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Milli Şef Sivribisarda 
K öglüler ve çiftçi /erle • • 

zıraı 

durum etrafında görüştii 
inönt, lf uvvetll bir ordu beslemek zorunda oldu~n!t nzu, 

bu ftlbarla çiftçilerimizin daba çok çalışması 
lbım geldlllne işaret ta:pnr4alar 

......................... ıı:z::amm, ................ _. 
Anbra, 20 (A.A.) MiJll Şel kara emniyet mUdllrU ve merltez: ko. etml.§ler, çocuklarını okullara. gönde. 

Reiaicumhur Uıı:net !nönU bu ak~am mutam ve dtğer askert ve mUlld er. rıp gönderemedlklerlııl ve kôylardcn 
saat 23 te Orta Anadolunun baz; kA.n tara!mda.ı uğurls.n:n.1§1.lrdrr. Çifteler koy enatltUsüne talebe gl • 
yerlerini sörmek U:ı:ere Ankaradan ~*~ dip ~itmediğini is~l.:;:ıh b;ıyurmuıl.ır 
hareket buyurmuşlardır. Cumhurrc _ Slvrihl&ar U (A.A.) - Aziz ve ve kendilerini mem:ıu:ı c:lici cevap 
fıılmlz Anltara garmda Blyük Mlllet Milll Şe!imiz İsmet !n~nU bu..,"1in sa. almışlardır. BugünkU dil:ı:;a boğ'u§ • 

at 10 d& ka~mızı •eretıcndirmi .. ler ı' masında kuvvetli bır ordJ be..sleın~::.C Meclisi reisi Abd.llballk Rendıı., Ba,. " " 1 
ki 

. ve bl!:!<:rce halk taraf;ndan ya~a., 1 z:orunda olduSumuzu bu iti\>:ırle. çift. 
ve l ve Hariciye vekflleti vckUI Şuk. . . 1 • r 
U S k 

varol aadaları ve eUreklı alkı,ıarıa. çlmlzln daha çok ı;.ılıli::ıı:uı 10.::ımge!. 1 r anıçoğlu Gene!kurmay baş an: . t . 
' kar_şrlanml§lardır. Hi.lkılmet baJıçe • dlğınl esasen l:>und!I. ! natlan oldu • ' 

mareşal Fevzi Çakm!!k, §e!ırlın!z:1<:ı sille inen bUyUk mi3:ı.flrlmtz yanları. J ğunu bcya;ı buyurarak 15 da~dkalık ~ 
bulunan vekiller ve halk partisi ge. ' na köy muhtarını ve çütçHerl kabul 1 bir tevakkutt.:ı.n ııonra rene halkın : 
nel eekreterl ve umum! idare heyetl ' buyurarak kendilerinden kaz!.ntn l co~kun tezahüratı araıımd!. çifteler I 
az:alart. mebuslar, generaller, A?l'.n. 1 zlrat durumu hakkında izahat al • köy enatltUsilne mUtevcccihen kaza. 1 
ra vallsl ve garnizon komutanı An. 1 dıktan eonra köy okullarına tem:ı.s mı:ı:dan ayrılmı~la:-dır. 

. .... . ......... ................................. . i Sahibi vr Umum Nrırtyat Mudii.ril ! 
:.· hakkı tarık uı 1 
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Milli Şefle 
Mareşal Pe
ten arasında 

Telgraflar teatf 
eıUldl 

Ankara 21 (A.A.) - Fran.aancn 

ı-iafia \Ckill Ali Fuat Cebeso' 

Amerlkada 
9 gemi 

tezgahının 
Uçak fabrikası 

haline getirilmesi 
teklif ediliyor 

Uçaklardan teşkil edilecek 
nakliye liloıile 

Bir ginde lngllte. 
reye yarım milyon 

asker 
taıınabll&cak 

Vaşlnı-ton, 211 (A.A.) - Vapur 
fll§aatçılarmdan mister Henrt Kay • 
zer Amerikadaki :gemi tezgl.hlarm.. 
dıın dokuzunun büyük nakliye uc;ıık. 
tarı imal edebilecek uc;a.k tabr\lcala.rt 

NAFIA VEKili CEBESOY~N 
GAZETErv,iZE BEYANATI 

3 senede 400 
kilometre 
yol yaptık 

1 
Bu sene nihayetine kadar istanbulla An-
kara arasında iki tane Şosemiz olacak 
i Şehrimizde bulunan na!ia veklll lSTAllı"BULUN iMAR İŞLERİ 
, Ali Fuat Cebe.'!oy dUn a:ieden sonra "- İBtanbulun imar iııleri zamanın 
: Natfa mUdUrlllğüne gelerek, Uıtan • bUtün mU§kUl4tma rağmen ha.zırla.. 

! bulun muhtelif baymdırlık ~leri et. nan pl!ıı mucibince llerlemeğe de • 
ra!ında all.kadarlarl& gClrU~mUş ken vam etmektedir. Bu icraat, muhte.. 
dilerinden yapılan !aaliyet Uzerlnde 

1 

rem lıtanbul halkınca görülmekte 
izahat almıııtır. ve memnuniyeti mucip olmaktadır. 

Ali Fuat Cebeıoy kabul etttğ'l bir Halkm hizmetine çalı§an hava.gazi 
muharrlriml:ı:e muhtelif işler etrafın. gibi ecııebt serbayell ıılrketıerin ça • 

1 d& ııu beyanatta bulunmu,tur: lr~malannr dainıl bir kontrol altın • 

Nevyork Taymi• gazeteıi 
Yazıyor: 

Moskova ve 
Çunking 

ikinci cephenin 
açılmasını lsttyor 

d& buıunduruyor, yurtdaıılarm 

bunlardan olan en kUçUk ııiklyetıe • 
rtn1 bile dtnl!.ye.rek tamamlan n·ısı L 
çın gereken tedbirleri alıyoruı. 

C!S"9 Devamı 2 ne• ı:;.ıı~ fada 

! Num=a~35 ~ene:! 1: 

rotu bayramı mUn~bctile reiırlcilm. 
bur 1ıımet tnönü ile Frans& devlet 
reisi marc~e.1 Peten ara.sında tebrik 
ve t~ekkür telgrafları teaU edilmi.g. 
tır. 

Mısırda 
Devriye kolları 
faaliyeti oluyor 

lnglllzler 14 tem
maziiaaberı 4000 
eıır daba al4ı 

D:ıaUne itrağ &dllmeai ıa.zımgeldlflni Lontlratlan verilen cevap i•e 
Kahire, ::ı (A.A.J. - Ortqark İn. sliyleml§Ur. Mister K&yzer ticaret 

VOBONEciDE 
Şiddetli bir meydan 
muharebesi oluyor 

Cenııpla 
Almanlar 
ilerliyor 

gıuz: tebliği: . "'~·· l gemııerını t~hdlt edoıı deuı.ıaıtı teh. Batı Avrupa lsUl~r 
Dün --bra hareketlen devttye kol.;. likUtne ancak bu sureile 'kal'JI kottu. SIDID wfWllilllllJI mll 

• T~J: %~i2 • rosta kutusu: 214 
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1'agoılavyada 

General 
Mihailoviç 
kuvvetleri 

lan faaliyetine inhisar etm~Ur. Bi. JabOeceği kanaattndedlr. llartlıı · ~--.. il 
zlm yaptığımız belliba,lr hareket Mars tipinde uçaklaTdan teşkil edL kGa oıamıyacatıli•a· 
Re3 Fuka tayyare meydanları ilze • I lecek bUyük bir nakliye tuosunun 

r~~®ü'iriden Dttnya1a 
Bakan firklye 

k'al.llD: SADRI ERTEM 

'11.'1 J ONT&Ö muahedesi tmza edile. 
1 t'J il altı ~ ıl oldu. Bu altı yılın 

Kontça şehrini 
zaptettller 

uç l •h yeni bir cihan ııarblnln kor. Birçok ·gençler generale 

rlne yapılan geniş ölçUde bir taa.r • Amerika.dan fngiltereye bir günde 
ruz olmuııtur. Tam isabeUer kayde • 500.000 asker ve 70.000 ton malzeme 
dilmiş, yangınlar çıkartrlmı§ ve yer. ve mühimmat taşıyabileceği hesap e. 
de takriben 30 uçak hasare. uğ'rabl. dllmckledlr. 9 gemi te:gAlıınm uçak 
mıştır. S:ı vaş esnasında bir İtalyan fabrikua haline getirilmesi 1c;ln de 
av uçağı dU,UrillmU§ ve da.'!19. b&§ka 10 ayın ka.fi geleceği ıı<lylenlyor. Bıı 
uçaklar hasıı.rR uğratılmıştır. fabrikalar Ma.r.s tipinden ııenede 6.000 

-- Devamı 2 net sayfada uı:ıık yapabilecektir. 

Maarif Vekaletinin tebliği 
kunc ~ıı.rtııırı ıdtın:l:ı. geçti Korıcunc 
~rtıaria geçe!l !r.ı !tı; yıl Turklyenlıı iltihak ediyor L k . 
d~ynyı e.:ı.r :ak tıMiııelert daha ön. Londı-a, 21 (A. A.l - Yugo. ise ve orta 0 utlara 
"Cden tııeııederek ~mı.nııı:b b.ıreke. ıtı~ıı.vy~d:ı g:nerJl Mibailoviç kuv- k 
~n~c~:~kad~~~u:l::~,~ıı~ıu::;:.e:~ ~~:~: ı:n;!~:~~~ıı~a~~:u:!:_ para S lZ g ll f ~ / ı girme i Si e-
J936 ;l ııınııa, yani 1939 harbtnın ats,. ,·)yeye ba~lamı~larrlır. Afton BIA. lJenierzn kayıt muameleSl• 
lamwıınd:ın Uc yıl önce lınuılaudı. det cazetesi kaft bir netice alın• 

Moııtröde Bo~azlar m?.Seleslnln hsl. mR.sı için takviye kıtalannm gön• 1 agv ustosta başlayıp 
ledJlmlij olması Tiirktye btiklAUnln clerildiğlni ya:mıı~tır. 
ttıprıık blltUnlilğllnU.n \'e onun dltnla • Moskova radyo5u vas1tasile 

otuvazeneııLndekl lnym:>tınln b.1.klld ne~redilen Yugoslav tcbliğ:ne gö- 20 v t t b•tecek 
aıeMsn01c1tJtrö~rlodmcnul~airledll::l ••m•nında re gC'neoral Mihailovic; kuvvetleri agu s o s a 1 

• ..... ._ ... cenubi Bosna ve Hersekte vw 
;-österllmi~ bir uyıı.nıklığ"uı tı.erh.:ın;i bölgeleri mtistevlilerde!l kurtar • Ankara 21 (A.A.) - Maarl! vek~. okul bulunmıyan villyet mer. 
bir ?Jl'ltle değil, ta.kat ya,ıyan baya.. mıştrr. Saraybcıı1na. ile Moskar ara• Jetinden tebliğ edllnıl,tır: kezlerinde de maarll mUd;J.rlUklerlne 
tın şart.ıa.ruıa ıntıbakın ifadesidir. sındt1.ki geniş nuntaka. vatanr.,e'T • ı - Llae ve orta okulları p:ı.ruız birer dilekçe ne mUracaat edecekler. 

Sen pl'Ojeslnl ortadan kaldıran verler;n kontro1u altındadır. Ko • yatılı olarak girecekler için açıla • dil". 
Loz.an muahedesinde Bopı;larm ge.. ıdça ~e1ıri Mihailoviç kuvvetleri cak müsabaka tmtlh&nlarına girmek 3 - lateklllerin ~ §artları taıı • 
rnJlere aı;ık ibuluudtı.nılııaaı ve lllIUL tarafmdan L'}g'Sl edilmiştir. Elde tstlyenlerin kayıt muamelesine 1 a. maları JA.zımdır: 
ııııJandırılmHı eo.ııı ka.bal olunnrıı,. edilen gana;m arasında 25 k.ko. ğwıtos 19'2 tarihinde başlanacak ve a) Türk olmak. 
tu. Lozanda biz ba eea.alan dli:Jya motıf vardır. Koniça • Mosta.r a • 20 ağwıtoı 1942 de aon verllecektlr. b) Ll.se ve ortıı. okullar ta!lmıı.tn:ı.. 
ııulbUne, ve be~ri cta.valara blxmet rasınds. 20 kilometrelik tren yo. 2 - Müsabaka imtihanlarına gir • mestnln her ıımrf için tesbtt ettiği 
nıaksadlle ub:ıl etuılıttk. Bilyttk Ju tahrlp edilmi5tir. Koniçada bi~ mek istlyenler 20 ağustos 1942 ak • yiı.şta bı.:lunmak (ortaokul btrincl 
ba.rbl geçiren insanlık bszı beşeri ~ok gençler toplanarak .seueral §a.mına kada.r bulundukları yerlerin ı:mtf için 12.16) lkincl mut için 
Umıtıerln arkaııınıb k(nuyorı!a: MihaHovi.~ kuvvetlerine ıltibak et.. 118e mUdtlrlerine, lilıe olrn.ıyan yerler. 13.17, tıçüncU sını:t için 1'.18, 11.se 

Deniyordu ki artık bir mllletler mişlerdir. de ortaokul mUdürlUklerlne orta. birinci ııınıt için 15.19, lklnd mut 
C@mlyetl korulmu3mr. Dentyordu ld için 16.20, Uçüncü sınıf !Çin 17.21) 

artık nıilletlerarası sUlhı.ızlanma bir Adı• d h • h il t il c) Bedence, ruhça hasta, Uletıl, 
eınrh-nkl olac:ıltt\r. 1 ye e n a p 1 s a n eye g o u- s:ıka,! ve kusurlu Ol!ll:ıdrğ'ı raporla 

Boğıızlıırın 1>UılhsD:landınlmam t~io tcıbit edllmi§ olmak (rapor örnekler! 
tıebeb buydu ve b:>!;-:ıılJ.:ı •i1Ahıız bir oltul idarelerinden almacaktrr.) 

halde muhafına. eden dııv!et14 mM". H 111 k k a k t' I d) Fakir olmak (faklrUk belgele. 
cudlyetl de m:neuar cemlyetlnlıt p. r u u r e n a ç n a 1 rlnln örnekleri okul idarelerinden 
r:ınttııl altın:!!& b:ılun:ıca.:ttL Biz: sulha • alınacaktır.) 
olan bUtUn lııtlynkıtııIZl lııb~ ettlk. e) Çaıış:tanlığı, zek!sr, ahllı'k ve 
Cu ıuakftatla B-,ğadıırt.'l all!Lb!l~lan.. Bısa bir mlddet sonra Jakalaıulı seciyesi ,ta'cbesl b~lunduğu o:t:.ıh.ı<ı 
rn.ı.aı esası kabul olun:l:ı ve mlllet. öğretmenle" kurulu tara!mdnn tas _ 
ler cemiyetine de ayni hul~~sta. ayni Bc~lkta.'ita blr değnekçiyi öldti.r. kuvvetile kaçmağa ba~lamıştır . .Tan. dik etlllmi§ bulunm:ılt (çalışka:ııı:. 
beş!'ri hislerle girdik. Faltat hemen di.lkten sonra kaçan, fakat zabrtaıım darma erlerinden biri kat•ıı:n kaçtı. ve ahlltk b~lgesl örnek!er okullardan 
ıu noktayı iı;aret edeum kl, biz ırö~ sıkı bir aramaauıdan sonra ele geçen ğmı gfü1lııce derhal tak~be koyulaıu§ alınacaktır.) 
lcrlmlz l.:apah blr takım lit.optlor ar. katilden ıuçlu İlhami, bugün öğle 11. tur. f) 1941.19(2 ders yılında amıtta 
kasında.n koşıın bir millet değllk. Bu zeri diğer 12 mahkQmta birlikte tev. Firari, her ne kadar karanlıklara. 1 kalmı§ veye. bUtünlemeıt olmamak. 
nıınettn mukadderatını idare edeıı. ki!ha.nenln otobl1atlne bindlrtlm~ ft rasmda kenillnl gözden kaybetmeğe 4 - MUsabaka tmt!lıanıarı bUtUn 
ler de baya.tları.-ıı ilk ıtilıılerlnden iti. adliyeden alınarak jandarmaların U") m'ılva!tak oitnu.~sa da ÇOk kısa bir eınınar Jçln şu tarihlerde yapılacak. 
haren cehennemf cephenin kıı.ııh, a • :ı:aretinde Levkl!hane blna.sınm önlL zam&n· sonru Ahırkapıda glzlcnd!ğl trr: 
lrvıı hatJııruıde. adım adım realite ne ne getirilm~Ur. kayıtlar aı'asında yakalanmı,tır. Ka. n) 'I'ilrltı;e • edebiya t 1 eylül 19l2 
h~Uycre~• ya•abıı,lıırdır. Arıfarda Burada mahkt\mlar otobl.l.sten lner tll, tekrar tevkifhaneye getirilerek. snh gUnU saat 9 da 
"-andan, alevden, i>lumden nı:l.rek.kep 1'en tnıa.ml bir fıraa.tmı bularak ka • hakkmda bu ı.ructaQ da takibata gi. b) Matcnıatlk 2 cylUl ı~ı::ı >al'§am. 

-.r- Devamı 2 ne' .a;vfada _ ıaba\lA &t'.S.nM-.~ınıa ~• ola,n.c&-rifttml§tlr..; 'ba. nat 9 da_ ı 

Vaşington, %1 (A.A.J, - Nevyork 
Taymis gazeteal yazıyor: 

MUtte!lklerin artık mukabil taar. 
ru:ı:a geçmeleri za ına.nı geldltf hak. 
kında Çunk!ng ve Moskovada.n .ses. 

ler duyulmıı.ğa 'başlamrııtır. Fllhakl. 
ka Çin ve Ru.ııya aylardanberi harbin 
bütün ağırlığını yUklenml§ler w bu 
arada kendl.lerlııe yapılan 'baıknu 

h&finetecek olan mUttetik karııı t&. 

arnızu Umldile ccaaretlerlni ldame et 
mlşterdi., 

Lonıdradan 11.sUlııte gelen haberler. 
de lııe 'batı Avrupanın lstilt.aına şl.m.. 

dlllk lmkA.n olmadığı blldirtınıel<te • 
dlr. Bu mütaleanm rcıımt tns-Ulz ma. 
kamlan tara.fmda.n ilham edildiği 

ILillaşılmaktadır. Pc.k tabiidir ki bu 
mH~I~ hakkın~a ancak müttefik bil§ 
komutanlı$!1 bir karar vereblllr. 

Ruılarm Millerovoyu 
boplttıkları anlatılıyor 

Moskova, 21 (A.A.) - Savyet cıg. 
le tebliği ekinde Voroncj bölgesin • 
de devam eden §lddetli m~ydan mu. 
hnrebesinden bahaedcrek deniliyor ki 

Bir keatmde Sovyet birlikleri ml.h. 
ver mUda!aa hatlarını yararak blr 
yol kavu~ğrnı l!Jgal etmişler ve mu. 
va.sal&yı keınılşlerdlr. Bu birlikler 
15 tank, birçok top ve mitralyöz t&lı.. 
rip etmişler ve yüzlerce Alma.nı yok 
etmişlerdir. 

Başka bir keelmde 700 Alınan telef 
olmuştur. Sovyet uçakları bir günde 
24 tank, 115 top tahrip etmişler mtl • 
hlmmat depolarını havaya uçurmlJI. 
lar, birçok kıta efradını Hldürmtıı • 
~ Dt>vamı ı ncl sayfada / 

besabma bir yardım beklemek abe9 
olur.Japonya kareıamda Malakada da 

RUS mukavemeti kökllnden kı.. Blrmanyada da yalnız k.&ldıfı lçln 
rılıraa demokrasiler barbo m1'f1Qp olan lnclltere, Asyada, bir 

deva:n edebillrler mi, &d&ınezler mi~ de mihver ve müttefikleri ordularlle 
Gazetelerimizi oyalıy:uı rueselolerdeıı kareıl8facak demektir. 
biri de btıılar. Paıltiğe gelince, Japonya ora.da 

tngWz ba.ıtvekW Çörçll, btrksQ l•endl mlldafaa.!11 için elzem otan b!i.. 
nutkunda, İngllterenLn Avrupad& tün üsleri ele geçlrdlkten b&ljka A. 
ı~us~·aya, Aııyada Çine, Pasifikte merlka kıt.asındaki adalara da çık. 
Amcr!kaya glivendlğlnl söyll'dı. Bana mıt bulunuyor. Daha bu zaferleri ri.. 
göre, Rusya nl&ğlllp olul'!la Av. de etmeden evvel, me~hur tııgtllz 
rııp:ula mlbverin öujne çıkıı.bUecek mubarrlrl Garvtn, Japonlıın glrdlkle. 
hlç:blr kuvw·t kalma2 B:ıgilıı bile rt yerlerden &öklip aıınak fmltdnsız 
mllnak.s!ja edlleın ve b',111 n:ızarlye olduğunu yazmıştı.. nu m\lmklln oL 
h~!inde aürUklenen ikinci cephe, Uus sn bile, hrr>ıalde Paslflktc çoktanberl 
ya harb dr:ııoda luldıkhn oıoııra., tuız.ırlandığı nıın edilen taıırruz;tpl 

bahse bile d~~ınlyen bir luıruntu artık ılıılıa fı:lzla geç ltalm ~:n."ı JA.. 
&c\'lyesloc tner. O anıa.cı _. bJ,-;o:ıiı!.{il zımge!dl~ meydanda.dır. ÇUnkU J&.. 

el.han harbinin Avrııpıı !5&fhası mut • ponyu blr de ,o\'l<"U!!tntlya ve Hindli. 
lak bir mıtu·er uferlle bltıni, ol.ı. • ıann el aturok olursa cenup ve batı 
c:tlitır. Kalır Afrika, Asya ve PasL Paslllkte Anglo • Sakson\arın a.a.. 
Cik. c.ak tarihi bir batıra!llı kalır. 

Avrupada tamamlle t:erbe,t kal:m 1'°'2.l<at Ruııya mağl()p olur'a hemen 
ml!wer orduları baş oturm~yı tercih sulha kavuşulacağını u:nm:ı.k da bo. 
edecek değillerdir. Bu kovvetlPrlu :ınna ll!ur. Anc:ık de:nokrasller :r.afe. 
bir yandan &a!kaııya, öteyande.n Sil. rl kazanmak için bUyük ba.mleler 
\'CY' yoluylıı Orta-,e.rlm varmak lııte. yapmağa muktedlneler bunıın eşref 
meler! mli.mkUııdür. o :ıa.nı""1 Asya as.ati çoktan ~lmı,tır. Hemen be.re. 
kıtnaında lngilt~re lmpara.torıuğıınu kete ı;eçme:erl llzımdır. Buııya mağ'. 
yalnız. Japonya değil, Al:n~nya ve hip oldu•;:tıın Konrıı bir ü:nlt har?\ o. 
mUU.eflklerl dı> U>bdit ed<'rler. Bug-Uıı labllme~I şlm:tlllk h'-'U'!l'\ sı; nwıuı 
blJ& dcmokra'!illerln yardımrnd~n bAd.lsı:lcrin ta.lıakkuk ot.w3&ine bağlı 
coahru.m kaldıh lcbı ila~yaya _ kalır. ;' 
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Anasiyle babasını ir çuvala koyup 
ur undan denize atacakmış L. 

g 
ın 

ara 
Adllyenln Uı; ko.t. merdivenini, ah.. t beni bir yorgana sararak başla.dl so. 

l:ıya oflaya en az 45 dıı.klka.da çıka.. pa ile vurmağa. 
bi.lmt;l'erdl. Adamm uzun bembeyaz - Neden yorga.na sardı? 
bir. sakalı vardı. Bir ellyle ~e. - İzleri kıılma.sm, diye evla.dan. 
sine dayanarak, diğer eliyle de ken. Ölftyorum. Yeter artık oğium. diye 
dbıinden nlsbeten dıı.ha genç olan yalvardımı ama, hiç o.ldırmac!ı, vur. 
kıı.n.sına tutunara.k yUrUyordu. du, vurdu. "Çabuk gc.ber de, leşlnl 

Kadm b:ı.şuu iki taratma sallıya. Sarnyburnundım aşağıya atayım.,. 

rak mUtemadlyen ağlıyordu. Sırtuı.. diye bağırdı hep. 
da eski, yırtık bir çar§afı, ayakların. Söze karm karıgtı: 
da, pn.rça parça ayakkabtlar vardı. - Vallahi llldürecek bizi ''İkinizi 

ihUyar adrunın çıpla.k başmm muh. birden bir çuvala koyup dcnlze ata. 
telif noktaları ceviz bUyUklllğllnde cag-tm; diyor, korkuyorum, çok, ar. 
§işmtşU. tık eve gidemem.,, 

ürkek, Qrkek, mQddelumumlllğln İhtiyar a.damm bembeyaz sakalla • 
kapLSında duran bir mUbaşlre yakla. nndan damla damla gözyaşları sUzU. 
§lll'6k ellerindeki istidayı göırterdL ltlyordu. 

ler. - Kaı; yaşmdasm, sen tı.ıı.ba? 
- İçeriye glrecekslniz! - 115, evlMıml 
Ve gene kadm biraz ileride, adıı.m - Ya sen hanım! 

ark ındıı !:çeriye yUrUdUler. Bir - 85. 
mUdoot ctı::atrna Ş&§kın pşkm bak. - Şimdi oğlunuzdan dava ımı ede. 
tıktım sonra başm~avl.n Nailin ma • Cel{Bfnlzf .. 
8a8l?l8. yaklaştılar. t' - Evet. Ama, bizi korumanu:ı fa. 

- Buyurun. 1 ttyoruz. ÇünkU aklına koymu~ bir 
Kndm konu11u: 1 defa. Bir.: çabuk ölelim de yıkık evi. 
- Bizi öldürecek. mlr.:i satıp yesln, Lstıyor. 
- Kim? - VUcudtınuzda yara, bere var mı? 
- Oğlumuz. - Çook, çook .. 
- Na:ııl oğlunuz mu? Neden! İhtiyar adam hanidlysc, yorga.na. 
Her iki ihtiyar d:ı. bo,undtlar. Hıç. sarıldığı halde gene ötesinde berlsln. 

tırn hıçlara ağlıyot'lardı. de kaıiın berelerini g6stermek lçln u. 
- Bilmiyoruz. Fakat bizi hergiln zun etekli ceketini çıkaracaktı. B~. 

dövüyor. muavin: 
- Allah Allah? - Hayır, hayrr, dedi, aoyunma. 
İhtiyar adam zayıf ellcrlle tah'ta sizi §imdi doktora yollıya.yım. 

glbl göğ!UnU yumrukluyordu. Ve lstldanm kenarmıı. meşruhat 
- Bunu o~lum yapıyor, oğlum. vererek her ik slnl de adı.iye dokto -

Hey Allnbım, ne r,ünl re ltaljık. Ken. runa yollııdr. İhtiyar karı koca, ge. 
dlsfnl dünyaya g Urtlk bılyUkttUk, ne ahlaya ofl:ıya yava:J yave.§ dışıı. 

diye gUnah mı ı,ı dik. I\'.cndi.slnl bu rı çıkbl r ve doktorun odumıa doğru 
~ şa kadar hiç blr §eyd:ın mahrum yollandılar. Fakat gene o~tlarma 

m \ilk, Hl hl hl ... blzl öldUrecek Wç beddua etmiyor, ı:ıdecc: 
um, öldUrecek. - Allnlıtan bulsun! diyorlardı. 

- Ne vıı.kit dövdU son defa? Garip tesa.dUt, slze dUn bir bayırlı(!) 
- Dthı. Geldi, evvel~ b:ı.§una tara babanın, bugün de hayırlı(!) bir ev. 
tane tokat vurdu, sersem ı>ldJm. 1&.dın marH'etlerlnl yazıyo1"U1ll. Ha. 
'l bir ayağım ç-.ıkurd:ı. bir lhtıya. yat çok acı bir §ey •• 

y~kn.1 dı, y re yatırdı, ADLİYE l\IUHABtRt 

e ekil nin beyanat! Şa k me 
B tnrnfl •1 nci s:ı~ fa<L-ı sııııttırnfl 1 ncl ııayfııda 

u ecnebi serm'lycll şlrketıerl mil. ler ve hnva muharebelerinde yedi u • 
Urmek gnyemlzdlr. Istbbulun çak dll§UrmU l:ırdlr. 

..;il vasıtıllarını umumuıı hlz~ctL Voroşilofgrad cephe inin bir kes!. 
tam mnnssile yaraması \'O munta. mlnde 4.00 Alman öldUrUlmUş, fnknt 

.. m l§lemelcrinln t m.ıı edilmesi.ne Sovyet kuV\-etleri çember içine alın. 
c. ltltat edl;oruz. Bu arada birçok mnmak içl.n geri çeltll'lll~tlr. Gecele. 
tk.slklıkler oluyor, buna. dil scbeb na. y.n ant hücumlar, yapan Sovyet su • 
kil vaaıtnlarmın bir ç:>k lhUyaçları. varisi yüzlerce Almanı 6ldUrmUş ve 
nm hariçten gelmes.dlr. Bunların tnnklarlıı kamyonları ate~Iemlştır. 
temin edilmesi ve b:ızı kısım.ıannm l\loskova, 21 (A.A.) - Sovyet tel;. 
da dah!ldekı !abrlkalarda imalini Jllğ: 

temin için tC§ebbUslerdc bulunmak. 20 temmuz gecesi kıtalarımız Vo. 
tayız.. Elektrik enerjisini iyi bir hal. ronej bölgesinde ve Voroşllo!gradşn 
de bulundurmsk lçl.n şehre yakm c!oğu cenubunda dU,manla çarpışmı~. 
cmcmrolardan 1.:ıllfaıf:ı çaresine b~ • lardır. Cephenin 00.,ka keıılmlerinde 
"VUrduk. Bunların aTasmda Karaağaç ııoomll hiçbir değişiklik ol nal'.IU§tır. 
ITc TclUrdağ il.nyft madenleri gel • fAndra, 21 ( A.A,) - Rus tebli • 

! - EN SON DAKlKA - !1 TEMMU'Z 19C SALl 

1 Bir, iki nokta 
-=---' Yabancı milletlerin bayrak 

_.. Ba§taraıı ı ncl 637fada )arı ve kadmlann bellerine 

mOcacteJe aaflanm yararak t, bBfmıı 
gelml lerdlr. 

Bunun Jı:in h.D.dlaelerfn şekilleri ne 
oltır83 olsun hakllm.tl yalml&mak. o. 
nn idealimize gtire ı~ıemek, istediği. 
mlz kalıbı vemıek. ontı ham madde 
halltıclen ı:ıkararak eserimiz hııUne 

koymak Ankara siyaset mektebinin 
fi:landır. Bof;-azlar meselesi haklan • 
dakl gö~ümth: de ba da.yan. 
dı, gerçi dünya. lhmıa Jılzmet 

istiyorduk. Netıeklm bug(ln bile bu 
JsUyordum. Netektm bugtbı bllo bıı 
4Jıvnya bu dl\nyanm en Badik milleti 
:tılrlz. 

sardıklan kuıak}ar 
D'fJNYA ha.rp t~nde ımı,, bmun 

tealrlert momlekettmlx.de ~
rtllmcml& gibi 'ban kadmlarımrz bli. 
tün dikkat ve ibUmamiaruu mocl&.. 
yı takip Uz.erinde toplıyorlar. Bir 
lmdmm bıt.§ında g1lrdllğtınU:t ;yeni tip. 
te bir ppkayı ~k ~en onn.. 
nnn. 7Uzl1nlln b:şnda görllyorsuıuız. 
Yılan derisi aynkkabı moda otuyor. 
Bııng1 tarafa gi~z hangi kadı. 

nın aya.ğın& baksanız yılan derisi a. 
-yakkab glil:tlnllze çarpıyor. 

Başmıızdakl feslerclo püskillU blr 
lnlaap yaparak memleket dL,ınB at. 
tık. Birkaç 11eJ}e 90nra bu pUskUller 
kndmlanmız;ı:n rm:ıında moda. d.Jye 
memlekete gtrd.J. llAIA tel< tük ptt5. 
kllllU şapkalar görUyonım. Hem hım. 
Jar tıplo eski fesler gibi_. Yalnız, 

renlderl kumız.ı değil•! 

Faltat bn, dtinyada olop bitenler 
hakkıuda şuur 83hlbl olıun.mn.1< tRJ Us. 
tll ve su ııltı cereyanlan glSrmemek, 
rom:wtlz.me Jmpılnınk, hlllyn.ya sap. 
Jannrıı.k gıı.nctJ.n pususuna cıu,mek 
değtldlr. Anlmra mektebi bu gafiet.I 
göstermedl ÇllnkU bize gelecek ı:tm. 
lor haldmıda oldukça var.ıh fikir 
,.eren iki tılidl5C tdetllle realite ara. 

Birkaç gtlndllr de kndınbrın be • 
Jlnde kuşaklar moda oldıL Kn:tnk. 
tA esld :r..nmoıılarda.nbert kadınl::ırı • 

sım~akJ uçurumu ı;lttlkce gonlşletı. mızın entarllt:'!rlnln üzerine ısardıklun 
yorctu. bir ııeydlr. Bu tt11mrla yeni 

Bu h!.dlselerdeD lrJ, mJlletıer ce.. 
mlyettnln sulh nnınhedelert ile üzeri. 
ne nldıt-ı vnzlfeyi görememesiydi.MU 
letler cemiyeti dah:ı ilk c;ünUnden 
·ttlbarc.n mevcut muıı.hcd~ll'rla ebedi • 
lcşmesı tmreslnl arndı. Adeta 1918 
gııllplcrinln nıağlltpl:ıra. lmrşı btr 
oophesı manza.rııısını arzettı. Diğer 

t.amttıın Oeı:ıevrede bllylllc do\'letıer 

n.rnsmda nlltıız kavgası bıışbdı. l\llL 
Jetler cemiyeti kollsltırl tnı;llt.ere ile 

Fransa arıısı.nd:ıkl rckıı.bete sn?ıno 

oldu. Esa!!en Milletler cemiyeti las:ı 

bir zaman sonra aks&klıklannı or!A. 
ya attı, emperyalist ıırzulıır gene M. 
klm buluuuyordtı. Nllıayet mllletler 
coınlyctl kendi lçlnden lnbll!U aın • 
metleri güstcrm~e ~ladı. 

.Ja.ponyanın, Ualyn.nın milletler oe. 
ml~ etinden ayrıl~lıı.n nihayet bu dev 
!etlerin lstllA t~ebbllıl .. rl mlllotler 
ce.ınQ etinden tlmlt ooltllyenlerl yelse 
düşUrmU.5tUr, MIHeUerln htlrrlyetint 
koruyncak oba milletler cemiyeti bu 
halde llcen and:ın fa:tlB bir şey bcJt • 
ıcmclc c:ılr. olnnmu'lı. 

Bizi lllontrli mUzakc.relerlne ev • 
lcedeıı llducl hlldJse şudur: S!Ulısrz.. 

lonmn mllletler e.rn.sı:nda bir sulh 
mu\'t\.Zenesı tesis edecekti. Faka.t bu 
sulh muvar.ı•ncst klinıl m:LdL Çllnku, 
&llAhsnlıuım nn:usu bir ntopl ol • 
mııkton daiuı. ileri ğtd')m dl. 

Slllllısız.lnnma davıısı pelr kısa zn.. 
nınnda aşırı dere~ıfo sll\'ısrzlıs,nm:ı. 

yarı ı halini alık Bilhassa 1918 gB. 
llp!erl Ue mnğlQplan ıı.r:ı.smd:ı!d to.. 
z.'lt )Uzilnden bu ynrış nzami b:ıddlnl 
buldu. 

Cumhuriyet Tilrldyesl dilnyanıo 

bu nııııızarası.nı vUzuhla gördü. Bo. 
ğnzlann sl11'h'5rı: bırakıl:nuı tezinin 
artık bayıı.tı ş::.ırtlam uymıynn bir 
11ekll oldığını da. ldrli..kto gectkmr:ll. 
Türk dl!>lom:ısl 1 geçen bu \-udyotler 
önUnde faaliyete geı;tl ve l\bntrö 
muka..,·clesl lmzaln·ıdı bu ııuretlft IA. 
ı:anm açık bımktığı b!r nokta ta. 
mnmlanmı, oldu. 

değildir. l:'alnız yeni kuııa.klarda. dik. 
kıı.U çeken bir ney vır.rsn o da muhte. 
Uf mllleUerln r~klertnı ta/}ımaıtıdır. 
Bu modayı kim yayBr, kim çılu\.rtır, 
onu bilmiyorum. ıraıaıt yeni blr pro. 
pnganda Til.l!lıtaeı olan bu usulitn 
memleketimiz.de tatblk edJlmeslal lılç 
doğru bulmuyorum. 
Beş altı glyJr:te altlan döl<lllen 

mantar ayakkabıları nasıl men'e 
knlkıyorsak moda maakeel altında 

memleketimize sokulan bu gibi sln!!l 
propagandıı şeklllerinl de menetme. 
mlır, icap eder. Püsküllü şapka ve ya. 
lıancı milletlerin bayraklnrın:t:ı.n bel 
kaş:ıkları bunlardan iki ldlr. 
Hllk~metın rutidalıa.lestne lüzum 

kalmadan memlekete bağlılığın ver. 
dlğl milli lıeyecanl" bu.rıu önlemek 
Türk terzilerin ve terı;Uer cemiyeti. 
nln blrlnel vaı:Jfesl olmalıdll'. 

Yekta Ragıp 0?>.'ES 

urmansk üzerinde 
8 Alman bombardıman 

tayyaresi düşürüldü 
l'llo&l•ova, 21 (A,A.) - Moııkova 

radyosu diyor ki: 
18 av uçağı refakatinde 12 Alman 

bOll'\ba UCağt t:lmal buz denizinde 
Murmanak olması kuvvetle muhte _ 
mel bir deniz üssUne hUcum teşebbU. 
sUnc3e bulunmuıılardır. Fakıı.t bu u • 
çaklar Sovyct avcııarı llc ltarşılı:ı.şa. 
rak bombalarını atıp kaçmıglardır. 

S~kiz Almnn bomba uçağı ne bir av 
uçag-ı dll§'tlrUlmU;:ıtür. Ruslar hiçbir 
kayba uğramamışlardır. 

a 
·Günde iki ticaret gemisi ve 

bir harp gemisi clenize 
indiriliyor 

l'aşinolorı, 21 (.A.A.) - Şinıc.li 
Amcrikndn, giinclc 10,000 !onil:ılo

hık iki !icnrct gcmı~ı ile hir harp 
gemi~! denize indirllnıcktrdir. 

------,--:;-~:.. - - . - - --- - -

Ameri ada ergi
lere zam yapıldı 

Şlr alide 
"aza rı ın 

y .... z e o a ını 

bGkGmete verecek 
VAjilngton, 21 (A.A.) - :MUme.ssll. 

ler meclisi 6 milyar dolarlılt yeni va 
rld&t. temin odece.lr. vergiler hak.km. 
daki kanun projeslnl 2 muhaU!e knr. 
aı 392 re~e kabul etmiştir. Proje 
§lmdl ~yan meclisine göndorllmlştlr. 

MUme.!Blller mecusı §lrketlerin tev 
kalAde kazançlarından yUZde 90 nla. 
beUnde vergi almması hakkındaki 

maddeyi aon dakikada kabul ~t.ml§Ur 
Buna mu'kabl! ırat verglslnin yUz:le 
•5 ten 40 a indirilmesi hakkındaki 
tekllt 160 n1ye karşı ıso reyle redde. 
dUml§tır. 

Yeni kanun §irkeUerl.n kazooçla • 
rından en qağı 2 mllyıır -400 milyon 
diğer mUkellcflerln kıı.zançlarmdım 

da 3 mllyar dolardan fazla varidat 
temin edeceğl tahmin edilmektedir. 

ısırda 
BaııtarnfI 1 Del llD)"fadn. 

Londra, 21 (A.A.) - lnslllzler 
Elıılcıncyn mcvıııerlni muhafozn 
etmcktcdırler, 

14 tcmmuzdnnberi alınnn esirle 
rln adedi 4.000i bulmuştur. I~vvel • 
den bildirilen 2000 esir de hesnh" 
katılırsa bu adet 60001 bulur. 

El Dabbııdn bir hnvn alanına ya· 
p1lnn bir ıaarnızda yerde bulunan 
ucakların ücte biri tnhrlp edilmiş· 
tir. 

l.ondra, 21 ( A.A) - Hust'lst mu· 
hnbirlmlz bildiriyor: 

Pazar günü, Elfılemeyn icin en 
sakin gün olmuştur. Kum fırtınnı1. 
rı en yilks'ek mertebeyi bulmuştur. 
Bütün gün muharebe salıac;ı üzerin 
de gori)l' bir sükunet hüküm sür • 
müş!lir. 

Londra, 21 (A.A.) - Brltisch U· 
nited Pressin muhabiri Tel El fsn 
tepesinden bildiriyor: 

"Tel El lsn tepesi eliın ellml7.dC4 
dir. 1sta3yonun ya.nıbaşında tahrip 
edilmiş en son model 4 tank gör • 
düm. Bu tepeyi bir sanı için koy • 
bclmiştik ve bir gece ·t:ıarruzundn 
bu tepe yeniden alınmıştı. 

Vişl, 21 ( A,A,) - Süveyş kıınn'ı 

ve hkcnderiye Alman ucnklrırı la • 
rafındnn yeniden boınbardımnn e
dilmiştir. 

Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek gö11derlleoel< 
ı:ı ama ve l:ı verme ı~ En Son 
Dakikada para111Z 11e1ro4llecekdr. L 
Ulnlann gnr..etede gtirllldlli:O ~ekllde 
olmasına dikkat edllmelldlr, EYlerı.. 

me teklifi gönderen okuyucnlann 
mnhfnz knlm:ık Uttre rlh adrea?e. 
rlnl bUcllrm~rt !Azımdır. 

Evlenme teklilleri: 
• 43 yaşında, ytıkeek t,ahsmi, Uca. 

retıo meşgul, ecnebi dillerden bir ka. 
çma va.la!, ıen ve &lhhatu, alma ve 
eşktıll gayet iyi, mnt.enııalp ve kustır. 
suz. 1.§l ve serveti bir aile relahmI 
yüksek derecede temine klW bir bay, 
koyu kumral veya .siyah gUr saçlı, 

iri elO. veya siyah gözltl, gtlzel ve a. 
yet mUtenastp endamlı, en az llse 
tahslll görmtl§, ya,,ı nihayet yirmi 
yediyi geçmemiş, ytlkaek, gayet te. 
IİıiZ, ıen sevimli ve mal~atlı bir 
kızla evlenmek lstemektcdtr. (F .D. 
K.) remzine mllrnea.ıı.t.) • a 

• Hayatta J'&p&yalmz kalmış. 
bahtsız bir kadın, namuıııu, dUrUst 
çaltıkan ISO..,Gt5 yqlarmda bir bayla 
e\•lenmek latemektedlr. (Değer) rem 
zine mUracaat. 

i~ arıytınlar 
• Kocam wıker olduğu lçtn çaııo • 

mal< mecburlycUndeytm. Yaııın on 
dokuz, TürkUm. Birçok mUesseıeler
de çalıgt.Im. bonııen•lslcrlm var. SU · 
ratıı daktllo butyoruın. Mubasebe, 
ve muhnbcrnt l~lerlnde daha fazla 
bUglm var. Taliplerin (Uthu) remr.:ı. 
ne mUracantıarı. 
• 17 y~mda orta okulu bltlrmlı bir 
l!ene muhtelit yerlerde çalışmıı, elin. 
de bonservisi olan bir senç. herhangi 
bir ~te c,:altşmak lstemelWıdlr. <H.46) 
renıztne mQraeaat. 

Aldırınız: 
A~ağıdn remtzter1 yszm om• • • 

kuyucularunrzm namlarına ı;eleıı 

mektuplan tdarehn.neı:utıdeD (pazar. 
lnn harl~) hcrgtın ub&btan 6Q'le7• 
kadar v~ uat l'7 dm llObra alclırma 

lan. 
(Acele 17) (A.M.) (A.T.A.) (Bahar) 
(B.L.M.C.) (B.V.) (85 ciddi Qlalım) 
(Deniz) (El. Ura) (E.0) (E.L.) 
(F.N.S.) (GUlııeren)(Gnr){H.B. 888) 
(Hulya) (H. Önsal) ca 450) 
{Kaymak) (LQtfl) (M.T.R.) (M, Nur) 
(Memduha) (Mehtap) (N,N.)(NcW) 
o{N. F. 50) (Sami) (S.R. 42) (S.T.) 
(S.H. 16) (S.R.) (Sevgi) (Ş.C.Kl 

(Ş.F.) (T.H.R.Z) (Tekcan) (T.A.Ş) 

(TaUlm kimdi) (Uthu) (Y.B.) (Ye. 
dek denizci ı 

a'f~a Ve <aletinden 
7.8.942 cuma gUnU saat 15 te Anke.rada Naf~a vekAleU binası içinde 

malzeme mU.!• rIUğU odnsır.da toplanan malı:eme ckslltme komisyonunda 
(3500) lira. rr.ulınmmcn bedclll (idari dergilerin teşrinievvel 942 yılına ait 
t'cvkal~de nUsbaııı)nın lmpclt zarf usume ekslltmeal yapılacaktır. 

EJ:slltnıe ~artr.ameal vı"- teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdUr. 
ıug-ı,nden almalıilir. Muva}:knt teminat (262) lira (50) kuruştur. tetekll. 
ıerlll teklif mektuplannı muvakkat temlnnt ve vartnıı:neslnde ya.z:ılı vesi. 
ka ile blrlllt:e nynı gUn eaa.t 14 e kadar mezk~r komisyona makbuz mu. 
lmo•Jlnde \'ermeleri llh:ımdır. (5540.7807) 

mcktcdir . ., ğinde, Voroşilofsradın cenup do • 
1.·oL l'ROGRA!tll ~usunda çarpışmalar olduğu sö~ len 

Geçen • ne tntb.klne l>:ı.şladığımız mek!edir. 

Bugün bu muk:ıvcle ile TUrklyc bu 
bilytlk harp dfetl ortas:nda dilnyanm ı 
en ı;ok hllrmete l!yı•c bir devleti o. 
lnmlt uynnıklığın ..,.e kun-ctln timsali 
halindedir. 

adyo Yıld!zı 
-., ?1"'t zwa ,,_,, ~~ ~......__..,. 

mcmlckeUn mu ılelıl vlll!.yetıerlndo - Tebll/jde Millerovo şehrinin i1>mi 
'kı yol faaliyet.ne program muclbl:ı. nln geçmemesinden Rus kuvvetle • 
cc d vam c;i y.:ı:ıız. B:.ınu 012 nlhıı.ye. rin burndnn çekildikleri nnlaşıl • 
't1ne kadıır ikmal ettirmek gaycsin. maktadır. 

ZAYİ - 17.7.942 cuma günU KU 
ı;Ukpazarda oıan yangın dolayrsHe 
nUfus tezkerem ve terhis vesltca-n 
zayi oldu. Yenilerini alacat?nndan es. 
kilerlntn hUltmU kıılma·Jığını llAn e 
d~rlm. 

gHrmelt VC' lli.hutl seıılnl ~· kıodıın ıılnl!!me1( ıı:ın !lubırnız.laıııyordu. 

ŞlnıG: bu fır611l r.llnlLded!r. 

KRITAL SALONUNDAKi SEANSUVDAN EVVEL 
ber ul:tnm J1't 9 SO du 

Kndıköv \'&pur islrn!csi ynnmda Parl~ Gazi osunda 

c llı; scncd nbcri bu yollardan l!oskova, 21 (A.A) - Almnnın~ 
400 kilo m.ıtre lt d rı yapıldı.tklncl men•u! bütün kuvvetleriyle cem p 
bir dört yUz ltllomotrellk yolun ta. ccph~lnln son ucunda llcrlcmc"•c 
mamlanmnaı içln dereken faaliyete devam clmektcdirler. Millcrovon•ı•ı 
ldovnm clmektoyiz. BUtUn bunlnrd:ı.n cenubunda Ruslar sayıca fü;tüıı km· 
başka yeni bir yol programma baş. vetler knrşısındn inatçı bir muko· 

Salranbolunun YB#lıca ltarlye in • 
den hoı;nal>oğ'hı llıımdl oğlu ŞilkrU 

Alaroy S27 

.\luııuaın :ıı: tıel eti rcr:ıtı.ıllnde dlnlrl er.rk .ııılt.. Y!'r b:.ılmn.I< için ıcıtrr.n 

Janm~tır. O da ı:enıede blrkaı; yUz ki. vemetten sonra yeniden geri çekil· 
lomctro yapmak surctile ilerllyooek. mek zorunda knlmışlnrclır. Dıınunl:ı 
tir. Ycnl yol yaparken mevcut §O e. beraber bu J.rcslmde Alınanlar yor• 

Hüçl"ıkp:ı .. ıır Yavuzstnıın Leblebl • 
d &olmk Nn'. 64 evde mukim. (1688.'.'i) 

erkendt'r. geliniz \·c oınımla rınrı:ı ~vveldrıı temin edeb!llrıdnl7~ 
tııbnhuln döncl'!dcr l!:ln hususi motör temin cl!Jnılştır. 

~ECIBl!lim2s;~~llZ!Z'm!l!E~!!li?m:!!C!::~~:VX~~~---.,.....,...,..,......_.... 

ler. izln t.ııınlratmı da gözönUnde mn lınrekeUerlnln ilk snfb:ısınn na• 
bulunluruyor..ız. 1 k Şahika: znrnn dnba çetin mnharebr ere nl· 
ıo.2 ... cncsl nih yctln.e kadar ıs. lnnmnk znrurclindedirler. Ve çok - Sm bir şeye tlır,Ulmll.'-llln! dedi. 

t nb:.ılln Anlmrn arasında üd t ne Benden nltln s:ılrhyonnınl' 
malzeme kaybetmektedirler. 

nız o caktır. Bunlardan biri _ Nizam caddoalne l!lnptılda.rı zıırn:ı.n 

Şllc • Kandıra _ A<lııpaznrı _ Bolu B l "k k l b" ğl bir hrı;kırılc yUkseldl: Yaz~rn: lSKENOER F. SERTElli 
e rı a ra ının ır o u rlnden, d •erı (!o lz~ıt - Sapan. :r - BııgOn El,N"mle baıu,tulc, Şa • 

ca - G ... yvo - Göyn lk - Nallı dünyaya geldi hlka.! işte o len.dar... mazeret kabul etmiyor. Buglln son 
h il' Uzerindc;:ı geçece'.Ur. Trakyada Ş"hlka bu aöüerden bir :ıey ıı'llıı. Pö'>UııU sHyleıU: "htanbilla gell~nlı: 
yapılmnltta o~nn yollarımızın bir ço. l"İ,~i. 21 (.A.A.) - BruXellc~,den yam \dı: ç\lcnlrlz . ., dedi. 
CU ikmO.:. edı.lml§ ve bu aurcUo Trak. nlınıın bir habere göre, Hrnl Lr:ı- - Neden beraber gelmeıllnlır,'? _ Bshııne dedim yR. Ayrdmlll< lr;ln 
ya. ~ebele miz çok gen1,1eml§tlr. Bu pol,dıın yeni bir o~lu <lünynya sel- - Gt>lemNll_ ve AilRya grlemlye. ~·ol nrıyor. s .. :ıln ıınn:ntn yanın 11.n 
vazıyet memnunlyctb:ıbotir. Yol ıc. mlştir. Yeni doğnn çocuıtun ismi. cet-ını ö~ledl. ,c ad:ıcbn nyrılamıyac;ı~.nı bllıllğl 
b kemlz ga11>tan ıarka uzatılmakta. Alck'iandre Emmanucl.dir. - SebeblT.. ı~ı h{i~·lc ınanıuırz ı-:rıorı ileri sUrU. 
dı . - Bilml;rornm. n t!l!l "scbrblnl sor. yor. Ben senin yerinde o's:ırn, d;ıya. 

l...UIAN J'ı\ALll'ETlM1Z baren sulamnt;a başlıy~cağız. Şlmlll. ma .. b!'n buııc!ıın l!ll\nrn. J\ıl ıya ı::-::ll". t:rıhm. ••nen, Jın!l'ta annemi nı1.Wa. 
lki scned nb rl liman faaliyetin z den sulamakta olduğumuz Konya ova menı.,, drd'. Unıııaı.ı dn:•torl:ır 81l'l3. yllzll tn brrnkaml\m ... der(llm. 

dt:'i ı;o almıştır. Marmar:ıda blrÇok 
1 
8tnı ve Tars'Js ve Kıre'!hir arasını mln hn<ıtnlığıııı gözlinUnlle tutarnl• - Bumı bonLer pek r-0k :;öır, söy. 

kUçıık, lıman done':>ll"C"ic lsıccl ler Bcrdan çayı vaaıtasllc Bulamalctııy~. I )nzlı lu:ıh \ l!ıtb:ı oturm'lmrr;ı tn\• 1. indim. n.abul etmedi: "be"l, nn:-ı":ıte 
'liUcuda g llrllm!§tır. K ndl vasrtala.. f'ulnnan yerler arasında kUçUk Men. 3'" r.:tlyorL'lr. / de~'il, tornlnle r.vlon,,ooğlm! .. dAdl. 
nmızla e.• mühim limanlarımızı yap. dC'res ve Ged T.ln b:ızı kısımları da - O hnldcı hu bir h:ılı:ınodlr. Şahl!ia d:ıyaıınm "h: 
mak rn vzuu lcıymctli m ıhcndlslcrL vardır, G lece'~ !IC Çukurovayı su. - Nr- b:ıhann'll. • - O ne annenle, ne ıle seninle ev. 

n gcc l UnJUzlıl m 3!,inl teş. • mıığa baş\ı~aca(;ız. - ~ı·ndNı ııyrılmnk lı;ln \•esile "· lı>neccl•. ~Ö7.llm! Ekrem ıı;nııla &"rve. 
kil etml§tır. P k yal.ında bu husus. ŞUTaaını dil lllı.ve etmek isterim rıyor ıkmel<. tını• göz tlilcml5tl. Tahkik t ysınuş .. 
ta mUabct blr sonuca vı:ırıl:ı.cnğınt Jd yeni liman fanlly()tl programını - mı~ iP bir şey yok aramız!Ill. onu in imin edecek Jmdar zenı:lıı ol. 
limit ediyoruz. J<nradcnlz Errıtllsln•l"'n ba,lıyacn • - O h:ıl:t"' glilünll seven, dikenine nıe.dığını anlamı, .. ileri ıt\irdUJtll bn.. 

UI.ı\1.IA 1ŞLEHlM1Z ı;ız.,, l•:ı.tln•ıır. H sta ann!'cJğinln hatın L h nelertıı seb•blnl nnhıtrn mı şlnı111' 
Sulama 1 ıertmlz her ıseno gittikçe \ekli. şchrlmlzJc bir hatta kadar l ııv>ııu ~IJ1l.lııtl •ıııaıııı;ıl'f ıı.(t:ı.mq nı;, f•frclıt blrdr.nblre şaşıılıa.dı: 

ço~ıyor. Kemleketimlzin mUhlm kalııra.k tetkiklerine devam edecek. yapm:ıırıı serektl:-. - Sen ncrden cı:rcndiu b~n 'l, 
kısımlarını gelccok. llkb:ıhardan IU. Ur. r - BM de böyle eöyledlm. m~ bir • : - Dıtbam aöyledl dl\. 

- Bab:ın nerden biliyor. 
- Oııa dıı l~lm~ml ç:ık tyl tJMuyan 

bir komlııyont'u sö,>le:'lllş. 

- 1.'nlan a'lyl:n11ı;tlr, Ekremln pa. 
nırl:ı g-ö:r.li yok. Hele k1ulın sen·et!ne 
h!ç d" g8z dl!<ocek lılr a:lnm değil. 

-fn'!"nl rrn ıtörllnU,üno al bn • 
m:ı, Nel'l:'&: n •ılm ooııım da v ldlle 
bllj le an:n:!'.h. Ilalb:.ıkl Vec3'.1.rlm oo. 
nl ııcrvetım !{'in nldıtı an\B~ılrlı. Bn.. 
~mın iilmr,.inl b~lde-uı.... b ıtm'llm 
sıh!ıatll bir ııcl:ı:n ol:l:ı~unn t::"'irlln"", 
l!lervııtlmrl"n l'!fltarte r,1,.,me il .. ayrıl. 
dr. Ekrem dıı nnu.11 arkad'1::J·· h:ıtt 

hunlann bir lnımpnnyn f('4;1dl ef.tJ. 
irini. biıylc tcmlr. nJ!clerl vurup orta. 
dan ktı) bol'.l•ığunn bll"rıl"r var. 

- Amıın Şlıhlka .. hlnhlr gece mn.. 
sallarını a.ndıran hi~yefar s!lyleme! 
Şimdi nereile~ kıın beyni-ne yUrU. 
yecck .. lxı.~·nlıı.<'n!ım. 

Konu:,:ı konu:ıa kö:ık11ıl kll.P!_JllllA 
kadar celılller. V' 

Şnblka Ekrem tınkkmda blldlkt.:-rf. 
nl birer birer anlı~th. 

- Bu ndnmla cvlMlrscn ba§m ate. 
şe )-aııncak. dcdJ. 

NcıclA 90k meyuııtu: 

- Annemi ileri rm CSJ"Zl• ..-., pt9. 

nn. ''1><':1 annenle dtığll, eninle evle • 
necc~lm !,. gibi ba)ağı Mlzler söyle. 
mcml3 ols:ıydı, onu gene affedecek • 

flm. Şahllcar.~101 ! Bltlyonruo ki ben. 
bn ad:ımıiıa.n epeyoe hoştıı.nm.,ttnı. 

l•'ııknt. baban onun bakklnd duy. 
c'lukln.rını ned n b:ı.n,a vl\ktln!Ie söy • 
lemedl! 

- P..tıb:ıma da yeni !!H)ledlleT. ant. 
t~ Göztcped ı.ı kom:ı;uınu"t Kertm pa. 
şn bile blllyormu5 onun ne mal ol • 
duğuııu .•. 

N('c}l\ e\'Jııe glrcrl<An nrk a~,ını.rı 

elini sıl<tı: 

- Sonra geııe Irnnu,uruz, Ş bl'lin ! 
Annemi bu~lln yalnı7. bırnkrnııttı:n. 

n~ıılcıı hayırlı lmb"rlcr tıl'ltler. 

- S:ılnn Ekremln 80\ ıe ııı.ı .. ,..ı •' 
hnııta annene s5)hl'lll'l! lu 111 u ;ıuJ 
)'Üre#lno \ndldrıl.n vallahi .. 

(_Deuamı l'ar) 


