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Olaya lcaı-şısıada 
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~~-....... ..... 
~ ............ --• 

~iz, tufan içindeki alemin yegane 
Nuh gemisine benziyoruz 

Yozan Ahmet Emin Y ALMAlV 
' rkara, :;. <Telefonla) - tn. betttm. Yerli bir zenci önüme dü~-

san, hariç~ dolaşırken şu itil. Türk olduğumu duyunca deci.! 
\ • ki· • .._ ba altında kalıyor ki dünya bir 1 • .• 
."ln felAketı geçiriyor, fakat bu - ~ylc l~e dc-stuz. 
~nın da bir Nuh ıemlsı vardır - Neden. diye sorduıtJ. 

o da Türkiyedir. insanlık öl· Şu cevabı verdi: 
IQıu, düısünmek gibi, &öz tutmak - Esir hal.ne lndlrilecckkcn, 
\ lhde saygı göstermek gibi dün. 1 !stlkHll!ınt kurtaran mılletsinlz. Bı· 
~a ızl kalmayan kıymetler, zim lç.n ümit yıldızısınız. ~ 
'lltkıl'ede Nuh gemisinde ya. Bu seyahat \'e temaslar bana .. ~u 
~~ hesabına muhafaza olunuyor. ka.ca~ti verdi kl .. Türk m\lleU dun. 
"llrıun blrirde bunların görür.ür ya yüzünde bUyuk bır millet mev. 
"1, gcldı:inl biz farkedeceğlz kıındedlr. 
~zında zeylin dalı taşıyan güver· oıBüyilka ded ğimiz bır ada~ın 
tiıı bu ufuklardan uçacak mtlll buyüklüğünü nasıl cedleriı:ln ;soh. 
W,.Bsctlnl insanlık merf~atlerilc retilc dcğıl, kendi ciisscıılle değıl. 
llıtıvazı tutmağı bilen bir millet sı· kendi paraslle değil. an:a~ met!· 
'-tiıe b~z harekete gcçeceğ z \'e ı yet ve kabillyetler!Je olçuyorscık 
•nıı~·ayı hasret duyduCu nımetlere 1dünkU Hasta Adam da büyük mll
>trııden kavuşturmaıa biz utra&a- lct mevkilne ihtiraslardan kendk:i 
tııa1 ( »e.&1111 Sa. S, Sil. 1 de) == 
~, z. Gar.etttilerlmlzln sehaha tlerl intlbalarından 

tıı ~ıı defa da ayni hataların tekrar -----------------------------------·--------------------------------~~----------

'1 •ltneırıealnl, hakiki bir dünya ın. 
iti ~bı yaratılmasını tem!ne çalı&· 

11 !:ı bı.z iş edıneceflz. 
l!u diJ~Unceler, bız•m kendi ku

~tuıarımız değildir. Bunları m!I· 
Btvgı ve ıururun doturdutunu 

~iletmek hatadır. Asıl hakikat 
tı budur. Ve bu hakikatin mana· 
ftt bu:un dU.nyanwı her .köşesinde 

~ediliyor. 

Mussoıını, nihayet konuştu 

Duçe, ltalyan milleti 
zeki olduğunu söyledi 

• 

nın 

~ 't'ürk milletinin dünya yüzünde 
tı~tduğu manevi kredtnl.n. eşı ta. 
~ ~e Pek azdır. Seyahatimizde bü. 

t~ küçük birçok insandan bunu ı t J ·ıı • • 
~anlı ve şevkli bir şckılde ifade a y a n m 1 e tın 1 n fazla propaganda 
Ilı 'ek sözler lşıttık. Amerika· 

~nı1!~1~11~~;::;ey:nç0ı:a~:~~~~1~ gürültülerine, bHhassa zeki o· mayan 
~ istikrar AmlU ıözJle bakıyor- b• d h • k d• 
) r, 'futtuğumuz dürüst \'e emnı· ır propagan aya i tıyacı yo tur f de ) 
1 ttc IAyık şiyasctlc ınsanlık dava· 
ı~rıa büyük hlunetler etttğımlzc Roma. 2 CA.A.) - Stefanl aj&n• 
ı : 111Yorlar. DQnya ölçüsünde bir 51 bildiriyor: 
Wı~r mevkii:-ı gıttıkçe alan Bay · Fasico ve Korporasyonlar mec. 
~ kte memleketine döndükten lısınin t<şrli encümenlerı toplantı. 
hır ra ılkönce seyahatinin umumi sında saat ı l de hararetlı a.kışlar. 
da lntıbaı:;ı anlatmış, arkasındsn la karŞllanan Duçe. radyo ııe de 
'ô sırf Türkiyeye alt bir nutuk neşredilen bır nutuk söylemişt!r. 
llt~eınışur. Bu uzun nutuk bize ouçe. nutkuna. hattu sulh za. 
~11ketıc dostluk göstermek mak- manında ve normal zamanlarda b!· 
Cltııı .e değl~, Amerikan milletine ve ıe nutuk söylcmeğı :ıevmedl~lnl 
11\a ~aya bır hakikat! duyurmak hatırlatarak bac;lamış, harp ı.ama· 
~, ksadıle söyl~ınlştlr. Bu haki. r.ında sözün sillha kaldığtJ". 1 belirt· 
1' t de yarınki Alemin nasıl olmesı nılş ve demiştir ki· 

0 tın, ieleccğlnı dilşünmete lüzum «- İçinde bulunduğumuz harp, 
llt~adıC:ı. Tlırklyenın canlı bir ör· dil::ya nisbetinde büyUmUştUr. sa. 

diye ortada durduğudur. bası muazzam surette genişlemiş 

i•.n )• 8' "' •l're, Kanada ve Amerika 

\'e tablatlle zaman bakımındar. da 

0 nlsbette uzamıştır. İtalyan mille. 
u zekidir ve fazla propaı;:anda gü-lltıl'ahaucrı böyle göğüs kabartıcı 

b l'&ıılarıa tamamlandıktan sonra 
'll t· 

t ueum. ~·· :t, ~u ' del " il Son bir nutuıı ıöyıtyea MuNOlinl k umandanlar arasında 

q 1 adasında beklenmez bir man. 
•Ata le karşıla;stım. Bu adaya Hü· 
""=l'ın h Cahlt Yalçınla beraber tay· 
ı.:ede kaza g çlrdiktcn soc,ra te. 
q ~{j bir suretle lnml§tik. Bizleri 
~ı~ e ~.ötüren şoför adada b!r ta. 
'td l'urklerın bulunduğunu söy
llıt1' Mcrıık ettik, gittık. Türk de· 
, 8 

1 insanları aradık. Karşımıza 
~ • 50 sı;.ııc evvcl buraya hicret 
tıı~~ Lı.ibnanlıla.rla çocukları ve to. 
"'tı a~ı çıktı. Bunlardan birinin da. 
ı 'ti üzerine akşam evlerine ııt .. 
il'ı\ · 48 sene evvel o zamanki Os· 

Sekizinci ordu yakında ! 
taarruza uececek 

Amerikan ve lngiliz kuman• 
danları taarruzu hazırlıyorlar 

--.-e..-.w-...r~ 

ltalyada ı 
ayaklanma mı1 

Yakında bir 
hareket 

Olayları n miza hı 

Yağmur daası 
Taır•: AKA atNnfJz 

Fiyatı 5 Kuruş 
Eugth: Zı:ncı ıaart:'.da ... .... 

ı 
• • G um ral< 

STALINGR 

Şark C19P...ı.d.e Rıa taı:J"UO iJC\ .. m ~ııyor. Harita llareli:ı\tı ıo~terınektfJCl1r, 

Alman • S ovye t harbi 

Ruslar, Rj ev önündeki 
Alman hatlarını yardı 
Rus baskısı her kesimde bütün 

' 

şiddetile devam ediyor 
Lo:ıdra, 2 ( .'. . .\.) - :Mo..5ko\•a'dan' Harbin ikinci Sıifhas::-..a a.H Rus he- ı dar tahmin edılen Mih\'el' Jcun·eUe· 

alına.r. haberlere gore, Sovyet ordu·/ defının Don ile Slaliugrad arasında· rlnin çember içlne l.lınmı~ oldutu 
Jarı. daha şimd!de::ı Rzhev'lı: ctrafın· ı k\ bUtUn muka\'emet; noktalarının or- ı' söylenmektedir. 
da Alman mUd~aa hatlarını yarmış· tadan kaldırılması "e 20 tUnıen ka· (8oa 11 Sa: 1, Sil: ı de) «:::• 
lardtr. Ve halihazırda bu şehrin ı;o· ı 
kaklarında sUngil muharebeler! de· r·-ıııııııııı-ıııııııııı-.. -111ıııı11-111ıııı11-... .--_.-_... .. -.. -.... _-._-.__.-_._. .. -11ı111.r111.--ıııı-•-..-11111111-ı..-_...ırııı-._---.. • <CUPZSJWWIUIUJlW4L4~ - -- - --- <aauaa>-ıwı ...... -( 

:3~~;:::.~!:~~A·!.;.~:.~·~~ ı MECUS MOZAKERESI t 
bir takım mevzller daha almışlardır. e • 
Kosko\'a b6ll'ealnde muharebe. g1S.· o fA •d •• dd t• 
gide 4lddetlnl arttırmakta ve Alman r ı ı are mu e 1 
mukavemetine rağmen Kızılordu[ar. J 

Rzhe\' • Viazma • Veliki - Luki 1'c· . 

::~~~~:~rl~ı;rı hareketlerine de\·am 6 ay da ha uzatıldı 
Ruıııu. bu kesimde bir çok ınUs· 

taJıkem noktaları ele gcçlrmıı;ııerdlr . .. , . 
ve «Kızıl Yıldız» gazetesine na.ıaran Ankara, 2 C A.A.) - Buyuk l\lll ı sonra b·rıncikanun 1941 • şubat 
Hitler, Generallere Rzhev'in Z!yaının Jet Meclisi bugün Refet Cacıtezln 

1

1942 aylarına alt Divanı Muhase
Berlln'in yarısını kaybetmeğe muadil reisllllııde tcplanmıştır. bat raporu üzerinde cereyan eden 
olduğunu söylemiştir. ı Altı vlHiyette mevcut örfi ida· müzakere netrcesindc hükümctçe 

Alman generallerinin bu şehri son renin bitimi tar 'h!nden allı ay da. (De,·amı: Sa. S; Sil. 1 de) c!!• 

netere kadar mUdafaa. etmeyi kıta- 1 ha uzatılmasına, ve işçi bulma teş. 
ıarıne. emretmiş oldukları söytenmek-1 kllatı kurulması hakkır:dakl 'ka· 
tedir. Almanlarm demlryoluna karşı nun layihasının geri verilmesine 
yapmış oldukları mukabll taarruzla-ı dair Baş\'eklılet tezkereleri okun. 
rı:: hepsi de akamete uğ'ranıışlır. mu~ ve kabul edilm iştir. Bundan t 

Tun us önündeki Mihver 
müdafaa hattı yanldı 

Amiral 
Darlan 
Afrikada bir 
imparatorluk 

konseyi kurdu 

Darlan, D! vlet Reisi 
sa:ôhiyeti isfivor 

Berlln, 2 (A.A.) - lng'iliz haber· 
Loııdra. 2 (A,A. ) - Reuler a. ı Cezair. 2 (A.A.) - Tunus \'e ler bUrosunun bildirdiğine göre Aml· 

jansının Tunus muharebe sahasın. Trablus arasırda irt!batın kesildi· ral Darlan şimal Fransız Afnkada 
d ak! h ususi muhabiri ölldirlyor: ğl, son alınan haberlerden anla$ıl· bir imparatorluk konseyi kurmut \'e 

Mihverin Tunus önündeki dış maktadır. bu Fransız imparatorluğu menta&Ue-

Şimali Afrikadaki çarpışmalar 
son devresine girmiş bulunuyor 

mildafaa. hattı 'cuma sünıi Tunus Beyrut. 2 (A.A) - Ş'mal Fran rlnln korunmuını bu meclise vermlıı· 
uehrlnin 48 kilometre cenup - do· sız Afrikasında çarpışmalar son tır. 
iusunda buluna:ı Meccıelbab'ın dn•reslr.e eirmiş bulunmaktadır Amiral Darlan kendisine de\'let 
tnı!liz kıtaları tarafından zaptı Jcdcyda kbprUsUnü işgal etmış re.si sa!Ahıyetlerl \'erilmesini istemek. 
üzerine yarılmıştır . . lnglliz hi.icuın olan miittefik ku\'\'etlerın önünde ı ted ı r. · 
itıtaları arasır.da İngiliz Komando. ş!mdl, Tunu-:. kadar . düz blr ara. \'t'.:I mccl.s hUkOmet maklnesi~ln 
ları da vardır. Her•lki taraf da pi· 1 z. kalm.c bulunu~·cr. csıu:.ı:ı teşkıl edecekt!ı. Fransız A!· 
1ade kuyveU olarak paraşütçü kıt Birinci İ rgılız ordum Tunus mtl. rıkas:nıl' muhtel•! kısımları umt•mt 
alar kullanmaktadır. Atman av ve da!aa çcmbcrının onhnde bulun.. \'all:c:-1 taraf.nd n temsil edi!ecı • 'e lı imparatorluğundan kaçıp 

~I: tct eden Lübnanlı bana dedi 

t~w- Gençlığim «kahrolsun Tür· 
'-ıe. diye bağırmakla ıeçtl. Fa. 
~il 1 nelerce sonra yeni b'r Tür
~) e dc.1idu. Artık, cıyaşasın Tar. 
~18~' diye bağırıyorum. Bütün 
lfa:~rlnıJe Türkiye.re bağlıyım. 
ııı,1~ tebaasıyını, Türkiyeyi asıl 
~- uıırn d!, e tanı~·orum. Bu hfssi 

bomba uçakları sayıca çek olma. maktadır. 1 ıerd.r. 

Lonclra, 2 (A.A.> - Sekizinci' yapmaktadır. General Elsenhowe,. beklen İyOr makla beraber faaı:yet Jösterm ş· 
ordu pek yakında General Rom. j ise Libya' da ve Ş~ali Afrik~daki lerdlr. 

Suikasd davası 

""l?\ı\( • " llıltı larıma ve torunlarıma aşıla-
!a • lç.ıntzden biri haftada bir de· 
tall <:danı ı radyo istasyonundan n. 

ı:a bir hitabede bulur.uycr ve 
>.ı ... ~-0k Ttirl::iycden bahsediyor. .. r,. . 
~ lld C':ı;ı Amcrlkada, Ant•ı adala. 
t~.. • Cenubi Amerlkada vac:avan 

14011, . • " • a. .ııtııar \'C Suriyeliler arasın. 
a~· ~ bağl:lık hlf.lcrı \'ardır 

fl. 
"ın ~i dan b'r sıın ~o ra bir ak· 
"•rı nJ .• z oı :nanında ha\ a m y· 

ıııcı kar.ı lıkta yoiu:nu ka~ 

mel'in Afrika seferi kuvvetlerine kuvvetlere karşı müşterek bır ta- Londra, 2 ( A.A.) - Fas radyo. 
taarruz edecektir. General Mont. arruza geçmek için General A· C su, ıalı ak,amı Almanların Tu. 
gcmery, El Agella hattında müna· ıexander ve Montgomery ile sıkı ı ı enovo, T orino, nus • Bizerte .kesiminde ağıp tanıc. 
slp b!r cephe almak lçın manevra bir işbirliği yapmaktadır. Amerl. Mil A f ~ hl . lar kullanmış, fakat tn:ilizJerln 

kan \'e Fransız kıtalarından mü- anO .... . iye llerl hareketlerlni te\·JC:f ctmc~c 
rckkcp muhtelit bir kuvvetin Rom e d İ liyor ( muvaffak olamamış oldukların: 

Harp ne Zamall mel'i.Q, Tunus ılc muvasalasır.: kes· C bUdlrmlştlr. 
mek için Gabc ile Sfaks arasında. Nevyork, 2 (A.A.) - Siyaset ve Fas radyosu. şimdiden mayin 
ki sahil yolunu kapadı~ı söylen· askerlik işlel'lnde ihtisas sahibi olan tarlalarını geçmiştir, bu da düş· 

b
• k " mcktedir. bazı kimseler bir kaç hafta içinde man muJsavemetinln merkezi ile 

'lece iJ Kahire, 2 (A.A.) - Kahireden Italya'da heyecan uyandırıcı hrtdise- temas halinde bulunduğunu isbat 

Duruşmaya dün 
devam edildi 

1 , alınan !ı:ıbcrl.r, müttefik kuvvet. ler çıkmasını m:ıhtemel görmektedir- eder. Anlcara, 2 {\'atanı Alman BU· 
!erinin mihver hatlarını denemek- ler. Italyanın yıkılı~t ani \'e facıalı Londra, 2 (A.A.) - Ne\•yoı·k yUlc elçisi \'on Papen'e karşı suikast 

,\merıka cUmhurrelsltğf sarayı. !: tc olduk!tırını bfldlrmcktedlr. olacağını söylcmckto umwuı surette rad>'·osu, dün akşan1ki ncşriyatı!l. hazııladtklarındnn dolayı mtthkQm 
(A.A.) - :Matbuat kon!cransmda ga. Kahire. 2 (A.A.) _ Orta§ırk herkes müttefiktir. ltlmada ,ayan da Tunusta bir Fransız müfrezesi. edilmiş olan Pa\•luf, Kornilof, Abdur-
zetecilerde:ı blri, IngUtcre haı'p mal· tnı::mz tcbligi: membalardan alınan baberlerde Ual- nin Tıınus 6Chrinden takriben 55 ıahman Sa,rman \'e SUleyman Sağo 
zcınesi na:;.ı ı Sır O:l\·.cr Littelton'un İngiliz kuvveUerı 'El Agcila el· yanın bazt bolgelerinde ~ıkan k&n· kilometre mesafede bulunan Pont lun 11ıı)iıcn görUlmcRte olan muhake· 
:·c!"lcUmh•ır B. r.ooSC\C,t ile görilş· ı \ arında dusma:ıle. ba~arıl: \'Uru~- şıklıklann pasıf ayaklanma. şeklini de Fahs şehrine \'ardığ:nr söylemiş. ! mclerinı- hugUı de dc\·am cd.ldi. 

(Deumı Sa. 3, Sil. 4 de) 11; / malar ) apm:şlardır. 1 (Devamı Sa. S. SU. '1 ••> *·•·• tır. Saat 9,30 d duı uma başladıt\'ı za-

man Abdurrahmanın \'eklli .A\'ukat 
Şakir Ziya meydanda gorUnmUyôrdu. 
Reis Sabri Yoldaıfın emri Uzerınr 
mUba,rr ad)lye korldorlarmı inletti. 

<A\•ukat Şakır Ziya!> 
Şakir Zıya yoktu, içeriye bUyUk 

elçi \'on Papen'ln hususi k~ttı.ı Ma-
(De\amı !!i .. a, ~Ü. : de) •c•• 
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\' A T A N 

Şehir 
Haberleri ı 

O L A Y L A R 1 N .M I Z A H 1 

Memurlar koope
ratifi 

D.URNE 
Yazan: 

DV MAUKİEK 
Çcvlttn: 

IHSAN BO&A.H 

il - • • 
p_rınç 

Yağmur duası 
Yazan: Aka GÜNDÜZ 

- Bu ııecekl dostluğumuzu sev. ı - Burada bırakırız: kôylü~r-

o ilm kadar hiç bir şeyı sevmıye· den btrls· ı:atııı almak st.iyo:.. . tevziiııe 
ccilm. - Onlardan ayrılaceğıma uzüle. başladı 

- Buı:u gönn<'k dıler m. ccjim. A nlaıra ve çe\T<'SI elektriği 

Sakaryanııı Çağlayık bara· - Bu dakikaları asla unutamam. - Be de Uzüleceğım anıa. ba~· 
Burada lnsanlarınkıne bcnzemıyen ka çare ~ok. Onl&rı gemıye alamıt. Şeker t~ VZİ::1tı da jından. E~e bölgesinin elektriği 
lir saadet duyuyorum. yız Onları bır gun bırakacağımızı k h f Gcdlzfn Demlrköprü barajından 

Sah. mi? evvelden bıllyorduk. g~ 1ece : fJ gelecek. Çıbrk barajı yn.pılşlı yıl. 
- Bu bene<' göreceğlm aadet- - Ne diye bu seyahate de\•am içinde ~.· p1--c -k l:ır. ,·c Ankara .H'şıl oldu. Sey· 

16-tn en buyilğü. ediyoruz-: - hanla Ceyhanda bir kısım çalış. 
- Bura mcmnunınn. - Sen n de lstcdistni düşilnmtiş- İstanbul Memurlar kooperatıf, ma.ar b ttı. bir kısım üzerinde 
- Jnkc, sen çok hoş bir arka· tüm. dun pırınç levzıatına başlamıştır. çalışılıyor. Mur.zur • Murat • Fı· 

da m. - Evet, istiyorum amma. her 
1 
Pırinçtcn sonra da Turyağ tevzi mı ~uıarından harp biter bitmez 

- Bilmem? defasında bir şeyden ayrılmak. ker edtlecektlr. Bu husustıı kendısıle faydalanacağız. Bütün bunlar beş 
- E'X!t. Bır başkasi1e beraber dımden' bir parça kopup gıtnıiş ka. görüşen bır muharrlrımıze koopc· on yıl<ia yedi bin kilometre de-

l.ıulunmayı arzu etmem. dar bana acı geliyor. ratıf mi.imesslll Hulki şunları sÖY· miryolu vapan Ci.lmhuriyet dev· 
- Güzel bir dUşüncc. - Biliyorum. lemlştlr: rirılndır. Türk milhendlsınl btr 
- Sen kseriya çok konuşmu. _ Acaba bir yatakta rahat bır ı - Pırlnç tevziatına başladık. defa daha mın~tıe andım. 

)Orsun b3•le değil mi? u'-·ku çekmek yine nastp olacak Pırlnç tevziatı bittikten sonra ,.ur· 
J 1 Su ve sulama işlcrimlıln bu. 

- Hayrr. mı? 1at dağıtacağız. Gelecek hatta 
ı günkü hızlı ve ısılı ı;:ldişını gor· 

- Jake. gecen hayır olsun. _ Evet. I içı de .de .şeker tevziatı yapılacak. dukçc gcçmış devirlerin lhmalcı-
Ertesl giln ilk P'jord'u gördük. _ Ne tuhaf. dün ıece tiajlarda 1 tır Bu ışın yapılabilmcsı ıçln şeh· Jiklerlndeki azamete, şaşa şaşa 

0-ğ yolları vadiye iniyordu Vadi, yapyalnızdık. Şımdı burada konu· , rln muhtelif yerlerınde 10 tane sa- kız.ıyorum. 
mavi sularile bir ka ala benziyor· şan m anlarııı arasındayı:ı:. uş şubesi açacağız. Şeker bu şu· 
du. fkı yanında uzanan dağlar. ık" H b ·ok beler vasıtasılc tevzı olunacakt?r.> 
"Ira duran .. e kalkan tutan nöbetçı_ - oşuna gttmeyen tr şey ) 

mu? 
lcrı hatırlatıyordu. Kar örtülü zir· Lastik tevziatına 
\eteri beyaz gö:e do!ru yüksel. - Hayır. SaaUer geçıyor, eşya 
mlşU. değişiyor ve neler olacağını da bil- ı..UQÜR b:-şlan yor 

Tekrar insanların arasına dön· mlyo. U"!. Altıncı Şube ımidürlu{!u hazırla. 
mek garibimize gitti, İssız dağlar- - Bunu düşünmekten hoşıanı· ilan liste tizcrınden bu sabahtan 
dan sonra. yamaçlarda insan &lln· 1 yor nıuS•!n'! itibaren kamyonlara IAstlk tevzia· 
den çıkmış kolye1er görmeyi ~- 1 - ı-;vet. tına başlayactktır. Evvelce de bil. 
dC'niyet telAkkl ettik. Köyün ismi - Her şey akıp ~!diyor: ve ben d•rdığımlz gıbl evvelll. lstanbulda· 

F. •;ı Nafı razırlarındnn rah· 
meU, Hulüsi Bey pek bilgili ve 
hoşdil bır zattı. Memleketin su 
ve sulama işleri hakkında öyle 
acı. gülünç hıkAyelcr anlatırdı ki 
kım111 saatlerce gUlcrdik, kimini 
de ıünlerce duşUni.irdUk. 
Sık sık proJelcr yapılır, ctiid 

için adamlar seçilir, yol harçları 
dağıtılır, bir hamaratlıktır gön.ı. 

nilrdü Fakat ertesi gün projelt•r 

ya suya düşürül!lr ya sele k11p 
trrııırcıı. 

M crhum Nafın Vckılı Su. 

leyman Sırrı Bey lstanbul 

Nezaretinde umum mudürkcn o 
da brr çıfte Menderes projesi ha· 
zırlamıştı. Hiç ılgım olmaıdıtı 

halde bana bile ıkı buçuk saat 
anlatmış durmuştu. 

Hulüsi Bey merhum: 
- Su sırk aslanına ben.zer. 

dcrdı, iyı tutar. iyi kapar. ıyı 

bağlar bakarsan kuzu kesilir V{I 

her gece kumpanyaya cok kıiı 

getırır. Fakat kafesınl açıp başı 

boş bırakırsan mahallede can kal 
maz. 

Ve gülerek ıiAve edcrdı. 
- Fakat bizde iş başka türlü. 

dür. Su Allahrıı hiddeti. yagmıır 
~e rahmetidir. Bu hiddet ayak· 
!anınca karşı gelmek hem günah 
olur hem Hakka isyan! Bırak~ 

hm gelsin. silsin, silpUrsün Yıı ı 
nız yağmur ver Allahım yatmur! 

Ben merhumun bu son cumıc. 
sini aklımda tutmuştum. O cUm· 
leden mizahi bir manzume kur. 
mu tunı Sdyle bozukdüz"ıı 
$CY çıkmıştı: 

brr 

Irmağın (Yeşil) ı, <Kızıl) ı bızde 

Dizilip bakıırız bönbön (Qcdtz) e. 
Boğulur !':esımiz Cl\1erlc) imtzdc 
Yağmur ver Allahım. yatmur 

ver bıze! 

* Sakarya. Menderes yan cebimizde 
Fıratla Oıcleyı şöyle yançız de 
Goklcre sekiz on lunı; musluk 

diz dC' 
Y<ığnıur \'er Alla hım. yağmur 

ver bı1.c-' 

* Cennctın suları Türkıycmızdt> 

Kum, çakıl, çımcnt.:ı. mühendıs 

bızde 

Barajı. kanalı. harkı yançıı de 
Yatmur ver AUahım. yatnıur 

ver blze! 

G eçc~ :;:un av ıç:n blrk:ıç 
arkadaşla Ankar.ı.nrn Cr· 

bık barajı taraflarına ı;:ıtmlştı~. 
Barajı ve suların ~ürül gur ül a
kışını seyrederken aklıma bunta~ 
• • cı cil' vazıvereyım dedim B•ı 

yazım aynı zamaı:da buı::ünkıi 

N.ııı.1ın.z:ııı cıdcti ve ınıısbt't hıı 

nı ınıtlıgın;ı k<ırş1 bır soı•n ınl l~

sc· k k u ret ur Laardeldl. Köy erkekleri ve ka· hıssettiğim şeylerden neler 111uhafa ki resmi devalrin Utstıklerl verıle
dınları bl2 e ve atısrımıza merakla za edebılcccğimı hali bllcmtyorurll· Ct'k ondan sonra da belediye hu· 

bakıyorlardı. Galiba bizi Umarha- - Gel. bir parça yemek ye. dutları harlcındekı resmi mUessc. e·r çocuğu, üstüne Orozdibak Satış Şefi ' Bir k dın·n Ust:nd , yüze 
llC' kaçkını sanmışlardı. ı Gelerm thtl,•açları karşılanacaktır 

Eve g ltik. Karnımı doyurdum. ., k d''k' 1 k t k"f d"ld' k k 1 k · Kô~de sığınacak bir yer bulmak ayn ar $ U Q ı fr8 8V 1 8 1 1 fi ya · 1 ı e mel( ar 851 
guçtü. Bereket versin Jake'in bir rahatıaştlm. Birçok gün.Jerden son· Tramvay dura' larında 
ilrkada~ı imdadımıza yetişti ve bi· ra ilk defa tabaklar içinde ve pc- haş:andı Bundan bır müddet cv\el Oroz. ı bulundu 
ıe evinde gecelemek için yer verdi. cete -kullanarak yemek yemıştık. tadi'.at yapıldı 

1 
dibak demır malzeme kı mına Va· , 

8~ yorgunluğa aldırış etmedim. Jake, Ala dedikten sonra kalktım. Beyoğlunda Çukurmchmet soka. 
1 
sıl .ııJı d.1 bir adcım muracaat ede FAtıhte lbnısına mahallesinde 

Mavi uları yakından s yretmek Jake ile beraber evın önilne çıktık İstanbul Tramvay ıdnresi tram· 1 ğında 28 numarada oturan Se~a- ı rek gemi feneri almak •slemışl Pertevpaşa yokuşunda 42 numn· 
•ı:ın sahile gittim. ve suya uzanan ıssız yola baktık. vay durakları üzerinde bazı tadı. hat kızı 2 vaşında Güleryiız; ann<.'· Tezgahtar Yanı Lıu fC'nerın satı~ı rada oturan Nezahet adında bir kn 

Yukarda dağlarda gldcrken, bir Gi.ineş. dağların arka ında batmt-ık IAt yapmıştır. Buiün de bunun tat . • . yapıldıgını beyan etıncsme ra~nı.n dının muhtelif klm5elere karne sat 
üzere idi. Gök portakal renkl~ınc blkına gerilecektir. sınin evde bulunmadığı bır sıracıa 

1 
satış şefı Yuda, mağazada !.?<''',. tı~ı öğrenilerek zabıtaca tahkıkııı Pjord'un bu kadar guzel olııbfiecc. ..,. 

jlo, tahmin etmemiştım. Hava sı· büriinmüştü. Sanki portakal ren· Beyoğlu şebckesınde Pangallı mangaldaki kaynar tencereyi dC'· :feneri bulunmadığını blldlrmıştır yapılmış ve kadın suç üslu yakn. 
caktı, güne§ parlıyordu. Gökte gö. glnde parmaklar karların yüzüne Harnanı durağı kaldırılmıştır. Bu· vırmiş. üstüne dökiilen su ile haş. Vak'a zabıtaya ır.tıkal ptmış. 11111. li!nmıştır 
rülen renkler sularda da vardJ. batmış gibiydi. Az sonra gür.eş da- 1 nun Yerine Bomontt durası konul. !anarak ölmüştür. Cesedi muayene ğazada araştırma yapılmı!; \'t' 37 Nezahetın üstünde yapılan a· 
Dııglar Fjord'u her taraftan sarmış ğın arkasında kayboldu; fakat ışık muştur. Dlfer taraftan Etfal has· eden Adliye tcıblbi Kiimıl Ünsaıan sandık fener bulunmı.ştur. F~kut raştırmada yüze vakın karne bu· 
::! bı"ydl·. yalnız •~- ileride dar bir kaldı. Her şey şimdi eskisinden tanesinde saat 13 c kadar tram. mtıcssesc bu fcnrrh rı ıne\'hum şn· 1 ~ """" d h 1 k d d BI d a 1 dcfnınc ruhsat vermiştir. h 1 t 1 .b unmuştur. Nezahetın, bu karneleri kanal uzanıyordu. Fjord bir göl ka- a a pa.r a uruyor u. r a am ,, Yar duraeaklap.dır. ıs nra sa ı mış gı ı gösteren fa· 
dar sakindi ve yUzUnd<." bir dalga suda kürek çekiyordu. Sular, bir Beşiktaş şeb kesınde Boğaz:tçı ıı- Beled"ye Neşriyat turalar tanz.m ('ltıj!lı1dl.'n mevcut nereden ve ne ~ureUe elde ettiği 

uı pcr s e gor muyor u. una M d t'f il t 1 bil ·· 01 .. d 8 1 tablonun arka plAnmda kalmış gı. :;esi önü, Kolej, Defterdar durak~ . malı satıştan ımtır.a etmek suçlle ehemmıyctle tahkik t!dllnıektcdıı 
rıır;men, dağlardan akan beyaz su- bl görünüyordu. Tepeden bir ço· ııırı Ver.iden tes1!\ edilmtştır 1 Ü rü ·s 1 a e 1 Milli Korunma mahkemcsıne ve. Yenı rog'-an bir y;.vru 
lordan ve cumudlyelerl~ yüzl"'rln· cuk lnıyor ve kayıkçıyı çağırıyor. Tramvaylar maç günleri Şercl 

1 

rılmlşlerdir. ~· 
" ... d K k d k ı k ı t d . Uç yıldanberı b<'lcdlyc n<'srıynt _ . . 

d n daha I d ha ta - - u. ayı çı a ·arşı ı ver yor ve sa ı önünde duracaklardır . . .., Dun birine. Mıllı Korunmada Yi.l" $0 akta hUIUndU C' can 1 ve a zc goru- k . Ak . mUdlırJUS-U var.ıre .. ını y11rmakta olan 
rü'-ordu. Bır Ok'-•anus kadar derın ürcklere sarılıyordu, Sonra bir C'V saray Şl.'bekcsınde de Et\e· k bl t 1 tib 1 pılao duruşmaları sonund·ı tcz;:ah. ~ 

" ,, - d bi k d kt B 1 \'C es ı r g zc t'Cı o ma ı ı arı c . ı S 
!! blydi. Suyun {rinde da~ların akis en r. ·a ın çı - 1• aşına m!!.\• nıc dur.ağı Dııvuıpaşa)cı kaldırıl. ed 

1 1 
d b tar Yanı ile satış şcfı Yudanın tcv. on zamanlarda bazı köşe bu. 

... li 1 bl ö tu ba~ıa 1 tı ğ k ışlı de bel iye 1 c ı;nz,,te r nrasm ,ı ır k"fl 1 lcr'nl goreblllyordum. Güreş batsa - r r ., m ş ; çocu u uca· n1 r. 'ırtıbat tesısındc bUyUk bır mm affa· ·ı er ne karar verıtmlştır. caklarn.. bu ar.ıda vapur kamara· 
d b Fj dd ··ı d"" d" i gına aldı. Al f. a. U Or a goge uşmez 1, b r .. Sa,.;ey~gw fı'yatları • klyct gÖSl"rcn Eşref Şefik Atabey, tın ıyatı 32,70 ılarına yerıı doğmuş !;OCUkiar brnı 
es d d t a dı G'" d"" Etrafta başka bir M'san görun- ;ı cı 

~ e uyum z · un uz ve ge· ü d G"" 1 vazifesinden ıstıfa etmiştir kılmaktadır. Dun de Gulhanc par. 
C<' suvun yüzü ışık içindeydi. Bu. , m. yor u. uneş batmı§, .sö_k şım· d ·'"' o·· B d ı R 
rad öt"" {" k la 

1 
b l d • dı taze z<.ytin ye iline bürunmilş. (İSecek m• [ Eşref Şefik.in bu ı·azifcdcn ayı-ılı~ı un Orsa a b r eşadiye altı kının kapısı dıbine bir çı>cuk tcrkP 

a ue 1 uş r n u un ugur.a ı- D -1 ı h ı ı .. hiç şlipht• yok ıu ıstaııbut bclı:?diycsl nı 32,70 ve bir gram külçe altın dıtmıştır Çocuk hastnneyc kaldı· 
ihtimal vermiyordum. Böyle kuc· u. ag ar suy~ s ya gö ge er gi- Son gunlcrde ısllhsaı mı .taka. için bır zıyndır. crn 4.3': kuruş üıerlndıın muamele ı rılmıştır 1'erkcden hakkında tah· 
lar bulunsaydı, ötmekte kendi sükü ~I aksclmlşlerdı. Artık dajilardan larınd .. n şchr mızc kııllıyetlı mık· 1 • görmüştür. 1 kıknt vapılınaktadır 
nctı riri kendileri bozmuş olurlar. ınen beyaz suların şırııuıarından tarda ıııda maddcsı geımektedır ı 1.<i h rs z tevk f etl idi 
dı. başka bir şey işttllmıyordu. Tabiat au arada pıyasaya sUrülen fa· I .. 
Gorduğum şeyler çok güzeldi; burada bundan fazla karanlığa sa. ~uıya. Pırınç, kumdarı bilhassa mti Ourı Hnlıcıoghı tu~ln f11briknsın· 

fakat bo;nım için çok bUyük ve çok rınama.zdı. .. . . - blm bir Yekuna baliğ olmnktadır dan tuğla çalan lkı hırsız tevkif 
se"-'lz.dl. Burada uzun zaman yaşı· Jake e bakıp gulümsedım. önu· Diğer taraftan lkı glınde~berı edılmistır 
) mazdım. Jak:e'in ve atların yanı. müzdc yatmış gıbı hareketsiz du- !sadeyağı plyasa'l;ı' durgun geçmekte Mehmet ve Feyzullah adlarında. 
na dbndOm: ran. FJord'lar da alaca_ karanlığın ve hiç satış olmamaktadır. ki bu ıki hırsızdan b!rı fabrıkarın 

- Buraya .. elmcSe'-·dılı: ıy. olur· sükunctı içinde gulümsu:yor glbıy. Şchrirntzdc yaıoı satışlarının azal t:-şı. 
• " dil ti - lemden malzemeyı dışarıya .. BU NE İŞ! 

iu. er.. 

1 

ması tstıhsaı mıntakalarında cl,ı 
Dedim. Vll Urfa, Trabzon yağlarının fı) atları. mak dlğerı de bunları satı a ar· ı B tr kachnın U!ltUnde. her rtin IT.\l.V.\ ı::;GAI. l\IJ ED0.01 :.' 
Jake "U'dil: nı bir miktar dilşürecenı alAkadar zctmck suçlarından dün Adlıye ıır otckirıc berikine ııattıtı anıa.1 8 . R . t 

1 " uyandığı ız a an b ı ., ır "~ rur e J:"rarına rorf', ltaı~a-
- Nerede olmalrydık? m z m · .r yo cu )ar tarafından söylenmektedir gıı h5k miığlnce tevkıf ed lmışler· ı:oılan tanı 91 tane l'.kınek kun~ı bu- ı fla 600.000 Alman ıuk~ri \Brmı,. 
- Bilmem, rahat "fes alabılece \'apurunun Laardel limanında de· Dıin P1Yasada sadeya"ı 4 lıra· d 1 K d "'il 

" 1 b lr. 1 unmu'}. a ın dr,. • ıa~ büro!lıı! 93!1 flanl)('rı ~·apıtan ,a,aşlarda Al· 
glm bir yerde. blr şehir yolunda .. mlrlem ş oldu~unu gordilk Vapur dan satışa arzedildiğı halde hıç a. Te f k K t ı'çı'n dün Karne.lerln Phtt': olıluğ"una \e\'a maıı~anııı ba.r.ı mcmtf'ketlerl hu ııan-
vc,_.a t 0 z bir rüzg .. rla yelkenlide bl1leyı.c·nz b.oyalı idi, mavı su uzcrınde lıcı oırnaırııştır. ~ U ı d .._ ö l" ı ·· ıt ·· d " 

,, n .. oma ı,.,.na &" re ıs un e onemır. dıı- an ek.,lk kunetlerle i~gıd ettitı dü· 
O ln1ak bence daha lyl. Burada ne • t ı,:orUnüyordu. Direklerlnd<> 1 ht'f a yap ld • 1 • iki 

B kk 11 d . . rıı ması lazım ıceltn meııele kar- ';'Untıhinc•I' '"""nın: •Ac·aha lllllya iı:ı· 
lnva CSl)Or, ne de bir ses işitiliyor. Norveç bayra~ı dalgalanıyordu a a ar piyasa an d ~ısındayız. Sahte L'le, ııahte karn~ler ıal mı edildi ?ı> drye bir "UJllle.le dü· 
HC'r şey kendı 1,.lne kapanmış gl. Gemlnın güvertesi yolcu dolu. . • O... rı sene vefat c en ıuymetlı ... ., 
bi... " İki sandal yolcuları ıs kel eye getl- Zllm 1 •) p lı yor laf' idare adamlarımızdan ıstanbul Ma· yapan ,.e kullananların '>oğaldıfım şttc.,ı gell.'·or. 

_Yarın g derız, arkadaş bir gc· riyor. Jnke; artf mUdUrü Te,•flk Kut'un olU· gorü~oruz. Rlr taraftan bu Klbilere HOPPAl.A.M 

1 ~ . - Galiba vapurda boş yer bu· Şehrım•zdekı bakk·•ll.u fazla mlınUn yıldönllmü mürınsebctllc mr· ı;ok ağır cezalar ,·erllnıell, diler ta· Ortıt-,arkta ~ir edilen ltal.'·an Trt-
mtn • ugrayacagını \e başka FJord ı mıktard8 kuru u·zum almar•a baş. 1 zarı başında büyük b r ıhtıfal yapıl· r fta d ek k k 1 ı ı k ı 1 d ~t ı ı d BI . 1 1 amıyacağız. o a n a me arnc er n o ayı•a ye .. te rırka~ına nıemıun iki bin kl9',i· 
:ıra S C'Cee n sov e ı. zı Ba. i lamış ardır. ncrake11de 100 kuru" t t kll ı dili hl ı .. rı bili .. 

holm·a "Ölürebllır. Belki bu yeni Ded m. ,. ,, mış ır a ı e r 'e 'il es sur ı e r şe· . o "' k b nın rtaşarktakl ı·ugoııtav kunet-~(.'vahat daha hoşuna glder - Yok canım, eğlence mevsimi olarak ·a ul edilen- Ozüm azami Merhumun bUtUn a.t·k.ıdaşlaı ı, be- kıtıt .. rı çık:ırmalıılır. \'nk eğç_r kadı· 
B imi) orum yalnız · b a he uz başlamadı. Gönindü#u k~ ~atış fiyatı, idareli gorüldüğündcn ledıy<' namına re•, muavını Rıfat ııın iisli.indc çıkan karneler ııahte de- !erine J;"onullu olarak raztldığ"ı bildi· 

ne vııpacağız? 

' uray · k Jııbalık d btl mubayaatın devam edeceği anla· Yenal, Mn.nrıf mllfettışleı ı. Maarıf gll e, bunun cinenıi daha az değildir. rilmekttdtr. ı gc1me eydik çok lyı olurdu. Atları 1 anr a eti · 
_ Bu güruhun arasına mı ka· şılmaktadır. mUdUrtı. mualhm' • ı·e ca:ebt'lerı bu- Bir kadının bu kadar karne)I nfllre· Eğer tarihçiler, ,u ikinci dlbıya 

rı,aeağız? Toptan kuru üziim fıyatlarında lu-:muş \'e ilk okı.ı oğ!d 1e'llerlııdcn ılen 'e nasıl tedarik ettlfl İ) il'e araş. harhinln buna bcnıcr bir !!ilirü car1. I 
Hoşuna gitmezse konuşmaz- ı dün l • 2 kuruş kadar yiiksellş Adil. ~elçuk Kız sanattan bir talebe tırılmalı \"<' hu ı'ı ~olayla.~tıranlar 1 helerinin ı~ınıll'n çıkabthrlenıe bana 

sın. vardi Dun satılan kuru (ıztimlerln mezal"ı başında SÖZ Söylıycrek aziz \arsa haşkalarrna da ıbret olll4.'llk gl- da J'aflı.,ert deme .. inler! 
(Ark;;~ı var) toptan fıyatı 70 • 72 kuruşlu hatırası anılmıştır tıi (·ezaya çarptırılmalıdırlar. ı Tatlıscrt 

r-------------------------------..... ------------------------------------
Tankın c:ddi 

V apılan tetklkl,.r tank veya 1: 
muharebe arabası dediğimiz 

hıup 'asıta!'iının l!ill'dan 4000 yıl ön· 
t•ı• ilk defa Kaid!' 'e l\lısır'da kulla· I 
nıldıtını nıe~dana ı;ıkamııııtır. Bun
dan "onra kllı;llk A!lyada \e Pbn 
barıllcrlnde kullanılıp bir arabacı!iı, 1 
hlr okr.u "'.' a mıı.rakçı"ı 'e bunları 
"alkanhh• ı·• • .ın bir muhafızı olan 
bu araİıalar daha ilerde l'unanlılar 1 
'~ Romalılar tarafından bir mliddet 
kullanıldıktan !ionrR terkedllmiş ,.e 
~a\a' ~a'a' unutulmuş. 

\"iilll'rı·e ııene geçtikten ~oııra, 

Wli "('nnlntle Ahne cepheşlnde ziıı
elr tekerlekler ii:r.erlne oturtulınu.: 

bir top ~t!kllnde tekr&I" ortaya çıkan 
muharebe araba ı 1918 de GI. ı-;ııtl

enne tarafından tam hnfif tank !jCk· 
llıae t;e' rllnıh~ 'r 37 ilk bir topu t .. 
~ı.\·ornıu • J 918 tJ,.rı &onrası artık or- 1 
tada. Şlındl hunlar ara!lına Amerika-

1 hlarırı denb. \e kanda giden tankı 

da k.,..ta. 

- Evc.t profesör katili 'özlcrıle gör· 
müş .. 

Hilm:.ır onüne bakıyordu. Boguk bir 
ı;esle: 

- Pekı mademki görmüş. ne diye hii· 
Ilı katıll tevk•f etmiyorsunuz Ne duru
yorsunuz? 

- Bunu yakında hem pek yakında ~ 
yapacağız. Sadece aydınlatmak istc
digımız bir nokta ' &r. Katib girdum 
Fakat ktm olduğunu ıyicc farkcdcmcdım. 
Onu tanıyamadım. 

- İnsan yakından gördüğu birlsınl na· 
$ıl tanıyamaz. 

- Arkasından gordüm. Kamaradan çı. 
kıyordu. Eğer içerdc bır adam öldürmüş 
o!duguru o zaman bilmiş olsaydım onu 
derhal yakalardım. 

- Kıyafetinden de mi tanıyamadınız. 

Senıus yan gözle ıresscn'e baktı ve şöyle 
cevap verdi: 

- O gece maskeli balo akşamı idi? 
- Evet bunun farkındayım. Fakat de· 

minki Mil ) il Hesscr 'in sözlerile bu sbz. 
lerlnız arasında bir münasebet göremiyo· 
:-um. Karde<şlmden 'ile diye şüphe ettiği. 
r.ızı bir 10rlil anlıyamadım. 

- Şlmd• anlıvsınız 'l\lo'") o I.und ka· 
maradan çıkar. adamır. arkasında mı;vı 

bıı· ıpcklı elbısc vardı. O akşam baloda 
kC1rdcştnı1. de boylc mavı bir ipekli clbı.::. 
sc g.ylyordu. Bunun farkında mı<;;ınız? 

S nıu bu sö:ı:lcrıne cevap bekledi. Fn· 
kat llılmcr susuyordu. Titrcdigi bellı ıdr. 
ııcs en gayet kayıtsız bir tavırla: 

- Ş mdi kardeşinizden niçin ~iıphe el. 
tığımızı anladınız mı? Dedi. 

- Pekı tp ucu bulduk diyorsunuz ya 
o ne demek? 

- İkinci bir mav ıpcklı elbısenın o 
gece kiralanmış oldu:unu haber aldık. 

- Ya. Km kiralamış acaba? Bur.u 
tigrcnrl niz mı? 

- Hayır, fakat belki sız bıze bunu süy· 

lı) cbılırsınlz Müsyu Lundı 
- Ben mı? Nasıl? Ben o sccc maskclı 

bnloya gitmedim kı. 

- Öyle mi? Bıık ben bunu unııtmıış. 
lum llcs:;cn bir şeylt'r daha sôylcnıck ıs· 

tcdl Cakat Se ıus susması için işaret etti 
Ve kcndısı söz aldı: 

- Sızı rnhntsız ettığımızc mahcubuz 
Mi.ısytl Lund. Biz de sizden yardım umu
yorduk. Neyse belki daha sonra yine si· 
zınle bu mesele hakkında göriiştırüz. B. 
zc lütfen Amerlkadakı adrcslnızi \'erir 
misiniz? 

Hllmı:ır SC'nııııı'n cN:katlc b:.ıkı:>ordu. 
}o'akat ıht.iyar profesörun oylc saf bir tav-

rı vardı k• .... 
- Mademki adresımı almağa lüzum 

göüyorsunuz vercy.m 
Senıus ccbınden bir defterle bır dolma 

kalem çıkardı Hilmar'a uzattı. 
- Adresinizi yazar mısnız? Dedi ffıl. 

ınnr kalemi sol ellylc aldı ve adresi yaz· 
dı 

Hcıı en bu sııhneyl hayretle seyrediyor. 
du. 

- hte! Adrestmi yazdım. Açaba yızı· 
mı okuyabilecek mısıntı? 

- Nevyork. City - Hoteı. Mükemmel 

okudum. 

İki poll hafıyes; gitmege 

keıı tekrar Hlimar'dan özür 
hazırlanır· 

dliedtler: 
- ACfedcrsıniz, Sızı rahatsız ettik. 

f"\c yazık kı bize bir şey .sö~·lcmedinız. 

Fakat her halde sonra görüşüru:ı:. 

Dlyer<."k uzaklaştılar. Genç İsveçli bu 

cdamların yanından gitmesinden mem. 

r.un olmuştu. HlılA snp~arı idi. Elleri tit
riyordu. Bir sigara yakmak istedi fakat 
parmakları tutmuyordu. Cebinrlen gözün 
deki tek gözlük de yt're düşUp .kırıldı. 
Fakat o buna hiç aldırı~ ctmedı. 

(Arkuı var) 

3 - t~ - H! 

Benzemiyor mu ? 

D ellkaahnı• lılrl, ı.-a blr kl&A 

lflJt olm~ . .,.., ut fı1 por 

tetldll edip IEanıilterlıll .. llJ'PD 

balunt'a babaeı .. ı,t ~---
- Baba. .. bana - llell 

rl 9\"lett dcntlyer •-' .... bUI· 
niha~ et ~onlüme ı-öre wr -
dum. IEd ba· 

- Çok ili-.. lllmaalt '91 
kalım? .... , 

~· .. ~-· --Delikaııh kızın ldal --..... ~ 
tlirinee babası ez.ilJlllş, • 
ıııha~·et: .as 

- Sf'n hu kızla p,........,eldll' 
;ec:. dt'111 iŞ. 

- Nl~·ln balııa ! _.., 
- Çilnkll o kız .,.... ......-... 
Delikanlı fena halde .~ ees 

mu, ama. kaderin iMi eah'-' .. 
\"ıkaramamış. . .8G 

Aradan bir kaç af ~ Mak 
müddf't lçlndtı ba'1'• bir ~ ... .e· 
olaa delikanlı 3ine ....,. •• .,. 

mtı~, fakat yine: , . .,, 
- Srn hu knla evıeaınelltel' 

~eç. re,·ahını aJma.~ın 1111! ı •efa 
Bahasının çapkınlrj'ına lld:-,ıı 

kurban giden delikanh ... ~ 
o kadar ta.şkınmış ki .... , JIJ&ın 
sormu,. Genı;, listfüde ııev4111 .,,.,. 
baba. .. ının kızları oldu&"u içi• • 
la e\ leneınediğlnl 9öylc)i11C• ,::::;" 

- Hlı; iıı:ülme oflUJll• ..-ıe· 
iki k11dan hangi!liyle lııtend çoru· 
nr.btlir,.ın. çünkü sen .,._... 
ğu değll91n: <'f'\·abınr yer_.., * _.-.... 

Amiral Dıulan'ın ıtımaJ1 ,ıur--tl 
bir Fransa lmılaratorlu11:J •:::r· 
kurduğu haberi kar~ın~ ~...l&flP 
le miitt.-flkler arasında ~ti· 
da ilk "erbetıtllkte miltte~;.d.k' 
tlhıtk edr.nl~rin haHnl, yv.-·_ 
delik11nhnın haline benutiJO,.-. 

Renlcınıvor mu~ I 
. JCÖK~ 

Pendikte bir 
tren kazası 

tsir makasçı tr•" 
altında kalarak aıd~ .. 
Dün sabah Pcndlkte ırıüts'lf p;ıı 

tren kazası olmuş. bir ınaka,çı 
çalanarak olmuştür. ditrlC 

SabııhlC'vın saat 4 te pen ıı 
manevra yapmakta otan bit ~1'1i 
~andiz treni, makası açrn•1':.ııı ,. 
makasç1 Aliye çnrparak z• tlıl? 
damı ikr baca~ını kesmek .urt 
ölümune sebep olmuştur. C,.. 

Bu fecı kazanın tahkikatnıl 1..-ıı 
klidar Mi.iddcıumuınlll&inee ~..Ali 
olunmaktadır. Kazaya, ınarr-.,.. 
makınlstının dlkkatsiziill sebt1' 
mustur. 

Fat h Kaymakamı, 
Beladiy 3 reis 

mu1 vıni mi oluyor .,ır 
Istıınbııl ,Belcdıyesı kadrosun- ı11•· 

UçtiııeU reis muavınhğı kon~ ar 
Jfımdur Bu muavlnlık ıçın iSfllııı· 
yctt nılıdürU ~ecatı çuıer'in 

den bahscdıtmckle idi. ya~ 
Son günlel"dc ııu muavınli#.~~ 

kaymakamı RC'bıı"nın ıet.ı 
ktll"\"Ptlt' coylcnın<'klcdir. ~ 

~ 

tavası _.,. 

H er~ aykadU p.•,:.,.
ea acaba bugilıl • ~· 

de e\" halkını doyursam dlJfl..,.. I"" 
mf:k ne kadar güç. eaaa ile 1(11' --
her r.,· kadını dü,ündlltil ~ ,. 
hak ,·ereceğine eminini· ~!..,.- .., 
dü,nnc dU.tüne ıtH.rle dq::,111, .,ır ,.e.,.. ,. 
yf'nıek ~·aımıı,·a karar "-" ~ 
ııığır huni ile hü,·ikek Mr 

1 
de Ja'f' 

• H ikisi• .. , 
rır.bahar aldırdım. er ,.IS •• 
ladım. Dilfm dilim dotnY• ort' iSi 
kaşık unun l~erıdne Uç ~ ,_,ytr 
rarak karııttırdım. Do,trall ..ı-~ 
,.e karnebaharları bir ltlr 
kızg-rn yağda kızarttım. lllJ' ~ 

Uzan bir tabafın ıçtae ~ 
beyinleri bir tarafa dS ~ f/1#'_ 
tarı dizdim. Biraz m•1 ;...
leyerek !<ofraya n~rdill'I· ÇolC 
\C ıarlf bir )emek old~ ~ 



uu• uı11 
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~ T&TAN 

ıi~!~i·J:li~t1J~]l:O:l~2~~JJ Amerika sefiri 
skuri durum Suikast davası 1• ı;-- Yazan, ] Duruşmaya dDn ge ıyer 

..... ıa •••&" - devam edildı· ~~~:~ 
~!' cephesinde harp ı nmek~.,. ~ c:a.,ı 1 blelde) •••• ı cı lnfllAk Istanbuldald perapa!u e • 
teti dam Roza şahit olarak çağrıldı otelinde olan aebepten mi .ukwa goel· --------------

Alma.nca konuşan ve sözlen ter- memiştlr?> Mussolini nihawet 
~ taıınıradla Don dırscıı ara. I climan \'UıtasJyle anlatıla • Madam ' Kemaı Bora, tekrar s6S alıtrak bu J 
1 •-" . -~ . Roza 1889 doğ'Umludur Maznunlar· sualın sorulmamuını ıetedı \'C mah- koW't.uştU 

sı.lQakı sah""'• vanl Stahn· . .. . • da.n hlçbınısını tanımıyor Bıldığinl keme de sualın sorduruımaması hak· 
it. Kaçalaıo • Kalaç muscllest doğru sôyllyeceğı hakkında yemin et· kında karar verdi <n.ıta ı ......_> 1111 
- kanlı muharebeler. lkı haf. tıkten sonra çanta.smdan bir kA#'Jt çı. Bunun üzerin Kornik>t şunları rlittülerlne Ye b:lhassa fevkalade 
teıberl devam etm~ktedir. Bu kardı Söyllyeceklerını yazıtı olarak söyledı : e zeki olmıyan bır propagandaya ih· 
~·lesın şimalde Stallngrad • okumak tstedıği anlaşılıyordu. - Şahit ifadesmı \'ermlye başla· tlyacı yoktur .• 
~ıno ve cenupta Stalinırad • Reis: mazdan eVl·eı aramızda husumet oı. ltalyanın harbın otuzuncu ayır.a 

haUarı Alman • Rus muha. <Bu hareket usule uygun de~ldir, madığına dair yemın etmiştir VA.kıa gırmlş olduğunu kaydeden Ouçe, 
'k~imlerinl teşkıl edi)"Or. Don dedı Evveli buırladıkl1.rını söyle- aramızda hiçbır ,ey g~emlft1r. İtalyan mUletlnin kendi sesini ~ıt. 
~n.tn sol sahili üzerinde ve sın. şayet unuttukları olursa o zaman l·aınrz milletlerimiz blJ'btrlerlyle har. mekle memnun ka!M:atı hrtlbaııt .. 
"C • Kaçalino &r88ıoda bulunan notlarına bakllb1lir.> betmektedirler Aramıma 111.llle~e da bulunduğunu söylediği zaman. 
~ bat Ahnan ordusunun hı. Madıım Roza, anlatmağa başladı: bi'r husumet var. Btna.enaleyn f&hldln Mu.ssolt~n;n bu sözü devamlı al· 
'-t elin*dlr. Ruslar ihata çem c2i şubat günU saat 19 da sefa.ret· yemini ve sözleri M dereceye ltadar kışlarla karşılanmıştır. 
~bu üçüncü hat U:rerındc bir. haneye gitmek Uzere evımden çıktım doğrudur, b\lnu soruyorum.> Duçe. ttaiya harbe g;rellberl 18 
~ ye çahşıyorlar. Hemen gördilm ki. Von Papenle re- Reıs. bu sualin mahkemeye tevcih ay içinde vukua ıeıen e@96h badi· 
fts tcblljl, bu muharebe mü· fıkası da cvlerınden çıkmı~ıar. On· edilemıyeceğinl eöyfemesi tiftrtne sclerı hatırlatmış ve demiştir ki: 

İ?Jin şimal hattında Almanla· 1ar da benı gorclUler ve ylirl\ytlp )11· a\•ukat Şakır Zıya, şahide bazı sual· •- Bu esaslı hadiseler üçtür ve 
'1ddetlı muk"avemet gösterdık. ı rümemek için bir tereddüt devresi ter sordurmak tstedl ise de mahkeme şunlardır· Rusya.ya karşı harp a. 
ı ~ cenup hattında yalnız a. , geçirdiler. Ben sefarethaneye dotru reısı bu suallerın cc,·aplnrını daha çılışı. Japonyanın harbe glrı~ı, tn. 

;uharebesi olduğur.u bildir· , ilerledim, onlar da takriben ellt met· e\•\•el şahıdin verdiğini bildirdi gillz ve Amcrikalılar•n Şimal Af· 
~ edir. Demek, bırkaç günden· re arkamdan beni takip edıyorlardı. Bundan sonra Pavlof tekrar söz r kaya çıkışı. 
hpandıjı iddia edikn Rus ı Italya.n sefarethanesln!n önüne gd· aldı: Rusyanın askeri kudreU benim 

~ bcrı hakikatte kapanmamıştır. miştim. Kapalı bulunan orta kapının - Kemlll Bora bununla ıklneı de- ıçın bir sürpriz teş'kil etmemiştir. 
ll ueu ıtaçalino'da ~ cenup 5nUnde idim. Arkamda şiddetli bir fa olarak şahitten evveı ifade veri· Yalnız kalitt>slnin bu derece iyi 
~da Kaias'm aşağısmda bulun.. lnfilik oldu. Bir !lanlye !onra gerıye yor Şahit YusurR da yaptığı gıb1, cldu~unu sanmamıştım 
~lldrr. 'Bu l«I mevki arısında bakınca Von Papen'lc rerika.sını ~ugUn madama sordutumuz ikinci ÜcUncü hidlscY1 de frıgiliz ve 
\ d~eiı köprü ve ıeçltlerile ayakta sallanır, mUtereddıt. ve henüz ınf~IAk me•eıesıne dair sualimize ken- ı A mcrlkalıların şi'maı Afrika ya çik 
~ trııara ardına kadar açıktır. yerden kalkmı.ııa benzer ~r halde dlsı c.~vap vermek suretiyle Madama maı:ı teşkil etrnlı:tir. Sivil glyınm!s 

:ı böyle olmasaydı, Almanlar gördUm Sefarethaneye doğru yUrU· akıl ogretmıştır Bıı hal usule uy- Amerikan suba~larll~ üniformalı 
ltngrad ~chrir.in içindeki kuv. meğe başladılar. Caddeyi geçerek gıın değlldtr Ayrıca kendisine bazı Franc;tz tmbavıa;ı aruındakl anlas· 
~ri vaktinde geri çekerlerdi. sefir ve refikasına doğru koştum. sua!lcr soracağım.> ma uzun ztı~andantıert sıırfhU Şl· 

n dirsetl içindeki vaziyete Maksadım ihtiyaçları \folll'SR anlara Kemal Bora. Pavlof'un sözlerine şu j mııl Afrlkaya asker cıkarma. şan. 
t hiç bir mahlmat yok. Ruslar yardım etmekti. Sefll'lt' refikasının mukabelede bulundu: lı bir hadısc teşkU etmemiştir. 

l ~ll~·a'yr aldıklarını söylediler. takriben 30 metre gerıslnden bir. du: - Pavlof'un bu ifadesine karşı sus-1 D uçc bundan ı;onra ttalyan S<'-

Ticaret odasındaki 
tüccarlann sicilleri 

Kayıtlı olanlar arasında macera
perest isim 1 ere de rast 1 andı. 
Bır müddet ~vyel Tlc&ret Odası yıUı az;ınıtı 28 binı bulduğu go· 

bir (tac1rler sicıh) hazırlamata ı rulmu!:tur. Geçen ayın 11 ine ka. 
başlamıştı . Öğrerdığimıze göre ~·- dar b~ mıktar daha fazla artm:ık 
cilın hazırlanması tşi haylı ilerler- istidadını gostcrmtşkcn şlmd! kay. 
ken Oda mehafili, dikkate de~er dolunnıa İŞi tamamıle durmuştur 

bazı 111acerapcre!t isimlere ra la· lştc Tıcarct Odası, hazırlayacağı 
auştır. sicille bılhassa Odaya yeniden y:ı· 

Tutulan rakamlardan. son ~ne· vlanıarm Ucarl mor&litesial de 
'erde Odaya kaydolunup tlcıırcl meydıı:ıa koyacaktır. Netice. M.· 
hayatın:: atılanların yekunu 5 b'n , karadaki alakadarlara bildirilecek.. 
etrafındadır. Filhakika. Odanın ı tir. 
ı,er yıl ka~·ıtı ı azaı.ına vesika tcv. Sicilin hazırlanmasma evvela 
zil bu sene tekrarlanırken kayıtlı Odaya yazılı sanayicilerden baş. 
unsurla.rı.ıı 27 bin olduğu anlaşıl. lanm'§tlr. Mal<rm olduiu üzere bu 
mt$h. Bundan bir. bir buçuk ay ıeşekkül <TıcarcL \'e Sanayı Oda· 
sonra yapılan incelemede lse ka- sı) uovanını taşımaktadır. 

ipek çorap imali 
yasak mı edilecek? 

Mıntaka İktısat Müdürlüğü imalin 
men'i için bir rapo~ hazırlayor 

... ~t> ,,. ., " <> " u. a a hirlcrlne karşı '"apılan bombardı· • . . • . ıııa1 lllar da Don dlr-ıı.i irine ei- man sütunu '.\.ilksell"'ordu. Her ıklsı mak en belltı- bir cev"p olurd F k t 
den Rus kuvvetleri getlrdiıı.lni de toz toprak içindeydiler. Sefir: mademki yüksek hcvetlnlz blzım mU I b hl · I Mıntaka lktJsat nıudürlüğü. • çoraplaroan daha {azla daya.nıkıı 

L. " • • tnıın arı a. 5 mevzuu etm ş vc bu - . . 
ou mevkii aldıJmı hal il vatanla· cBu bana atılmış bir bombadır-. talA.amızı sormuşlardır cevap \'tPe 1 h t 1 b 1 1 I ipcklı kadın coraplarının, bu hu· oldugu mcrkezındcdır. 

ı.. ., • · .usus a vavı an ıızı haber <'r n . '"12ılır. Fakat bir haftadır. ne dedi ve ilave ettl cbenlm kula.ğım gı. !im · 1~· 1 . sustakı standardizasyon nızamna. 1 Mıntaka 1ktısat mudiırlüğü bu ~ çok mubs .. ~a ı olduğunu ve Inı: · . ı .. . ' 
\ ? Meçhul. Ru lar. Almanların bl sizin kulağınız da kapalı mı?> B.z şahıtıerı tclkın altında bulun- •ı 11 1 1 hal a hl 1 1 1 b lh mesıne uyaun olmadıgı net cesıne esas dahilinde vuruyerek Vekalete. 

b!ıı kadar esir ve 70 bin kişi de Zevcesi de «"Bu bomba b'zlm içindi> durmayız. Onlar bildiklerini ıöylerler z erhanlkla vm n kş;n r er nhn 11 
1

1 aı;:.

1 
varmıştır. ipek kadın ço;apları hakkında bir 

ı . · c:p ec: ,1 nıa a e er nı .. . . 
• Verdiklerini iddia ettiler. Al. dedi. t:Allah biz. ıyi h maye ettb Demır.kl müdahalemiz bu sualin 50... bo b 1 ~ b ti d ..ııt 1 b t Nızamnamcyc gorc ıpcklı kadın rapor yazacaktır. Aliıkadarlarca 
·ıar mutadları hilafına bu Ben lkıncı bir infılAkın daha vukub;ı. durulmaması yolunda idi. Memurıye- mda,.am • k l u

1
•n u.,.unu 1 s 

8 çoraplarının bugünkülerden daha sıandardlzasvon nlzamna.mesınde 
1 

ra. 
1 1 

d' 
8 

vU•" . ıcın Otoru rn ·nm ıı.rr vermışt r . 1 1 dil · rırı da ,. 11ıanlamadılar. acatı h ssındey ım. u • ,...en Eefıre tlmız Pavlof'un söy,cdlklerını vap· ı M li 1 b d ınce oması icap etm(ktcdır in ta ~t yapılarak ipek çorap ima. 
ı\I b hl! ı t k d kl • usso n . un a.ıı sonra Çor. ~ rrıan tebllllerlne bakılırsa. sı 2 u te ke 1 mm n a an uza asma- maktan mUnezzchUr Memleketımız . 111 tk 1 •. 1 bult fabrlkntfH·•cr uuguıı tcnı ı ınıı t.ıhdıctın1 vc\·a büsbütün kal. 
·· B d u c n nu una tccm ş \'P soylc d<"· • 

rl etrAfında Rus taarruzları sını rica ettim. ıı sıra. a goz mc şc- de onun söyledığı şeyler olmaz ve mlştir · edılcn rpllkle halen pıyıısaya cık ,ı· dırılmasını ileri sürmcktcdlrler. İp· 
tron püskürtillmckte ~ Ruslar birden gelen bir tak61 ilişti. Sefir. olmıyacaktır Iddia ınaltamı . haklka· I . rılan çoraplardan dahıı ıncl' kad ın lfk bulunmayışH:dan dolayı ıor tat 

lr t .... f" u b &- k 11 •- Aksi ı:abıt oluncaya kadıı" ~ kayıplara uğramaktadırlar aouoı şo or ne at>ırara po a çag-ır. tın aydııılatıımasıne çıı.ıı,ır a}Tıca t 1 111 . f . · · · corabı dokumanın ımkil r:.;ız olc\11 b
1
k cd ılcn bugünku nizamnamede 

~~it· · · ı d A,,.... zanı d ' 1 ta yan rn ctının nnıli1 milletin· ' ~ 8 ~ ;ı Berllnde ttbekley1nlz, görür· masını soy e 1• ,, .. ı an a şehir· 1 maznunlara sual sornuya salRJıly«.>ti · ·e e , .. unu tddla ctınektcdH'. ualarıı ısrar etnıektt-nse nizamnamede ta· 
lil!ıt der!lerek Rusların yeni den yukarıY'll doğru blrblrlle alakası'. de yoktur> dcıı ve ~ h_ut Ru.ı: mlllctl~dcn chı. bır ~diası da şımdl)o ~orapların dtlıH yapılması ~•heline gıdılmesi 

t h,zimete utratılacatı da ifade olmı;ran iki insan gehnekte idi Sefir ı Mahkeme heyeti, Pavlof'uıı suaJ ha az km"\ etli btl' bilnye) c m:lhk nııaınnameye uyularak yapılscaı. daha muvafık gorillmekt~ir. 
1 '!l ~tir. <polis> diye bağırınca bu lltl ınsan sordunmyacaA'Jnı bıldirdı ve- lklocı bulunduğuna lr~nmaktan ımttnıı 
lııc St I' ad d Ka\•aklıdereye doğru koşmaya ba.ş- ı şah!t K~Lantln çağrıldı. Şahit gel· ederim. 

'lıtın ~ ıngr mey an muharc· Jadılar.> ı memıştı Pavıor tekrar soz aldı· Benim Fransayı arkadıın hıınç<'r. A lmao - Sovyet harbi 
i\ bır yrpratma şeklini alması Reis burada Roza'nın sözUnO kes· ı - Kemıı.I BorR bana ltina~lıırd:ı. 1 ıcdlğ!m hakkındıı Cnrcll'ln lddlıısı-

~ · h.ıftadanbcrl Rus kıskacının ti Terclllılana· 1 b 1 d 6 h 111a "elince ttalvanm harbe' clrm<"· 
} :tılamaması yüzür.dcn Mare~al . - Koşan !~~anlar;·;".' • • 1 .u ~n.d ud u usust.a yazılı ıst.dam s ı: .. t~f ~ haz;ra:- olarak 1c<rb't (8a•ı 1 l11Cld• l c:• - !l~r.enıı~'.erdır Şımdı Stııhr<S"rAdın şl-

Of;enkonun bu sefc de • at < borse tanrr mı. \ar. e 1• dl 1 A•ıkara " ınadyo Gazetesı) -- mat ve şınıaı batısından g~en demır· 
\ . r S•r c. acaba bunlar Fransa sefarethaneslne Bu istidanın tUrkçeoıını Kornllo! c lmlı:t . Fakat Alman umumt k;,ı. 18' . • dı"' b' ~d~ r netice elde edt>miyeccğlne gıtmlşler mi?> 1 okudu Istıdada rarl?Ahı. teJ;:n:k c:cbcplcr yilzilnd~ıı ılgar rıı.~) .,sunu" ''eı~~ ~r ha be· Yolları Ut' Don nehrinin te~kU ettik· 
Ilı den hükmcdenle:r var. Madam Roza cevap \'erdı. Jı idi.. ezcümle şunlar yazı. müdahalcnhı 19 hazirıına tchlrl .. 1 : re s-ore. ~taJtn son "' er e do~ıı lcrı Uı;gcnln çok ilerilerinde bulunu· 

le kalırsa bu acele v 
11 1 

· ı · ft 1 d 1 • ccnhe.'lıntn merkez kesımıerını zıyarct yorınr 
r h" er m ş cOnları görUnce tenıyacağımı zan «"Kemal Bora benim Roma il S f e yan bıtc::kuman an ıı;ıtndıın r:c:ı • 

ukümdilr Aceledir çilnku'" • ' c 0 • ttl ww ki Fr k etmıştır. ı.~akat esırlerln .so ı d · kı t >ıı • ' . netmem. Fransız scfarethaneslne de ı ya'da hayali cınaye•ıere ıştirak ttı e . n•C mse. a.r~ayıı arı:ı 1 Y e . erı gos e· 
~t1ıs !t'lanlar Stalir.ırad şehrine 22 g-lrip girmediklerini söyllyemem.> ğlmı lddla etmiştır. ~ Hlllbukı bene ha: zaferin bu rlcrccı> süratle almaca~ı. : Mosko\•a. 2 1 A.A ) - Ru~ km•\·et· rlyor ki asker de durunıu anlanıı~tır. 
;v ~sta taarruza ba5ladılar ve - Baksın bakalım, maznunların ı yatımı mualllmlikle geçırdım Bina- nı ~anmıyordu ttalya Fran~ızlarm 1 ıerınln Stalıngradda ve merkez ceP· Burada ku~atıırııış olan Alman kuv· 
lı.. • O o;un kadar hücum etlikleri arasında o koşan insanlardan kimse enalcyh Kemal Bora ma~aya 

1 
• Alp ordusu na lı ilt'Um ettı:• zaman. : hMtnde ba~ııya.n t.aa.rruzı a.rı muvaf· ''Ctlerın!n yok olmaktan kurtulması 

~e •-..ı --"il · ., " n ~e k ' · lmklnr add t kal t •r zap~emo:u er. Şlmdf Rus· var mı .> abe!! ithamlarla beni kirletmek iste· gerek ordu ve {!ere Akder.1-ı·d e ! faklyetle devam etmektedır . m e en . mamış ır. 
lttİ Almanları bu şehirle Don dlr· Madam Roza gcrıye döndU. Bilhas- mıştır. Kemal Bora, hiçbir esasa da- vukua gel~cek h11rpt(> cok milhim ' OOn. Yf""llden bir çok l.skln no)(ta· 
• i 1aruındakl sahadan çıkarmağa sa Pavlof'la Kornllof'un ytnlerlne yanmıyarak ve hiçbir allkanıız .,1• olar Fr2ns17 hava 'k~vvctlcrl t•e 
~işt~ Orlnr. Iltı kıskaç taarruwna dikkatle baktı. mıyan bu da,·ada blr.i htlA ithama 1 donanm::,.,ı olduJıı "ıbl duru)·nr· farı iWI cdilmıştir. 
~t' klı:rindcnberi ar:c~k 15 ıün -- YUzlcr.i_nl iyi gömıcdlğim jçin devam etmektedir Ye hakkımda du. Eğer İtalya Fransaya bu hı;n-, flı.ı3 ıecr yarısı tebliği . puartcsi 

~IIeİ Almanlar ne Stalınırad ma- hiçbir şey soylemlyecettm. dedi . 
1 
söyledklerlnı geriye alır veya mUddeı- çer d~r~eslnl vurm~ olsa dah. şu. gUnündenberl Stalıngrad kestmlnde 

tQ\ı ~rinde ve ne de Den dtrse. Rozanın ıfadesı bitmişti Pavlof umumilik ''azlfcsinl lhlt.l ettiflnden ru duşunme-k icap <'der ki Fran. Rus Stlii.hlarının 53 Jü~nııı.n ta~nt 
G~~. doğusundan henüz ~kllme· şahitten bazı sualler Mracatını soy- ı dolayı hakkında kanunf muameleye u . GaDer . zamanından • Mentana uçağını dUşUrdüklcrınl bUd1rm~te-

t ledl. Bu sırada avukat Şakir Ziya j te\'cssül ederim.> muharebesıne kadar ltolyav1 ,-uz 
-~te bu iş 15 gün zar{ı:ıda yapı· ~ahkcme salonuna gırerck iskemle· ı Kendisine söz verilen Kemal Bora, defa .. ar~adan bançerlemlştlr dlr 
"' idıgı lç.n. Rusların artık bunu sınl işgal etli şöyle dedi: Corc!l lr bana karŞT yaptığı şah· Reuter aja.nsuıın askcrf muh&rrır1. 
~ bıtrrııyacaklarına hilkınedU!yor; Pavlof, Madamın her sabah .saat _ Pavlot', tıızl c\'\'elce vaki olan st .. tahrlklt're gelin:C· Cör<:ll'ln hlr Rw tazyikinin artmakta olduğU!ldan 
~Jltu mu? Almanların 

70 
• 

80 
kaçta vazifeye başladığını sordu. Ma. bır talebimızden rücua davet ediyor ı:h.ık ııilf'.'slodcn dogmasına . benim bah&etmektedir Bu ke.slmlcrde. t11· 

ıs d.' Yanamadıkları işi, Ruslar dam ke:ıdistnln doğrudan dokruya ı Kendısl şt\pheslz ki. afif bır ilim ada~ işe bir demircinin oğlu olmama arruz baş!ıyalı. Almanlar "i0.000 ölU 
ı ıut.de yapabllsclerdf, elbette bu Von Papen'e bağlı olduğunu, mesai' mıdır ve yaptığı işlerle kendisinin bu rağmen kendimi Çörcll'den kıva! H' i0.000 esır vermış!erdlr 
~~tıvaffaklyctlerl pek parlak olur• saatini de onun konuşmruıına göre ; Hlm hUviyet!n! tanıdık . Biz e\'\'el('e, ed.lcm'yecek dcre~dc yüksek his· Rje\•'de kal\Jı çarpışmalar devam 
~.' >tına 15 günde yapamadıkları ayarladığını ve 0 sıralarda saat 10 aldığımız bir malOmatı tahkik \'e ı:cdiyorum etmektedir. 
tQ~' 30 • 40 ıündc veya 70 • 80 da vazifeye başladığını söyledi. 1 tevsik edemediğimizi söyliycrek mah- Hlr b'r kime:<' tnglllz Bawckill- Moskova.. 2 CA.A.J - Almanların 
'ııt de de yapa.ınıyacaklarına hük· Pavıorıın dlğc.r bir sualine cevaben keme reisine blldırmıııtUc Bıı talebi. ntn yaptı~ı gibi. İtalyan askerinin Sballngrad bölge,,ınde şıddetıe mu
tQ:ltıek yanlış. Bu harpte, 30 • 

40 
1 da Von Papen c 0 s-Un bir te.sadUf 1 miz, dava ne allkalı görUlmlyerek c::ccaa• VP kahramanlığından şiiphe kavemet etmıktt olmalarına ratmen 

~ sonra, hele 70 • 80 ıiln sonra eserl olarak rasUadığını btldlrdl. yUksek heyetinizce kllbul edilmemiş· edemez Cilnkü Alman silah arka . Sovyet kıtaJarı. dUn bu boıarede \'e 
b:aeağını kestirebilene aşkolsun. Pavlof müstehzi bir tavırla şu su- ı ti. Bız bu meseleye tekrar dönmedi· daı:ları b\lnu t('~!.m edenlerin ba. hattı.\ Moskova'nın şımaı . batısında 

lıtı kka.t edelim, artık biltiln cep· ailerl .sordu: ~mız gibi onun da dönmemesi icap şında gelmektedır İtalyan kıı.ra. blr ço.k mahalleri rle geçırmtşlerdlr 1 

erde bir haftll veya iki ha!ta - Madam mütemadiyen tcsadllf· eder.> dı>rılz \'e hava aı:kerl iyi silahlara DUşman yeniden 7000 klşl kaybet· 
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Hitlerin bir 
emri 

Tulon hôdisesi sebep
eri mohk:me edi!ece' 
Ankııra. 2 (Radyo Ge.zcte.sı) -

Sovyet radyosunun blldırdiğlne 'c 
Y1şi'den Londraya. \•erilen bir habere 
göre Hltler Toulon hAdi. eslnın nıU· 

ebblplerlnln muhakeme edilmesı cm
rınl vermlııtır. Netice derhal alına· 

caktır. Şimdiden tevkif edilenler \'ar~ 
dtr ve Lstlevap ba.ş'anuştır. 

Nevyork radyosunun blldlrdiğır.e 

göre de Mandel Ye arka.daşlıu't Al· 
manyanın talebi üzerıne Berlıne naıt. 
)edilmişlerdir. 

Meclis müzakeresi 
<Batı 1 lachle) «!!• 

ittihaz olunan karar, mevzuu.ı 

maluur olmak üzett kabul olun· 
muştur. 

İzmir Rıhtım şirketi mm;akkı;t 
idaresini.a 11/111932 • 15 3 1934 
tarihine kadar olan mUddcte aıt 

hes:ıbınm tas\'lbine dair kanun ı,ı 

yihası da kabul olunduktan sonr .. 
İnhisarlar Umum Müdilrlü~il mu 
teda,•ıl sermayesinin 63 milyon lı 

raya çıkarılması hakkındaki ka· 
DUJl layihası ve Devlet Demir~ ol. 

ları nakliyatındaki ziyan ve has&r 
ları tazml.n suretine dair kanuna 
ek kanun Hiyihasının birlncı nıu 

zakcrclcrl yaptlmış \'C mebus sc. 
çimi hakkındaki kanun layıhası d. 
Teşkilatı Esasiye encümenine , c
rllmiştir . 

Meclis cuma günü toplanacak~ 

tır. 
Ankara, 2 (A.A.) - BfiyUk Mıllel 

Mecll~lnln bugtınkll toplantı • .,ında 
Divanı Muhasebat raporunun mUza 
keresine geçilmeden önce, Nafıa Ve· 
kili General Ali Fuat Cebesoy bir br 
yanatta bulunarak Marmara iskele.· 
lerinln zeyil mukavelesine alt bir ra 
porda hUkQmetıe Divanı Muhas"bat 
arasında bir ihtllAf olduğunu söy1"
miş ve nıest>lenln esasını anlat,ıınıştır 
Bu ızahattan sonra hllkOmetin nokta! 
nazarı kabul edilmiştir. 

İtolyada ayaklanma 
(B~ 1 incide) •·•·• 

aldığı te~1d edılmektedir. Çabuk bl:
sulh tsteyen ltalyan milletinin harp 
makıncslnl yakında l.şlcyemiyecek bır 

hale gt>tlrme. I kuvvetle muhtemeldir: 
Roma. (EP). - Italyan rnllletl 

devlet makamları, Fa.şist partisi, ha· 
\'B tehlıkesindt>n korunma meselele· 
riyle meşgul olmaktadırlar. Şlmalı 

llalyada bombalanmı' olan şehlrler 
llc henUz bomba1anmıycın \'C fakat 
Ingiliz hava taarruzlarına hedef teş· 
kil etmesi muhtemel şehirlerin yilkU
nll hatmetmek meselesi bilhassa 
ehemmiyetle incelenmektedir. 
HUkCımet tarafından neşredilen bir 

beyannamede bilhassa kadın, çocuk, 
hasta \'e lhtlyarlarm daha az tehh· 
keye rnaruz yerlere g-oç etmeleri is· 
tcnmcktedlr. 

Cenol'a, Torlno ve MllAno .şehırlc· 

rinln tahllyeelne kolayhklıı. başlana 

bllmltUr. Bundan başka Romll. Lı 

vorno vesatr şehirler halkının da 
memleketlerini terkedcrek başka yer. 
lere yerleşmeleri ıçln beyannameler 
neşredilmiştir. Bu halkın nakli fçın 

lüzumlu nakıl vasıtalarının temini 
nıesel~I de çok bllyUk blr ehemmiyet 
arzetmektedlr. 

Fa.şist pa.rtlslnln bUlUn erkek meni supları ile amele, memur ve resmi 
memurlar şehırlerdc kalmaktadır. 

Bu yüzden, taallfil<atr şehri tcrkedeıı 
birçok aile reisleri iaşe mes<.4!e inde 
baz• gtlçlUklerle karşılaşmaktadırlar. 
Matbuat, bu güçlUklerın giderllmı::s, 

için mUteaddıt umumi mutfaklar açıl 
, ma11ını teklıf etmeklf'dır. il~ d~ b r meydan muharebesini !erden bahsetmektedlr. 'Meseli\ eski- Bu sözlerden sonra muhakeme. dl· malik bulunduğ~ ve ıyl idare olun· m~lr. Slalingıad bolgesindf çenber , 

'on b.r taraf başaramı)·or. Libyade den dlnlen~n şa~ltlcrln ifadelerinden ğer şahidin celbi, TUrkiyede bulunmu· c!uğu .zaman. dunynnm en iyi as. ı~ınd~ kalmış olan Alman kıtalanna 1 
:ı ll'ıcldan muharebesini kaza. öğrendlğimız? göre, o gUn tesadllfen yorsa sarih adresinin temin edilmesi 

1 

kerl.t'rıle cesaret. mukavemet \ 'l' erzak yetiftlrmeğe uğraşan 50 büyUk fl••••••••••••••••••••lliımliİiiiiİİİiliİiliİİİİİİİİİ 
11\ 8 inci İngiliz ordusu lh \•aka mahalline Alman ataşesinin ve avukat Şakir Ziya hakkındaki zeka bakımından herhangi bir Alman t.a.ıırt uçağı, Sovyet kuvvetleri 1 ' 
,t"~llerı önUn<ie tam 15 , ı~n :e~ otomobili yetişmiş. Acaba o otomobil- Adliye VekAleli kararının barova mukayeseden korkmaz. tarafmdan tahrip edilmiştir Başlıca s AR AY Si ne-
a l•fttar: sonra mihverin ilk g_ de tesadUfen bir doktor da var mıy· gelip gelmediğinin yazı ile sorulm~ı 1 Düşmana kar~ı kin beslenmeden cephelerdekı sa\•aş. gittikçe \"ahşlya- j Bu 
~ f\a hatla m 

1 
bildi m dı? Tesadüfen .sıhhi imdat tedbirleri için 9 birincikAnun saat 930 b harp yapılamaz Hertürlil yanlış ne bir şekil almaktadır. Bununla be· akşam ma-

·ııır r a g re ve yarma ? k · a ıra· · , ,J ~ . f!keı·n k 
1 

b''"'l H . alınmış mıydı. Sonrıı. Şllhit birinci ıldı. h assasiyetlerden tecerrüt etmek raber Sovyet kıtaluı. rasııası~ suret- sınua -.er c oyu a ıru . arp bıze . . He,~u ''--tllM e miza ı . l!Un yeni d sl 
1 

!nfllAktan sonra ikinci bir infılAk Hizımdır Zira ıtalva barbar ve te Herleml•ktt' vt Mosko\•a 'nın şimal unun ru..., ,.. ' · n&enın n zenrtnllğlle blitUn sevtrcllerln 
.., \'el!eı·ı leark er verd yokr; yeni olabileceğini de lstldlAl etmiş. Yoksa hnı:'" olanlarla kar~ılaı:mak zorun· batı~ındll yarılm ı11 olan AttYlan hat· b~tan sonuoa luMlıar ıtüyti.k bir alika Uı takip edecetı CR~akll) 
't h mu l eme e er en on. · " .... 
r .\. esaba katmazsak boyuna saç· bu hldlse hakbklında tes~Ufen evvel· ~ F .k dadır. tının 16 mil ötesindeki Atman \stlh· ç o· -L. DE v LE R 1 
........ r dururuz. den duydufu r şey mı vardı?> .;,pOrcu aı İtalyada yalnız güzel sanatlarla kamlarını tahrip etmf'ktedırler. Sta-

.____ Bu sualler karşısında mUddelumu· l~tlgal edilmesi lazım geldiği hak. linırad cephesınde Naziler. Sovyet 
()·• mi muavini Kemal Bora söz aldı: H kmdaki ka.~aat yanlıştır. İtalyan ordularının kendilerini sıkıştırma.kta 

Unya kAfflSlnda - MUsaadenlzle. dedi, şahide soru-~ ocayı ! milleti aristokratlardan en fakir oldukları iki k~kaç arasında dar ko. , BUyük macera, fedaklrlık ve kallramanJrk filmı başlıyor. 

T 
.. k• lan sualin cevabını ben vereyim. Şa· s:nıflara kadar bütün sınıflarınd'!ı ridorda rical etmektedirler. 1 S,.. s..Herde: 
Uf tye hlde, lnfılii.ktan sonra lhtlyarJız bir ' kaybettik ! hayranlık hissi uyandıran bir mil· VolJrct bölgesinde şiddetli rUzgftrlar ltANDOLPH ISUOrl'. &oBD1' l'OUNG • \'TBGL,IA GIJ,MORE 

\ ( ... ı 
1 

bld'9) = balde oluak ikinci bir fnfilAk \•uku ' lettır. Kendisinden daha fazla bir \'e kar fırtınaları \'ard ır. Bunlar, ha- YürUyen Medeniyet. .. son kırmızı derıl.iJer. 
~ bulabileceği hissi gelml11 olabilir. Ay- 1 '.r~nUrle '1rendl~e gtire. ı:t;>y istenemez. İtalyan mllleU hak. reklı.ta biraz mani olınaktadır. Rhzc· ~~ .. ~~~~~~~-----------------~ 

•e f .. l'Jna ı, dUrUst olmaaı, meziyet rıca di&er suallerin sordurulmaınası- ı kında ortaya atılan bu saylalara v'ın batısında dil!7man tek blr kesim· ·' 
'l -qeaı~ 

1 
° 1 memleket sporu en bllyük bir • 

"I! \rn r temsil etmesi sayesin. nr rica ederim.> 1 I rağme'l ~unu iddia edeb'llr'ım ki de 1000 den fazla insan kaybetmiştir 
~ "rn adamım kaytıetmı,tır. t ı llştır. Asıl bu sayede ken. Reis krsa bir müzakereden sonra talyanlar harbin zaruri olduğunu Berlin, 2 (A.A.) - Stallngradda, 
~Q O sevdirmiş, Eaydırmış ve dlin· mlldafaaya taallQk ettlğl için mah-1 Eski toporcu, beden terbiyesi j tamamen müdrik bulunu)torlar. Rus taarruzluı devam etmektedir. 1 
t~lllt ltnanlı İmparatorlu~una men- keme heyetinin bu suallerin sorclu-ı hocuı Galata"!araylı Faik Hoca B. 1\-Iussolinl şöyle demiştir: Alman kuv\·eUeri bu taarrtUlerı geri 1 
~ıı en dünyanın her tarafına da. rulmasına karar verdiğini bildirdi. dUn gözlerlııl hayata kaı,.mı~tır. «- Yegane h~defimlz şudur: atmışlardır. Ruslar ağır kayıplara uğ·' 
• d Ve kahrolsun Türkiye» di. Roza ikinci ıntnAk meselesini insi- Memlekette sııor me,·zuu konu· Savaşmak... ramışlardır. 

~il\ c·y~ büyüye. milyonlarca ansa· yakl bir his olarak vasınandırdı. Ata.! şulurken Faik HO('a'~·ı hatırlama- He.va çarpışmaları esna.'3ında Al· ı' 
~ •n Ve gönülden, qaşasın Tür· .şenin otomobilini görmedi~!, kendl·ı mak kabil değildir. Jflç ~üphe Hcrp ne z -:> mo ;ı bit~cek manlar (i9 dU~man uçıığını tahrip 

1ıt. dl~·c.: bağırma.sına yol açmış. si oradan ayrıldıktan sonra gelmiş ı )'Ok ki bugün tıpor flleml, sporcu etmişlerdir. 
ti.ı,.. olabileceğini söyledi. gençlik büyük bir ac-ı içinde bft>.. . (Ba.~ı 1 in~) /*/ Mosko\•a. 2 (A.A,) - Reuter ajan. 

~ı ele llklU,ün şcrc!ı elbl vazl!e!e. Sual sırası Kornilof'n. gelmlşU. yük sııor<·u l"alk H~ı için ;:oı j tül<ten sonra harbin A l'rupa'da 19t3 sının hıısusı muhab!rt bildiriyor: 
~U~llkı~ardı~. Türk mU!eti, tar!hl Şahide bir tek sual soracağım, ya,ı dökmektedir. Merhumun c-e- 1 haziranında b.tceeğlnl beyan etmiş Sovyet luta1nrı Don nehrinde Sta-
\lltll\ !lğU ıu , yarı:.ın dUnyasını dedi. Von Papen'den Hariciye Yekl· nazeııı bu&iin .. aat ıı.:ıo d:ı Kadı- oldutunu söylemiştir. Bunun Uzerlne Jingr:ıd lstlknmetınde doğuya doğru 
• ata hl , tme köy llalke\'lnden kaJdırıla<'a,,. tır 1 

rclslcümhur B Roosevelt, B. Llttel· il J 1 J d' l'ı il zme. e k ve insan· letl \'a.srtaslyle alınan bir mektupta ft 1 er ey ıı erıne ara"ız de\·am e ıyorlo.r 1 
t ~asayişe, emnıycte, sevalye. ışı· da. ikinci bir lnfllAkın olacağından Merhumun alleshıe \ .. ~pqrc.:u ton'un istikbale aıt tahminlerde bu· ve kuşatılmış olan Almanlan şehre 
'~Usturmağa çalışmak ııuretıle ~Uphc ettiği yazılmaktadır. Madam arkada,ıanna, ııporeu rençllte lunmakta serbest o!duğ"u ee\•abını doğru sOrUyorlar. Nehrin çok doğu-

teyit edecektir. da a:','nı şeyi tekrarlıyor. Acaba bun· l "ATA."'i tadyetJerlnl ııunar. l ''crmlştır. Kendisi haıbin "le kadar sunda bulunan Peska\'atka \'C Soko· 
..... m•t r-J ... A, - .. ,,,., 1-------------..J dcvıı.m edcceıı.ı hakkında l"hınlnlcr r tl ıı k ı ı ı t 
"&JI ... IooR• n A ~... 1 dan maksat nedtr? Ve acaba bu ikin- 0 

.. e ' me\· • eı n n :ı:ap ından sonra 
ilen sürmek istememl.ştır. Ruslar yeıiıdcn sekiz kilometre kadar 1 

,, 
:.r, 
t 

l LAN 
Şirket!ınıc.ıı bir bayan ıaemura ;t\tiyaıeı vardır. Bu 

bayaııu. tUrkçe dı.k:.L!cıgra:tl, tran:ıı.zca ve fnj;'Uil'.Ce 
dakUlografı Ue bıı t•.ı.te ııteno&T&{I bUmcsı lfıtııııdtr. 
Bu nı.züeyP t&!ip 0111:.ıarın adı·e&ıerlnı costen~rek tah· 
rlreıı \·e)'Bhut llelldııer.ıaın şırketlmız.e nıt.ıı a(.'ıtatları 
u.ı. v'wrıur. 

T\JRK • EILAS T A . '?· 

&re6 u,-ona Han, 1/ 11 • Galat.& 
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Sonsuz A~k filiminden bir Hhne 

Evvel ı S'<'t'"d"nberı SUmer sinema-' mı ile yetişkin çocuklar leyi! mel<te

BULMACA 

il 

Soldan sa~a: 1 - G~yim ~SY•
sından biri; Bir uyı. 2 - Bir hay· 
van; Görtlrcn. 3 - Bir kumaı: 
Yağlı kara. 4 - Bir şehzade; Piti. 
lık: Eşya. 5 - Dcrlnllklcr: Bir ba· 
Irk. 6 - Usul ve crkAn (argo); ŞL 
kfıyct eden. 7 - Bir aletle aşın

dır: Donuk. 8 - Kundura çcke
ccğı; Zamanın kısımlarır.dan. 9 -
Yüksek vicdanlı. 10 - Bir nota; 
Bir nevi salatalık; Bir hayvan. 
11 - Bır edat; Dullar. 

Yuknrıdan aşağıya: 1 - EndUs
tridc ku!lnnılan bir ncbatın topra
ğa atılışı. 2 - Fırlııt: Sırlı maden: 
Kurum. 3 - Başa gelen. 4 - U· 
uık işareti; Bır madde ile beyaz
la ve sertleştir. 5 - Bır uzvumuz; 
Sonuç 6 - Gıymiş; Bir nevi hı
yar. 7 - lmar eden; Bir renk. 8 -
Vakit. 9 - Asyada sıradağlar; 
10 - Ar; Elektrik malzemesinden 
biri. l 1 - Bir soru. 

sı. perde ın '!ayılı ırnııat Merlerınden be vcrllıyor; en küçük e\•de kalıyor: EVVELKi BULl\IACANIN RALLi 
hlrini dahJ r,6sterıyor. Dans. ş:ı.rkı. ı on parasız kalan v~ oturduğu evı bile 
dekor rı. bı ,>urdırncı gflzclllklcrlc!:satışa çıkaran baoo, çok saydığt mU
sll ıenrıırk znııfından kurtulmuş olan rt;bblyeye de yol V!Crmek mecburıye
bu fılm b r aılerı .ı hayatını canlan· tinde kalıyor; genç öğ'rctmen bu sev
dınyor. dlg"l \le alıştığı yuvada parasız çaJış-

Sinema gıbı karanlık bir salo:ıd.ı mağe. razıdır; !akııt ev reisi bunun 

Soldan sağa: ı - Kayınbaba. 

2 - Kavas; İlik. 3 - Arası açık. 

4 - Lnla; lnck. 5 - Ela; Kim; 

San. 6 - Sual; Ve. 7 - Sıcak di. 

Yar. 8 - İle: Ela. 9 - Marka; İk a-
Perdeye mıhlanan goz \'e ruhun lilkıl- dahi kabil olamıyac:ağı cevabını ırc-

IA 11 J 91 ~ ıınrp me. 10 - Ezlac Ccalze>; Kaz. 11-mıım~sı, bllAlcıs et:cnmesi için mum. rereik onu se met yor: ., 
kün Oldn her tUrlU fcdakArlı~ı yapan senffiinln mali hayatta yara.ttığı anor Raf; llada (Adalı). 
sinema şlrketlcrtnın böyle ciddi ve mal vaziyetten lStifadelenen peder, 

tekrar zenginleşerek eskt konağını 

satın eJıyor. Çocuklarını bir arllYll 

toplıyarak mürebblyl'yl de çağırıyor: 
fakat delikanlılardan b!rl hayasız bir 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Kale; 

Semer. 2 - Karaltı: Aza. 3 - A

va.la; Rlf. 4 - Yasa; Saika. 5 -

Isı; Kuklacı. 6 - İııde. 7 - B I· 

kuru m vzuların perdede tutunabıl

Mesine son derece ehemmiyet verdık
lcr zanncd•leb lır: çUnkU bu gıbl ıç-

t mal c~crlcrde veya tezli romanıar
d 'l alınan me\·zuların filme çekili· 
şlnde dalma en kuvvetli perde sanat
kArlarını k ırş.mızd!l buluyoruz. 

SUmcr sinemasında gösterilmekte 
o'an lngrld Bergmnn ve Worner 
Eaxter·ı., birlikte temsıl ettikleri 
<So suz Aşkl f'ılml de buna b.r mi· 
ınldlr. l ıgrid Bergman adı son sene
lerin sinema lılemlne kazandırdığı 

ço't şayanı d kkat bir sanatktı.rdır. 
O un bund n evvel çevirdiği ve Me
ll'k !tlnl'masının gösterd.tı (Kıskanç) 
1 imli e erkri haltiketen ince bir sa-
r'it eseri ldı. 

genç kız ile evlcnmlştlr. Bu kız, e"" j çlznJı; İfa, 8 - Al:n; Yek. 9 -

velfı mürebbiyeyi çekememekten baş- Bıkcs: Alfıkn. 10 - Ak; Kavra.. 
lıyarak ailenin yakışıklı delıkanlıls- ma. 11 _ Ne; Eza. 
rını birer birer b~tan çıkarmağa 

koyliluyor. Bir gece peder. yatak oda.
sına girdi~ va:kıt, bekAr oğlunun oda· 
sında bir kadın gölgesi görüyor; bu· 
nu. büyük oğlunun o hayı\.sız karısı 

sanarak günahmz bekflr oğlunu kur
tarmak için odaya koşuyor; çaldığı 

kapıda karşısına mUrcbblye çıkıyor:, 
buna şaşıran peder. feci bir lnkısarla 
yığılıyorsn da. susuyor. Fakat azgın 
kadının, ailenin diğer evUltıarına th 
musallat olduğu görülilnce vazıyet 

meydana çıkıyor ve mürebbiye ile 
peder evleniyorlar. 

Bu film; canlandırılan mevzu un 

Radyo 
7 30 Program ve saat ayarı, 

7 32 Vilcudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajans haberleri, 7.55 Karışık 
Program (Pi.) 

ÖôLK 
12.30 Program ve saat ayarı. 

12 33 Karışık pros-ram (Pi) 
12.4:5 Ajans haberlc.rl, 13.00 Şarkı 
,., tnrkUler. 

A!'>:~ • .\M 

V A T .\ N' ~------------~·----~..._ . ._ ________ . 

Belediye Riyasetinden : 
(227) hektar arazi llzerinde mebııJ ve n.aa.tt 36/38 meyUU bulunan 

Edremit .U.a.basmuı lcanall..zasyon plAn ve projeleri yaptırılacağından 
tal!.P (ilanların tekll.tlerinl 21 • 12 - 042 tarihine kadar Belediye Riyase-
tine blldirnıeleı-t Utı.n olunur. (18•8> 

NEZLE • GBİP • BAŞ • DİŞ 
Ve Blltthı AfnJ&n Derhal K eııer. Rer Ecz.anedea Ara7ınrz. 

· •. • . • r • • ~ • • •• " • • , • . .. . .. 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (4087.57) lira olan Ist. Dz. K . lığı çamaşır· 
hane ve hclA tamirine ait pazarlık 4-1 KAn.-942 cuma gllnll saat 15 de 
eski Salıpazarında VekAlet 2. No. ıu satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - ilk teminatı (446.57) lira olup şartnamesi her gün Lş saatt da
hilinde mezkQr komisyonda görUlebllir. 

3 - JsteklilerJn belli g1ln ve saatte 2490 sayılı kanunun istediği ve-
Sil(alarla birlikte adı geçen komisyona müracaatııın. (315 - 1940) 

l Adet Hassa.ıı Torna tezglhı, * 
l ıt 25 m/m. delen motörlü ma.kkap tezJ;"~ht. 
2 > MotörlU 8 m/m. llk el presi, 
2 > 1/4 • 3/4 Inglllz malı pafta takımı, 
ı > Motörlll zımpara taşı taş 150 m/m. 
1 > Komple oksijen kaynak takımı, 
1 > Hassas Rl'.'volver torna tezglhı ve !f!ferrOıttı. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı yedi kalem malzeme 4/1. kAnun/942 

cuma gUnU pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gUn 
koml.<:yonda görUleblllr. 

Isteklllerın belli gün ve saatte komisyona müracaatları. (319 - 1965) 

* Ntimuneslne göre dört klllr zincir satın alınacaktır. NUmune her 
gUn komisyonda görülebilir. Elinde böyle zincir bulunup da satmak is
teyenlerin 5/1. kılnun/912 tarihine kadar komisyona tekli! vermeleri. 

(320 • 1066) 

* On bin liralık anbalaj lata tahtası 4/12/42 cuma günU saat 9,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Isteklilerin belli gUn ve saatte komisyona 
mUracaaUarı. ilk teminatı 750 llradır. (323 • 1067) 

Sonsuz Aşk: k rl'!lns ve çocukla
r na baı?Jı bir babal'ın yaı.Tularınm 
t"rblyesl için yanına aldığı bir mü
r bblycn ., f zlletlne karşı duyduğu 

havranlıktan doğuyor. Hali vakti ye
rinde bir aile reisi ddrt çocuğunun 
tl'rblyesl için bir mllrebbiye tutuyor; 
gl'nç ve g1lzel bir kız aJler.ln içine 
karışıyor; çocuklar, bu yeni 6ğtet
menlcrlnl seviyorlar; baba ve anne 
de bu yardtmcıdnn çok memnunlar .. 
takat g<'nç anne Ani bir rahatsızlıkla 
ölUnce çocuklar tamamen mürebbi
yenin üstüne kalıyor; o sıralard:ı ma
li bir buhran aile reisinin i!!Asını mu
cip oluyor; zengin bir halanın yardı-

ciddiyetini hakkllc yaşatmıştır. Baba 

1 rolünde Werner Bnxter hakiki bir 
peder gibi bize, yUklendlğI allcnın en-ı 
dişe. sevinç ve iftiharını duyurmak
tadır; mürebbiye rolünde Ingrld 

1 Bcrgman tazfletll bir kadının her tUr
ıu halini son derece mahir bir sanatı 
kudretlle canlandırmıştır. Bu eser 1 
sinema perdesinde clddl eserlerin ya
şıyablleceğlnl sarahatle göstermesi 
bakanından dikkate de~cr. 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Çifte fasıl, 19 00 Konuşma, 
19.15 Dans mllziğl (Pi.) 19.30 
Saat ayarı \'C ajans haberleri, 
ı9.45 Scrbt"3t 10 dakika, 19.55 
?'ihavcnt makamından şarkılar. 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.4:5 MU
zlk C:Pl ) 21.00 Konu,ma. 21.11> 
MllZ!k sohbetleri. 2LC5 Radyo 
scntonı orkestrası, 22.30 Saat aya. 
rr. aJans haberleri ve bonsalar. 
22.45 Yarınki program ve kapa-

ı Türkiye iş Bankası 

S<'ylrcl 

insanlık duygusu 
45 fakir talebeye 
yapılan yardım 

49 uncu ilkokul öğretmenleri yar
dımı yapanlara teşekkllr ediyor. 

Jlk okullarımızda, fakir talebelere Iskcnder'e, E. Mehmet Denir de!Ale
yardım temini hususunda himaye ı tile otomobil yedek aksamı satan 
kollannı'l gosterdıklcrl faaliyet göze mUcsscse. atclyc ı.·e şirketlerle. yar
çaı pmaktadır. 1 dımları bizde kayıtlı bulunan payır-

Bılha.ssa son gilnlerde Eminönü sever şahıslara, bUtün vatandaşlara 

40 uncu Ul<okul bu sahada btlyUk bır 6rnek olacak kadar UstUn insanlık 

taalıyet gö term ş, kıymeti bir \•a- ifade eden bu hareketlerine karşı 

tanda ın y!lrdımını temin etmek su- ı candan te.<;ckkllr etmeyi bir borç bl-ı 
retile 4i çocu:;u hımayesi altına al- llrlz. 
mıştır. Istanbul 49 twlCU ilkokul başöğret-

Otonıo'J ! malzemesi satan bir ma- men ve ö~retmenleri. 
ğazanııı s hlbi bulunan B. Mehmet 
Denıır ı :nındckl bu vatandaş kend•
sl yUzleıce ı ralık yardımda bulun· 
dukt n or.ra b r çok müesseselerın 

d ~ ..ırd mırı trınln etmiştir. 

• rı n r'ln bu asil hare
k er ı'arken 49 uncu 

Haftanın ıik maçla rı 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
6 12 942 tarıhlnde yapılacak 

lıg maçlaı ı'. 

Fer.erbahçe stadı: 
Sant 14,30: Fcnerbahçc _ Bcy-

cE.n.no lÜ rn uncu ilkokul himaye koz. Hakem: Fcrıdun, Halit, Scld
kolu, so • uz b r <'!katin maddi ve mı. 

nış. 

Kalıataş mezun'ar;mn 
to pl antisı 

Kaba ta, ll"esl nıezonJarı birliğin
den: 

Birliğiınızın senelik toplantısı 6/ 
12/942 tarihine mUsadlt pazar gllnll 
saat 15 de Beşiktaş Hnlkevlnde ya
pılacaJ<tır. 

Blrfl#lmite k&.}'ltlı \'e kayıt.~ı:ı: Aza-
nın buJunrnaıı1 IUzumu bildirilir. 
Ruı:nıLıne: 

ı - .J\Çllı.7 

2 - ı<ons-re rlya"ct dl\'anmın sc
çlmi, 

3 - Geı:en devreye alt yıllık ra-
porun okunması, 

4 - yeni ldııre h<'yetı seçimi, 
5 - Arzu ve dıleklerin telklki. 
6 - l{onı.teıcrln te;ıklll. 

idare he;etl 

Beyoğlu Halkevinde 
mühim b·r ko ,1farans 
Beynğlıı lfııl ke\ lnılen: 
ı - 3/12/942 perşembe günü saat 

18 de Hıılltevımtzın Tepebaşındakl 
merkez binruııncta, GUzel Sanatlar 
Akademisi muanırnıerinden B. Bedri 
Rahmi EyObOf:lu tarafmdan cReslm 
nedin mc\'zulu ııtUhım bir l<onterans 
venlccektir. 

2 - Herkes telebllir. 

,,,ıı l.ı ,·c Ne r yat !\.ııdurtl 
AH:m·;'l' E!'t!i:-i YALllA!'i 

Vatan Ne<:'" Yat Ti\rk ı.td Ştl 

VATAN Matbaası 

• 

Küçük Cari Hesap!or 

1943 ikramiye Planı 
lrefldelır ı Ş•'•t, 3 Maru, z Alutoı, ı t.lacl· 

t191"lll tarlblırlade r•pıbr. 

r-1943 iKRAMiYELERi, 
1 adet 1999 Liralık - i999.- Lira 
1 ,, 999 

" = 999.- ,, 
1 ~ 888 

" - 888.- ,, 
1 ,. 777 

" = 777.- ,, 
1 " 666 ,, - 666.- ,, 
1 1, 555 ,, =- 555.- ,, 
1 .. 444 ,, - 444.-

" 2 ., 333 
" = 666.- ,, 

10 
~' 222 ,, - 2220.- ., 

30 ,. 99 - 2970.-
" 60 

" 
44 ,, - 2640.- ,, 

250 
" 22 ,, - 5500.- ,, 

334 " 1 1 
" - 3674.- ,, 

TlrklJI . 1, Daakaaıaa para ratırmüla ralıaız 
par• ltlrlkilrmlı we lalz a1m1t ol•ız, •r•ı za· 
maada taı:ıa·zı da deaemı, olarıaawı. 

Askeri Fabrikala:- Umum Müdürlüğünde: : 
I<mkkale fabrikalarımıza pres işleri için kalıp yapacak ustaya ihti

yaç \"tırdır. Taliplerin sanat derecelerini ve varsa bonservislerini bağlıya
rak btr lst!da ile Ankarada Askeri fabrikalar umum mUdllı·lUğilnc mU-
racaat!arı l!An olunur. (19581 

lzmit Deniz Satınalma Komisvonundan: 

Yol tamir ettiriİecek 
lecek bır ı - Keşif bedeli 9126 lıra 62 kuru~tan ıbaret olup gÖStl!rl 

943 
pa· 

mahalde yapılacak 680 ml!tre!lk yol tamırı ışının pazarlığı 1.12. -da 
· blna.I••· zartesı günü saat 15 de Izmltte tersane kapısındakı komısyon 

yapılacaktır. ond• 
2 - Bu tşe alt şartname, keşif ve tahlıll f'lat cetveli konı!SY 

gorilleblllr. Katı teminatı 1369 liradır. tar ve 
3 - Pazarlığ"a g-ıreblleceklerln emniyet vesikalarını. bu mil< t ,,.. 

bu gibi işlert yaptıklarına daır fen heyetlerinden alac:aklart ehli1;aatte 
s!kalarını ve yukarıda yazılı tcminatlarlle birlikte belit ı;ün ve 
eksiltmeye l~tirak etmek üzere komisyon ba.şkanlığına vermeler~ "4f) 

~ 

iskele tamir ettirilecek 
itine 

1 - Keşıf bedeli 102-i2 lira 75 kuruştan ibaret bir iskelenin ta.11' e 
alt pazarlık eksiltmesi 8/12/94!? salı gUnU saat 15 de Izmltte tcrsaz1 
kapısındaki komisyonda yapılacaktır. tvell 

2 - Bu işe aıt fenni, hususi şartnamesi, keşif ve tahllli fiat ce 
her gün komisyonda gorUleblllr. Teminatı 1536 lira 41 kur~tur· . deıt 

3 - Taliplerin bu işlerle ilgili olduklarını gösterir fen heyetıeri11ını 
. t•ar 

alınan ehliyet "e ticaret vesikalarını ve yukarıda yazılı tenuna teri. 
pazıı.rlığa i~tirak etmek llzere belli gün ve saatte komisyona ve7ı~~) 

* Cln!ll KJIO!!U 

Karpit 1200 
Vayt metal 200 uıu· 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malu.menln pasatll1' .sın· 
liyle eksiltmesi 4/12/942 cuma günü saat 1:5 de Izmllte tersane JtaP bı 
dakl komisyon binasında yapılacaktır. Bir partide te9'lim oıunacallktır 
malzemenin teminatı. 'ihale bedelinin % lri nlsbetinde derhal aıınaca u 

Tallplerın muayyen gün ve saatte pazarlığa iştı.ra.k etmek use~:S) 
caret vesikalartle birlikte komisyona müracaatlan. , <1 

* Cllltlı Kllotıu Tahmini Fi. 
Kuruı, 

Temı.ata 
Un gr. 

Takım çeliği 25:35 m / m 1175 600 1057 50 
Takıın çelifti 80:100 m/m 1288 600 1159 20 ..ıse 

1 - Yukarda cins, miktar ve tahmini fiyatları yazılı iki kateırı ~5 d• 
me ayrı şartnamede olarak pazarlıkları 4.12.942 cuma gilnil saat 
Izmitte tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. eti JıO" 

2 - Bir partide teslim olunacak malzemenin evsaf ve şartn&Jll 
mlsyonda görWebllir. u.rd• 

3 - Taliplerin ilgili ticaret ,.esikalarmı, yukarda yazılı teınln• 
birlikte belli gün ve saatte koml.ayona vermeleri. (1847) __...,.,...,, 

---------------- --------------------------
Devlet Limanları işletme Umuın 

Müdürlüğün den: ,,. 
Mefsuh Istanbul rıhtım. dok ve antrepo şirketi tahvi!Atının 1· ııl•' 

nunue\•veı 942 tarihinde vadesi hulQI edecek olan 73 No. Iu faiz kU~ 
rının beheri 44 kuruştan bede!lerl 2. kılnunuevvel 9t2 tarihinden !U 

ödenecektir. t t 
ı rl s .. Kupon hAmilerinln pazartesi, çar~amba ve perşembe güne tJtl" 

dan 12 ye kadar idaremiz .umumt muhasebe mUdürlUğüne mUrac;;-

~~~~~--~~~~~~~---~ 

işçi Ahnacak 
Devlet Limanları işletme Umuın 

Müdürlüğünden: J(aııı 
Atölyemiz ihtiyacı için tornacı, tesviyeci, motörcn, demirci• 

marangoz, kalafatçı ve burgucu alınacaktır. areırıl• 

isteklilerin mUsblt evraklarlle Haliçte Camlaltı me\'kilndeld id 
77

3) 
yeni atölye şefliğine müracaat etmeleri. ~ 

Türkiye Ciimh11riyetl 

Ziraat Bankası 
KurullJ-?' tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,00f Türk ~ 

Şube ve ajans adedi: 265 
ZlraJ v~ ticari her nevi banka muameleleri 
P&ril biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye ver:. ır 

-

ma ıc,·t • :ırd mı'lı c rgemlyl'!l 45 ço- Şeref stadı: • 
cu~ ~ cin mek üzere bir yemekhane Saat 14,30: Beşiktaş • Taksim. 
dUzenılye ı. ye~1m ve giyimlerini te- Hakem: l\Iuhtnr, Nücyyct, Münir. 

1..,,,.
Zirut Bank.uında kwnbar&lı ,.e ihbarsa ıa.urrut hes&P ~· 

en az :50 liruı buh.ına.nlara ıenede 4 defa çekilecek kUr'a il• 
, ' dakl Pllna. göre ikramiye datılllıcaktır. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: : ·:" ··: u.:ı·· :::: "." ............... :: ·~ mln !çın maddi yorgur.Jukları hiçe Fatih stadı: 

s van ve çıılışan bir c;ok mllesses!' ve Sant 9: Do(ıu _ Rami. Hakem: 
şırkrtlcr'e vatandaşlar n alAkalannı l\fustara, Zeki, Hayri. 
Çl'krı ek ı., çocu~u se\•iıı ı·md,lc 4'i S:ıat l 0,30: Beyoğlu _ A. Hisar. 

1 •d re sayrn :ııı plcrl Hakem: Şnzı, Necdet, Bay:ıtl. 
ı malzeme m:ı~azaoqı ·ıı- Saat 12: lsllkhH - Haliç. Hakem: 

hıb " ~ Mehmet Dem.re feda-' Adnan, Zeki, Sabahattin. 
kari \ rdıınlaı ıı csırgcr:ııyen Raat l 4: Hıliıl - Eyup. H:ıkcm: 
belcdı.>e ın ı e • re amı say n B. N':Cdet, Ffızıl, Lütfi. 

' ıt 250 » l,000 1" 120 lt 40 lt olıA lt 50 s:ınti/itrelik Bir Şişe Biranm ( Şişe depoz,"tosu hariç ) Şatış Fiyatı 48 • ....
0 

zo • s,.....-
100 lt 4,... lt llO lt -· 

40 Ka~uştur. Yakılacak İspirtonu.1 da bzyid2n müsteh!ike ken:Ji derecesilc DlKKAT; !-Jent':~ında.kl paralar blr tıene ıç :ıdc riO ı.rııct~:C~ur· 
. tı dÜf:r.~yl'n'.ere ikramiye çıktıfı takdirde ro 20 fazlaslle v-.:1 l litresinın Sailş Fiyatı 15 kuru.~tur. 

11 
evıoı 

Kur:ilar .at'nede 4 df'f&, ıı mart, 11 haz'.ran, . 
Keyfiyet Sayın h:ılkımıza t:avzihe ~1 bildirilir. 1 ıı Birinciktı.nunua çekilecektir. 
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