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IBuAkşaml 
Tıp&l!J&DID J'8DI 
lıu tqldlAt 
Baaaaa 

Yuao: SADRI ERTEM 

l SPANr ADA Ultlwta yddöaü. 
mil mllne--IJetlla yeni bir 9N8 

tl)fkll6t kanuau netrecllldL Bu kaaun 
11 maddeden mlirekkepfü. Bu on ye. 
dl maddellk kaa1111 lbw.&al bpan. 
)aıu.a llllkuku eaaalye bakuoııulaa 

mahlyeUal ta;,1n eımektecur. Kaaıı. 
11a göre millet Tekili •rfaklu -cak 
"Kort.ez • ." aza• balz olaeakbr. Bu 
JIMIClt. hpaayan111 tetriJ nlAhlyetle. 
rtat de temsil edecektir. !lealilıln ter. 
ldbC daha dya4e meeleld ıemall eeaa. 
larrna yaklapa bir m&iıly~ ıö.1-r. 
melde beraber amumlyet ltlberile 
yalnız mealek te,ekkülıl olan aeaıli. 

kalanta.ı ibaret deillcllr. 
1"alaaJ pa.rtlıla.ln milli mlta.trlerl, 
~79 ref•lerl, aıkerl ve lllvll tem. 
~1& mallkemeel nıt.ıerl, devlet ~ 
reisleri, eUI eyaletin belediye reisle.. 
rl, ttnlveralte rektörler!, malıalll lda. 
ro mUmeaısillerlnden mllrolikep ola. 
,,.ktır. 

.. 9"1C'll• devlet retli taraftlllaa 
4a 4't na tayin ecUteaeliUr. 9a az-. 
' ı .-tmek hakkı de,·let. relslae a. 
lutr. 'J'tıtrU meclJılu normal c;ahı"Da 
IDöddetl S ııeaedlr. Te,r11 mtlt'lJs bil. 
haua lktlaa.41, mali kanuolan, bllt. 
ı;.-eyt baurlryacak, m=clls reisi tara. 
tından ta~tk edilecektir. Bu kanuna 
ıtlire las-nya mllletınıa blkhılfetl 

iki kuvvet araeında hkslm eıtlll.ror 

Siyamda bulunan Japon 
heyeti auuından biri dedi ki 

Tayland ile 
Japonyanın 
Barp aoaaada 

yapaca11ıuı ltlyb 
lli6rl YUlllr 

TokJ'o, JJ (A,A.) - Halın Tay. 
landda bulunan buııul bJr Japon he. 
yeU aauı orta elçl Yasu Kif1 Yata. 
ra, Tokyo A.lah& Şlmbun gazetesinin 
Bangkokt&ki blr mUmenillıM verdi. 
li demeçte bu muharebenin SOJıun • 
da Tayllndın Japonya ile miiftereken 
yapacatJ bUytlk ifler b:ılwıdufunu 

eöylemlg ve demlfUr ki: 
'
1Bu elbtrllfl J~p:>nyaıwı Taylaı:ıd 

Ozerinde bir tazyik yapmak istediğı 

veya Tayıandı bir mUatemleke telAk. 
ki ett.ıtt mana1ma katiyen selmez. 
Japonya İııglli&lerin dU,tUlı:leri ha. 
tayı iflımek nlyetln:le detildlr. Bel 
ki aadece barqçı ve ıııU,terek bir ıı. 
blrlifi siyueU tatbik edecektl.I'. Bu 
yalnız Japon hUkQmeUnin vazi!eal 
değ!!, her Japonun ez.cUmle Ta.yland 
da yerleımlf Japon tebaalaruun dU. 
fllııcesidlr. 
Diğer taraftan hürr(yet!eriııl tek. 

r&r ele aldıktan ve İDJlllz boyundu. 
ru,&Uıldu Jrurtulıtuktaa a)llra lıJQyllk 
A.ly& s&1aal14lll bit. USV\I cat.ile hUr 
m11lot çevresi içinde kendilerine dU. 
ıed' buı vaaftelerl olacaktır. lkJ 
mlllet iktlıac:U ve sty.ul lfblrllğiJıln 

yanı ısıra geni§ ölçUde kUttUr mllba.. 
delelerl de yapacaklardır. Bu mllb&. 
delelerde hiçbir aunlllk bulunmıyacak 
ve bunlar tab!atlD yarattı&'& ıartlar 
çerçevesi içinde cereyan edec.kUr. 

deme!dlr. I 
Bu kunetlerdea biri devlet rel•t. ıaııı ı ve Almaa 

dlJerl tefrU met'lis, fakat hWmlyete H f •t d • 
ııahlp olma bakımından üstün kudret a 1 anız 
~let relslnlncUr. 

Mecllı üzerinde ıuüe881r oldup kuvvetler"ı çarpıştı 
gibi. meclis onun ıııalAhlyetlerlnl t.ab. 

dit eden bir ıktd:ıra sshlp defildlr. Dört IDgiHz 
Bu ka.aua lhtlLllle ba.'1a3an bir emri. 
nldı bukukı bir eekıe ll'>kmakt:ıdrr. torpltoaa battı 
!:98M'll dUnyanıa her ye.rhıdA de Berıtn, 21 (A.A.) _ Alma.n donan. 
hukuka enslyenla tekevrilııü bir masrna menıup hafit birlikler düakU 
takım emrivakilerin hııkııkl bir ms. gllıı İngiliz donanmuı h&fif birlikle. 
hlyet almu1ndan ba'ka blr teJ' de. rlle temaaa gelmtııerdlr. Alman blr. 
tlld!r, ispanya lbtllAU liberal ve soa. liklerl bu aırada İngiliz torpidoların& 
y&llat tcllkkllere k'r'ı bir aks HA. 
meldl ve ıeneral Frankooun hAld. 

ateı açml§!Br ve kendileri kayba ut. 
ramadaıı t o r p l d o 1 a r ı da.. 

mlyett altınd:ı ıekllnl balılıı. Ve za. ğıtmlflardır, DUımu torpldolarm • 
ferini kazandı. B..nm.en:ı.leyb onda dan dördU bu çarplfma uaaamda 
1'789 rutiundan bir parça, meselA hı.. balmiflır. 
aaıı hukukunun puoılpleriudon bir ı Bir lngillz 1erl t.opçelcwt b&fk& 
koka araınak manasız olar. O, lı.

1 
barp gemileri tarafından mabmua • 

Ptnyada basıl olan va&lyetı kuvvet.. ıanarak batmlmııtrr. Bu arada tn • 
leodlrmek, ona metru bir bale sok. glllz harp bayrağı ele geçlrilm(JUr. 
ID&k p..vealnl takip etmektedir. B;a. Aynca esirler &lınmıttır, 
nun tekli de FalaaJ etratıacla k11. 
blea l!K'ndlka mahiyeti anedea Amme 
toplulutunu temin e•meldlr. 

Yeni bpanyol kanunu ruh it.aba. 
l'ile kıımeo faıtzmtn tealrl altında. 

dır. Fakat lapanyama tarllıJ bWıye. 

•inin de burada mttesslr roltl ıö&e 
çVpmaktadJJ'. t11p&nya iktisadi ve 
&oeyal bünye bakımından ne ıama. 
tneıt lnsllt~re, Fransa, hattı\ ne de 
ltaıvaya be!IZer. 

lngtlterc tnmame-11 Ubel'al bünye 
~rlne kunılm•JJ ve bll[llk ~erma. 
Yenin lnklf&fına ll:lhne olmu, bir 
lllemleketttr. (o'ranıu tae daha zlya'1e 
.,.U eermayenln nUf:uıu altın:ta ka. 
rakterlnl &lmıtıı. ltalya it kuvveti 
11e sermaye lruvvtıti ara1m\!a IDQl'&. 

~ne kurmak mecburiyetini llmeclea 
btr memlek:!ttlr. Neteklıu fatlmn 
it lltı ııermaye ara!lıncllıkl rabrbyı 
devlet •tıfu&a altı.nıa al:ırak bir rejim 
'1Mıade getlrmlıtlr. ispanyaya selin.. 
ee. bu memleket t.e 6tf!denberl 'bir ta. 

ktnı tarihi b'Jımslyetler gö~ çarpar. 
()l'ada elll modt>.rıı endllııtri tNlslert. 
ite tesadtlf edebili :'Siniz, 

Denir.altı ın,a edecek der,.eede ile. 
.. l1tmlı bir t.r.knlk gll-ıe oarp&r. Fa. 
kat banlarıotı yanında yf!l detfrmen. 
l"rl Ye ta&olar da aıuan cllkk~tl cel. 

beller. 
lla •retle tııpuıyacla ....... ..._ 

yat ıartları !le feodalite yan,...._ 
kucak ırueata yapmak1adtr. 

Vakttle Vfktor unıo bpsnyadaa 
bülederkea tCJylıı dtyorduı ı.,... 
yalar! • 

f11haldlla tıpanyada m!lH Wrl11E 
yerine maballl lluaastyet.ler. mallam 
t~kklUleor lrunetll Mr annr halin. 
dedlrlr.r. Necelllm lap:tnyanın ba da. 
hlll manzaraın llııttlı\I MD:nmia ia 
pek ook mlaaller ~ttlr ....... 
yadaki maahW lııus118119tlerhl mUI 
birlikten Daıtln bCr bllvlyet anetllleal 
feodal hayatin llentlS ewb otqaa_ 
dan llert plmelrtecllr. bpe•ya llltt. 
UlU ise bftttbıı llert lmnetlere lml'll 
oephe birliği edenlerin faaHyett ile 
were kavu,1DU1tar. Şlmıll oulsl'lll 
ta•vvar ettikleri blJ'llk k•ralnııalııta. 
dır. Fnnkoya aaAl'&lll t.,...701 adi. 
lett 1Ja 1111M&ytlderla yan ya11a p. 
Hrllmeal ile t.er1dp edilmektedir. 

bpanyaclakl ba ınocaytlda oeroe. 
rest devlet reıslcllr. Onaa kadnıea 

içinde ye hlklmlyetl altmcla UııttlAI 

lıüvlyMtnl kazanmaktadır. 11 mad. 
•elik yeni kanu lluaua balatkcllllJte 
Uadeacu.r. , · 

Atır ltçl oldukıarnu 
kart almak Uzere vıllyete mUracaat 

edenlerin vaziyetleri tetkik e :1U'lll,. 
tir, Yapıl&n 6000 mUracaattan ancak 1 

500 U muvafık görlllmU§tUr. Diğerleri 1 

reddedllm~Ut. 1 •~ ·------

llıanald lagtll& lııava ~etlert k!J111111114anı bava ıö~enerall G111ı11ln. 

~n ılmcJl,.e kadar HO e yakm mlh"91' ta,.,.al'Mlnl mu!lakkak aurette 
ddftlren tasnl&lertn me,bur "köpek balıtı, tayyare böllltftne bir arma 
lııf'dtye etml,tlr. Reatmterde ttbngeoeraU bir tanare önltnde bölttk ku. 

DUllHlanı ile s6rtlfllrken ve Mlltlğ11n ~it 1'Mtlllnl 
11\.~derken cörttyorsunuz 

- Cebeltlttarıkta 

ln11tm f aahyet 
göze çarpıyor 

Büyüle bir ticaret lilom 
Jenise a~ılJı 

Lallaea, il (A.A..) - CebelUtta.. 
nk llm&rıında önemli bir faaliyet ha. 1 
bere verlllyor. Bir kruvazön bir ook 
denlıaltı gemisi ve d!Srt muhrlpten 
batka, bir tıcaret gemUıi katllcsi de 
harp gemlleri refakatinde denize a • 
çılmı§tır. Asker yükltl bir ta§lt At. 
!antik iıtikl\metlnde hareket etml§ • 
tir. Bu askerlerin lnglltereye giden 
lziııll efrat oldukları sanılıyor. 

••rllla mallar-. 
tJeye glrdllıteaberı 

44143 
Yaral,ı ölü ve 
kayıp verdi 

\·q1ngton, J2 (A.A.) - Harbiye 
haberler bUroııundan blldlrilmi§tlr: 

Harbin ba§ıdanber! Amerikan el • 
lA.hlı kuvvetlerinin uğradığı kayıp 

•4.1'3. ölU, yaralı ve kayıptır. Bu • 
nun 4.801 i ölll, 3.218 t yaralı, 36.0M'U 
kayıptll'. 

Bu sayıda Perl Harburda ufranan 
kayıplarla bugUne kadar verilen bllf. 
ka kayıpların hepıl dahildir. Rakam. 

Si. n g a p ur da ordu, donanma, bahriye aillhen. 
da:&ları, .. hu koruyuculan n nllpin 
6ncUlerl, hepal vardır. 

nasll Haliçte bir genç 
dOştO ? boğuldu 

• • Rizeli, Dursun lılmli bir genç, bu 
Bu mühun harbı, bu harbe aabah Azapkapıda denlse glrml§, yUz 

İftiralı etmif olan Japonla. 1 me bilmedi#i için bofıılmu§tur. 
nn ağzınJan dinliyecek. 1 Dursunun cesedi Kasımps,a önle. 

aniz. 

Tarından ıo!!ra 

HABER 
sütunlarında 

rinde bulunmu:ıtur. 

u.küdar halkevirrin 
)'iizme mü.abakcm 

Los&D gijnl,I mUnaaebetue öbllr • 
gUn Uıl<l1darda S&lacak plljmÔa yüz.. 
me teıvtk mU.ııabakalan yapılacak _ 
tır. 'O'ıkUdar halkevt tarafından bu 
yüzme blrinclıılne '•Lozan mUkt.tatı., 
kupuı verllecekUr. 

Ro•aayadaa 135 
baadal geliyor 
iskenderiyedeki otobüsler de ay 
sonuna kadar gelmiş olacak 

Tramvay ldarulnin Romanyaya araba lflemeye bqtayacaktır, 
atparif etmif oldutu 18& bandaj bir İdare kıt mevalml için yeni bir 
b&ftaya kadar tehrlmlze gelml§ bu.. 

çah§Dla programı hazırlamaktadır. 
lunacaktn". Bunlarla 81 araba daha Bu, eylülden IUb&n!n tatbik mevkii. 
ııefere girecekUr. 

Tramvay idaresi ayrıca 700 bandaj 
içla mukavele yapmaktadır. Bunlar 
da ceıdlğl takdirde banaajm\rk yU -

---. Mf•Nla cıJc.vWmt ol&ll ı~ 

ne girecekUr. Amerikaya wmartanan 

otoblliıler lakenderlyeye gelmiştir . 

Ay llOllUDa kader ,ehrimlze celml§ 
bWaacaktll'., 

Mısırda 
Şiddetli topçu 
düellosu oldu 

Alman ajanıının Elalemeyn. 
deki hususi muhabiri 

lng:Uz mevzilerinin 
korkaaç kudrettnl 

bildiriyor 
Roma, 22 (A.A.) - ltalyan ordu. 

ları umumi karargjhının 78~ nuına.. 
ralı tebliği : 

Mısır cephesinde §lddetı.ı topçu 
dUellolan ve ke,ıt kolları tnallyetl 
olmuı. yapılan mUt.eaddlt hava savaş 
l&n mihver tayyarecileri lchlııe biL 
ml§Ur. 

Alman av uçakları yedi Harikan 
n 2 KurUs dUtUrmuıııer, İtalyan 

avcrlıı.rı da 2 Spltfayr tayyaresi indir 
ml§lerdir. Aynca iki İngiliz tayyare. 
aı Tobrukta yanm kalan bir akın eL 

1 naımı<ıa uçalıçsa va,r ~usu t.&ralm. 
dan dU§ilrtılmUştUr. Bomba uc;alı: 

/ 

Alma t, 

Rosio1 
çevresinde 

' 

üşmanın 
mukave-

meti 
kırıldı 

Alman kıtalrrı 
Şehri yarım daire ıeklincle 

~evirmekte olan 

Mbtabhem 116pr~ 
ba,ıaa vardılar 

Aıağı Don nehri genİ§ bir 
cephe üzerinde gefildi 

Berlin, 22 (A.A.) - Alman ordu. 
ları b:ı.§kumandanlığuıın tebllğl: 

Rosto! çevresinde dU§ma:ım m:.ın. 

ta.zam mukavemeU kırılm ı,tır. Al • 
man ve müttefik kıtalar, şimdi fehri 
yarım daire §eklln.ie çevlr;:n" ı<te o • 
lan mUstahkem k öp :Ubavma varml§ 
bulunuyorlar. Doneçln doğusunda a. 
l}&ğt Don nehri blr cephe üzerinde 
çekllmJ~tır. İtalyan teşkilleri 19 tem. 
muzda Doncç dirse~nde dll,ma.nı ta. 
kipleri sırasınd!I. ebemmiyetll k6mUr 
madenleri bölgesi otan Krasnlluçu e. 
lAl geçirmişlerdir. P ek çok aa.yıda e.. 

-- Devamı 2 net aayfMS& 

Sivastopol 
muharebe

sinde 
Romenler i856 kişi 
kaybetmı~ier ı .. 1 

teşlfilleri M&lta Uelerine bUcum et. 
mi§, ada Uzerinde bir Spltlayr tayya 

1 
resi dUıürmll§lerdlr. 

1 Kahire, 22 (A.A.) - Dllıı EWe. BUkree, 2% (A.A.) - Neşredilen 

meyn cepheslnln otm&I ke.ıslminde her remıt bir tebliğde Romanyanın Si. 
iki taraf arasmda topçu faaliyeti vaatopol muharebesindeki kayıpla. 

1 olduğu İngiliz tebliğinde blldlrlllyor. rı 5IS subay, 28 erbaş, 1773 't!r den 
BUyUk bir kuvvet halinde hareket ibaret ölü ve kayıptn. 
yapan lnglllz hafit bomba uçakları Tebliğde yaralılann sayısını tam 
gündllz dU~man mevztlerlne ve ara. olarak tesblt mUmkllıı olmadığı, çlln. 
balarma hUcum etml§lerdlr. MUtcad. kU birçok yaralrlarrn blı:llklerine UU. 
dit ısabetler kaydedilmiş, bıı.şlıca he. hak etml§ olduklan illve edlllyor. 
detlerde yangınlar çıkarılmıştır. Mcr Ayni tebliğ Uç Romen tümeninin Sl. 
kea: kesiminde bln araba.dan mUrek.. vaatopolun zaptı için cereyan eden 
kep bir topluluğa hUcum edilmiş ve sav&§larda yolı: edildiği baldand!Lld 
cenup kesimi ile merkez kesiminde yabancı kaynak haberlen tekzip e. 

_.. De,'llrnı Z net sayfada 
1 

dllmektedir, 

Zaman 
Aşiftesi 

l'UAD: BiR MUHARRiR 

Bu cıUıan lı&rblade "Z&1111&111., 
ballJI tarafa gdlUm&ilyor 1' 

Ona en ziyade aahlp çıkmak lattyen.. 
ler demokl'aallerdlr. llaldkaıte ır.a.. 

man, bir qlrte gibi, iki tarafa ela 

kırıtıyor ve gWIUDSU,>or. 

Evvel6 demokrasilere sultlmsüyor, 
Qttnkll mlh,·er harp ederken. ku\-vet. 
aarfederken, bu.ıılar malzeme blrikU. 
rlyorlar. Mihver bir yandan doldurup 
öte )'Ullılaa bopltırkea d&mokrır.~ller 
yalnız dolduruyorlar. Anclo • Sak. 
eonlann dunımıı bötUn oepbeltırde 

a&klncUr. Tayyarelerlnllı, t&Dklanoın, 
ol'dularmın faaJlyetl ketlt 1.aarrıız. 

lanna ınhlaar ettltf için llUAlıı, mil. 
hJmmst ve insan b&kımında.n ziyan. 
ları pek azdır. Buna mukabil lnglL 
\firenin, bl.lbaMa A.merikanm dev ı;a. 
panda lııarp l.tlbaal mekanizması dur. 
mad&D tıllyor, hJMD madde kaynakla. 
n durmadan mabsul Yeriyor ve Aııg. 
lo • Sakson depolanna stllh ve mil. 
blmmat yıfıhyor. Maclatya.nın yalnız 
bu tarafına bakarsanız Zam&o denL 
len höyük kıymetle demokraaRerin 
lı;ll dıııh mtitteflk ve doet olduğuna 
bUkmcdcrslnlz. 

Fakat madalyanın bir de öteki ytl. 
:ııüne bakarsanız aynı 7..amuıı Amili . 
oln mlh\·ere de gülilms dljlnl görilr. 
•\inttz, Çünktl demokrıııaUerln ham 
madde, ,,. mtllılmmat aakll1atı btL 

ttin deni& muvuala yoDannda mlb. 
ver deıııl&aUılarmm tehdlcllıae ma.. 
ruzdur. Yalaız Alman denlzalttla.n 
gUnde ortalama ı~ bin ton llacmlnde 
L.5 gemi betınyorlar. Bu vapurlann 
hepsi gıda, cephane n 11111.h dollldur. 
Amerikan ve 1ngilb t~hlan gtın.. 
de 2 ıanedm fazla cemi Lota edeme. 
cUklerl tıoın bu Z&l'ar:ı telAft edemi. 
)'orlar. Zaman geottkçe vapurmrı a. 
ulmakta, hem harp lstlhaallerl, lııem 

de gıda lt.halt.tı felce utrama.k ~ 
kesine maruz bııluaı:naktadır. Fada 
olarak, batan gemileri telafi zaranı. 
ıt, demokraallerl harp lııtllıaallıııe 

&arfedllmeal Mz.ımgelen lruvvetlerla 

büyük bir knmmı vapur lnıuma 
baıre&mek zonuıcla b&.ralayor. Nlba. 
yet Sovyetler birliği de ~tereDID 
mttu.eflld oldufu için dofa barbl 
demokrasiler heaabm& baytlk lll1Ab. 
mlllılmma& ve 1ıwuı kapbma mal oL 
maktadır. 

Zamanın llerleıneel, mihvere Av. 
rupacla ve Uzakclotucla .-pııı ..._ 
madde kaynaklan, un&JI banaleın, 
fabr1k&l&r ve mihver zalerlle llltee 
UVlllftard&, palmet Olarak bh\d( 
tank, tayyare, kamyoa, telelE, tap, 
mitralyöz ve mfthlmmat MokJan lııa.. 
zanclınyor. O halde ki clemo1D'ulleı1a 
ve Sovyetler BlrUğtnbı h&rp fa!ıırtka. 
lan ~k defa mlbYer heeebma oalJI_ 

m11 fanolu11&blllr. 
Ml\dalyanm iki tarafı da dtkbtte 

mnayene edilince zaman ~la 
iki tarafa da gUlll'tl.>9dll1 rttrfülr. 
1-"akat her qlfte gibi Ulman ıla nlha. 
)'et atrr baa&D tanıtı terclb edeoeık. 

Ur. 

' 
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Mahkeme Salonlarında Alman tebllll 

Emniyetli adam da 
bu kadar olur 

_... oa,taraıı l ncl eayfada 
ılr alınını§ ve ebemmlyetll miktarda 
harp malzemem toplanmqtır. 

Don dlrıeğlnde zayı!laml§ olan d~ 
man ancak u blr mukavemet gös -
termektedir. Voronejln ılmallnde ve 
~tmnı batısmda dll§manın yaptrğı 
·ıın rruzlar çetin savaşlarla püskür • 
tUlmüştUr. 25 dü§man tankı tahrip 

Her ikisi saatlerce zar atıp terlemişler, 
takat parayı kazanan başkası olmuş ... 

edtlmişUr. 

Cephenin orta kesiminde ve geri. 
lerde ku§attlmı§ olan yeni düııman 
gruptan eerlılnin yok edilmesi hare. 
keti tamamlanmıııtır. 

Asliye ceza mahkemesinin s;,ıçlu 

yeruıde bulunan şişman, uzun boylu, 
kaluı cn~ell delikanlı emniyeti sulis. 
ttmal etmek suçund!l.n maznundu. 
Neden doıayı mahkemeye getirildi. 
ğinıı hayret eden blr tavırla oturu. 
yor, kAtlbln okumakta olduğu bak. 
kmdakl ld:lla.nameyl dinliyordu. 

Okunan evraktan anlaısıldığına na. 
zaran, hA.dlse FaUh clvanndakl kah. 
velcrden blrlslnde cereyan etmi!'U. 
Ve bir hayli d:ı garipti: 

Baha ndmdıı blrlsl, geçenlerde bir 
akşam evinde yemeğlnl yedikten ııon. 
ra hem birkaç lAt atmak, hem de 
bir hazım kahvesi içmek ilzero ma. 
halleıılndeki ka.bveye gltmi§tlr. Blr 
yandan kabvel1nl içip, bir yandan 
gazetedeki son havadisleri okurken, 
yanma .Mehmet adında blr arkad&.§1 
gelmiftlr. 

- Var mısın bir tavla, Ba.ha? 
- Vazgeç canım, sen kim, benim. 

le tavıa oyna.yabllecek adam kim? 
- Hadi, badi, alimallah, sana tek 

sayı bile yaptırmam. 

- Güleyim bari, yahu daha geçen 
gön dcralnl vermedim, mi? 

- Ona bakma, zar gelmedi de on. 
dan. Hem daha evvelki gUn ben se. 
nl temizlemedim mi? 

Garaan, çabuk bir tavla. 
- Ama, bu sefer tavlayı koltuğu. 

nun altma veririm, ha. Evine götü. 
rUr ba.şınm altına korsun, d:ı belki 
biraz faydası dokunur. 

- Hadi bakalım, hangimiz? Göre. 
Um. Hattlı. ortaya para bile korum. 

- Güze'. ben de hazın~ 
- Nes!ne. 
- Bir beottğtne. 
- Çok değil mi? 
- Lala paşa mı eğlmıdlreceğlz. 

Eğer be§ lirasına kabul edersen oy. 
rıanm. Nasıl lı;ılne geliyor mu? 

- Pek~tl. be, kabul 
Fakat Baha, Mehmede biraz iti.. 

mat edememektedir. Zira arada kay. 
f tfı~ı paraları arkada,ıarına ver • 
r.1~lğtnl, işitip durmaktadır. 

- Fakat para.tar çıkılacak. 
- Olur. Kime. T 
- Bana ver. 

, Amiral Lihi 
B11zveıttn genel 
kurmay ba,llaa. 
ııtına tayla edildi 
Vaşinolon, .2.! (,\.A.J. - Salı glin· 

kil gazeteciler toplantısında Ruzv<'ll 
.Amiral Lihinin Cümhurrcislisi 
genelkurmay başkanlığına tayin C• 

dildi~lnl bildirerek demiştir ki: 
Amerikan ordularının başkumau. 

danı olan Cilmhurreisi, Lthlnin 

görüşlerine karşı büyük bir itlmnt 
hcslemcktedir, Amiralin tayini bas 
lmmandnnlıf;a wman ve kıyme•li 

bir gayret knzandırı:caktır. 
Amiral Lihinin hu makama ta. 

Yin edilmesi ile bıışkumıındanlığın 

Birleşik Millelleırln dfinyıı !'lfratejlk 
planlarının hazırlnnmnsında daha 
faal bir rol oynıyaca~ı mAnasına 
gelip Re1medijfne dair sorulan blr 
suale Ruzvelt g{}lerek bunun hemen 
hemen imk5mıız oldu#a cenbım 
•ermiştir. 

Yok canım. Ona yalanlar uy • 
durmata ~hpeaflm. Sana J'&ltla • 
dığtm da ~it iyi oldo. tçtme biraz 1U 

s~rptrcll. 

Ay:nldılar. 

Şahika par.makhklı kapıc'laa kendi 
cvlnln baJloMlne ıtrerkea Neclt.ya 
cok &CllJ"Ordn. 

Aradan birkaç g11a g~tl. 
Şahika ba birkaç rltn içinde iki 

keıe Göztepeye gtdlp gel41. Möatalc. 
bel komaı OevdeUe görn,ttl Bu, um. 
dutuoclan çok fada tıemlz. kibar bir 
ç.ncıuktu. Asalet oehı'eslnden akıyor. 
da, Seda& beyin klzıııa aöyl.edlklerl 
bot deflldl. Şahika bu genci eevmete 
ı..ıamııtı. 

Oevdete ceüAoe, o yırtılmamq bir 
erkekti. Şahikayı görür görmez nv. 
mil.. cm unla meeruı olma.fa, petln -
dem kotmafa batlamı1 ve hemen her 
gttn kcncUalnl 1'5rmek anwı:ınu ,.:;y. 
)emekten çeklnmemı,ıı. 

Nlpa hazırhtı yapdryorda. 
Kerim ııaırının kötktlndo her ıey 

tamamlanıı>?lh. 
O «Dil perıtembey41. Sedat bey 

Juznıı: 

- 'Co .rüa ~ pıu:a.r ehil ııı • 
re •a ""olacsk. Da~eUyciert ıtSDCle .. 

1 

- Sen bana itimat etmezaen ben 
ssna nasıl itimat edeyim. 

Diğer masada, §l!Jm&n bir genç 
oturmaktadır. Kendisini aık aık kah. 
vede, fakat tanımamaktadırlar. 

- Al. buyurun kardeainı. ŞU 10 
Ura ıizdc dursun. Kim kaza.nıraa 

kendisine verirsiniz. 
-Hay, hay. 

ıımen gölUnUn cenubunda Volkof 
Uzerlndekl k6prU ba.§ı k&r§ıamda düş 
manm müteaddit taarruzları kendl • 
sine en ağır kayıplar verdirilerek a. 
kim bırakılm11tır. Bu köprU baııını 
tut&n kuvveUer 31 Sovyet tankını 
kısmen pek yalandan olmak Uzcre 

Ve böylece heyecanlı 
bafl&m11tır. • • 

- Şeo beıı, 
- Dübe§, 

tahrip etmtıterdlr.Şlmalde balıkçılar 
yanmadasma yerle§Urllmif oli.D dllıı. 

ta_vıa ~1 man bataryalan pike tayyarelerlmi. 
\ zln tahrip edici taaarruzlanna uğ • 
• raml§br. 

Derken oyunun en can alacak 
yerinde, glşman delikanlı: 

bir 

- Biraz mUaaado buyurun. 100 
numaraya kadar gideceğim, ılmdl 

gelirim. 
- Rlea ederim. M.U.aade alsiD. 
Gidi§ o gidi§. Oyun bitmiş, saat 

10 u, ıı ı bulmuı. fakat delikanlı 
bir daha görUnmemiıtır. 

Baha oyunu kazandığ'ından en çok 
telAşlanan da odur. Mehmet, nutl 
olsa kaybetml§tlr. Biraz da bu ı,,e 
için için scvlnmekt'!dlr. 

Nihayet Baha pollee mUracaat et. 
mi§, hlldleeyl anlatmıştır. Vaki&. Ha. 
san adındaki olfman delikanlı yaka. 
\anarak emniyeti eullsUmal cezasın. 
dan mahkemeye vcrllmlıtir, ama, Ba. 
ha ile Mehmet de kumar oynamak 
suçundan ba§ka mahkemece Uçer lL 
ra para cezasına, kahveci de hem pa 
ra, hem de dQkkA.nmın kapatılmuı. 
cezasına c;arpılml§tır. 

Şlmdi Hasan mahkemede, gayet 
soğukkanlı bir oekllde §Unlan söy. 
ıuyordu: 

- Bu iş aaC:ece bir aa.kadan ibaret. 
Ur, Baha da, Mehmet. tte benim en 
aziz arkada.şlanmdır. Kendilerine ta. 
kılmak istedim. Bakalım, ne yapa. 
caklıır, dedim. GörUyorsuauz ya i§ 
sadece bir latifedir. 

- Ya para? 
- Para mı,? 10 llranm ne ehem. 

mlyctl var. Borcum ol.sun. 
Bu vaziyet karııınnda mahkeme, 

bir defa ~ davacı olan a&ha:tı ve 
ıah!tlert çattrarak dlnlemeıte klirar 
nrerek muhakemeyi başka b\r güne 
brralrtJ. 

ADLİYE MUHABiRİ 

Muğlada yer •arııntısı 
Muğla, ıı (A.A.) - Bu sabah sa.. 

bab saat 6,80 da hafif bir yer snTSın. 
tısı olmuotur. 

Malul mbay ve erlerin 
tütün ikramiyeleri 

Betlktat Aa. ŞUbemnden: 

l - Bqlklaf Aa. 1Ube11lnde ka. 
yıtılı malt\l suba:y ve eratla §Cbit 
yeUmlerlnln tUtUn lkramJyelerlnl a.. 
ptıda. yazılı tarihlerde Bqlkta!J ka. 
Z&Bt kaymakamlığında \'erllecekUr, 

2 - l~a Nbeblyet verllme. 
mek llllere herkesin c:Uzdanında yazı. 
l.ı numaralara göre saat (9) dan (12) 
kadar ellerindeki mncut tUtiln ikra. 
mlye tevzi ve nUfua bQvlyet cilzda • 
nı ile üç adet ve11lkalık fot:otrafla bir. 
llkte Be§lktaı kazasında mUte,ekkll 
koml.syonuna mUraeaat etmeleri, 

3 - Bundan sonra müracaat gUn. 
lerl çarşamba ve cuma günleridir. 

4 . - Tsrlh tatbikinden IUbaron bu 
tevzi müddeU dört aydır. 
Dört ay ber ayın günlerinde müdde. 
ti tevzi g11nlert apğıdadır. 

22.7.9'2 Ç&r§amb& malOller 2U.1>'2 
cuma f&hlt :yetimler!. 

8 temmuzdan 20 temmuza kadar 
Sovyet bava kuvveUerln!n kaybı 829 
tayyaredir. Bunlardan MO ı hava 
muharebelerinde 62 al karıııkoyma 
b!ltaryalan ve 9 u da ordu birlikleri 
tarafından dll§UrlllmUııttır. Geri ka • 
lanı da yerde tahrip edUmi§tlr. Ay. 
nl devrede Alman bava kuvvetleri 
doğu cephesinde 70 tayyare kaybeL 
mi§lerdir. 

Bertin, ıı (A.A.) - Alman ordu. 
au moUSrlU blrllklerl, cenup Avrupa. 
cephesi taarruz kesiminde doğu lıı. 

UkameUnde sUratıe ilerlemektedirler 
DUnkü Alman resmi tebllği Alman 

ve müttefik kıtalarınm Rostof üze. 
rine teksif edllınl§ ileri hareketleri. 
nl haber verdikten aonr& bu tehrln 
teaUml bir zaman meaeleslnden lba. 
ret kalml§ttr. 

Moakova, :n (A.A.) - Gece ne§re. 
dilen So\'yet tebliğine ektir: 
VorooUofgradıu cenup doğusunda 

kıtalanmız §lddetll mtıd•fa& a:ıva,. 

lan vermektedir. Birkaç kesimde 
dtışman önemli kuvvetler tah§lt et. 
mi§ ve kıtalanmız yeni mevzilere 
çckilmJ§lcrdlr. 
- Moskova, 22 (A.A.) - B~gUnkn 
Sovyet öğle tebliğinde denlllyor ki: 

21 temmuz gecesi kıtalanmız Vo. 
ronej ~lgeslnde ve Voro~lo!gradın 

doğu cenubunda dllşmanla. çarpıımış 
lardrr. 

Moekova. %2, ( A .A.) - Don nehri. 
nın Voronej ~lgestndekl yukıı.rr 

mecruınd& bulunan blltlLrı. ana köp. 
rlllert Aımanıanıı elinden alınnuı • 
UT. 

Mısırda 
~ Ba3tarofı 1 ncl s&:)·fada 

kUIUyetıı miktarda kamyon dıı.ğıtıı. 

mI§tır. 

BeTlln, iZ (A.A.) - D.N.B. ajansı.. 
nm Mıaırdakl bususı muhabiri Elı\ .. 
lemeyn çevresindeki savaııarm oid. 
detlni belirtmekte ve general Ohln • 
lekln tedarik edebUeceği blltUn mal. 
zemeyi muhucbeye sokmağa kar&r 
vermıı göründUğünll bildirmekte • 
dlr. Muhabir, lnglll.z mevzllerlnln 
korkunç kudreUnl anlattıktan sonra 
ltal'yan .. Almaı:ı kıtalarmm saf te~. 
klllndekl atlraUerlnl ve lngiltz ku _ 
mandanlığmın kıılluıdıttJ killllyell 
mlkt&rdakl allalılı tankın mihver. 
topçuları tarafından nasıl t&hrlp e. 
dlldlğlnl belirtme i;:tedlr. 

Sokakta bulduğu aaati 
•atarken yakalanan adam 
Bu Bn.bab kapalıçıı.r§ıd:ı İstelyo i. 

simli blrlnln 165 lira kıymetinde bir 
altm saati satmak lstediği görUl • 
mU§ şUphelenen memurlar taratın. 

dan yakalıınmışt1r, Tahkikat ao:ıun.. 
da bu saatin BllyUkadada mlsafircten 
bulunan Refikaya alt olduğu ve dü_ 

.ıürdUğtl anlB.§ılınrı. tstelyo adliyeye 
verllml§tlr. 

Mukaddes Uçurum 
·87 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

.rlyoru. demlfU. ··~,-.1:~:~ 
Şahika ort.alıj'ı velveleye verecek 

ıekllde bir nlpn törfllll ,.aPılnnsı.nı 
lııtemedıtl halde, Kerim pata ela t
nlMIQI& debdebe ve Uıtllamı sever bir 
adamdı .• her ıeybı mllkeınmel ol!D&. 
sına dikkat ed17ordu.. 

Şablka, Kerim ı-f&J& kartı bir teY 
ııöyU)'emlyorda.. 

Saraylı hanım perteDJb& alqamı 

Göz.tepeden 1'80 vakit adaya celdl. 
- Şalılkacfım! Baglln OevcleUe 

azon uzaclıya sörüttüm. Bldm ada. 
dan Gö•pe.re lrunemlrJ rica edJyor. 
~ne deraln'l 
Şahika bu tekUfe Jtlraz edemedi: 
- :Hakkı var, dedJ. Öyle gNıç 

bir erkclc, &l&ca):ı dal ltlr kadmı her 
7.ııman göıır.llnl\n önllnde görmek Is. 
ter. Etı"er bu fikrinde drar edarıD, 

biz de ken:tl kiSJkll n!l&e ta,mırn. 

z~~~ba y.ı ~ 1ıaıaa.r!°" •il&nuz 
c,,_..~ 81Jrad1Wt'Mld ~ .pıer. 

aek, hiç 4e feııa olmaz. 
Saraylı banın\ laanıın verdlfl ee. 

vaptan memnun oldıı. 
- O halde nlpn olur olmaz biz de 

Göztepeye taıınalım. yavru ın ! 
- Hay, bay, anneelflm. 

,,. ... . . . .... 
ŞAHİKADA BELlRJ:N MANASIZ 

BlR RAHATSIZLIK 
Gözttope7e cumartesi cUnU Utle • 

den eonrıı gideceklerdi. 
Ertesi pazar gtlııU nl.pn töreni o. 

lacaktı. 
/ 

Şahika ııevlnç ve nete lolnde yibft.. 
yordu. 

- ,.\rtık talllm glUUyor. Allı.ıh knı. 
met ~derso, bJ delikanlı ile mesat 
bir yuva kuracağım. 

Dlyort'tn. Şahika cumartesi ııab:ı.hı 

NedA Uo konu9uyordt1: 
- Sen gclmlyecek mhıln, NeclA. 
-Anııem çok ratıateız.. maalesef 

bu 1De911t .-Onllncle bulunmak prefla 

Bir, iki nokta 1 EN SONDAKiKA 
Araırikadaa 

terere ilan 
gelltan•"-Heybeliadadaki qekler ve 

hayvanları koruma cemiyeti 
Gopan ııa.bab Beyoğlunda asfalt 

cadde Uzerlnde çalı çırpı ytlkltl bir 
araba durmuı, hayvanlardan blrtnln 
ba3ında yaşlıca blr kadınla araba.cı 

mlinakapya tutu,muıtbrdı. tık an. 
da mttnakapıuo taııma kretl yü. 
ıır.Undeıı çıktığını zannettim. Fakat 
görli§melerlnden bu bayanın hayvan. 
l!LM koruma cemlyet1 mlHetı&ltl olda.. 
tunu anladım: 

- Seni ıtmdl karakola götUrUrUm. 
Atlara naad eziyet odlyoraa.n beD de 
sana canmı yakacak ııekllde ceza 
kestiririm, diye haykırıyordu. Bun • 
dan anlaşılıyor ki cemiyet faall)·ette. 
dlr. Mahdut bir mmtakadA da olııa ar 
kasma yüklenen ağırlıktan ılklyet 

edemlyooek olan hayvanları koru. 
maktadır. 

• •• 
Heybeltadada birkaç gttn evvel bir 

do9tumu zlya.rete gltml;,tlm. Geçen 
hafta ır.arftllda e,eklerln aehre dön. 
melerl mev-rou etrafında bu 111itunda 
çıkan yazımı okumut?." &,dl ki: 

- şu bldm adanm eoekleri bak. 
kında da birkaç satır yıw.aan 1)1 o. 
lacak ! Bu ada e§el<lcrlnln çektlldert 
eza ve eda anlatmııkla bitmez! Ara. 
ba ve etekten bqka ta,ıma vasıtası 
olmcyan acl&d" arabalar teneullh l~llı 
kullanılır, E31'klere gelince ... bu za... 
vallı hayvancıklar sabalaın yedlsln. 
den öğleye kadar ııebze, meyva ve su 
ta:ıırla.r. Öğleden ıtV>nra ise aıcafın, 

altında her tarafı yokııı olan adıuıın 
tepelerine, sırtlardaki evlere kadın ve 
erkekleri taıırlar. Pazar günleri ise 
durma dlnlenme yoktur. Hele mehtap 
oldoğu geçenlerde llurlndekl ln~n 

larla birlikte yorsun ar;rın, 10p&rım 

tazytklle, bu saraya lftlrak ederler. 
Ahırlanna dönllılerlııde de ttzerlerl. 
ne ııablplerl blıner ve bu aurette biz. 
metlerlnl tam ve klfl olaralc yaptn11 
olurlar. 

b<ldc bir bayvanlan koruma cemi. 
yetinin llfı geçti ml fiÖz alaya dö. 
klllllr. Benim yazımda ne eşeklerle, 
ne de cemiyetle alay edecek tarafı 
)•oktur. Samlmı" olarak aöylllyonım: 
1)1 yem ylyemlyea ada eeeJderUe oe. 
'mlyM yakından alt.kadar olursa e. 
teklere yapıla«l bu oeva.yı gllrilp de 
içi aı:r.lıyan hııyvan sevenlerin mlnoe. 
tini lcazanaca.ktır. 

Sahlplerlnin keseıılne blrkaA; kuruş 
ra%.la para girecek diye "lfıı1elh:ıl., 

edemeyen QfCldcrl an~k oemlyetin 
blma.,...a artarscaktlr. 

Yekta Ragıp ON'EN 

Yük•ek ziraat proleaörleri 
ve talebeleri Karıta 

Kal'S, 22 (.ı\.A.) - Şark vllA~L 

lerlnde tetkik seyahatine çıkan dil, 
tarih ve coğrafya falrlllteslle yük.sek 
ziraat ensutUsU profesiSr ve doçent. 
!erinden on klşllilt bir heyet dün §eh. 
rimize ~lm~tlr. 

Küçül; llinlaı Kupon\l 
Yüme )'GJ"lm nil. llHllfiı·_. ... 

lıayıb Hrİ70r ' l"' -Londra, 11 (A.A.) - .A.merlk&.ı.., 
tngııtereye havadan g&Mlertıea ur 
1000 uçaktan 9M 1 tqdteNJ9 ftl'. 

maktadır, Evveloe yapalaıı ı.apıar 

(Bu kupona eklenerek gonıierUeoek 
Io :11ranıa ve lf ,·erme ıtlnlan En So• 
Oakll•&da parıasız nC§redll •oektır. 1. 
l!Mıların gar.etede gt>rüldll,tU ıekllde 
olmasına dikkat edll:nell:lir. Evlen. 
me tekllf1 gönderen o!<uyuculurın 

mahfıa kalmak üzere 1111.rlb ndce~e. 
rilll bildirmeleri lAZJm:lır. 

Evlenme teklilleri: 

1 yUzde on kayıp olablleceatnı pteri. 
yordu. Halbuki pmdlki la.JIP Jlad• 
yarrmdll'. 

* 48 yaşında, yüksek t&hslın, m:a . 
retle meşgul, ecnebi dillerden bir ka. 
çma vlkı!, §CD ve sıbhaUl, sıma Vl' 

eşk~i gayet iyi, mütenasip ve kusur. 
suz, işi ve ııervetl blr aile refa!ımı 

yüksek derecede temine kl>.fi bir bay 
koyu kumral veya alyah gür aaçlı 

iri eıa. veya slyah gözlU, güzel ve ga. 
yet mtıtenaslp endamlı, en az ııae 

tahsili görınUı, yaşı nihayet yirmi 
yedlyl geçmemi§, ytlk.,ek, gayet te. 
mlz, şen sevimli ve malQınaUı bir 
kızla evıeı:ımek istemoktodlr. (F .D. 
K.) remzine mUracaa.t.) • 8 ; 

Bu uçaktan kullanan pDottar çok 
zaman oUJjen maakeat Jnıllıanmakta. 
dırlar. Bu pllotlar Kanada taUmterL 
ni görmU§lerdlr. • ı 

it arıyanlar 
• Kocam asker olduğtl için ç.aııo • 

mak mecburiyetindeyim. Ya§ım on 
dokuz, TUrkUm. Birçok mUesseselcl' 
de çalıştım, bonııervlslerlm var. SU 
rauı daktilo biliyorum. Muhasebe 
ve muhaberat lılerinde daha fazla 
bllg1m var. Taliplerin (Uthu) remzı.. 

ne müracaatları. 
• Lise ve orta oku\ talebelerine 

müsait şeraitte kimya, tizlk ve riya 
zlye dersleri verilmektedir, {A.E.) 
remzine m\lracaat. 3 

• Ortamektebln son l'lnrfmda ok'!l. 
yan bir genç, t,atll mllnasobatlle ~ 
aramaktadır. (S.A.M.1> remzine mu. 
raca.atlan. 

Aldırımrı - . 
A,ağtda "1ftfderf vıınh otan o . 

kuyuculanm.ızm nıunıarma (eleo 
ml'ktuplan f.darehaneml?dea (pın.ar 

lan llariç) berg1lıı ~abıao llğle)~ 

kadar ft qat 17 :Serı "onru aldırma 

lan. 
(A.E.) (A.M.) (A.T.A) (Bahar) 
(B.L.M.C.) r(B.V.) (35 clddt olalım) 
(Denl.Z) (D.18D) (E. Ural) (E.O) (E.L) 
(F.N.S.) •(Gülseren) (Gar) ~H.B. 888) 
(Hulya) (H. önııal) (H. f50) 
'(Kaymak) (LQtfl) (M.T.R.) (M., Nur) 
(Memduha) (Mehtap) {N.N.) (Nelll) 
-(N. F, 50) (Sami) {S.R. 42) (S.T.) 
(S.H. 16) (8.R.) (Sevgi) (Ş.C.Kl 

(Ş.F.) (T.H.R.Z) <Tekcan) {T.A,Ş) 
(Tf.trlm kimdi) Y,B.l (Yedek dl.'nlzclJ 

20.26 yaştannda 20.30 lira ne ça. 
hşabllooek bir bayana lhtlyaş r r • 
dır. Kastyerllk, az çok te.zgD.hı.a.rhk 

eltnden gelen tercih edlllr. Taliplerin il 
ncele Galata Mumh:ıne caddesi Ha. 
sanpa!i:ı han • Çantaevine mUra.. 
caat .No. 2.3 

Ancaıi bir hafta zarfında bani ... 
şukluklar111dan kurtulmUf ve bir çol' 
seneler gençleşmlt blnJerce tada 
hayrandırlar. Cildi tendi tabii .. 
kıymetll - BİOCEL • wençllt aft1U111t 
Ue bes1eytntz, ~lld eerlan tuel~ 
ve gençleşir. cBIOCZL'I', batla dün 
ynda tanınmıt Viyana thılvenlt.e 
profesörü Dr. BteJakalln pyanı hay 
ret keffldlr. Şimdi, pembe renkte 
Tokalon kremi tıerldltlDde Bİ:OC:Etl!I 
vardır. Onu her aQ&m ya&cauda 
evvel t.atbik edinil. Sla .uıuıke 
c!,ldinlzl bealer ve ıencJ81Ur;tı op.n 
düzler lçln de beJU renkteki 
l::ılon tremlnl tuııanuua.' 8l 

talan erıur. açık mesamel 
sı.~aştınr ve blr taç l1ln sarfında 
en donuk ve sert blr cUcll JWD\14&• 
tıp beyazlatıp kadıfe 1Jbi yumUf&tlt 

Amerika hariciye nazırı 
yarın nutuk •Öyliyecelı 

\'a,lngtbn, ıı (A.A.) - Hariciye 1 

nazırı ltordel Hal yarın aaat 3.80 da 
1 

iŞÇi ALı'NACAK' 
BÜYUKDERE 1 

KiGRiT F ABRiKAS~ 
radyoda dUnya duruma hakkında. 

önemli bir nutuk 86yllyoceklir. 1 
Amerika deniz kuvvetlerinin 

1 O günlüh kayıbı 
''•lilngton, 22 (A.A.) - Bahriye 1 

na:r;rrlığının blldlrdl~ln~ göre. Birle • 
şik Amerikanın l tem'?luzl'ı.'l ıQ 
temmuza kadar deniz ltuvvetıerlne 1 
mensup insan kayıpları 30 BlU ''c Zl j 
yaralı 14 kayıptır. İ 
ZAYİ - Aic:ndıır nüfus memurlu. ı 
ğundan nldtğım nUfuıı k~g-ı1ı'llı zıyl 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi • 1 
nln hümü yotur. 1 

BUyUkll'.nga ldUlp Kasım mu. ' 
halleııl kınacı Mehmet ııo'k'\k 6 1 
numarada Ali otla Fahreddin 
Soyal 

den mahrum kalır.cağtın. Fa.kat, zl. 
yanıyok Şahlkaeığım.. ben yabancı 

detillm. Annem biraz lyll93tlkten 
80ftr& gUıııablrllk olarak bir gUn ge.. 
mim •. tebrik ederim_ UZWl uzun ko. 
llUfUnız. 

Şahika, Necl&nın plemlyecettııl 

anlayınca meyus oldu. 
- Ah, böyle bir ıünllmde )'&Drm. 

da olma.ııı ço!< tstercllın, NeclAJ 
- Ne yapayım? tml<Ansrz, karde. 

ıım. Annem ı;ok ııa.ta. 
- Hakktn var. .Anneni laaatıL ola . 

rak nasıl btrakacakanT Nedan böy. 
le blrd::n"Jlre hastalandı. 

NeclA içini tekti: 
- Nasıl llMt.ah111nıMm T Ekrem 

n!pnı geri göndermlf., 
Necla bunu llÖ)ierkeo gözleri doL 

do. 
Ş:ıldka blrı!enblre ıa,mlı: 

MODORIYETINDEN: 
Kibri~ fabrikası içın 8.§ağıda yazılı prt:ar altm4- erka'lr. kdı 

,.e Çocuk •t<;I alınacaktır 
1 - 'f~lımlJ fabrlkıı. l§çllerlnc I~ günleri paruıa 11calc ısıı. 7~ 

'l'erilir. • -
I 

2 - t~cretler: 

ai Erkek lşt'11Pre: 

Normal me 1al saa tınrı için cr'kelc ltçllere yaptınta,~'lr lflt 
mah!,}ctıne göre B&At blL§ına Ucreı ne.sabile g~do 10\J k1&rıi1"4 11~ 
kuru,ia kadar. • .•.. ~·---• .. lAI ı ~..-..~.. ttM -ıe .... ._ ı .. 

hl Kndm ı,,çııere: • 1'P'T'ft1~ .ı:;, ,.,......., · 
Normal mesai eaatlan lçln kadın lfçbere J'&ptıl'ılao&lı: 1f1D aa 

biyeline göre 715 kuru{tan 110 kurup kadar. 
e) ıı yaemdan 16 YBflD& kadar olıaD eıtrM " las 1111kl•raı 
Normal mesai EaaUan için çoeult lfOllere aaaı 1ıaf1 loNtl lııe

.. aabll•l 65 kuruı. 
d) Tahmil ve Tahliye, &\'la ltçllerlı 

Bu kabil lıılerde çalı§anlara i§in mablyetlDe slrt JIO 1a1rat. 
tan 170 kuruıa ka6ar. 

e) Faıır.la mes:ıl ücretleri. · pt.: ~ 
Koordinaayo.ı Heyeti kararlyle f&brlkaaaa sinde ,..._,. 

3 aaatlık faz:a ça~malarm % 30 zammı lan--~ ...aA ... 
aal lle 100 - 170 kuruııa kadar Ucret &l&ıı bir ltglııe UO dla J10 
kUl"Uj&I. ka.d&r, 75 -110 kUrı1§a kadar alan bir ~ lJI - U0 
kuru§& kadıı.r, 65 kuru§ alan itçlye 95 kll1'1llö 111 - l'IO ....... 
kııdar alan işçiye 220 - 250 kurll§& lcad&r --- ....a.oeldlr. 

3 - Kanunl vergiler işçilere alt olmak tıaeM loNtler, ,..... clL 
bll1 taUmattı.amulnde yszıll hllkUmlere gön _. J1 19Dde '* ........ 

4 - lı~ler, yatacalt yorlerlnl kendileri teadD •4-1•. 
5 - l'alip clanlıırıT\ BUyUkderede BUytlkd•re • ~ '* ile.. 

rlnde1d Kıbrit tabrlka.aı mlldllrlyetlııe nııtua takenled ft a&k ....._ 
ratıa beraber rnuracut etmeleri ll&n olunur. 

Tesviyeci, tornacff frezecl 
'-. ah nacak - Neden ~ylemedln bana daha. 

ilnt'.eden T ''allabl bizim bir teyılım 
haberhnla yolttu, 

_ NeaeU gthıüntızde .ızteı1 bme~< Klbrlt lmll eden dolrelerdc veya rabrlb taaırıiiiiiilBfe -~ 
istemedim. Babıuım dedikleri ç'>k 1 ve maklnıst ınuavlnl ol11rak çalı"mak üzere blrtılGl Slıuf ......,.... ter 
dotnı lmlı. Bu adam hayırınzın blrty l'&eı w trezcclye tbtlyeç vardır. Fabrikada ,apılacak lmtlball llttiet 
mit, ~ablkacitım! Benim loymetU 1 si12de gö.stl'recekleri eh:.!:ete göre maaş veya •&t bap Dcntlerl tarı 
boroı1llllll pya k117U1DCQ• tamir edilecektir. Talip olantarm veaalklle birlikte~ Kibrit fab

rikası mOdflrlyetlne mDracaatıan UA.n oluırar. 
~~~~ .................................... .. 


