da kışını ge,·=ıdi 
blhannı teric.etti ve şimdi ihava
nm içinde vmldvan arılarla aynı 
:..n..n..~ı 
~·~r. 
"Sema~" için söylemne<lik 

b.lmadı ve -.·ine !lepsi bir yerde 
birleştiler. 

''Se:maveri okuyup bitirdikten 
sonra ü~ıimizde kalan intibnla
n iki esasa göre tasnif ve bila
hırc tetki1{cdinoe aldnhmIZ neti
oe şu oluyor: 

Muharrir, her muharrire g&e 
~ vcmulıtelif hususiyetleri 
haiz olan hikive tekniği ~itle
rinden tam oJarak istüade et
meyi asla ö~şünmcrrı·. tir. 

O, hiçbir zaman, anlattığnnın 
haricilesme yollariyle ~P"Ul 01· 
mamış. sadece bize "j{endinden,, 
vermiştir. Tclılillerinıde Sujet'in 
münhasıran nefsi oluşu onu nef
sin" tasvıre ve bunun tekniğine 
sevkediyor Sübjclı:tif kalmak. 
her acemi "1ikaveci fibi onda da 
bir zamret . (1) 

Bu kat'i ihüki.im vızıldayan ha
vanm sırtına tekmesini indirdi. 
Dağdan arılarda'' arta ka"an ha· 
lı, menfaat düşkünü insanlar par
nınkl!ıdı. Böylece "Semaverin 
balını lboşa~ttılar. Ne oldv.? !<:im 
aldı? Rim vedi? Belli dei'il ! 
Yukarıda bir narçasmı aldığı

mız şahsın tezad içinde yüzen 
ditrE"r iki cümlesini ilave edelim, 

"'\1uharririn en mühim husu
siyeti. bence, hissine fazla yer 
vermesidir. Bir~ok vazılarında 
kun·ctli bir lyrisme ve şa;ranc· 
lik buldum Bu esas. dose'ları 
ba ka baş1ca olmakla beraber bü
tün vazılaraıda mevcuttur Bana 
bu hıtsu iveti en. CO'k saklıvan va. 
·ı 'Bir Krvının Dört Hikfivesi , 
rıd ki "kediler,, ~bi R"eldi., {2) 

"lnterieure'ü olan hikayeci, se
maverde bütün hasretleri, tema
viilleri, noJ.-.samre :meziyetleri ya
şadığı ic alemini ba.zan bir vesile 
aramak ihtiyacını duyarak an
latmıştır. Kitabı okuyup bitir
dikten sonra haıyatınm bütün 
mikolojik meselelerivle: Fakat 
bu meseleler asla derin deriq tah
m edilmeksizin ( ?> önümüze se
rildi*ini ve bir san'atın teklif c
Cildiğini göri"ryoruz., (3) 

Hakikaten muharrir nev'i şa.h
sma.-n-Onhasır lbir ean'atı okuyu
eayateklif edivor, kabul ettirmek 
için vazının nüanslarını veriyor. 
Fa.ki'~. acaba bu zannedildiği gibi 
san'atlrardaki tahlil kudretinin 
azından mı ileri ~liyor? J\ran<lwı 
!rlbi Sait Fai!>: realist midir? Tek
lü ettiği nevide ne <lerece mı.ıvaf
falc olabilh·or? Bunu hilcavdcri
nin tahlilinden sonra inceliye<!Je. 
~z. 

"Realistler arasında Saif Faik 
in en ileri hir mevki işg-al ettiğ-i 
süp'hesizdir Bu bnaati, hassa
·tan "Medarı Mniset,, ten sonra 
cdinmtı bulunuyoruz 

Üsltıota ~air olan gen<( arkada
şnnız tip \'e karakterlerde bir 
ressam olabildiı!i için, san'atk!r
l:ı.rı ve müı ey,-.. ·!erimizi daima 
sevindiriyor. 

Zamanb okunmasını özlediği -
nıiz büyük kUtleve de hedive:ercie 

Kitabın ilk hikayesi olan "S~
maver,. tasvirden sıyrılmış süb
jektif alemin keooi!':idir. Alinin 
dar kafasının cidarlarında, için
de ne ıztırap, ne grev, ne de ka
za olan bir fabrika tedaisi yapan 
bu basit kazanın i.l{illıCi planda 
kalmış bulunmasına ~öre, esas o
lan Alinin süiet'sidir Alinin ih
tiyar ~masr \i~ır. Sabahları o· 
danın bir vaninda, kızarm~ ek
mek kokusutıu bastıran semaver 
kavnnr.ken. ihtiyar ana, işten 
cıkmış gibi terli ve biraz da pem
be oğlunu uyandırır. 

Ali bir hafta.danbcri çalıştığı 
fabrikaya vollanır. On.un hoşuna 
ı.;iden. evdeki semaveri, fabrika
nın önünde tesadüf ettiği salep 
giiğünıü ve askeri mektebin bo
razanı, fabrikanın düdüğüdür. 
Ali basit insandır ve her insan 
gibi de biraz şaird~r. Buraya 
kadar hi1{aye doğru dürüst geli
yor. Fakat birden, Alinin anne
sinin ölümii, umumi tahlili 'ba."}ka 
bir cepheye doğru sürüklüyor 
Bu ö1iim o kadar alelade, o kadar 
sessizdir ki Ali bile ş~ırmış, ya
oacaıhnı unutmu.cıtur. Ölüm kar
şısında Ali de, muharrir de, hc
oimiz gibi mütevekkildir. Yalıuz 
Ali, biraz da soğuk kanlılığını 
muhafa eder; bu vefalı ölüyü se
ma.verin önünden kaldırıp kendi 
vatağma ~ötürür; yorganım ör
ter, soğumava başlıyan vücudu 
ısıtınıva u~a,şır. 

Alinin icinde bir ihtilal vara
tacaP.rnı sandığımız bu ölüm, hiq 
te tahminlerimizi doğru çıkanm
vor. Ali yine eski ameledir; yal
nızz değişen semaverdir, 

Foku.rduya.n, bir fabrika baca
sı gihi tıslayan bu iptidai, dina
mik enerjiler membaı verine, daha 
ağır başlı ve hastahane kokulu 
salep güğümü önümiize çıkar. 

Sa.it Faikte, Saıbahattindeki gi
bi çerçevelenmiş mevzu ve dam
e-alanrnıl} Cfj}ıa.s karakteri aramak 
hig te doğru olmaz. fak.at biki
vede rnev~dan feragat e&me -
viz Yukanda anlattığnruz "Se· 
maver" hikayesinin mevzuu, esas 
vazının öldürülmüş şeklidir. Çün 
kü hikaye ifade edilebilecek gibi 
derin ve içli bir mevzuya dayan
mıyor Sekiz sayfaya sıkışt:rıl -
mış bir :Ali. bir semaver ve sa
lep güğünıü ile bir de d:ıh::ı 9;eri
de kalan ölü vardır. insiyakları 
itibarivle basit insanlar ne !kadar 
büyüseler yine çocuk gibidirler 
İşte Ali de bunlardan ibiri Öy e 
mnıanlar olur ki <;ocuklnr bir tah 
tadan büyük transatlantik, bi: 
semaverde kaynryan sudan fab
rika ve bir ucu.rtmada.n tavvare 
ta:havyül ederier. Ali de r,:· ....... 
değil mi? 

Kavnryan, ara.sıra kenarından 
buhar kaçırarak tilrlü türlü scs-
ler clkaran semaverde, sükiın i
çind~ olan. bir fa:brika tahayyül 
etmiyor mu? 

Hikaye ifade baknnmdan hi<t 
tc zengin de-ğil. fakat kulakları
mızı tırmalıyan ak::;ak.Iıklara da 
rastlanmıyor. Yazıda oldu~ gibi 
nakledilen bir ic hali var ki okL!
vanlar bu haletin tesirindedir. 
Sabahattinin "Kaı?nı"yı bugün
kü mod&rn va.sıta!arın nüveleri 
olarak almasına >berıoor, Sa;t de 
''Semaver''i buhar sanayisinin. 
Yamaç. 

basiti ve ~e~21 kabul ediyor. 
L1<i san'atkAnn ,da işlediği bu iıld 
materyal tam verli ve Türktür. 

Şlmdl il~ edildiği.ne göre, Mldv&y 
denız muharebesinde batmıt olan 
Leksington uçak gemisinin yerine 
ayni iımıt ta11yan blr uçak gemisi de. 
nlze lndirllecektır. 

Kurulacak olan ~00.000 tonil!toluk 
uçak gemi filosu için 8 milyar 1508 
milyon dolar taha~at ayrılm.Iştır. 
Yapılmakta olan kruvazörler uçak 

geml.l!ll olarak denlzo lndlrilecekler • 
dlr. Bundan 11onra da gemi inşaat tez.. 
ı;t.ıııan uçak ~emlsl yapacaklardır • 

A vuslrµll}a l/a 
Hava akınları 
şiddetlendi 

Harbin baıındanberi Port 
Darvine en ağır hücum 

yapıldı 
Avusturalya müttefik umum\ ka. 

rarglhr, 17 (A.A.) - DUn A"t'U.Stu. 
raıyanın §ima.llne harbln bqmd&nberi 
A vusturalyada görlllen en blly1lk ha... 

va akmlan yapılmıştır. Japonlar iki 
cephede ağır :taamızlar yapark&n, 
mlltteflk hava filoları da §imal batı 
ve §imal d~ kesimleriıı~ki Japon 
Uslerine kuvvetli taarruzlar yapmf§. 
lardır. 

Darvin, günUn dördUncU akmm& 
maruz kalmıştır. Bu akm 19 §Ubat

tanberi yapılan en büyük ve en ağır 
akın olmuştur. 

Yeni Gine üstündeki hava çarpI§
ması da bu çevrede şimdiye kadar 
cereyan edenlerin en bUyUğllnü teşkil 
etmiştir. 

Port lıloreabiye yapılan ı,lddeUi a.. 
kmın atırııttı bugUnkll tebliğde dört 
müttefik uçağmm kaybedilmiş oldu
ğunun bUdlrllmesiyle anl&§Itmakta.. 

drr. 

Mareşal. bugün de başka. türlü 
Bir baçak ayda oir lisan Jruiıanmryacağını, ge-

• cen iki senedenberi, o zaman v:-

Alman 
denizaltlları 

8.lf mılyon ton müt- ~imiş olan ~ıe hükfunetin idares_i-
ll! ele almaktan. muha.samata nı. 

t f "k ·, b t d la hayet vermekten ibaret bulunan e 1 gem a 1 r 1 r bir kararın çok doğru ve elzem 
Bcrlin 17 (A. A.) _ Alman oiduğı~nun r:ı'.?vdana . ç~ış bu-

-~" ~ "k · Alman denizal. lundug-unu ihsas etmıştır. 
... t~ =ı ~ı _en, a.l.tı hafta. zar• IIükUmetin bazı hatalara düş-

ı g erının son ·• ld v hakkakt Hük~ 
frnda. Atı.an.tik denizinde şimali m~~ 0 u~ mı: . ır. .. .. u-
A eri.ka d ğ oohili açığmd:a cıı • met, halk mtıhıtlennde hukur.ı 
nı1:, d~d~, Meksika körfetzin• "'ürmekte. olan sabırsrzlığı takd·.~ 
d Akderıizdc ve ~imal buz deni· ctmektedır . 
z~de bir milyon t~nilatoda.n fazla • Fakat eski usullere dönmek. 
h · de düşma.n ticaret gemisi F rımsavı kurtaramaz Maalesef, 
~~mıı söylemektedir. bütün Fransız1ar. g-örülccek m 11. 

Aimaıı kitalarmın Kcrç yarıma· "ZZatn V• i~i başarabilecek durum
dasmdıa ve Harkof kesiminde yap. da degıldırler. 
tıklııın taa.mız ha.reketler.l esn:ıf'm Mareşal, Fransızları disipline 
da Sooryetletin uğradıkları kayrı> • ve fedakarh~ 1_"Uhtt ile harekete 
hır a.yni spik~re göre 450 000 e· davet evlemıştır. 
sirdc:lı tahrip edilmiş• veya iğti • Mareşal Peten ümidini kavf>et·

1
• 

nam o'ıunmuş M51 toptan, 1820 memiş, Fran.sanın bizzat kPndin 
tanktan ve 1000 i mütecaviz u .. bulacağına ve bir ieroddi.i.de ka-
çaktan mürekkeptir. vuşaca.ğma kanidir. 

yeni bir Amerikan uçak Bomba davası 

Banda mma cm daluka kadar blr 
fasıla "Nl'11enk isti.rahat edlldlkten 
sonra ytne programa deYam edilml.§. 
tir. 

Eoe«>cı"tw TOkkota'ıam Aııdricu. 

nun Salt (1 d lamm) .,.. .Andante'aln.I 
Dnıgol'nm iki damıml ba)'Ok blr me • 
hanıUe çaımı;v, Rı:ımm kcmıpozl.tör

Iartntn eeerWl olan. bu mu.eUcl parça_ 
larmı ça1&rDn piJ'aııiıJUJı duyduğu 

aamim1 MJ'9C&D tutl&ra dokunan par 
malı.1&rmdaJd 1JOııplemedeıı Te ayni 
umanda Jr::anetu bir tekıı.lk1e muk: -
ted!!' bir muUıi l!ade.lıll tamamb1c 
wrebif.dlb anlqılıyordu. 

Bun.dan mma mOdern kompaml~r
ier<J.ı DetıcwJ"Dhı Suda Tematılar Te 

Donanm.& 1.simJl eeerlerinl .,.. Albe
nizden de El Pu6rto ve NaTarro ı&m.. 
ll Nel"lerinl bllyGk btr mUftlfaki"8t... 
le çalmıfta. 

Dinleytıcller tar&tmdan çok elJDtLa
nan plyanı.t buDd&A llOma Procrazııa 

iIA-ve oıarak CboPA._ bir ett1dtill 
bO.ytık blr arzu w ..,.atktr .,...._ 

gemı.sı 

vstmgton, 1'7 (A.A) -Bahriye na 
zrrıığı Mercan Ootıizl muharebesinde 
kaybedilen ·'Lexington,,un yerine geç 
mek Uzere aynı adr taşıyan bfr uçak 
geın1.sinin pek ya.Iu:nda deruze !ndirL 
leceğini blldirmıttir. 

(Baştarafı 1 inci sayfa.da) ntyıe çalmJfbı'. 

LlbJa harbi 

için bazrrlrkl&rda bulandnklan ve bo KDrto'muı taıebelll olarak JıtJ...,,.. 
arada ııtWı tallmlerl yaptudlklMI ka. ça1Jtan Sy\Tia ~ kUTfttl1 bir 
bol edllınelde, ma.b.kemecıe bo IUlkut piyano ~ mallktir. Apl • -
ruJ.lnlıa Sovyet mammıJar ~ manda daya§ kabWyettnl ,ahsmda 7fll 
luİ.zırlıwı.dıtma dair vled&nl kanaat left;iren bn k:Iymetli eanatkAr :S.tho
baad olduğu ve yine bavullar ....ta. ven ve Badı gibi musik11latadlarmm 
•lyle SWeymaııla Abdilrrahmaıım O. ldA8Dc eeerterln.e çok cfddl olarak CA

merle P&vlof ve Kornllofoa *""'...,... ll§Dl.ll ve Paria, Varıova ve BokıcJ& 
larma yardim ettikleri ... ı..,ırutm- gibi bO\YUk muaDı:S merkezlerinde de 

(Baştarafı 1 inci sayfada) dan bu salkut baftıket1 t,arnamM ma koaaelter ftrenk fanmmı§tir. A.nkara 
Kahire 17 (A.A.) - Ha.vas: vattaaı: olaydı Türk 0eır.a KaaoDDllUD da n1t k.on.lleırtnl nrcnırten eonra ta -

Gece askeri ka~aklardan alı- 450 ncl maddeelnln dördüncö. bmdlDe ta.nbuld& ftldSll ba Ddncl koneer §eh 
nan haberlere g9re, kuvvetli b · :- gör&, munrmlaım ölüm ......- rimlzde mmlJd1'e aWcadar olanları 
mihver devriyesi Sevidi Rezakr. çarptınlmalanna, takat ~ ftDl ııevindirı:DlfUr. 
doğru ilerlemiştir. öğle vakti. i '~ tefebbüa ballnde ~ aa., KoDMr'den aom& Syivia Şerbeacu'. 
müttefik kuvvetler hala AkrO- yet maznwıtardaa .Pariof ne Kondla. ya ·~1 taramı&h"""'btlket ç~kıcr 

A • k d mayı muhafaza, ediv~dardı, fa- · fWl taammütıe blr adam IDdDımeile hediye edom~tr. 
merı a a kat düşman ~tlen G~a tefebbO& edip rıwn vuku .... ......_ Soavt K~ 

ile Tobnık sahilvolunu kesmege ıımc1ıua dolayı ~ .,..e, aırr ============ Bir plaj açığında lliUH~fak olm~lar~. Eladem'- bapee, ve Abdllrıahman)a SGleJD.13. 

l '•l ti t W lll in dogusunda. şıddetlı savaşlar nm t1a IRl1kMt 1ı.uır1a.ma J!JiD.cle maı:- Çekyada idamlara devam 
ediliyor D CU8 9am oluyor. nonJarla t&nqmalarmdan" :raı*m-

torp!Jl8Ddl Roma, 1'7 (AA.) - İtalyan or- larmdan dolayı: ooar 11ene af1r Mpee 

N89York, 1'1 (A.A.) - Blr dllşman 
denizaltısı, birleşik Aınerikanm doğu 

sahlllnde bir plljm aqığında birkaç 
bin yllzUcUnOn gözleri önünde ild şi· 
malt Amerika ticaret geınimni torpil. 
lemiştır. İki Amerikan bomba. uçag-ı, 
bahriyeye merunıp 'b\r ~ kabili -
ııevk balon ve 8 kadar harp gemisi 
güratle vak& mahantne geJ.mteter ve 
bombalar atmI.!}lardır. 

Bahriye nazırlığı, denizaltı gemim • 
nin Akibetl hakkmda hiçbir haber ver 
mlyor. 

du1an umu:m.t karargiUunın 749 ınahkamlyetlerine karar verllmlştir. Londra, J.1 ( A • .A.J - Berlin 
nUID6Z'8:lı tebliği: Karar ltttfa.kladır, lm.bW temybdlr. radyosu, 26 Çdcin da.ha idam E:• 

Mihver larvvetlerimlı Mamıa.ri- - dildiğini bildinni.ştir Bunlardan 
'.Irada.ki hareketleri milsait suretle Şark C8pb8SiDd8 dokuzu Heydnlı'e karşı yapılan 
geli.~ektedir. Akroma. ve Eli- . . f'-.:1-) suikastten dolavı malıkUm edil· 
dem bölgesindeki mü..,wıkem ve (Baştarafı 1 ıncı say uaa mişlerdir. Bunlardan biri hakim, 
ısra.rla müdafaa odilen düşman <1iren bir şek.ilde bqJamıcpıa da, biri avukat, biri öğretmen ve bi· 
mevzileri çetin sa.vaşla:rmdan 800• Alman 11.eri haz'eketi şimdi Sovyet ri de profesôrdür. 
ra ele ge~tJr. Aynel Gam. Jatahı.n tarafından tedrict bir su. 
hının almmaaiyle biten hareket l!lıl rete durdurulınaktadır. Müteaddit 
resmd& e1do edilen ve tlmdlYe ka. kesimlerde Sovret kıtalan b.rft 
c.te.r •ylla.n ge.nimetler, 224 ı.ırhlı lıücuımlar yaparak Alınan mcvı.ile
a.raıba ve otomobile, 85 topa yUz. r:..nc giriyorlar. DooeÇ Uzıerinde 
1ttce motörlıll amOO.ya yükselmiş- Almanlar t.a.ra.fından ağır tanıkJar 
tir. Buol&r Jcsmen tahrip edilmiş ve piyade vaml:aeile mptma çalışı-

('.eklere son mtlhlet 

Stokholm 17 (A.A.) -Havas: 

v~ geri kal8n ~olunmuştur. la.n önemli bir geçidin Ruslann. 

A ..... paya tik trea Şimwye kadar topJa.nma ka.mplan. f:linde old1ıguv da.ha. önce bildhil • 
"• • na gönderilen -'-lerin sa.vmı altı ~ J n1işt.ir. Ruslann karşı hücumlan. Bir müddetten.beri Avrupa.ya 

tren milnaılal~U 1llrtarma 9\lretile 
vnp~lmaıkta idi. Şimdi. Meriç ve 
Arda Ü7'~bıdekl köprüler in.~ e-

lfilıi geçmdrtedir. Hava kuvvetleri Pon Boh hat.lıa.rmda. açıılan muur 
Tobruk lbnanım bombe.lıuw5 ve il~ zam ged"klcr sayesinde milmkıUn 
Curtis uçağı dU..,,~llijtür. olmuştur. 

o Idiğinden Avrupaya. ılk doğru VllAJ8tlD tebUll Abnuıara göre ... 
tren diln a.~c.c;am 21 de Sirkeciden Bertin, l'1 (A.A.) - Askeri bir 

Prag radyosu halka. hitaben veni 
bir bevanname neşrederek, Heyd_ 
rih'in ·katilleri haldmıda mAlı'.'ı· 
matı o!up daı perşembe :ıkşammıı. 
kadar bu ma.lftmatı bildirenlere 
bic bir ceza ver!1~ir", lbıı 
müddetin hitamında 24 saat da
ha son bir mWılet verileceğini 
rövlenıiş ~ ba müddetin akabin1 

de ele g~lrilen malOmattar kim 
selcrf n. aileleri efradı ile birlikte 
kurşaae. di7il~~k1trlnf ilin etmi} 

lınrcket etmiştir. YolcuiaTrn ~ya (Baştarafı 1 inci sau/ada) membada.n öğrena.ldiğine güre, no. 
v:e p::ısaport mu'.lyeneierl İ!'!vilm- yapdacatl vUAyet.te hazırlanıp baml- neç'in §8ricmıdııı Alıneıı il~ri hare
gmdda ys.o~lac.'lktrr. A vrupadan malda oU.n bir t&llmatnamcde bütUn keti muvaffaki:yetle devam etmek 
ilk doğru tren de yannkl cuma t.eterrOati:rJe teeblt edilm1ftlr. te<lir. Bu nehrin mansabında. lV 
~nü ~bah 6,50 de l'lchr'ımlze ge- Hallt datttm& blrllklerinin letekkU ~ köprü.başı tesis edHmiJJtir. 

tir. 

Beden teabı,eıl 
(Baştarafı 1 inci satJfada) kocelrfir. lüne alt kararname 8\Jl'eU ile bu ta- Alınan taıırruzla.rmm. /ilğrr kayıp • 

DHfor t:ıTaftAı.n t~t:rnibul110. Edir- llmatnameden, allkalI bulunan bUtUn la.rla. geri püskürtüldüğİine dair Vekıl, umum müdürlüğün Maı. 
r.e arasmo:ı. da doğru tren müna- resmt datre, ha.lk b!rliltleri ve husust MMkoV!l. rad.yoo:u t:ı.rafından vet'i- arif Vekilliğine bağlanması hu
~l:ttt dün başhnımno. Edirneye mUeese• ııe fabrikalara g6nderile - len ha.'beirlı?ti alakadar Abnan mah sueunda. BUyük Millet Mecliai 
ilk do~.ı tren di.in ~~ah 8.35 d~ cektır. füleri laı.tiyetle tekzip etmekte • ve hUkfunetin görilşlerlnt anla.t-
~irJ<e::-Moa b:ıl'eı'lret et.mi!-ltir. ~ - Mlln!erit olarak çalışan ağır dil'leı-. Alman kıta'!armm düşmanın mLc:; ve bir kül teş."il eden terbiye 

tık tfo~rn tren Edim~e ~ mukayyet oldukt&n halk da. mukavemetini lorarak ilerlemeğe işleri ara ında beden terbiJ98& 
frtma birliklerinden alacaktan mek- deıvsın el:tiklerl Ve pek :ı?: kayıp. 

Edime, l1 (Va.kıt. muhabirin- tuplan dotrudan doğruya ka.z.ı. iaşe lrır vercH.kleıi mr !Kere daha tasrih ve ~por dava.smm şümul ve e-
<lcn) - On cl!Srt bU<;uk aydan fe!llkleriDe g6ttırerek maball1 zabıt& Pdilmektedir. bemmiyetini belirtmiştir. KQtle-

İkincı· hikaye olan "Stelvanos sonra tstnnbulean Kanı.ağaca ilk nin beden tet'bi~·esi i"İn sa.hali vasrtasiyle o 1fte hAlen çaıı.rp çalış- J :. 

Hrisopulos gemisi .. nde kalb ta.. tren"n geliş\ Edirnede sevinr,li bir madrkJarmı ıtesblt ettJreceklerdir. :(. ~;. :r. neşriyatında radyomuzdan iSti· 
d V• • B" · s n n .-·... hadise olmu.<>tur. Tren $'1.8.t 18,50 f d ed rek --e- t ·nıer mamPn eITTsır ır ın ı:ı ı 'u,. 5 _Ağır mçfl.er 20.G.942 gUnUnden Berlin, ıA• (A.A.) _ Alman ordu_ a e e - umwıu emrı 

karaJcterlerinde~ nasıl psikoloji- de K'l.ranmr. isfrwonuna. gil'miş - itibaren mukayyet bulundukları bir . ıarı başkumo.ndanlığmın tebliği : Yaptırılır.ası te§ebbüc;üno girişil. 
· • k 'k ~ k- k tir. Kala.bcılrk bir haflc lküt1esd. bu • d ı ı.,~ml t ~ını cı arma mum ·ı.ınse, ar ·a tiklere müracaat ederek mektuplarını Düşmanın çok §lddetU ve uırarlı mesı e mrar ......,.. mış ır. 
..ı. ta.bı ı hal' d ı mad:ı i.9ta~f)ncln hazır huhmmuş. arı(ava o ar ın e sıra an- almalı ve çalıııtıklarr müeasese mü _ mukavemetine ve arazinin gö.tterdiğ! Azanın, ileri sürülen hususlar 

t · I rd k ı rd tur. ~ vrrca mero<:ıim yap·Imnnm; -
1 mrs asvır C en, onnşrna a an dUrlUklerlnc götUrmelldirler. Birlikle- btiyUk gtıçlükleıre rağmen Sivaetopol halcl<ında tetkikler yapabilme e-

d T ·r • k d .. ·· ı · fır. Yarnı ~batı ela Sofraya geıçc-
a r:ı on un ~u usunce crı- rinden mektup almn•'lln ağır işçilere kal&lne karşı Alman ve Rumen krta- rine imlin vermek için, isti.~ 

---------------- · ok 1 k b"ld' <'ek o!an tren beklc.n...'Ylektedir. ,, nı. ruhunu uma.;: a ı ır. kartları verilmiyecekUr. ınrı tara.fmdan yapılan taarruzlar L heyeti gelecek toplantısını 3 • ------ ---
~,...--1'-l_A_f_:.-~ı 

* Bir p.ıı..ıtckiri mııhkemeye sev_ 
k tmek ahaliye binlerce lira kazan. 
dırmnktır. 

* Götenbeırgiı:ı ihtiradan 80l1r& ek.. 
mekais kaJ&tı, Koıombwı eetaıet içiıı 
ele ijJıdQtü abtll oıu.n.ca a çok mezi
)"'et .-lllbl olm)&ı'ln "bedbe.ht olanın 

bagma - ~ cıu.a- be.ı'&n y.. 
rıne dttr ft ,eııer y..,_ semadan,, 
de!Mfıl lıllıllıSml ........ 

(Devamı var) 

1 
6 - Ellerinde geçen aya ait ağır lcrleınekle bulunmuştur.. Düşman ~stos pazartesi günü yata.ca.k· 

Ne '"'emeft!Qeli ? l l;<:i kartı koçaıu bulunmayanlara bir. miidafna sı:ttemindc meydana geıtlri. tır. 
l-1: l!l'lll liklerlnce do~rudan doğnıya normal len gedlk'cr çok genişletllmlş ve tah- ============= 

(•) 8a.bııhattın Ali hakkındaki ~n. kartlan verilecektir. itimat hatlarmda derinliğine birçok "l ,J l 
kld yaı:ıları 8, 9, 10, 11 ve u haziran ktal 1 t T 1 d k F uzu i en seçme er: Diin sa.b-ilı çıkruı mmetelerden Bunl&·cLın ağır işçi olduğunu iddia no ar açı mııt ır. epe er e ço ~ ~~~-~ ....... ~--
sa~·ııaruııızda çıkmı•tır. Udaf dil ·1 1 ,h.,,_,_A_ L~..11 "' " biri yenidm el kon.'"Ila kararım edenler kaza ia:ıe şefliklerine mUra • m aa e en mevzı ere .,,UJUUI,.... Düştüm bela-yi aşka, u.ı..n:u-

(1) ıs a~ustos 986 Servellfünun: haber vcriM<en (Bi!ümum ltağıtl- ea&t ederek ne şek!lae hareket ede _ ıar çetin çarpışmalar sırasında. tk1 ta. mend-1 ur Du;n 

Zahir Sıtkı Glivemll. ]ar) t.erıkı";i>ini kullıı.nmt!2. cek!erinl öğreneceklerdir. raftan yaprlan kanat taarruzl&riyle İl şimdi benden aldıp pendi 
(2) 10 f'ylUl 986 Scn·etiftinwı: Za. (Bllfunum ... ) ıbiltün ya7.ı yazan- Mısırda ilk kadın pilot zaptedllmtşt:lr. bana verlT; 

lıir Sıtln Oilvemli. Iar bile buna artık kakmlerini do- Kahı~. 1'7 (ı\.A) - Llnda Emin l Sabahın ilk saatlerinde Slblrya ka- Her denlsb.ilen umma, Fmftli, 
(I} 17 eyJll 936 ServeUttlaun: kundıırma.z olduı':.ır. 1 Messut :Uısır'd& yo1cu ve eşya laşı- lesl hUcuml& işgal oıurunu§tur. Hava deva-yi derd, 

~ hlr Sıtln GU\-emli. ı (Blitün) tlemeli, (bilü.mum) de- j yan tayyarelere pilotluk yapmak me- kuvve~leri piyadeye !;Ok ta.kdtre şa.. !Sabr eyle, ol ki deni veriibdtir, 
.W 1 _.MI Sene*HI: •: Zlp m~ ~yetini alan ilk genç kızdlS' yan bir önemle yardım et.ml§tir. ded Yedr. 
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Fikir ve Sosyete 

inönü yüksek tahsil 
müesseselerinde 

ıc:-. ... : : ................... .._._ ....... _ ~lüW@J!ll 
Karadenizde bir TOrk 

(BQ,ftara/ı l fflCi saylolJa.J mot6r0 battı 
Yeşilköyde 
bir kaza 

K !rtasige illeti 
blııuıiı alAkanın ilk ifade ettltl ml-

"- -..ılokeUD, mula&aç okluju mL -.. ... ..,den ciddi 1ı1r au.. 1ate.. Bir adam trenin altında 
'-elı: mnkUnde bulanclafuna anlat. m ~! gOn enet Karadeni.zde bi~ Bunlardan Recep adımıli tayfa kalarak ötdü 
~. ret~ su ~~~~ış mil ka~ur. Boiulduğu T.arnıe .. ._et -..ı-..L. biri•; dün og-": 

l'tHmek taMIJ Nmı tamamla.yan ~ birısi ~™uş• di· dilmektedir ~ ~ . ..., 
,_'-"··· •l.........,"'ı her bucakta :rtk.. ~ kurtulmUftur. CuniburiYet moıtöril 4:9 ton hac le Oııeri, Yeşılıköy ıstasyonundan 

......,. • ..._ Gelen uı. h -....s--ı- l l · -'-yd· ,,.......,. fta,..._ dıra ~km,, o sırada gelen banliyö ttıı, lbtıaum üMüD 1a~met1 uıac.k w .uA &;ucnı::n~.11 an aşı - mınu;: ı • .-u~r, Y-...., Yıl - treninin .. " den k~ al-
~ 7and&n memıeıtctın fikir .evi,)'e- dıgma göre, Zongutd.p doğnı na .aıt olup ~dri Yıldıranın ida- tında k-
tt.ı, bir yaac1an gireootl itin~ hareket halinde bulunan maden resınde seyrediyordu. Yakup Yıl Ahmet birk · metre sürUkle . 
"-1 yWuıe'lteceldlr. Bu iki vu.lfe blr- d.~~ğl yüklil "Cumhuriyet,, mo- dıran. ~dan bir müddet e~ k tekerlekl:. altında parça • 
....- ,-özde yüa ba ıdır. toril •. ~aradeniz Ereğlisi önlerine Karadenızde tı>~illenmek Sllreti- nere . . 
llıımıeketm aldr ııe,iyeslDI J1Unlelt ~eldıeı vakit su almış ve batmrn· le batan "Kayıiakere" motörü - lanmaıkak~ıy~~:" 6brı.PJ· 

-._ ~tıe' ~m1-1e temeıkllr. tır. Altı kişiden ibaret olan mil· nün de sahibiydi. :~aı:W:vinle~~! ~ 
illa_. ..ıı IDlllet.çUlk olan ba rettebat, denize döktılmilşlerdir, el koymuş, Alımedin cesedini mn-

~Jbııa, - tıull ederken "".ftrk mlUe. 'lııı 1 e• &yene eden Adlive doktoru defni-

:::=-==--~=;;: tJHlllllJJJJt ır katil ne nm.at venn~_·r. __ 

~P .,.......,. lıııaldd1'e ~rmak l iki eroinci ve esrarcı Y aıı küçük olduğundan Ortaokullara talebe kaydı 
~ yülmek Mr m. ~ine. kır. k l d altı yıl hapse mahkUm itleri 
~. pul•'*" kurtolmat aağ _ ya a an l 1 oldu . Orta tedrisat nıüeııeeselerinin yeni 
"-. iyi lıler 1ılr kafaya Uıttyaç ''ar. Sabıkalılardan Rifat ile arka- Bir müddet evvel, Yeni şehirde talebe kayıt ve kabul !gine alt hazır. 
.... daşı Mehmet, dün Aksaraycl:\ bir şarapc;ı dükkanında içerler • ltklara baıııanmııtır. btanbul maarif 

'l'llnc milletini mOMU mllletler IK'. şüpheli bir şekilde dolaşırlar -1 ken, bir kadının : müdürlü@ hangi okul mezunlannm 
ken, zabıtaca çevrilmişlerdir. Ri· _ Tahtakaleliler erkek değil _ hangi okullara girebileceğin\ gösteren 
fatm ~rinde 31 paket eroin, tiir!cr! bir liste hazırlamaktadır. Talebeler. 

mua91r milletlerin fikir rn Melımette de esrar bulunmuş h('r 1 Lafı üzerine erkan kavgada, bu listelere göre kab'.ll edllecekterdlr. 
hayatına köprü kurmak, beteri- ikisi de Adliyeye verilmh;lerdir. 

1 
Necmi adında birisini öldüren Aynca talebe lflerlnl. mll!JkUllerinl 

-. nktr ft teknik yUrl1yüeO..e .._ ı K l B k ·ı k d" halle\.mek U?.ere muhtelif mıntakalar. 
YANKES1C1L1K e:ına uvru 1 e en ıne yar- da birer okul aynlarak bu ı .. ıere ba-

aydmnmk demektir. Bu, bir kaç dım eden arkadaşı Hacı Bayram -s 
~ate. .. f1k1r ve ilim ve eanat a4a. ~ 1 h t Al uhak l · kan bürolar vaz\fH\nl göreceklerdir. 

...... _, Davutpaşa caddesinde 98 nus l ve h <' me in.in m eme en .lı(l\alrUleri olanlar buralara baş vura. 
meymc11yett ııe - 0 ecııtmıı marada oturan Kazını. evvel!,i 

1 
dün ikinci ağır ceza tarafından ...._.. 

B 1 ln _.,.,_ ,._ __ . L • caklardır. 

unun r .......... m ......... er akşam seb7.e Halinde bir kabzı - I "tirilmiştir. 
in memlekeUu mbevl ha,raııını mala para verirken mechul bir Mah!rnme, Kemali evvela 18 se· ---"· 

ıtırme.t memleketin nıhl dekonı. vau.kesici jiletle cebini keserek ne hR'ISt' mahkmn etmiş. ancak Pazar günleri seferler 

. Bd gün evvel, Asim Us lmtMiye 
cillkten llk&yet eden bir mable 
fumJ!t \'e Bolu ormanlarından ıs. 
tanbal odun ihtiy.cmm temin etli· 
lebileeeğini söylemittJ. Bola \'a

lisi, bma düşün~ııek kendi idaresi 
~"l'e8tndekl ormanb.rdan ha o
danlarm almablleceğmi blhtlnnit
miı. 

Aıtua Us, Jmta.<jJyecUiğe dffkli· 
terek ba fırsatm ~mtmamumı 
h.tlyorda. Ge(en krş, odun kömür 
yolduğuıum 1ehrimize çdtlrdiği 
acılan llep biliriz. Kızgın yaz gön
leri blle bize o l<arb gthılerln rz 
tırabmı nnuttunmadı. 

Çepçevre ormanlarla kqatıl. 

nuş, İlll:aabul gibi bir gobek &ıehlr
de odun.<ıuzluk, gerçi akla güç sı
ğan bir şeydir. ı\Jna l,te ek!m g~. 
liikle alabildiği bu mesele ılc ko!I. 
1.oca bir haki'katUr. 

Bugün kiraz me\.-siminde, yani 
atalamnu:m tedarik tak,·imine 
gorc', t~ odnn :.:;mür alacak m
mandayız. Fakat <·iılAI üstünde t!. 
tbljl, etmrmek, bulduğumuzu öpüp 
!;aşımıza lmyma1t şarUle, odnnn ao
cak on iki liradan alablllyonız. 

.. Yakacak ofisi,, nln ne y:ıptığı. 
nı, nrrel«-rdc dı-polar kurduğunu, 
kaç bin çeld nılnn, ka~ bin ton 
komiir yığdığını bilen yok. Yshuz 
l:ınmnu · odunC'ulann 'lyaUan ke
~ if'erlnce ~·üksrıtiıderi, bize endi. 
şc \"eriyor. J;ğer ofis, bu Uenli kar. 

yenJ bir ~re aımur Jcap eder. 146 Jir:ı bulun:ın cüzdanım çal. vaşr l.8 i geçmemiş o1duiundan çoğaltılacak 
au bale ermek DDlUlduiu kadar 6 13 - . d" ·1 • B • l k t l mıştır. c~zas• sene gune ın •rı mış- Pazar ~Unleri sayfiye yerlerine gl. uz S&LI§ arı on ro 
OdeA'U4ır. ATl'llpa tarihinde riine- Zabıta bu cür'etkar yankcsic:- tır. Hacı Bayram 2 ay 24 giln, den halkı tqıma.k üzere na.kil \'ası. ediliyor 

seç ginnı,, fakat ıa-. bir za.. yı· aramaktadır M"'hnı"'t Ali de 10 ay 15 gu .. n :ı.-'" talarmm tat'blk etmekte olduldan ta. Buz saklıyan. satışta iht!Aa:-
cla bütün mcrtıalelm .. mış olan haose mahku· m edı'ı-ı .. ıerdir. Ay 1 

ıs KA oaU9 rifel rın ihtiyacı önlemeğe klfl gel. yapar.. buz bayilerini tesbit etmek 
ekeUcr ı.-a.r4ır. FraııaMıııı fikı1 ıs ZASI rıca Kemalin. Necminın vesesesi 

ı-.~ın Mll'lac içinde medlğl görülerek, vılAyct ta.ratmdım U7."'l"C B:!ledive teftiş heyeti, şeh-
L-u_ uı:un seçti, Dan sabah saat 8,30 sıraların- ne 80~ Mehmet Ali ile Hacı Ba)' UAve seterler yapılması idarelere te l> rin muhte0 if semtlerindeki sek· 
"-""' Almanya.da akBt olmll§tur. da "'·---ayda Valdecamı·ı· o··nu··11- ı ramın da 50 şer lira ö'üm tazmi-4lm ...... _ 1ı.a bir wnanda ~- , llğ edlımlglir. Tarifelerdeki seferler sen buz baviinin rniihim bir kıs-

de bir ka.ia olmuş, tramvay yo· ~atı ödemelerine karar verilmiş • çoğaltılacaktır. mım tcftış etmiı:tir. İki buz fba 
Ue en büş9k -mı yaratanw lunun tamı"n'nde "alışan amel" tır. ed 1 llllteUn mAanf ....,._, :ı " vii hakkında rapor tanzim i -

....._ 080 ...._ ıa; Mehmet, oksijen tüplerinden bi· ~:-- Bir ekmek karnesi auiiati. m: tir. Bunların buzları kcsile-
4:...~ ıeo lmllmk te. riabıin patlaması ile yüzAlnden Salıncak ipine takıla- mali meydana çıkarıldı cektir 
~ 1ı1r .....,,. deflldlr. yaralanmıştır. rak ölen çocuk Buz satışının ihalesi talip çdc-

"1.ıaa .,.,_. .-ıaUe lllta. muta Mehmet hastahaneye ka~dm; Üsküdarda Hattat yokm:ıunda. Böl~e iaşe mfidilrltlğü. mühim madıfından 29 hazirana ka!mış-
......... ..._ ~. tn.ıfbr. Meliha adındaı bir kadının bah· bir elemek kartı suiistimalini tı. O r:ünkü iha'ed~ q talip çık-
....._ w ... ,61 ,,.ı ıı 11111- ('-- - cesindeki kulübede yatıp kakan meydana cıkarmıştır. t~ rnüdıi· madıı?ı takdirde, ba~ilcr serbest 

Hıbdı' ld ..._be Ik......_ Aksarayda Yerli Ayşe. dün bahcedc uğraşırken, rü Mümtaz Rek. vali ve beledivt clarak d~ğrudan do~uya mezba· 

tılayacü: bir kv.vvett~ obaydı, 

tücearlann banmJan böyle ••f 
<lağluına tmmnamazdı. 

"Ason Us" an endü-eleamellıc 
hakkı var. Biz, lorta.siye il..._. 
tinde döne dolaşa ter dökeltren 
'~t geçecek ,.e korkarım ki lala 
odun kömür yerlne, yine mnhalte· 
rC' dosyalan, e\"l'lll< fomıtrlft'l'i'e ı:i
receğlz 

l<rrtulye hastalığı, dob'TUsunlı 
h~rsenlz lnkılip op.enıthrHntin 
bütün ordulan, intan mnhltlf"f'inl 
ke!llp atult bir memlekette, ar. 
tık pl'k göze bRtryor. Sıl"MI ~elin
re, krrtuiveciHkt.en hep "nlanw. 
nz. Bu usulün urarlarmı sayıp 
dökeriı. Ama kökten bir tecla•i1e 
de hiç bir zam.an tlrif1e~yl:ı. 

tılnre 'kananlannı, 7.1Ull8Dk bir. 
likte yiirtitmek, ('evııen91 lnıs•i 
~rtfannı driip dl'6B-.., Y•i 
madrte"""lc iht.i~lıP.n ....... ıak 
ı;erfirtk FMdl<'rln ·•ıcRmcti ._ 
re,, de<llkleri de ~ hacim. 

Bnln vallıılnia balt1111'a oc1 ' 
n, doJ~ık yollara ...,.._.., ._ 
tanlıulla - Bolu .Ari .,_.. -
anlaşanıl< ~. ~ _, 
zuatta bir t:ıJam e.npller .,_, 
unlar da telefon mufte~c'ıı•e 
\;abncak halledilsin. 

Yoba, yamı baz tatm.f ..... 
lamnızm başında titıe&At. ._, 
\ia yapacak lltlmiz Jm.hms. 

Hakkı Siiha GeSflİR 

Kiirt beyaıtnameei 
vennenin müddeti 

Evvelce verilen beyannameler· 
le el konmuş olan klğıtlardaıı 
başka ikinci hamur ve daha ap.. 
ğısı UW.Wtlara da hüklııne~ ~ı 
konulduğunu dün ya.mııştık. 

Bu eJ konma kararı. 16 hui
ran salı ~nkü resmi gazetede 
neşrolunmuştur Yeniden verile· 
cek beyannameler icin tayin edi, 
len beş günlük müddet o gün ba1'-
1a.nnş o'.iu~na göre bunlar cu
martesi günü saat 13 e kadar 
\'erilmiR olmak lazım gelmekte 
dir. 

'11 ..,_ .....-- 11111111 eden mallar pazarı iki yaşındaki çoctığu salıncaktan reisi doktor Lutfi Kırdara bu hadan buz s:ıt·n alabileceklerdir. 
• r • I" • .......... ..........,. f'Uljeii a~I" ~ düşmüa. boııiıı"° .salın~ · hususta iıa~m~tir-13~: - Bu ekilde bayilere buz verilir- ... ----<>--:- ~ • 
~ 4*lana wm1e1cıııt1 Yerli Mallat' Pazar-lan MUdür ne tmtılmıştı't. · Yavru hfc; tıeirtni istimal hakkmlfll '8ugQn matbua- n mete cre~IAiiSın~mrmrl-~-t-·gj11ithıfılascacalc-pınnç-

~1aar- - ,..-.. aıılıl70Gu4ur. lilğü, Aksarayda da bir Yerli çıkaramadan N>ğu.'muş, biraz tın tenvir edıleceği anlaşılmakta- naki ücretleri indiri ecektır. İstanbul bölge ia.Eje müdurH.ığu 
lllJWamlsl _. mUletler 9"lşe.. Mallar Pazan açmağa kara•· E-'<'nra kulübeye P.iren annesi bu dır. -o-- emrine 100 ton pirine verı'mi. , 
~illa ..,a lılr Wm ııe. Vermiştir. Mağaza Yusufpaşada manzara kar1'!ısmda kendisini kav ~ Fakirlere nark üzerinden tir . Pirine er hast"' u:.n ler'e 

' utalerta YUUe aı. evvelce lnhsiarlara ait olan bina· bederek bağıra r:ığıra kan.kola lntaatı ihale edilen yollar dağı\.ılacak kömür ~ktepıe a tlag,tııaca'-tı'" 
kap ettttı stbl Ttlrk milleti, d ·· k d l cakt kosmuştur Fatih, Kasımpaşa ve Eyüo ---

ktllttır lrmaelyetla.l muh..,._ et. a on gune a ar acı a ır. Üsküdar mfiddeiumumnil?i vak' Mezbaha - Sil~tarağaı oylu semtlerindeki fakir halka narl: ,-
8 

1 
için de~ o1pa, P* llaclde- T•f •k •h b l aya e1 koymwı. her ihtimale kar- 10824• Göztepe · KayışclaFı yolu fiyatı üzerinden tevzi edilmek il- uıunku rac.ayo 
l"PDll 1ı1r mm ~e lhtı. ı tı ı racatı a ya Qı tahkikata bu.lanmıı:ıtır 10568, Selamiçeşme - BOstaneı 300 t al k.. U-" , 
Yal'dlr. 'l'arUılll lJıtytUı: 1.uJuıJeıer1 ı' ile yapılacak 'Y ~ "' volu 852, DolmabaJıre - Gümüş- zere on mene!' om ' 14 ay- 7,ao Program 1 sa mUz k 7 415 a.ıa-

1 'IN\ol · lenmes· 6525 rıldığm.ı yazmışt.rk. Dağıtma iş. 8,00 müstk devam Pi. s.u--s- l:tla 
~PhMI ... ftrk ldlltertmUıııa lıWRllllye- Jüt çuvalların pahalılığından Tamir edilecek okul bina arı suyu ·'~unun genış 1 1 ne bir tk• .'"'Üne kadar baslnn saau. 

12
,
30 

Pr....,....am 
12 33 

;;,_ 
1aytn etmek ~ .., Mhte bir dola,•ı tütik ihracatrı1arı hasır tnısnu kız ıtııeın blnaıriyte, Nl§an- liraya 25 haziranda, Atatürk bu! tır -- -

kulakt dolma mm, .ı \armm mastik asfaltının inşası • makamından §arkılar 12 46 ajana ıa.. 98 
nn balyalar icinde ihracat yanmağa taıı kız orta okulu blnasrnm esaslı 86608. Şişhane , tskender ,.~ Şehrin diğer semtlerinde l>ulu- l3,30 Şarkı ve türküler. 18 00 Proc • 

karar vermi.5lerdir. ıurette tamir ettfrllmestne karar v.!. sinin inşası 14376 lirava 29 ha· nan halka da aynı şekide nark ram 18,08 Çitte faili 19•00 kODUfllla 
Dün, lstanbul ihracat baş kon rllml .. tlr. Tamirat l§lne sUratıe b&§la.. ziranda ihale edilecektir. fiyatı il~rinden kömür dağrtıla- {Dlf poHUk:ı icmali) 19,115 dau ma, 

.. ,. -"~de 1 trolörü Şadi Dile.k'in nezareti al- nacaktır. caktır. zi#l Pl. 19,so Haberler 19,,15 Oda mu 
~t.w111n.a-~csı;:s, -.=;-~ :.m_se ~0 tmda yanılan tecrübenin neticesi ---o--- Ekmek 'kartlan Bu iş için 150 ton kömtlr ge- zııı 20,115 Radyo gazetem 2Q.ü Bu 

• ısu:u ~ 8GJ111ellm bangİ ~icaret Vekftletine arzedilmiş- Haziran enak teniab tirilmiştir.. e.eerteri 21,00 Ziraat takYlml n,ıo 
, h~I ~ bllrtbıllne blL tır. Her ay dağrtdmakta olan pirinç, Temmuz ve ağustos avlarma K&rlJlk fBrkı ve turkWer 21,ao Kalt-

r.elıalet ı..aram-. HattA ken tualye, yaf, peynir gRıl 7l)'ecek mad ait elanek kartları diln, bölge Foto Maıazin ramanlar ııaati. 21,•:s Radyo eea1ı1111 
Albn fiyatı delerinin hulnn ayma alt olanla.n. iaşe müdürlüılüne gelmiştir . Foto Magazinin 77 ne· nüaha- orkestra.et 22 30 Haber~r 22,Cl.1UO lnkAr et. bile! 

keııekeltııl mlDevl ............... 
delllmeler bilylecıe tahakkuk 

1'1111 ... clh .• Falıat lanın yanmda te
• tıııker fttıuıclafm yüklek taball 

...... _L memlekette vazife kabal et.. 

lla 19ter Amme lllıımeU oa-, isler 
btzmet. vaı--.m llU8&Chğı 

ııey vanlrr: Kallt.e! 
l>evıet cla.lreetnde kaltte, b.Mtabaae 
kalite ve bakkal dlllrkMmda ka.. 
! Tarlunu llllrqrlrm, eeettnı nal. 

irken, erinin sıaa.mı tamamlar • 
tahsildara ~isini Ye.rtrken. 

il söylerken, ıııeverkf!D bö)1lk blr 

"-retle andıfr .-T bodur. 
IMz onun lstedtfbll ayapna &'Öttlr. 

:mecıbuıu&. ÇDnkll daftllll'Z va.. 
1
----· liaiüıı kalltelerln de vat-ı 
roıpmaıırtır.. Bü,uk MIUf Şef Ankara 

tahsil mle•ee-elerlnlıl lmtl. 
ile yakmclan llgllenlrken, bl. 

lı9 lıllytlk mlicadelcnln ele lıedene
bl.r kere daha ll&ret etmlt bala, 

Yorlar. 

SADRI ERTEM 

Dünbir altının fiyatı 33 lira 10 
kuruştu. 

medde ile memlft tatlı koyu yeŞJ. 
portakal cesametinde meyvaılar, 
pek ekşi se.rı erikle deha bir çok 
lezzeti yerlJlcrce ma1tbul ve fabt 
bize ay'ktrl gelen memulen i'1>0"
talan doldururlar. 

Tetmiyoda Uztım, kiraz gibi mey 
valar yoktur. Yaş incir de külliY
yen ~çlwldu.r. 

Memleketin bol melısu)ll okn pi. 
r.l:ıçle patn~s pek çok ahalt buğ
day ekmeği yerine pirinç ve püinç 
t'nunda nya.prbıuş cörekler, be.Ilı 
börekler ve<mire yerler. Bir de biz 
ce şayanı meraJc, Dlllm" koça.nı giıbi 
büyük ve ml."Jll' sapı glııi yaprak
lara .sa.rıh kocaman yerli pürola.r 
vardır. Kadm, et'kek tüttilrllrler. 

Bilhassn. keyif voricl içkilerden 
&aydrk.l.arı ve Mmen ağlZlanndan 
hiç eladk olmıayan taıe pan -= 
tmbol yapra.1darmdıım yaııdmq ve 
içerisine anason tohumu, bir nevi 
kırmızı çekirdek tam ve kiftÇ kay 

~========== nıağmdan mü~ muııka §eklls 

41askada bütün erkekler 
askere alınıyor 

1..-<mdra. 17 ( A.A.) - Amerik:ı 
'liyc nazın, Alaska valisi "'. 

Utun erkeklerin Alaskayı müda· 
ta i"in askere cairı1malar1 
1 et.nıi"2tir 

emleketimizde yere inen 
Amerikan uçaklan 

V-.ıacıoa. 1'2 (AA.) - Ruavelt 
'btı sabahki gazeteciler topla.ntıamda, 
~k harekAtı ve Amerikan bom.. 
1' \IG&klannı:ı Türkiyede yere inmeıri 
~da t'l!:llrıı.tt.a bulWUD&k Jate_ 

~tiı'. 

ne ~tirUmiıJ yaprak k+n-M>• mü 
temacliyen çiğner ve t11dlrtlrJer. 
AğızJa.n dişleri kıp1uımm görllnür 
Ve bu sebeple (biHlaaıa. kiNIÇ kay
mağı neticesi) d.iaıler lıep aşnwrıı~. 
bozuktuı-. 

Çinliter jse burada hiç bG' kay, 
da tabi olma.yu al)u*etJlklc, 
&erbe8tçe kullandık1a.n afyon du
maniyle mUtemadiyen aenDellttir
ler. Bir nevt ~ 8Ulıu ~ ben
zer nhtl umre içldBI, bira, Vil
ki, hnmdi de cal>adır. 

Milliyim t.abiatlı olan ~ taz.. 
yik altında sinmiş olm:ı.1armdan öy 
le gfirünen Bimlaııyalılar 8ft8Jda . . . 

nm cSağıtılm•"" a71D 2S inden lttba. Kartlar halk birlikleri taraıfmdan ıı nefis .resimlerle süslü olarak yannkl program ve kap&Dlf. 
mı ba.tlanacütn'. halka dağıtılacaktır. çıkmıştır. 

- Bir TUrk Subayının 
Blrmanya Hatıraları 

raM ----• Yazan : lslla11 laller ımımrsr 7 •.-• 
A1V> tammayan bir memleid: Birmanya -Eflenc:eler 
oe tuliial - Maalıi eğle~ - Raklıaaelcr ue ha. 

.,,. llemler 
vıe ta.dm an ...... eıdan ibarettir. 
Ba blaylıfa Nimen ~t qt 
da pek mıllımuld&ı'. AY1P tammayan 
bir memıelıettlr. 

Ef !en.celeri, ac* haftda kurulan 
l*l6YD" lft' )'Wlel'deki aeyyar t.l
:yat.ro veya daD8 turuplan daima 
me'VCUttur. Bu Uyat.rolıan. yeriiEI', 
:>-ere~ bMlr, kilim ve hattl 
yutak ve &tillerile gellritt ve o
yva mevwım 1*" kaç ~e ti az 
bahlara b.clar devmı eder. 

!'iyecek, ~eri, goluk pak 
hep bir arada, yatar latlmr, 11711r, 
ııyulll' monoton o.vıaa ~ . 
ld', -.&lenirier. Koltuk, mma.ı -
ya gıöi şeyler anctk ecnelıi seyir. 
ellere ma.lı8ue aynlmış mahallerde 
bdlwı.'Ul'. Çalgı ta&nm iki :nevi ori
jinal piyano ( ! ) ile diğer mllzik A,, 
!etleri olan oatla.k sesli zumamar 
bir düdük, talpa.re ba.mbodaıı l&k· 
- ve pek kuvvet». baakm ees ç:. 
lranll da.wl ~ köstilr. 

(Pi:}wlo laini ventiğimis avt 
'"Ultola.rmdaa biri bizim ellıM U, 
zunoarşr beelıollerinin )'&Pt.*lan 
dJıı* bir beıPğJn Ustilne maJıte, 

lif k\Um'd& Ye otm .. -

f1DID müeta.ruuı u aral*la yan. 
y-.a ya.tınlıp teellit ediJmeainden 
llılıtid bir weydir. Musıit:işlnaa 
bb b.mll'larm Qrıedne diğer bir 
._... haw g&ıe-V11Nnk ıBC8 
çDrl:ır. Ve banlan m&tl6l> nota· 
lara, şa.ıiclara U}'du.rur. 

Dlferi ise m.uht.elif kutur ve 
tJO)'da Yine yirmi oba adet dipsiz 
ç&Dlefin Ust alız' ... gec;in1en 
teer kW'Baida tefJldl edilen bizim 
dabıkaya mDp.bUı dfttobeletçik
Jet htw ve ebadma g&re nm 
düre u,1dl edecek tekilde, bun. 
lan 91&lacak çalgıcının oturduğu 
anderin et:nahı& dfMıder. Çalgıcı 
bturianna göre ince veya kalın 
SC'9 veren bu da.rbu1calerdan mü -
tefekkil ph"MOys( !)elle ma.tlabına 
göre vurat'&k see IJ[ltartıp orkes -
lrada yerini alD'!] 

Bu sureti~ kunılmuş müziğin 
kulak tmnatayan ve kafa şişiren 
gUrlllttlsü.ne a.lı§ık o!mayan bizler 
için bu azaba da)"IUUDllk gllçtür 
Pek mftthiş bir gUrtı1til ve tena, 
:ftlrtl e9V&tt&n mt1re1drep bu çra.lgı. 
YI yerliler bizim kflD8D veya vi
~-olomıe l sesini dinlet' gibi flleVel'elr 
diUerier. 

lrilmd&r rolünü alan aktl1ır1ln seti 
de i.nurane olmak için cebredi:lmil 
bel'uml <;l:ıitin blr aestir. Hatta 
pııtö& ve teoorıa.nn.-n da buna ben 
ser blltlüri1r gjbi kalraf onlt çdLurs 
lan çhldırı aealeri vardır. 

M:Unfeırit rakkss ve nıldwıeler: 
den bqlr&

0 
hep bir tekilde sJyms 

mit ri~ hareketlerle otomatlar 
gibi obs larCrı bir arada damed n 
seaaiz ı-ttaseJer grupu h&llııde 
ideta talimJi revüler de yaparlar. 
MUnferitleri i.se el, Jtol, bat, vUcu 
ve ayak hareketlerl;e bllı.e ~çir
lön, çıılpa. görünecek vuı\ar a.la
nık ustalıklarını glleterirler' 

Bir de hlBıSI alemler için mi1-
nıttep ve hfındtvaırf modemi.le 
truplar vvdn- ki bunlar _..tn 
'8lurlyeUer için sefahE't fevkali -
de1iğine ~. Bu tıuplarda 
talgı tabım; Rintlledn ınmoaıiği 
ile AvnJp&DJD kıemımı, tmt ve 
dtlmbel~ yer abr. 

Damösleri seçmedir, şa.ıirılan 
da dinlenecek~. 11198111 Gu
jın csrnırlr vidiıe.rinde, HJmsla.ya 
~teklerlniu ha.val!nn :muhitlerine 
uçuran fUsunıkar. sihi!4clr ilıeıdt -
lerlle haya.liııi ~vsi ooen bambaş. 
ka hir şeydir. 

Dıuı.'9Özlcr dans eenumda elle -
ı inde tuttutJs.n ciçeklerden mll
relrkep bir karlandı nmaflrl49Hn en 
hatırlısmdan ba.."lamak ilzeft lf>o. 
yun 1 arma geçirip bu nrisatlrin a.. 
nUnde terefine '8ria söyler_...... 
11iş beklerle'r. Tq1ı:m1Tğa brll mn
taamıp g&11n1lrfM". Her d .. 9e

ıımından 80lftl'a ntsbeti ~ fail· 
t8z ıerttte '* yanr &sıra'- -"' 
Jip ~ ~ dtnlmlr. 

25 rıı evvelkı Vllııt 1 
18 llMlraa .. 

Türk - Alman doetlaiu 
Berlln Jıukuk taJıtWtNl Şe7btllmCL 

derrlaıl Prole.ör doktor He)'IDUI bir 
nutuk irad ederek lAMm " A1mall 
hukuku arumda --t itfbMi,.. lf. 
tırak bulundufunu, gerek kur'&m ke 
rhnln gerek Alman nuarlyatı huku
kiyea1nin menba hukuku Oenüı !lak' 
da bulundutunu .ıtJkmlftlr. 

• 
> 
~ 

dotu ı 

Öj'le 
İldlldl 
Alqıun 

Yateı 

tmuk 

P8r§embe 

18 lladraa 

C. Ahir: 4 
'llmr: ... 

)%.15 •.n 
11.18 8.SI 
il.« 11.00 
2U1 2.CK 
1.99 8.21 

OUllA 

u llılmılran 

o. Alılr: 6 

9t :asın 

n.ııs 

11.16 
lt.t<i 
u.n 
2.01 

t:.ütıaı 

8. , ... 
8.'S 

ı•.oo 

2.~ 

615 

VAKiT 
Daınea ltallıılı ,_nloa· 
tini cliiıinlr, ıfter 
s:nCla en~ wc in 
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-96-
Kad&r k&r1!mm Budapeşleye faz- İ t.ında parıldıyordu. Saı;larmm ren

i& yakta.şmnk alı~ak iıstcmediğmı gi 'ile m'.ly<X.unun vo lastik ayak
Iı.iııeed.yordu. Fiıha.ltika P~şte ken kab1larmm 'rtI'..Si aynı idi. 
diai için yabancı bir ~hridi ve ya- - Bonjur Yoli .. 
kmda knütıp g·ldeceklerdi. -- BorJur Mösyö Karlar .• Na.sıl-

Otomobil günlük hayatlarını .5!11ız ':'. .Mad:ını Kadar da burada- 1 
k.o!aylaştınYQrdu. Gayesiz hedef inr mı'? 
siz tesadüfe ba~lı bir bayat sü • O soııda gelM 11.'.ı. genç kızı 
rüyorlardt. Tıpkı sinemaların bC\'gi ile seı:unıadı: 
nktUalile film!cri t;ib; enteresan, - ~astlsm ltüçiiğilm .. Seni ge
hareketli fa.bı chemmiyctı!i2: ve ümıesinl ka.r<lcsindcn riea etmiş. 
hayatınrıı·a tam3.II1Cn rabıta.<11z bir l m .. 
yaşaY1Ş •• Tiy.:ıt.ro gibi idi bu h&- l{'.ldar da genr kızlara dalmış 

YAK 1 T 

-----... ı Veni Eserler: BiR 
KAFKAS 
ROMANI 

Birçok yabancı dillere tercüme e. 
dilmiş olan bu eser, Niyazi Ahmet 
tnrafından doğrudan doğruya GUr
cU dlllnde.:ı tercüme edilmiştir. Baş. 
tan sona kadar aşk, macera ve kah 
ramanlık menkıbeleri ile dolu olan 
bu nefis eser TUrk matbuatında llk 
numunedir. 
Fiyatı CO kuruı olan bu Mer, bu 

ilı\nı keslb getirenlere Va.kıt Klta. 
be\·lndf' ytizdc ~ tenz:llltla ZO lru. 
ruşa ~·crllmektedlr. 

lMevcudu azalmrştır. ) 

1 
1 

Yeni çocuk hikayeleri 
Klçlk Dot111111 
Serlvenıerı 

1lk \'e orta ~ul ta;:ebelerine bir 
tatil arlt3.daşı olınası düşüncesilc 
çıkarılan bu çocuk htiyeleırl gil
zcl bir baskı ve renkli kapakla. çık
mıştır. 

16 büyük sahife tutan bu eser 
yalnxz 5 kuruftur. Her ana ve ba
ba, çocuğun umumi malüma.tmı ve 
oJruma zevkini artıracak oılan bu 
güzel eseri tavsiye edebilir. 

••• 
TlOABI B1RL1K MEOMUASI 

yat .. Hyes; aliı...ı.adar etmezse ~Y- düşünüyordu: "Yeşil gözleri var .. ,.. . d ' kA"' • l 'AZLIGA GtDECEKURE: 
rctmer.amiz. yani bu hayatı iste- ;;-!m ı~·e .... ar nn.sı:l fark etmemı-

Faydalı ticari yazılann 8 inci nUı. 
hasmı ldrlk eden bu ticaret mecmu. 
asmm bu nll.lbada. maliyet heaapları. 
na, zam gören muamele ve istihlAk 
vergi8lııe tAbl maddelerin .t,afailatma, 
başlıca ihraç mallarımızın plyaaa du
rumuna alt geni.§ malQmat vardır. 

mezseniz y!'..,ıunazsmız. ~im .. Yoltı;ı:ı. unuttum mu? Oh renk HASIR KOLTUK ve 
Otomobille yııptı.klan ilk gezin- ler g-0ğa11) ordu. Garip bir beyazlı . i\lııbllyanızla Dıı budak atacm-

t.:Jerde lla dn dı:ı.im:ı beraber gell- ğı vardı., Vücudu da ytlzü kadar dan bahç.(' koltuklannız:ı 
"Ordu. Tc sa.d;lf kendilerini bir ca<l- beyazdı .. Hem bu be)'azlık artık [K1 1 p LAR! 
J HER YERDEN ucuz KAY 
deye götürdü ve bil' ü!t b" 1• bina- ııno:-m:ıl deıce-e-!t clerecedc idi. V . '•\, 

"'--nra '- .,. ·-...ı Bt ı F tstaıı h•ı ı ,::ı. Rı7.11("'~n vokUA"!lda -...u 
nın ö:ılinden yav:ı..s )' nva5 g~Uler. •= 11tl .,l ... er .. ı r., C' a.r.. '- . ...,. ,, .. 
Ba bina. içinde ~ki1. !'en"! okudu- kıt yiı z.!ıııdı• r il kkr-k'ri yok .. N - f;t; No. Affi\IED n 1 :zt ulıı 1 Has •o.> r.üfus memurluğundan aı. 
ğu ı:ao · ic}~. se-ıt;?. "ene 9!1.b::tb ve t;:in heı yii..ıınıie d 1 l"'lccleri \•:ır- ASRI MOBiLYA · ı mış olduğnm 327 doğumlu nüfus cUz.. 
öiJe mekt~ gideracn her z.are.:ın nıış •!iye Jiişündfun "· Makyaj bile ı Mağaır.aıımdan almn. danımı zayI ettim. Yeni.sini çıkaraca-
ayn! köşe:lt" duruo ss.~ka bek iyen yapmıyor .. Halbuki T~l!inin yüzün- ••••••••••••~ ğımdan hUkmU olmadığını ve buiup 
bir kör dilenci görürdü .. Dilenci de çıl lc:keleri vardı... Demek ki getireni memnun edeceğimi vaad e-
yine aynı yerde dll'nıyor, sanatına bun :ın ic;in dilşürunüştü. derim. 
<.ievam edi~·ordu. Şi:ndi her Uçü Transatlantikler Galata ı:at<ibıı.nk ııo"·-da 8 No . 

., lSTA..'°Bt:l 80R8AIS1NIN --
Kadar .biroenhirc: ilzri ne uza.nml§l:lrd• .. Yo'inin gü - da oturan Seyyar eeblıecıl Yako .J._ 

1 ...:1..:ı · " d Ü 1 ıl 17 Hazlr11ı11 9-tı Jo"i)atları "• 
- On dört s~en~ri hep ay- :z;e QIUl u:r.enn e g neş pırı t ı ıu Babamlnı Bahar J:rkobaa. 

ı."lcnı"'le d Açılre ve Ka ...... nı• 
nı ~·erde dunı"or.. s- '" r yapıyo:- u. .-- -s (40229) " " y ı · Londra 1 Sterlin 5.24 

Dedi .. Fakat kansı b'rclenl>ire. "ı : * * • Bi t:ı.raf · ~ . b' Nevyork 100 Dolar 182.2<1 
_ KW o.. - r a gıtmegı, ır seya. Cenevre 100 lsviçre Fr. 30.S6

5 
13.8.931 tarihinde Deniz acemJ erat 

Diye eorunca.. hat yapm1l4': o ikadnr al"7.ll cdiyo- Madrid 100 Pezeta 
12

.
9875 

yetiftirme mektebinden aldı:fım as. 
__ Hiıç oanım., ~C!Jlmiyet!.iz bir rum ki, cl eı:li.. F:.ıknt bu sene için kerlik terhis tezkeremi zayi ettim. 

b · k" ı. .. k" Madrld 100 Pezeta 12,9375 
§C~'.. ı.:ıa nn a.n yo.:.., çun. u parrunzım. ESHAM VE TAHVİLAT Yenisini alacağımdan eskisinin hUk-

Diye tevil yoluna saptı .. Neşesi "Çüııkti pa.nı!'>•7.ım !,, Bu söz genç mU olnlndrğı uan olunur. 
k l - d · · Sıva&--Erzurum 2.7 19 93 

birde'llf.ııre kaçm~tr. Ertesi gün ız nr;n agzm ım ne garıp bi.r ı;e- · 9:8; 38 tortib nwnaraıı lneboıuıu 
tekrar otOIDQb'1i getirtti .. tla her kilde çrkrvordu. ''Çünkü perası - % 
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gün öğle Jcm.eğindcn sonra biraz zım! .. &:hiinil söylerken yüzü ne 
uyuyordu. K:ıd:ı.r bundan istüade tuhaf bir mana z mıştı. Acaba ona 
ederek bir kaç giln yalnız dolaşa- kim be.kıyor, :ınasm;:larmı kim gö. 
bildi. Bir defasında gen·:, bir cad- ıüyorc!u. Ka.rdCAi mi? Yoksa baş
denin ba..)-T.da ~u levhayı gördıi. lia akrabalal-ı mı? Para iıuausunda. 
Köba.ny::ı. c!\.tldc~ .. Bu ism ona u:ı.rtk iı;indc mi idi, yoksa rahat 
bit' ııeyler hatn•fltıyordu nma, ne- rnr yaşıyordu.,, 
yi hnltrlatuğınr bir türlü bulup foli söziln.e şöyle devam ediyor-
<' ko.ra.mrycrdu. du: 

r.arlp bir h)<J bUtün benliğme -" Oh bu yn,z mecburen evde 
hakim olmuştu. Otomobili durdur- kalact>.ğnn .. ~n geçen sene de 
du ve yolur.u :feğiştirdi. Bir gün pek uz:ııkhra gidemem·ş ancak 
dar cadde'erclcn, \"il 'alıann hö.?ıı::e- Lel'e kad!ı.r uzanabilmi~tim.. Fa
IL>ıri arasında dol~Tken iç'ne bir- kat muhakkck ki daha uz:ıklara 
denbir csa.nki Yolıi ile ka.rşıl:ı.şa- ıneselil. lsviçrevc veya Fra.n..:;ı~ 
eümı~ gibi bir hia g~kli. Ayağını Ii:ijlarına f;İtr(\eği cok ıı,-zu ""-" • 
)ava~a g:-·~dn.tı kakitrdı ve oto- tim. Fakat ne ye.zılk, bunlara şı.m. 
nYdMT "tti\'kalfiij enğırlaştı, bu şe _ di1:k mıkü.n yok. 
kiMe cnddelerde ya.rmı saat katlar Bu a3zl.cr Uze-rmc Yo1i :rcrin
doJa?tT. ta?i kir.·::e)"C nstla.madı. den kıüktı, suya dnlmak üzere ha
Günlerce otomobil ile bu !leki1'1e vuzun kcnat"lna çtktı. Kollan ye
oola.şt'. Şimdiye kad:ır be.kirhğm- \'&I, geniş hır hareketle ve temiz 
öa bil ehiç İ>i.I' z~man hiç bir şe- koltuk altl'ann.ı bol bol göatererıek 
h·rde bö30 le bir rılgınbk yapmamış.. önckn havaya bı.JJ<tı, başı biraz 
tı. Bir giln öğ e y~ğnden son- arkaya doğru tğİkii, beli kıvnldr, 
m tıa sordu: bütün vilcunu gerildi ve dar mayo 

- aug·ın de ben uyurken yine içinde bUtUn vUMJdunun mahrem 
çıkın rlo!nşacak m,9-n? hatları ve bilhassa kUçU:k sert 1!'.Ö-

r -+ ğü8lcri meydan'.! ~ıktr. ve ahenkt.1r - _,vo;;~ •• 
- Nereye gideceJt~in ?. b :r aU:ıyı'ia sııy:ı d::ıldr, rlalgalar 
- Bılmiyorum .. Her za.ınaıı yap vilcuduım örttül~r .. 

tığım ı,,'ibi >1ne gclişj gü~l dola- Kadar eli.le Yolir:in omueuna do-
~ağun. kundu, genç kız birdenh!re dön. 

- D~sene sg.ntinu:ntali:~m.. dli ve karşı kaJ'!ı~·a. geldiler .. Oh 
T<ada.r k-z:ırchğmz h'escttl. gözleri suvıın l""'ll.ginde idi. Kadar 
- Eve .. , dedi, faılaı.t bu gaye.siz Mr giin Krit.zendorf'd:ı Tillı ile 

ciolqmalan1. Iilzum yok .. Art:Ik git l:erah~r btitUn hir gün Tunada na
mellylz. l!IJ be.nyo ynpbklan:u hatırladı. 
Ert~ "&hah Kele.men telefon Tilli'nin Jll!lVOSU ~iyahtı ve bir Jre_ 

etti .. H"''c1. fe\•kalMe idi o gün narmıJa alt.'11 işlemeli Hr yıldız 
mahakka'< ç•ok ~rook olacaktı. Ke- 'ardı. 
Jemen, EzV.rgom plııijını g:imıek Yfizenlel'dcn hirl Yoli'yi selAm
anu t-dir etın~klerini sordu. ladı; beyaz bone·~ olan bu kadına 
Bur.un Uzer·ın.e İl'l. &bize)i aldı ve Yo1i· 
o gün öj'eye doiru suni dalgalı - Bonjur kilç&k lla.. diye oo. 
benyolanla buiwıımak ve orada Y<:· vap vr-rdi ve Kadnr'a dönerek: 
mft: yftDet brarite anl1L1Jbla.r. - Garip değil mi, dedi, bu ka-
Sonra. hava iJiraz t;erink)'~J.nce Gö- dının da !ı~i tıa ve onun da koca-
glSJliS&il 1Ji)'!lret fodecc9t1ıet'dl.. Eının ismi Antuvan .. 

Kelemen ırerufüe'l"'ni bo.nyolann YolıW:n lurmrzı renkte b1.r deniz 
•t.reem<ie ~li'}'OJ'du. ~a.pkMI Y3.rdı. O kaıhr ki bu şap-

- Umn 7AIMll<i~ri ıHiıller· ka, sııçla.rı, mg,y~u ve hatta pa
görm~::r.~. adi, iıııMm bana .!fa; 

1 
tikl~ri bar .~ı. t.cPldl ediyordu. 

bu iıüylik ~hirde ~1% b-.raktr _ . ttn da guzc cll .. S!cnk yaz gUnc
ğmı, h&ttf. :h ı?«' gün o:r arzunuz o. 1 §l altında. 1-er z:ır.ıa:ıkl:!dcn r1:ıh:ı 
lup olrnadııJmı sohllnedtğan için gen~, da.ha taze görUnUyo'rdu .. Si. 
cidch!n mötee85irim. yr.h MÇ1r.U"I ooyaz bon~den ta-

t•a gtıtl'tU : ı;ıyordu. A?'lrnla.rm<la birisl : 
-- Oh, ek eli, bunun iç.in hM; ır.ü- - ~·· bak, dedi .. İşte Riç'dE' 

teeeair olmaym •. Kocam şehre la- otuı:ı:_n kı~r İngiliz ailesi. 1 
mmnen yab'lncı değ~l .. Daha doğ. Dıgeı:_ b r ses cc.-r..p V"rdi: 
ra.ı tehri yen':\cn tanıwr dil§U. • - Kocaconı -;ecen giln otomo-
Dtln ... kere !tıf'r :Un ~e şe. L"lllc dola~oo görmüştüm. . r'a. 
l:irtfe yalnız ~ma dolaş-yor kat ya.nlan:ıdaki r\i7.-el karlın her 

Geçen gUn "dscne 91Uıtl~anta- ll.iil,d~ İngil~ d"ğıl .. Bm o kndı
Hmı!,. ~tini nasıl söylemiş .ise na hır çok ke'l'eler Tuna tizerind~ 
bu .OZ1eri de a:ı.-rıi eda i'~ söyle~ rastledıır::' ... Klf-1!?1 da ~riya sine-
~t.t mada ~rlbiilm. M~afih gil.zel 

K'elenıen: ~çUk bir tıwuk .. Hc-r h-ılde tc\• 
- Ne o Kadar, ckdi yoksa ço. İ~g''lizlcr: hıfesl~me~e eah~yor : 

cukhık hlt:ra.ıa.nru mı 
0

anyonnm? < ur. 
Bu sual KadOır'ın pek hoşun .. 

glt.merniı;tf. Cevap Vemtedt"TI oon 
yolar klllrn.In8 :ı.çılnn k:ı.p:dan !çeri
ye girdL 

lçeıO:."Jıi ~üz pek kalabalfk de
ğildi. Yilr.a. ba'VlmJDun yanma 
~e1d4idet' i~. Kadar ha.vt~un 
kenıu-mda bir lmoalrlı koltuğa o. 
t11rm111 eı. T~,ı ...,._ Csıeria. 
de lılr .... '9- •Jtlldws. 
cia ~ ..... ~hbdarr nr-
dı. 

Kızıl saciMI ~ ll*lan -.. 

Dr. Fallri eeıtı I' 
tllntr ft lrekeleme ledariat 

Hf'r '1bı 4 ~ ('aıtalotlu No. ıı ! 

SAHl81 : A.\111 U~ 
Bauldılı ıer: VAKl'l MATRAASI 

Umumi Netrlyatr tdare eden 
.... ÜIM~ 

Kapah zarf usulile· eksiltme ilanı 
Bolu Vilayetinden 

l - EkMiltmeyc konulan 1§: Doluda yeniden fll§ll edilen hastane bina. 
sının katörlfer tesisatına alt montaj ve ikm41 ncvakısı ile mezkQr haslaha 
nenin muhtelif teslaatına ait montaj ve ikmali nevakısı 18916 Ura o~ ku. 
ruı:tur. 

2 - Bu İ§e al.t. §artnameler ve evrak !JUDlardır: 
A - Ek.1lltme p.rtn~esi, 
B - Mukavele projem, 
C - Bayuıdırlık İ§lerl Genel prtnamesl 
D - Huııub1 &ıartname, 

• F. - Keıl! hUIAaaaı, meııalıa cedvellert, 
Jr - Yapı ve lınU İtlert temi §artıı&nte. 
İsteyenler bu §art.nameleri ve evrakı Bolu Nafia MUdilrlilt\11lden, kc. 

şıf ve hual•.31 p.rtnamelerl İstanbul Na.fia MUdU:-lllğünde görebilirler. 
8 - Ekailtme 9.7.942 tarihinin perwembe gUnU saat 15 de Bolu Daimi 

encümeninde yaptlacaktır. 
• - EuUtme kapalı sarf wrullle yapılacaktır. 
5 - Eluılltmeye gh'ebllmek için ı.ırtekllnln 1419 lira muvakkat teminat 

vermen bundan bqka ap.ğıdaki vesikalan haiz olup g&termesl IAzmıdır: 
1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - Bu işleri görecek lalip~rln Nafia VekAleUnden &lm&eak 

ehliyet vesikası teklif mektuplarile birlikte vermeleri 
e - Teklif mektpları yukarda 1lçüneU maddede yazılı saatt.en b.r uat 

ev"eline kadar Bolu Daim! Encümen dairesine getirilerek eksiltme komla. 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta lle gönderilecek 
a:\'ktupların nihayet UçUncU maddede yazılı .saaıte kadar gelmif olJn&lı ve 
uı, zarfın mlllıUı: ırıumu ile iyice kapatrlrnlf olm&81 IAzımdır. Poetada ola. 
c:tk geeikmeler kabul edilmez. (6480) 

TüRKiYE iŞ BA"KASI 
K:;~ük Tıuamıf 

HeA11n1an 
1911 "'fRül~ Pi.ANI 

fU:Şbln.EK: 1 tJolıe&. • 
...,.... t 'tmıkıe. ' lkı.. 

en....1111 cartlllertDdl ,.....,.,. 
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EN E\I/ FOT06RAFLAR 

KODAK 
~iLM 
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iLE 

·' . ÇEl{/LIR 
\ 

~ 
..... _ ' -
Bütün 11 KOl>AK ·~ Sabcilanftdan 

Kodak Film lstevlnlz. 

,--~-------------.. Tbldye Ca•barıretı 

ZiRAAT BANKASI 
&analQf tarllal: 1AI. - .....,..ı ......... ...._ a.--. 

---t 
Şube ve Ajanı adedi: 265- ' 

Zirai oe ticari her nevi banka maamelelerL 
Para blrikUNnlere 2IJIOO Ura UE:ram!,. ...,.._ 

Wt Bankun>da lmmbaralı ft lbtıar.I taarruf ~ - • 
oo 11ruı 11a1mwııara .. ec1e ' dlıra oeld.Jwlı ...-. a. ... ...,.., 

plADa ıore ~ cıaertd••ldlr. 

1 • .. • ... • - ••• .. -· .......... . 
•· uo. ı.ooo- •·•• 
ct • lOI • t.000 • 

..... .... . .... . 
OlKKNr: Beapl&rmdakt paralar bir ... tQIDde 10 dradaD .... 

dtlpdyeıuen Utramiy• ı;UEtıS"> takdirde ., zo r....a71ıt ...U.O.ldll. 
Keftdeler: U lılart. U BulraQ, 11 SylQl. U B&ı1'""1rt.,.. .,..... 

'1Dde vapıur 

1 •evlet Demiryollan •e Limanlan lt.lıetme 
Umum iclareıi ilanları ,.... 

Devlet Demiryolları 9. lıietme MüJürliiğiinden: 

HAien tatanbuı ile Uzunköprü arasında mUtekabllen lflemekte olan .,.. 
ve 7/8 No. Iu yolcu katarlannın seferleri Edirne ve Svilengrada adat 
temdit ediltnı,tir. İlk tren lstanbuldan 17.6 .942 Çar§amba ve Ed1rnedeO 
18.G 942 Pe!'§embe günU hareket edecektir. Bu trenlerin tarifeleri qatıda 
ıı.ıym halka llln olunur. • '(6068) 

8 No. Ju katar 
latanbul K: 8.Be 
Edirne V: 18.0I 

7 No. katar 
Edirne K : 8.00 
lstanbUl V: 17.50 

8 No. lu katar 
l 

latanbul K: 21.00 
Edirne V: 7.l!O 

K: 7.38 
Svllengrad V: 9.08 
& N o. lu katar 
Svllengrad K: 18,4G 
Edirne V: 17.M 

K: 18.15 
bıt:ı.nbul V: e.:ıo 

inhisarlaı· Umum Müdürlüğünden 
--

in wtihanla memur ahnacak 
1. - T~ra terkll&.t.ımızdaki mUnh&.l memuriyetler için 2.7."2 perpnı. 

be ''lise mezunlan,. ve 3.7.9t2 cuma gUnU orta mektep mezunlan &rannda 
saat 13 de Sirkecide lnhiaarlar memurin kursu binasında bir lmWıaıı ,_. 
pılacaktır. 

2. - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı mll.ablte ve tkl !ot.ogr&tla blJ1ik. 
te zat l§leri O\Lbemlze mUracaat etmelidir. 

3. - İmtihana girmek isteyenlerin ap.ğıda yazılı vuıf ve ..,uaıs 
haız olmalan IA.zımdır: 

A. - L1ae veya orta ıne.ktep mezunu olmak, 
B. - 18 yaıını bltırraı, olmak ve kırkbe§ ya.§mQ'an yunn ~. 
C. - VazUe ifuma mA.nJ bir hali bulunmamak 
D, - Aakerlllfnl yapml§ oımak veya müeccel ~wımak n b!Jha• 

lıer Jkl halde de son yoklamalarmı nlltu11 cllzdanma kaydettirmlf olmak. 
4. - İmtihanda kaz3nanların muvattakıyet ve tahsil vaziyetlerine ,e. 

re baremdeld dereceler üzerinden DcreUert teebit edilerek eırul,S. tf.7ta.. 
ıer. yapılır. 

5. - Küracaaüar l.7.H2 ~ &UDU ~Pi& adar kabul edllllli 


