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Bekirlık v~gisi ~~~~~~~~ 
"f ozgat mebusu Sırrı /çözün 
ie/~lif ini Sılılıat Encümeni 

muva/ ık gördü 
tncüinen, fakir aile:ere yardımı~ 
~ çcuktan başlamasını ıstiyor 

--<>----

~ aAşam· 
~..__, 

!e 'like Var, 
~ikkat l 
;:;;-'Vvvv-~ 
bii~aycanda bir Türk isyanı 
81 Türkleri ı l:atllıi.m edilme. 
"lleUcesini verebilir. Zaten bo'· 
\','~Icr binlerce Türk münev • 
it'tiııt Azerb.,vca.ndan sUrmUF. 
l'i

1
fl'r Şimdi Almnn teşvlc' gr. 

ltı e ka.ı~n1a..-n da kökünü kaz t. 
tıIJt•aı b·şka bir n--tice tevlit 
ti ?r .. z. Alman dostlnrTmızdan 
~:a. ed'riz A7.erhnvcanda mil. 
~arca TU,.klin hayaUnr'Je oy-

• Bstnlar. 

-. .. ,in ~";bit'f al{U! 
ı\• 
~llan radyosu, Azerb:ıyc.-ın 
~e ine .~t~ııp c~ercl~ Ar..eri lel1 
"ı\ IJ sozlc. i soyle<lı: 
~~ terbaycn lar ! Elinize geÇcn 
~· '"e ınltrnlyözle i.füı'anmı~ 
~ ~l•ilat ynıuruz. Diişnıanınız 
S:lklcrlc mücadele ediniz. Düş 
~ iz bol ·e, ikler yan yatmak • 
\~ "°· Onlardan korknıaymrz. 
,, ~znı kurtanlmıısı için ç.a.h 

' ' atanpcrver olduğunuzu göı.-
1111 z. lleplnl7-e Stıadet dllerb:. '' 
~ ~hrik ve te~vildn Aı.l!rbay • 
~~ ai<ı karde~lcrimiz. hnkk ııda ne 
~ cı!· ~~ kanlı bir tehlike yarattı· 
~l lişununce tüylerim ürperdi. 
~~tlınin önünde TUı·k ırlu lı;in 
,.İi!I ~ Ve muan.ıım bir fİi.dııoın 
.-~ felaket !eri canlıı.ndı. 

: ~ •\~ anm urasmda burasında 
'-~ ınan &.<ikcrj öldlirülüyor, Ur. 
~· ),~~· Alman i ı;al kun·etleri 
\~~tiz masum Frans11.1 derhal 
~. ~Qa dizmekte tereddüt etnıl • S •tblstanda işgal kun·ctlerine t lıır ~~ıJ:ın ufak bir teca\'ÜZ ko
."llıı bölge iizerlne zecri bir !'ıefer 
~ e(lltm~ini . kiiylerfn yakıl • 
~ lıı~ g\inahsulıırm öldürülmcs;. 

~ ~I....,; ediyor. Ncrde bir sabotaj 
~t l)liphe edilirse Alman i~~u' 
~i~le~ tarafından derhal ldar ı 
~tr Ilı ~örüyonız. Her gün ı:ı• • 
~ 'tlıde muhtelif memleketler • ı 
~~ lla.ıı telgraflar bu kanh ha. 
'~insaniyetin licdanrnı ;\'Cls 1 
lt..~lc lir l(lnde bırakıyor. j 
~·'ti llU\''\'etlere karşı ufak bir 1 
~'ıliğt bu kadar şetlld fiorette I 
~dırau Almanlıır ttimdi Ru"' .. 
~lcltıUcaıtelelerfnde kendilerim• • 
~~ blr yardım temin etmel< iç'r 
1t:ıctl ~~nda yaşıyan mllyonlarc.' 
~ hıç acımadan, bir clnklka bl 

~ ~~dUt etme<len, nınhrnlmağ:ı 
.. ·% c tes,ik ediyorlar. Illrka~ 
~il 'turk mahrnlııcaknu~. Çoluk 

~ ~. , ~nlar içinde yere serilecel1
• 

~~~r yanacak. billiln bir hatır 
ıi ~ 1 edllecekml,, ne zarnn var 

'\)\"Ula ktıl·n•t•Prin .. bir pnrçn, 

' dtnıı"'n dokunur!. 
' ~Ycanda Türkler tıırafrn ... 
~ ~lrYacak bir byan hareketi. 
\j '-tı~ ltuslıırn biltiin şidıtetlerl 
"- '' bele edeceklerinde şüpbc 
~ ~? Ruslar miithiş hir dü!'.. 
~ 'tiı-· Yat \'e memat mücadele 
l\,;ni ~~nıiş buhmdl M:m sırada 
-.'ll<t t isyan \'l' hlnurnte mü~P. 
lıtıı,e;ıf.!btlirler mi? Rus'ar yan 

1 ~'le •ler.ıı. MrtUstü <lüşmiiı.; olsa. 
• : Azrrh~•·r1n •'n'ı! lıl• R\"'l'I" 

t ~ .. l:aıı'arı iç'nrle lıoğ-ıımk }m. 
... ~.a .. ntan kuvvctlıılırler. Th>y .. 

. . . 
, . ' ... · .• . . 

Yozgat ruebuJm ôırrı tçQ:r. 

Enc··menln 
tetkiklerinden 

çıkan neticeler: 
Jf. Memlekette daha 6 bin 

doktora ihtiyaç var Ye.. 
niden 2 tıb lakülte•i 
kurulmalıdır. 

:r. Ebe mekteplerinin ço. 
ğaltılmcuı ve köylere 
ebe temini, 

:t- metruk çocuklar için 
her vilayette bir yetim. 
hane açılması lazım 

(Yazısı 4 üncüde) 

Libyada 
Bir i1alvan 

tümeni 
imha 
edildi 

Libyadaki Alman kuvvetleri 
ltalyan kumandası 

altındaymı! 
(Yıııı ı 4 ünciicle) 

Hamlet davası 
Bu sabahki celsede Müddeiumumi 

l\lıtdalaa esnasında mtlddelamamWğe hakaret ettlllnden 

Avukat Csat Mahmut Karakurt hakkında 
takibat yapılacağını bildirdi 

Peyami'nin müdaafasının kesilnıesi 
Ham:et piyesi yüzünden karşı • 

l:klı olarak ı•çılan h"karet davala. 
rna bu s~b~h da devam olundu. 

A Jliye bi'"n"' muh k"mey· dir. 
temek istİj en merak1ılarla daha 

(De,anıı 4 üncüde) 

istendi 

Lib~ ada İngillz.lerin t: rnı:r. istUmnıetinl göstc:ron ba.rita 

Talebeye 
yardır., 

Parti bütün yurda 
teşmil edecek 

M Hl şefin ylksek alAkaları 
Denizlide de 1111' yurt kfOild....,...-==-

Cilmhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Erzurum mebusu Dr. 
Fikri 'l'üzer, talebe yurUarı ve 
muhtaç talebeye yardmı mevzuu 
üzerinde dün Ankarnda bir refik:. 
nı~in muhabirine şu mlltrnnmim 
rnalümntı vermiştir: 

"- Cilmhuriyet Halk Partisi, 
her va.kıt olc1uğu gibi, bugün ve 
yarın ela muJıt.a.ç talebeye aza.mı 
yardım etmek karnmıdndır. lstan
bulda yer bulmak imkô.nI olsaydı 
bugün ~ılacağı ilan edilen 350 ya. 
taldı yurt için 500 yataklı yurt a
çacaktrk. Çaıı~kan talebeden za -
man, mekii.n ve iınkün dahilinde 
hiçbir yardımımızı es'rgemcmlyc 
karar verdik. Bu yardımı ynlmz 
1stnnbul talebesine değil, biltUn 
yuroa l..eşmU edeceğiz. Nıtekim bu 

· sene Denizlide 200 yataklı bir yuı 
açtık. Ayrıca İzmir sanat oku !la • 
ımda 31 talebemiz dalın vardır." 
Diğer tamftan öğrendiğ:mlzc gö

re, ReisicUm.hur Milli Şef ismet 
lnönü 30 nğu.stosta Denizliye yap. 
tıkları seyahatlerinde talebe mik _ 
tan 170:> ü geçen Denizli l'sesini 
de zıyaret etınL3lerdi. Milli §cf İl!· 
tan.bul Mühendis Mektebinin girme 
\

0e çıkma imtihıınl:ı.rmda son scne
lercle Denizli Jiscslıı<len ,·eü§cn 
talebenin aldrklan mühim derece .. 
lerj gözönünde tutarak ziyaretleri 
esnasında bu lise talebesi ile şar. 
&en a.18.kads.r olmuşlar ve yurdwt 
nçılmasım emir buyurmuşlnrdrr. 
Bu mUna.sebetle 29 teşrinievvelclc 
Denizli talebe yurdu açıl.mı.~tır. 

BAŞVEKil 
Mersinde 

Deniz lisesini 
bitireız 

gençiere 

Deıı'z l.ısesıni bitiren gcrçleri • 
miz G3 ki5:dir. Bunlardan mektep 
b'rlnc sine biı nltm saat hediye c
c!ilmi11tir. B~şvekfüır'.z ikinci ve U. 
<:ijncüye de birer hediye verllmes. 
nl nrzu etmiştir. 

Dr. Refik Savdam. Türk donan • 
l'l'R."l"n "'en~ eı .. man'" eHımıek. 
te b"l·•nd·•~u ... u görme'hle bahtiynr 
oldu!;'lınu sö~·Jemişti.r, 
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.Jllısralardan 

~ 
~ 'aşiı_nı bu işe ! Musiki 

sana t~\arları
n! n imtihanı 

U:ı::p, ln.:;İ!t7. • Alı::ı-;ın sava12mdan 
ib:.r.et o'd•ı_,u lı:ıltlc b~ iki biiyüli: 
düşm::.n !:::.rşı l:.:ırş·ya ldc:ıi!; btr 
:ıkilile llüvliş;nck imI;:inmı bula 

ınacl:far. 
Ilf: • ,;zi:)rle blrfbi:in<hn aynlmı, 

ol:ın l!d r.n' nr-ip dc\',"'tbn .\ima.-. 
ya, biiyi.ik lılr tcş!ti'iı.tl:ı -~yyt'. 
rebr:ıe. t:ın!;?a.rile. motGrlil tabur. 
ll!ril... i!~:::a 'tıhrl:?-- harb~ gir 
ı.Ii. Ba. mUthl§ \'c IT'C8?7am bir ~. 
bn )'U\':ırl:ı .. - asma benzetJlebillr. 
mı ı:·~ • .rns~e!djı1f ~·~rlc:i C-:!di, yık
h, 'rn~:l; B'r;;oh ül!tclrr t:o ı;ığm 
altım1a C?i'<li, in .. nnt?:'.r c:ın verdi. 
?'ıf:7.b'ı-:.!.lcr. ç·:'lın c;eyrine ti b1 0 1

• 

du, frılcıt, yo'a hiı:bir ~-.!ln tn:;i • 
llr.Jc:-;ıı fopro1tl::mn:ı uğ-r:ımıtdı;';•. 
Ji:ıWi cl,·;;ı-ndruı tı!!e g~moo·~ı -· 
Fa'~ir ha1ka 
köJnür tce1zii 

-"'(-

Şe~il' macHsln~e 
d.!~b\~ m \~m~ersıır 

İstanbul umumi meclisi dün 
toplunm.-ş, ilk olarak bir takrir 
okun.muştur. Bunıia :ısker aile. 
}erine ya.dım için 153 bin lira 
ayrıldı f,t, hıtanbulda 17 bin as· 
ker aileai bnlunduğıı, bunlarrm 
da 140 bin ki~iyc baliğ olduğu, 
bun'nrın aidatını vermek· için 
227 :iraya ihtiy:ı.Q olduğu, 153 
bin lirava daha 70 bin lira ek. 
lenmesi ·· icabcdeceği bildiriliyor· 
du Takrir bütc.:.e cncüme:nine 
gönc~rilmiştir. 

BLmdan sonra ruznamenin gö.. 
rüı:ütmesine b:ışlanmı§tır. Beşin· 
ci ÜG sen.elik yol programı hak. 
kmcla nafia encümeni mazbatası 
okunmuş ve kabul edilmiştir. 

E'.e!drik tramvay idnresi.nin 
942 yılı bütc:e ve kadrolan hak· 
kında.ki riyaset divanı ve büt<;e 
enciimeni mazbatası okunmuş. 
tur. 

042·.ytli blitc.:esi 9,?45,001 lira 
olarak .teebit edilmifftir. 

B=laılai-e fakir halka odun ve 
kömür da~trlması hakkındaki 
takrir ı:ıörü~Ulmüş ve yardımın 
derhal yar>ılmıısı i~in ica.beden 
m!ir.akalenin yz.pıJması hakkın. 
da karar alınarak hi\tçe endime
nine ha'V'ale edilmiştir. 

Meclis bugün yine toplanacak· 
tır. 

-. liitlCW-W 1 • 

Vakıt 
ABim Us, "zl.ral i.stl~ll namı art.. 

' için İngilizler, \"llkuata. akınlara . 
paraşüt lıüeumlanna, kıı.:ılı 'c mü'. 
hl~ boğuşıwıL'll'a. (la,~:lkada binlor 
"ee lnsı:ı.r.m ilJfünilne ı-tı0b yukıırı 
seyirci kaldılar, diyebiIUa. 

İki ydıla.nberl sürüp g~en, M 
,·aşı, birkaç kalem d;ırb:ısi!e böy • 

--<>--
Alaturkada i'k kadın 

sana'~kar imtihan verdi 
lece tasvir etmei;i Hk bak.şta bir BelediyenJ.n kara:n mucibine(>, ' 
paradoks say~klıar bulunnr. Ve umumi yerl~rde :cra.yı ahcn!t eden 
banda hak:a.n \•ardır. l -mnatkılrların imtihanı Musiki Sı.ı .. 

Jhamaflh, in~'ilere harbe seyl·. no.tkf>rlaıı Cemiyettnde yaprbnış 
el kalmış demekls, lıiç zarara uğ • ve f staııbulda bdunan hemen bil • 
ramamış bir \'3.Ziyl'tte bulundu~u .. tün sanatkarları imtihana girmi[. 
nu umıetmek doi;TU değildir. 'Iay lerdi. Fakat ta.ş.rada bulunan. bazı 
yıı.re bömlıa.rdımı:.nlarm<1a siviller. c;ana.tkarlar da !mtihana giı·medi!ı. 
den \'erıI;ğt 4knrb:ı:>Jarm sa.psı im. lrrin;len bunlardan 1etar..bu!a gel'ıı 
bank bir yekillı tutar. t\lolıarebe • <!e sanat kudTetleri müsellem o!s!'. 
lerde de ancak bu kadar te!afat ve. .ıan d3. imtiha., etmek üzere im ti. 
rehlJlrdl, !:an heyeti evveilri gUn topla.nmrş 

So:ıra tJcaret mosuna mensup >e bazı ses ve saz sıuıntkil.rlannı 
mJlyonlArca tonlJUtoluk gemi bat • bu meyanda bir de alaturta.da mey 
mış ' 'e tayfa~armclan birçoğu kay aana çrkan ilk kad n sanatkar olan 
bolmuş, milh!m liman~arm ve şc . Süheylıi. Hedr'ye Şense.si imtiha.n 
birlerin hepsi can ve mal say:sız etmiştir. Silhcylu Bedr:ye btt imti· 
Jcurl:ıınl:ır 1.-enrJştir. Düfüıı bunla. hanca fevkalade bir şekilde muvaf 
rm doğrulu2;una. tngJ!tz hüldime • fak olmu!jtur. · 
inin günı.Ie on bir milyon: :. tn:;ı. 9hndiye kadar ya9ıt.a.n imtihana 

Uz lirası gibi cidd::n muazzam bk -;ir~p de şimdi Muzi!tl .San:ıtkarlar 
ma.cıraf altmda bolunrt:ı.stI13 ve ikl Cem veti t:ıraf ndan kursa tabi tu· 
yıld:ı.nberi lıarp içinde olmasırnı. tulan· hanende ve sazendeler yıl 
ı-ağmen, clüşmn.nmm karşısında sa başmrla unıumi l>lr inıtılıan:ı t.dbi 
pas:ı~lam duruyor. Ve hatta gittilc tutulacaktır. Bu imtihana Konser. 
Çc kuvvetleniyor. vatuvar profesörlet·j ı.le müml!'yyiz 

Bn :ırada, bir h~cilmti de itiraf sıfati!e iştir.ik edecek ve .lnıtihan 
c·hnek Jazmıdır: İn~Jterenin uirl • çok arkı olac!l.k:tır. 
Uğine rağmen Alma.nya mağlüp 
mudur? Yeni!miş midir? Düşmanı. 
oa. "pes!" mi demlştir'! l'oo, ha • 
yır! Galiptir. Bi~'>k devletleı.in 
yerlerinde yeller esıyor, A\.nı,ada. 
ba.,tanba..5A Alman hlUcimiyeti ku • 
rulma.~ bulunuyor. 

Bu vaziyet karşı;~mda, insan 
kendi kenti.ine soroyor: 

- O halda bu ne garip, bu ne 
tuhaf savaşın! Ne acaip Larptır 
buf 

ı:vet, bir acaip l!l&.\11-Stır bu 1 İn • 
glitere ve Almanya harbediyor. 
Fakat ~ka uluslar eziliyor, başk!ı. 
memleketler yıkılıyor, çolak ÇO<.'n'd 
mahvoluyor. 

Yamyamın blrl, bir Avrupalıya. 
sormuş: 

- Benim bir türlü anlıyamadr · 
:tun. akıl erdlrcmediğim bir şey 
var. Dü.nyn, s:J.''!l.ŞI dört yıl 11lirdii, 
Milyonlarca insan öMU. Bu kadar 
~·ok ölüyU nasıl yiyeblldfnlz! 

- Ne mönacıeb2t? Avnıpahlım 
c;izJn r,ibJ fnsnn eti mf yer r.ı.nnedi. 
yorsonuz? Biz yamyam değillz ! 
Avrupalı a.damm iğren erek ve 

tfbine.rek verdiği bu cevap, yam • 
yamoı şaşkmlJğmı gld:ırmek ~yJ~ 
dursun, bütün bilt\lıı ıı.rtmr: 

Avrupa ile fren 
münakaUrı 

Mart ba11nd.a ba~-
~ ' 

layacajı anıa~ılıyor 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Trakya.da · yJulan köprülerin 
yeniden yapılması İQin hararetle 
çalr~ılmaktadır. Hizmet köpril]e. 
ri şimdiden kurulmuştur. Arda 
köprüsünün kanunusani sonun. 
da. Meric köprüsünün de şubat 
so:ıunda . bitirileceği ve marttan 
fübaren Avrupa h3.tttnda tren. 
münakalatmın başlayacağı. anla. 
ŞilmaY.tadır. 

"' M".a.a.rif Vekilliği orta tcdrisa~ 
müesseselerindeki fakir talebenin 
himaye edilmesi, öğle yemekleri, 
k;tap vsair futiya.çla.rmm temin c-. 
dilmesi için bu mekteplerde de ilk 
mekteplerde olduğu gibi himaye 
tcşki.lıi.tı kuru.lmasm:ı karar ver • 
m'ştlr. 

* Dün, Karadeniz yo1Ue memle
ketim.:ze 9 bin ton marot. 7 bin 
ton .benzin ve 8 bin ton kadar da 
makine yağı gelmişti:r. 

* Dün !stanbulun bazı tacirleri 

Mll!et meeus ade 

iki kazanın 
nakli 

itiraz ve 
m!lnaka J~lerı 

mucip oldu 
___..().-

. T~tün piyasa 
sı ·yakında 
açılacak 

--0--

Ba sene rekoltesi 
55 milyon kUo 
tahmin ediliyor 

T:Ca.ret ye İnhlsa.rlar Veklleti 
tarafından yapılmakta olan tetkik· 
ler sona erer ermez, tütün piyas ... 
81 açılacaktır. Bu tarihin önUmUz. 
deki ay .ortalan olması muhtemel. 
d:ir. lstilıs'l.l merkezlerin:ien gelen 
haberler bu ~ene mahsulün umu • 
m~yetle iyi olduğunu gC>$termekte
dir. Rekolte tahmini olara..k 55 mil· 

I': eticeC:e 
layiha 

redc:et]ldi 
1 

yon kilo kad~dJ:r. Bu miktar 3'c • 
çcn seneye nazaran 15 m'lyon ki • 
lo kadar az ise de tütünlar bu se-
ne !tali te bakmımdan daha mükern. 

An.karadan bildirµ~iğine göre, me~<lir. 
Buyük Millet Meclısın.in dünkü ----o----
tcp!antısında Çiçckda~ı kazası 
merkezinin bir köye kaldırılarnk 
Yozgad:ı, Koçhisar kaza::ınm 
da Ankaradan alınarak Kırşehi. 
re bağlanması ha.kmdaki kanun 
layihası görüştililrken bazı mü. 
naka~a.iar olmuştur. 

Dahiliye encümeni :rol yoklu
ğu ve iktıs~:li sebepler do!ayı. 

Dahiliyede 
yeni tayi~i~r 

---<>-
Iatanbulia§e müdürü de 

değiıti 

sıyle b1.1 kaza merkezleri hakkın~ Ankaradan bildirildi~ne göre 
da böyle bir karar alınması Hl. İ.st.anbuI iaşe müdilril Osman 
zımgeldiğini ileri sürmUşSe de mahalli idareler umum müdür 
umumiyetle bütUn Ankara me. muavinliğine, mülki.ve mutettişi 
busları, Koçhisar kazasının An. Hayri Eke daire reisliğine. Pa 
karadan alınmasına muhalif zarcık kaymakamı Abdullah 
kalmışlardır. Eskişehir mebusu Parla Ankara seferberlik mü. 
Emin Sazak da her iki kaza dürlU~ne. nüfus umum miidür 
me-rkezinin değiştirilmesine iti- muavini Naci RoJJas Akhisar 
ra.z etmiş ve layihaların reddini kaymakamlığına. Reyhaniye krı.y 
istiyen bir takrir vermiştir, makamı Halil Ekin nÜİwı umum 

Dahiliye Vekili izahat vermi§. mUcUr muavinlij?ine, Akhisar 
bunu kifayet müzakere etklifi k:ıymakamı Hikmet Akman Ka.
takip etmiş.tir. racasu kaymakamhi;na, Van 

mektuoçusu Be:iri İlhan Mura 
Daha sonra layibslann reddi diye kavmakamhğma. Ankara 

hakkındaki teklif te;-e konmuş s e f e r b e r l i k müdürü K8,.. 
ve kabul edilmiştir. ı zım Arat Pazarcık ka,rmakara-

Bundan &enra Meclis, mücbir . Izğı!l~. U~cü .uı;~m mü~ettiş'~k 
ve zaruri sebeplerle tahsiline im. vazı: ı~lerı m?durU Salahatt,;n 
kan bulunamryan 286,000 'k'Üsiır Gedık Reyhanıve kaymakamlı~!-
Iır. nm "-1...-·ı·nın· te kin aı't 1A na. mahalli idareler umum mu a '4J.ıo:ıl ı r e a- d"" .• . . . d . . • N tt" 
yihayı müzakere etmiş ve tahsil ur. ıı<ıncı aıre reısı ecme ,;n 
edilememe sebeplerinin izahını Erkın_ Çankava kaymakanı_!ıgı. 
istiyen mebuslara l'V.uı.liye Vekili na. DıyarbakYr ~.ktuJ>"Ulnıru~
Fuat Ağralı cvap vererek, bu pa- dan yekalet crnrı~de Nu:ettm 
ralarm toplatılamıyacağına ka. Özel<'ı M~ me.ttut>o~ulu~na. 
naat getirilmiş olduğunu teba- Kızıltepe kayırıak~ml_~"'Inoan a. 
rüz ettirmiş yalnız MecliS<'_ıe bu çık.ta Srtkı Tı.ıraI :Şıngol mektup. 
para.lamı te~kinine karar veril- çulu~na.a~~_:mıın edı!"!11i~ler. K~~
se bile, zimmetlerindeki paralar ea ~a~ .:"' Şefık_Jşık o:oru 
dolayısivle alakadarlar hakkın- len .ıclaıi luzum .llzerınc vekftlet 
da takibatın devam edeceğini emrıne alınmıştır. 
bildirmiştir. Uyiha, bu izr.hatı 
müteakip kabul olunmuştur. 

Çiçek llaıtabgı 
Otaa narJıı 

artbrılmıyacak 

..... -------
Dlktatırrer 

anormal 
adamlar mıdır 'I 
Tanınmış ve muktedir bir F":e 

m ta.ribçlsl diktatörlerin n~1ıe nlı;in meydana çıktıkları.Dl 

anlatıyor: ~ 
Site'nin idaresi aJle r~ı~rt ~"' 

ralındıın yapılıyoruo. Bu, dilli. ·tolı
larla kovvetlenilirllml§ Ur ar~,el' 
rat idaresiydi. Git;ld1' bo r ~·, 
arasında.o en eskJs~ne lhtifllll' 111ret• 
.W ,·eriıill; iktiılsn o.rttı; bo "0 re 
le "ilk ı,ra 1" meyun.nıı geldi. t~laı 
ye karışabilen allcle:-c1en ~~ ,ı 
ve e&irler a:;·n bir smıf teŞ ~ ti" 
y-0riardı, liralm nşai,'1 s:nıf uıerli 
deki nofnzo motlnl•tı, ıaı:n il~, 
tokratJann muvafnlmtbi alnC 'f> 

zın her §eyi yapmasına imkİı11jf 
rllmiyorda. Blr zaman sonrn 1,ı. 
bancıhr, memnuu olmıynnJ:ır, J"'. 
min cdllmlyenler. haydutlar !~1jl 
dıfor; ı,ral onla.ra Gayo.nara.ll b ed'° 
menfaatleri kendilerine b:ı.sr • 
em!rlerin'n hududunu danı1··~,(f 
risto!cratlara luıfa tuttu. Bôr;,
''il'" dihtatör" do~du, De.ha sof/' 
ise halk tahalıa!ınıo iş s::h~'1 il>" 
ni,lodikçe, llitısaill hayat digr,: dıl 
yatlırm üstüne çıkt•ltça aş:: f,, 
yukınya. bir tazyılt b:ı.ş':ı.dı. I lf 
Jm istiklal verıli,5i sınıf lcrel.11 !»' 
tildaline dü~an oldu; kötü lır' ıı
r:n hod:-';am ldare'erl bu dü~or 
r,-ı al'tırdı; bn:~ arasm:ian blrU: a· 
taya :ı.tıld•; lhtfü.I çıl:ardı ,.~ ~~ 
kl mu~:ıs:ıe anlatlı~ımız h.alti!J 
tntör ~ahncrh göriinclü. ~ 

(Tir:ı.n = ryra:ı'4) kelint7,"t.e-'' 
yanlı, olarnlı z'.l'im ve nıus '' 
m.lnasma lrnllruıılu; bu keU· e d'l' 
nı z:ur.nnda di~rtntöruo Jllurıı J 
c;ayılır. Bu kellmenin bd.Z:i JJI it 
nası ••rals, şef" dir. ArL~t.ol•~ set 
rm lstlb!lnt ·nrmo. f tjsnı::r sJ':tf'r 
Jerlne J.aı·şı lı:ı'irn hyanını ıJlle 
:ı::cn a•l:ımlardır: ha.Uau lıtlarc,,_, 
i" in ·t cd"yorl:ırdı. Oi: gi.in f\$ (il• 
Tfr::.m l\ll'et Tir:ınmdan liliıfe 1' 
zı ha.1dand:ı fikir sordu. Mil:t 1~.ranı hlçUr ~ey söy!eme ·ı: t•1~ 
ıırer!e:-lndeıa yifüo;:.-Jmi".I o'sD 
bo~:lay b:ı:&~ilarmı tces!it gl 

İldd~ bir ~I:ın~rn ve Ol•.f-111 tfll 
füj tarafrııı'a.n, k:\\'~a c1en ıııl ,, 
ler'.n ret<ı:crı noh:k ı;.ö\·iilY0~ 
bi'ribirlerine hücum e·1iyorJ:ı.f, ;'. 
Itikat şudur ki bu ml'I ·tio bıt fi '1 
o mfl'etln ıle o '5ef~ ihtiy·ı:i· 
muştur; onları ya.ra·m ş·ardıl';11, nmt:ıtö:-lerden PJz1strat ~t #' 
nm m ... ğ<lnr l•a'k trbnlia.r.ı'itfTJ Jı~ 
l ~n 'çln o t!ıya ııtı1dı · otnı 1"..
la5t.1 boiunJ:ı .,.e ö'düf;-1 o#ı' 
herl•es :? ğ:s.rlı. Sez:ır ise s~n!lt ,Jf 
istismar ctli3i, ordu ~err-:-~l'"" ~ 
Uıti astar· .. M oynn~a.ğı olaP ıt 1,ı 
ya e·1m·y>!t V'.! 'infh \"e;cli; ~ıfl 
,·enli. K·om,·e! 1ngllter0 ı.rıı. · 
ı..·~-·-i, ...... -·- '"' _, ·""· -·· tt'\...;,•,.. -" . cL 
n:ı :nı hartket etti. R:5fjyo ~I 
)'·azb aı.s.:>.lı":lt smırmı:ı bur~ 
1mclı. Na.po~yon, ihtilt\hlen af' 
tarlhln en l;arkunç ,.e ntıll' ~ 
<'ir.ıışctlarini ynp!ln ihtiliild ,,U ;' 

Lır&bllirlz., başlıklı maka!e.sinde, mu. 
U koı unına kanununun 42 ıneı mad
destnln de zl.rat lstlh38lln artt.ınıına. 
eı.nııı memleket için hayatı bir ehem • 
m!yetl olduı?unu göster~ginl, bunun 
i!fln lca.bmda zlrnst ~etıertni, ma • 
klnelerınC vaaıtaı.arm.ı n zirai U&çıa. 
rı, totıumıan p!ıraınz ola.ra.k çiftçilere 
vermek suretlle olduk~& fedaklrlrk 
ya.pda.'!:ıilmesl bile göze almdığı:m 

k&ydederek bu tUrlU !edak~1klarm 

Zirnl ıstihsall arttırmak şa.rtıle çok 
yerındc olduğunu ı~ret edlyor ve n~ .. 
ticede §11 mUtnleııda. bulunuyor: 

- Hem adam eti yemezsiniz, 
lıem de mJlyonlarca adam ö!dü ... 
lörsUntız ha.? Mad~m1d etini yem•. 
yecr1ı.slnb. zorunuz neT İsted1ğinlz 
nedi!' o fdal.J'alardan ! Birde, ken • . 
d1n.b:t! medeni, bi7.e vabşi der~Jni7. r 
15~ bu IŞe doğrusu t 

Elimde ~e 
~Um. bu işe! 

kendi ara.Iarmda toplanarak bir Bazı mekteplerde göıiilen çiçek 
(ticaret b'.rliği) f.efjlıiline karar hastalığı üzerine, S:hba.t İşleri MU 
vermişlerdir. diirll gazetecilcl"e şu izaha.tt ver .. 

İçtima. sonunda, fhzart ma.hiye~. 

DUn İstanbul iaşe müdürlüğün • '1et ad:ımhrmm faa11yetıer.rıe .\I' 
de bir·t.op!a.ntı ya.pılm1ştır. To!)lan- vermek ilıtly::.endan doi'..dıı. ~J, 
t.rya va.U muavlni Ahmet Km k ı i. manya o t\o.ili!r tazyl:r e:Illııı~· ,t• 
yaset et:m.'ştir. Ahmet Kmr.kt:m ç:ırl:ır Rmı ıımele ,.e ltö~·ms\iJla~f 
ba,ka İstanbul ~e l'Dlidilni, bele • mes~brill ruu~r VP Lenin ~ ı:• 
diye iıktısa.t mil.dtl'rü, Liman reisi mıydt'l' nmtatörler bıı!ırııniı JıJlo'İ p 
n:uavini de tople.nttda ha.zrr bulun lıklara lml'!'lı ;ılm:ın sert il!ıtl~ıı' 
muştur. h:dir; ,·azlfeleri b!tince lüı' ~11< 

Gerek modern olsun, 
;;erek e~ki ıekllde 
b a 1 u n s u n, memlekette ne 

L.\EDRi 

• !nhlsa:rlar idare.sinin elinde 
bult.ıııan şişe ma.n.ta.rla.rı çok azal • 
ımş okluğundan yeni D'l8nf.a.r ied::>. 
rik edilinceye kadar rakı ve şarap 
§~lerine ağaç tıkaçlar ba.zJrlatr'. 
mışt.Jr. Bunlar ~işelcl"l" konaln1ağa 
ba.şlaıun:§tır. 

te bir komite teşkiline k.a.ra.r ve- mi§tir: 
ri.miştir. "-Mektepler açıldığı günden. 

'~ c. H.P. Vil!.yet heyeti ay ba.. berl srkı lir kontrol tn.tbik etmek· 
!'iıntda.n it.!ıbaren başlıyacak olan ka. teyiz. Yaptrğaım tetkikler sonun. 
za kongrelerinin tarzı cereyanı hak da mekteplerde ~l~ek hastalığı bu. 
kmda imzalara ta.liın.a.t göndermi~· 1 m.aıd:ğmı öğrendik Yalnız ıı
tir. Kaza kongrelerinde vilii.yet i • un • m ..... ._ 
1are heyetinden ik15er kişi bulu • ferit veka.la.r ha!lnde su çh;;eğl hM 
nacaktır. ı talan görlilmil§tür." 

= 

nu içUma.da odun nar·kmm artr. I oloyor_?r. ~akat ~?ri?~iı· Jd .!J ti"'~ 
r:lmasına, kömür .naklt için de ve • "!1 ÇC\Wf Mhl:te lıümyet ,e 1111 
sa.iti na.kli)"<?ye tere'lhan ve süraHc ı içm orlayıı a.tılıyorJn.r: ~cnr.:ı ~r, 
mahrukat temin cdilmefilnc karar hldan adamlnn taldlt e(llfOrl 

verilmiştir. Kadil-ccm K~ 
www ~ ~ 

ka:1ar zirn.1 ıstıh.~ı vuTta.81 varsa EDE B t ve H 1 S S ı R O \11 AN 
bnn!arm b~psl bUtUn fı1tllı53l mev- __ ,_ _ _....,:_ _ _,_., ___ 

mavi gözlil beyaz tenli narin ve za 
rif encJam.I.ıydı. Onu derhal Se'Vllli.ş
tim. Mütemadiyen halsiz hals;z ök. 
sürliyordo. Bu &iiıel ve bl'..Stalıklı 
kızın adı bu evde "Sarışın Mele~" 
idi. )3u i3i.m on'llD. haUnc ÇO'lt yo.ra. 
şryordu. Benimle bir abla gibi k~ • 
nuşanı.k hoyratça kUllınabeyi ta .. 
vırlarımı düz.:ltn:ıeğe ç:~ıyo'rdı.:. 
Onu çok yorm:ıdığuru görünce be • 
nimle dahıı sam.l.ınileşti: 

rek yamnıı aJclı. İki sene onun içln - Trıyyar denilen bu heri!,~;' 
~.aJ.ışarak borcumu ödedim. Kad n gönlilnı olsa birini vermcnı. fi' 

ölünce ben de değişiveroim. Nihn. - rik bundan yana emin olsııP. ıJf• 
yet üç sene evvel de mayriğin ev;. - Güzel ama, herlf mU~~ 
ne dUşttim. A!'"'ı.tk n.klım. bS.§~ma gel Her gelen yeni kızı elden geÇll"" 
mi§U. Dört elle sanldmı. Nc-mc ıa den rahat edemez, ;ı 

I ı•" 

slm' .. de bo~ donnftfr.alr~•r. Her• bl· 
ti ken ·i s::h smıla olmak üzere u 
\"Cya QOk nlsb:ıtte hepslnd~n lstlb· 
,aJ i~incle lstifaıfo olunmnlıdrr. Bu 
ıtlhilere ya'nr.z kredi yardımı yap. 
malıdır. ZlrMt VE."Ailetinln devlet 
\ôermay~iyfo hariçten getirtmf~ ol
«lnğu fı.Tctlcrl ldlçiik c;Jttçilerfn ekip 
bteemcdf1d~rı bo~ ve ttenl't tnprak· 
brıla knllarımahdn-. BöylcHkle ip
tida memlekette verimli bir dev· 31 Yazan 
let zira:ıtl sist.cmj lrnrm::ıbdrr. On- - Kooo.c·ğmı, yeni kıza bir a•l 
dan Mn=a bn t.arv.Jaki i~tlh"131 böl- dü.şüniiyoroum .. sen de bana yar • 
~elerinf esld !'!Istl"lll ıirantçllerine dmı et .1etli. 
~ti,,tcrc:-ck rehb-cr11k '."&J'lmabdrr, Patronun kocacığım diye boynu. 

Y.ğcr memleketin zirai kalkın· na sanld.Iğı bu gene ndam ferah 
ınası f<:fn bu tanda bir yoldan ~i· ferah bu kart ika:rmm torunu ola • 
Llif~ek yenle şiıncliye !a.dıır ı:irt cak bir yaşta.)dı. Fakat neden.'\e 
ökib:ti \'e Jm.ras:ıh:ınla ekilip bi~i~ bi~bir erkekten zerre kadar ç<*in· 
len toıırnldnn m:ı•lyet fiyat:md:ı~ mek bllmiyen ben bu genç ve yıı. • 
da'ha ucm hlr licretfc modom zira. kr;;ıkh a.cfumd.an ürkmi4!tfun. O ise 
at IUetlerinr. yaptn-anh: köylüle<''? biı-ıız lı::r111~1 iri gözlerlni içten kay. 
ısıut~ nY.a~nn bakmak l,t brra'l\a. nryan bir arzuym bana dikmi~ mı • 
~k ohı"a'c hlr :r:unan sonra o ı:ısKi kıyordu. 
tln ö?dh1t>rinin ve kıı.nıqhaftlann Patron k8.dın her halde bu iç hı'.• 
•rt?ııfan kıaUrtığnn. fakat beDd M6· kışını sez.mı"kte gcclkmemfşti. 
ıfem ıhıı .. '\t va111rt~farmn devam eöi· Gcnr ~mm oı-a.Ja m.ıJıla.nan a
lemeıfi~ ft:ht lremli.leı1rıe lyiJifç lıcı b:ı.kı~larllll h~ku t:ırafa çek • 
,..,,,,..ıtf\ t..f.eıli~m'7; IJl"öanfa"" bu- me-k gO.l'Tetile bi?'den hey!mdı; 
~nelen dl\'hft k~Hl <fo~hU'l\ clü.,.. ı - ::Inll, l.mlduru? :Mükemmel blr 
IIlğünli derin hir elem fçhule 1,-Rr: ""..d buldıım !Ju ::w:.!, f.fehpare-.. : 
•rn-k bMt•ıth~uu. .,.i!n~. rnız,..I de_;il !llİ Ta. 1"~'1"!'·ğtro ?, 

Genç adam ihtiyar karmmı tas • 
dik etti: 

- Çok uygun bk a.d!. Tebrik 
ederim buhı~u.'1u! Mehpare ay par. 
çası demektir ... Kız d..ı. doğrusu bir· 
i~lm su hani •. 

Mayr:k derin bir iç çeki§ile: 
- Uğurlu kademli olsun in.jal • 

lah .. eğer gözüııil açarsıı işimize ya 
r;ya.caktır •• ben pa.rayı so..'<ıı.ğa rı.t .. 
mam Ta.yyarctğrm! .. 

Tayyar, ihtiyar kal'R'!Jllrn gönlü~ 
nü almaıic istedi: 

- Bilirim, sen ne kurnaz bir kc. 
ruksun. kıu:cığrr.ı ! .... :tiye mayriğin 
rarkTk yaıvığım ok.5adı. 

O günden il!.baren mayıiğin evi. 
ne yerl~thli. lisul ve erkim öğt'en 
mem içln bana c:ski kıyJard:ın b:tl • 
ni adeta mürcbhiye gibi tn.ylı1 eW. 
lcr ... Bıl k!ZC* sa..-ı 116.Clr tatlı 

zım fena kadm değildir. Bizi iyi _ Tayyar denJlen 0 kor!,, , 
yedirir, iyi giydirir. Nazik ır.uam('. .,~ 
le edeı-•.. Ontuı yalnız bir clc-rdi var serseri benim için avucunu • şP' 
dır. ÖhhU öbhililU.. s:n! • ded.m ya sana. Ben bil 

Ge?le acıklı bir öksürük krizi .•• 
Sı.ı.r.şın Melek, yorgun ve tUken· 

miş eeaile: 

_ Mehpare, güzelim! Ne çare 
bu dllnyadıı <;alışlllak. J.aznr. .. hele 
bizim gibi kimsesiz kızlar, srğro<lt'.c ... 
Tıırı yerin gözüne girmeli. - Evet; omın derdi; genç koca• 

Uzun uzun ök.."'fudiikten sonra sı Tayya.rdı!r. Söz aramızda bu Tay. 
ince duda.klo.r1nr sllerek devanı et. ya.r denilen çapkın herifi hapi:ı.ha ~ 
h: nedt'ı tanımış ma.yıil< .•• Bizim pat. 

- Bak, bu evde be.na. ba1.aıı da ronu beş senç evvel randevuculuk .. 
kliçillc patron detlt>r. Çünkü yedi.;, la 1Ji3lcyip deliğe t:kmışlar ... Tny • 
ğfıru ekroege nankörlük etmer•ı •• fa. yar da ora.da yan:l{etricUikle mev • 
kat bu mevkie Yülıselinçcyo kadar kufmuş .. ?Aıvallr kad-n a.hir ömrün. 
çok çalıştım, Mehpareclğim.. de bo serseri ça.pknm gönlünU ka.p-

Gcne $.esik, ve hazin ök&Urükler ~.. Öylesi.ne bir kaptınruş ki, 
sözlerini· yarıda bırakıyordu: 'l'a.yyara bfitiln servetini ve canını 

- Noden <;ok Stiründüm, ve çok feda eder. On<ian hiçbir şey e3ir • 
ı::alı:ştım .. üvey babam bana do«u:ı. gcmez. GeT,gefeliın ona bir kız yan 
ciukta.n sonra ruı.nem beni tam on ~zle baba, btt kadın deli ve eli • 
dört ya.şrruı. Yl!lli gil"I!lişken arkıuna va.ne olu;> ~. Kru; kız, bu yüz • 
bir tc~ atarak sokağa fll'lattı.. öen ovde.n kovuldu!., Sana gözUnü · 
ara.dan on sene gcçtt Ne oldular !daro etmea i1:;'.n söylüyorum kar. 
hiç Jı~berbt yok~.. Önce kaldırım. C:eşhn. 
lnrda. ~ürWim. .. Hastalrk kerbnı.. Mfurte1ui bi:r kalıkaha ile ~n 
hir bdm()B.ğıı: beiıi tedavi .CWi·c • · meleğin sötihı~\ kestim: 

nu gö~Jr görmez ti.lc.s4ıdl:zn. d6 
- Olabilir, gönUl bu .• t;iı~ ş1J 

bir gbnltimilz var elbet ... F~' etle 
nu 8Öyllyeyim ki, ona ba.k~ fi' 
bakıimağa da gelmez. May:r:ık 
man da darılır. . eti 

- Ben idare ederim, uıerıJ' 
me Ss:rışın Melek!. • od>• 

Bu cwlc hususi ve umUJ'.lll. oel~ 
!ar rnrdı. Bana da kUçıik b~eeeğı 
t•e::m4Jlerdi. Mü§terilerin ~g 
zama..-ıa kadar bu küçük u>'°r 
taz:4n Sarı.şrn Melekle kOfl~~ğifl\ 
ve ekRerİ z:ım:ınlal1mI buJııbıl gwg 
kadar rom.ruı ve gazete ol>~yil1' 
<ieçiriyoı dwn. Obür kızlar bıırıst'ı 
bir salonda toplanarak fal ~çiliiiit • 
gramofon çalıp e>yn:ııJnr. gUI, r ıı~ 
ler, eğlenirlerdi. Ben de :ır~·\o'• 
'kattlar:ı.k gfüel vak tler n;r.111 f'' 
~wn. İlk h:l.fta 'çinde R' ır.ıı1 .:a!l 

defa. gelip mU~ter!!~ git i..:~11• • 
rn ild ge{'esinl 1 ~nin,Je gcçıt 01

., 
. (D 1a111ı t· 
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Bunu ilkönce şeytan kullandığı icin bütün riyakar • 
lar yerde sürünen ve kıvrılan yılanlar gibidir. Cünkü ca. 
nak yalayıcı ,.e hulU.kar inaan muvaffak olabilmek icin 
\:rpkı bir yılan gibi büzülür, yerlere aüriinür, zaman za
man bu kaldırır ve bir bukalemun gibi de renk '\'e deri 
değiatirir 'Ye nihayet sokar. 

Sokak, keadl 1aalJeriDe terkedU -
miş ~ocakbı.n ~ çn.bok 'e ko. 
lay bir ~ilde &0ysu:ıla.)tmuı \'e 

tehlike ile dolu bir yerdir. Çoo. 
cakbrm bu ~ ve koıhne 
ha}·ata slirükkmmelıerlndea ha. 
yatm ,.ın.17. ~tırap ve mihneti,.. 
rinden ııaslbdar olrnalarmdan bi. 
rlncl derettde mesul olanlar ebe 
veyalenllr. Aşağıdaki mll!fahe • 
deler bunlan 90k açık bir ~kit.. 
d~ ı;öst~re«'ek1enlfr: 

- Peki, seni böyle na.rul bıra
kıyorlslr'? 

- Haydi git oyna, e\· blr~.z <lin. 
lensin diyorlar. Ben de sokağa c;ı. 
klyorum!. 

Kam ,.e felaketli bir 1uş bu i-:;:· 

ne de dlinynmızrn üzeıinl mesum 

Yazan: DOKTOR RASiM ADASAL 
Köprü, üs."ıcüda.r .iE'...,lteles!Jıde va. 

pur bekliyordum. Tcı.m kru"Şlll1dal<i 
kıınapede orta okul çağmda., takri.. 
ben 15 yaşlar:nda üç oocuık oturu
yordu. Bıınlanlan Oiri yilir.sek ses
le anlatıyordu: 

bir ta.but knp:iğı gibi örtül 1n ıın "Bir pş.trona veya mllfevkl' yı; .. 
oğJULun bu Jmlm \e soi,'lık lmp~c ra.nrnwk, ğiizcl bir kndnun f!empa • 
nltmda tltrlyc titri.ye g~lrcccği tisini knzanm:ık, her i~t.c mliş~ri. 
bir öliiın me\ imi bnsh~or. lere yarnruruı.k, zenginin nıerhnınct 

Uütiin iddialar, bitt iin ynitler, ve §efkn.tini knmı;:tlanıak i<'in ~nff. 
bütün sözler boş çıl=tı. rn 12 sene • Vf'tsizin kulla.n~rı silfı.h: foya ve 
sini insanlık ~ine nçlılı, yine lutlık } altaklanmadır. Riyn b:r seciye 
~ine harı> ve h n i"in•ic };.ru"1]ılıyn- bozukluğudt."l'." 
~ Yine oc:ıldardn. ntf' ... , tenr.er~- Diişünüyorum, ncatn ycıu konuş 
ferde >emek, cl:ımnrl~rJ.'\ lmn, mı.. mıyo. b::ı.şl:ynn ufnk çocuğun onu 
ılclenlc ı,rıd!l buiı:nm:ull\.1 lınro k • kan unsurlıı.rile beı;Iiyen :ıruu;ma 
~ın en çelın soi',•uklnnııa tıılmmmü! söylediği ilk kelime nedir? Muhnlr. 
cdllecck. YJne insan oflu en iyı kak ki n.nne ! kelimesidir '\'C bunu 
cvliitln.nnı, lm kı · cl:ı doymasını lıil · ifade ederken de GUUl"lu bir katlir
ml~ cn bir cjıledı:ıy,ı. l,uıh:ın ede.. ı::\nn.Slık iı:har C'lmiş olmak.tan zi • 
cclt ve bu Jmnlr, hı fo'fıl<.,tli gün - ynde birn.z .s~t veyn tnt.lı bfr şey 
ler mulıaklm~t ki bir kı~ ı ahn hii • kop:ımın.k ıçın yalt.akl:mnlf!.ktndır. 
tün delıtı~tile, bütlin • idı1etilc sü. Çocukların kesretJP. boyııwnuza &?· 

riip dc\':UU eclccek... rılnra.k öpmeleri Te her üiılü Uti-
J~sen illi knrnycl rllzv.ürl:!n <!ü... f~tıa:1 bir nevi iptidai '\'e gayri ib. 

yanın J•ar ;"rnınılnn "nt'Jrl lıizc o- tiyarı rlynrun eserl<lir. Demek ki 
< ııldan tU miyen. ı..rr.m yıı'l ~-u,-:ı. insan çoct.:k oln.mk sevklt.nbiiierilc 
la:-ın kıı 'etli • oı:'llr~ı:u rretiriY1••· riy::ı.kfır bir m:ı.hlüktur; biraz yüz 
Snnkl sor,"l'J,tnn cfomın ~-0<.·uklıırn bulur bulmaz bir fino köpeğinin 
ihtJycrlarm J;uz gi i <'ll"'rile nt·. sokulganlığını \'e seınpn.tisiru g&. 
mnr ok~:ınyor, Kursun bulut lnr?a terir. 
örtülen r,uk ~zli in nnltmn lı:ıhtı Yine dü.,c;Uniiyorum, cennet b3h· 

"bf • h ç. clerlndc yılnn ~linıdc-'lti ey•--m g.ı ı;ı;ı.•a ••• H wı..u 

Fıfr..at hic sfıplıeslz ki bu kara ı}k ~namız;. nvvaya sarfetmi.'.j oklır 
'c bu kötli giin1er ne ı ndar mun gu ilk kelimede Yine bir riyn ve 
ürerse ilr5iin bunl:ırm sonnndn met.h\lsenanm InedlUJ.ü olacakt~ 

lnsnnlığu Jııwnt veref'.ek hlr güne.~ Her halde bir o.n içinde ona· ·; 
ufnldnrr n1tın mıznıklnrilc <lele • - ~etin en g\l:>..el kadınım .' 
<"-ektiT'. Ve fns:ınlık yeı i<.lcn h:ı.hara ruz. bayan ... 
kavu<ıtıcn.lc, l.nn b3t11Jdığı haline Ta.b'atile göz karna.ştın~ı bir cen 
gelen t:ırlnl:ır ycııiclrn ye~erçcek net bedia.lnrmuı gli.ıelliği. içinde 
f<ötü günler. !·{itU Jcfibuslnr f.rlbi ''· me.crtolan hafif bUnyeli kac1ın hc
nutnlııc ·k. Ro mulıalcko.'• böYie o. nU: b~ı. hiçb!r dişinin bulu~ıa. 
IJ?cıık •.• Bu. un al.sini dil~linmf'.k ~- dığı bır yerde ist<;r istemez en gü.. 
r.in lnsnnm lıayntı in1liir etm~i ~~ ~l bir kadın olduı."Unu dü.~nemez
zmı. •• l~ct, İ)i gUnle;o gelerek; ı~i , <!ı. Onun ~unu ~·an ~Y. şey .. 
~nlcrin gel~fü mulmJ:ı;caJctır. .. tanın m.ct.hUoonası ,.c rlynBJydı, o 
[i'e.._'mt nynı z~:ıncl:ı o günlere ka. Iı~l~e bırçok huylalıtn!'z vo Metle. 
dnr da ins:mlıbn bü ·illi foJ:ıkÜ."' • nmız .gı'hl, sembolik mfmada. ol:?. 
hklar:ı I:nt!:l"ıncsf;'1, ıl;ılıo. t,:ok Irıır. rak rıyn dn c~nnctin mahsulüdür. 
hanlar 'erecc:".ri daha "o.k ıstırnp O va.kıttan ben bilhassa seclye.ı;i 
rel{eccğl 'c clııl;ıı. ı=ok çetin ~nen • gc~ekgUolan ve. ~ kabiliyetle • 
d folerc p.i·ü gercecfü ,.c dnhıı. rine vene.mı.Yen lıer insan bir 
çok ç.cflıı imtıh:ınlon'nn g~.ceeğl muv~~ryet.!ılfdıı olnr:ı.k riyayı 
de mulın'dt •!rtır. ve m eneJ.~ l~llruur. İradesi ve 

Surıf Deroiş nıantıki ta;hllli Sôni olnuynn ir.ean 
-------------- da metlıllııenn <'dildiği zama., hor-. 

Tarakyayı Bulgariste.na 
b ;ylay;:-.n yol 

Bofya. ~s ( A.A) - Son gün· 
lcrde ilh · edilen Trr kva top • 
raklarmı <' ' i Bt•l n.r hududuna 
bağlayan D •mirhisar - Koulata 
demiryolunt '1 açılı$ mera.simi 
yann vapı"a: kbr. Ü~ ayda ik -
mal edilen bu yeni hnttm uzunlu 
'1u 16 kilometredir 

!anır, mez~yetI~!ne ve hil'katler'• 
ne, ktıW:elıne Ve güzelliğine in..'\ • 
nır ve bır nisbct <la.hüin<le medalıi 
tnltiflel'e gnrkcder. Riynnm far .. 
kına var.ın lnsnnUır Pek eok dcğH
cfü. Çtinkii blr kudretin bir lmbl 
liyet;n veyn bir gilzcluiln sarlıo • 
hığu jçinde .buhıtıa..'l insan egoi.znti 
yüzUnden nyn ltclhnclerlnc ka.nıı 
1'&.ss:ı.st.ır. Bunların snbte oldu~-. 
nu a.nlıyamaz. Riya zchiri vicdn°nın.ı 
ve şuurunu uyuttuğu cllıcU" lıok·. 

Sinont". fırtına katin farkına '\":l.l':"!:runz. Hnvvn bu 
Sinop, 28 ( A .A) - Bugün ı s~retle şeytanın ~edhini memnu • 

sabaha karşı ba.şlıyan fırtına nıyct le tx;~imsemlR ve dilenen f"t'• 

~eniz sP,e"lerini durdurmu~ur yi teredduwüz olnmk yapm?.Ştır. 
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51 
(Sir Vilyam) bu derece sevil

diğini ilk defn anlıyordu. Fakat 
herkese sevinç vcrc·n bu haber 
satr:la bulunan birisine öldüre -
c~k kadar keder verebilirdi. 
(Madam Yilynm). K?dmrn hiı: 
birşey öi:rr ?'im"""" ; ;C'in <'iden 
elPn vapıldı. 
Oglc-.,e doğru sato halkı yav:ı!7 

a' teskin oLınıya b:ıc::Jamıc:ıtı. 
CMid"m Vliyaml ı e;:;ki dairesi
ne irıdirdıler. ı.31 n olun b'terı. 
<1~n b;haber üm'tle (Frnnz Hr.
b~r) \'(' ar!rodn 1.ırımu kendisini 

-, ~ ·mı bf>'diyordu. Dairesi. 
rrı mcr> hm oda bir s0:ı;ler ı.rrç., 

ı cıldtı :tın•J derh=-' anladı, fa
.. Ltıııu :·minen:n tn.mirinc at· 

· 'ti. Vlizü nrtık ı:üiüvorou. 
Ct ·mi Börn~) c muamelesi büs. 

t>Jtün değişmişti. 

•• 

(Sir Vilyn.m) ö ğ 1 e d e n 
sonra ~~nı?da (Sam Coys) (A
miral Rıttıl \"C (Tem Butncy) 
olmak ii1..cı e (Fort.) körfezine 
indi :mm beraber donanmnnm 
kum~ndan sı:emisine <:ıkt ıl:ır Bi. 
ra.z som n hiifün yiiksek rUtbeli 
:>:nbitler karsılarınQa topianmt~~ 
ıaroı. (Sir \"ilyam) .söz aldı: 

_ Bugünki.i §erait içinde kim 
olduğım111 vnzif emin .ne olduğu. 
nu f;İZt> bildi!'111em<' ınıkfın yok
tur. Frıkat yanında filo kuman. 
danı şefiniz (Tom Butncy) ve 
(Amirnl H.itti) nin bulunmam 
size emretme hakkına malik ol. 
dui!umu ve sizin bana itaat et
m;k mecburivctindc bulunduğa. 
nuzu isba t eder • 

(Sir Vilyam l yanındakilere 
döndü: 

- Öyle değil mi? 
(Torn Butney) derhal cevap 

verdi: ···- - -

.Fakn.t riya.nın bu ilk eseri yani §ey. 
tanm methilscnn mırcWe iğfali bir 
ceza '\'C §iddotli hilsrnndır; Havva 
ancak cemıetten koğuldı.ıkta.n son. 
m aklı ~cmın gelmiş ve riyanın 
tehlikeli bir silfi.h olduğunu nııla • 
mıştır. Bin.<ı.cn3!eyh riya vo müdıı. 
hene insru4"ll çok lkullandığ1 bir va. 
eıta olınakla beraber, ahlfild telak
kilere göre gayrim~ru bir maksat 
güden ve bu JJU>..ksadın elde edil • 
mes:ıe de derhal tonunu Ye §eklin. 
değiştir.:ın ve hatta artık mct.hüsc. 
nn. ettiği insanı tanmuyan bir va
srtadır. Bunu ilkönce şeytan kul • 
l:ındığı için bütiin riynkArl.-ır yer. 
de sürünen ve kıvrılan yılanlar gi· 
bidir: Çüru.U çanak y~yıcı ve lnı. 
;üskar insan muvaffak olabilmek 
ı~in tıpkı lıfr yılan gibi bilzUlür, 
yerlere sfuiinü.r, zaman zııman baş 
lraldırtr ve bir bukalemun gibi de 
renk ve deri dcğb}tirir ve nihayet 
sokar. R~ myıfln.rın ve seciye • 
sizlerin eli.ııde cın lmvvctli bir si • 
lıihtır. Biı- patıona '\'cyıı mafe\1te 
yn:ranmı:ı.k, güzel bir kndmm ıJern. 
patl.c;ini kazanmak, lıer işte mUş. 
teıilere ynrnruns:..t.:, zenginin merha 

• veya. hovardalığnu kamçıla • 
.ltık jçin kuvvetsiz.in kullandığı w._ 
:-ıta ynlta.klnnma ve yükse.~ten 

methüsen:llC.lır. Mulııılrlmk ki riya 
l>i.r seciye bozukluğudur. Aş!kın ve 
daha doğrusn tenıısilli ıneyclanlı!· 
rm da :kuvvetli oklan arasında ri
ya 00.ştndır. Muvaffak olmuş olan 
güzel ,.e ku\'\'etli bh' kompliman 
riyanın mahsulüdür. Hilekar et'kel: 
bir kadma hitn.p c<ler: 

- Ba.ynn, bir hl\:rfı!lasınız. 

--Sizi temin ederim, hn.yntnnda 
gördUğUm kn.dnılarm en zarifis:.niz. 

- Hakikat mi, ne di~orsunuz? 
Toy ruhlu di.'}inin bu muka:bele

si, riyaya kurban olduğunun bir 
ı!eü!irlır. Riy:ı \'e mü~hheııenin ZE'· 
lıiıi. t esiı ini ~k r:ıhuk gösterir. Fı>. 
knt malür rlyn.kiıl", muhntnbmm 
za.y1I lnrn.flıı.rmı bllen ve bunları 
güzel hasletlere katbcderek metlıli 
~en:ı edebilen fıtmten p~koloğ ri .. 
yakürorr. Bütün kadınlarm yn .. s me 
selesinde hassas olduklnrmı biliye. 
1 uz. Kendilerini daima b:rnz dalın 
gem; görmek ve bunu nmhitlerine 
de in:-ndırmak istel'ler. Riva çok 
cefa bund:ı muvaffak olıır. B'ze 
herhangi b!r mecliste takri~ "O (•. 

tll2 be~ ya.ıılnrını'In bir kndın ım 

ı:.uali sorar~ 
- Eeni knc ~~ınd:ı t."Sll\."'\'Ur 

ediyorsunU?.? 

kadın da.hi yaşının bu derece mdi
rilmC'JJLni. çok bulur ve gilya leva• 
zuda bulunuyornıll§ gibi ilave eder: Ya:ı: mevamun.ln sıcak bir günily 

- Yok ca.ruın, f.zn.m cdiyorsu • dü. Soğlü bir şey içip serinlemek 
n.uz, yirmi yedi yn§Dldnymı. için bir gatinoya. gitmiştim. Birk~ 

Görüyoruz ki, bizzat kadının :mım ötede yedi, sekiz çocuk kol. 
hoşlımma.kla beraber tadil ettiği tukla.rmr::ı altmdA SlkıştmLklan 
rlya hiç tcred.dilt otmiYen. utan .. ı;azeteleri satmak için sağa. aola 
mıyan ve en şnynnıhn.yret ifratıe. koşuyorlıı.r, ~erelcrini y.rrlnr • 
rn ve cüretlcrc baş wrnn uzun ve caısma ba.ğzrıyorlardı. 
elestiki bir dil gibidir. Rlynkiır Aradan birdca.ç dakika geçmlşti. 
metlılisenal:ı.rmda ('lestikiyel goo • Gımıonlardan biri masalardan bo • 
terebJdiği n.isbette muvs.ffnlt olur. şalm~ bardaklan w teps.lye dol • 
r.azıları nezaket ve ahlak kaidele- dunıp ~eriye götürüyordu. Bu 
rine bir dereceye kn.d:ı.r ri.ayet c • nnda yol üstilnde duran çocuklar 
derler ve bllhass:ı metJıettlkleri b:r ok gibi fırladılar ve gelip g:ır· 
§a.b.~ın karakterine nlt en zay~ sonun etrafını sa.rdrlar. 
noktalan kc']fedehl!ecek mahare~ _ Bana da ağabey banada! .• 
gösterdikleri için riyalnrıı~n.. fcv. Ba.<jmu oııla.rm tantl-:na cevir • 
kaladc mu-vrıffa.1c olurlıır. Aıtsı tak 1 dim ve dL'<kaUe bsikmıya ba.~Ia • 
illrde sarfedılon bir sUrll ınerlh:Yc• l C:nn. GördUğüm manzara a.Wclı ol. 
ler bınamiyle boşa gi<ler. Her ın .. 1 dıığu kadar gnripti. Çocuklardan 
Ranın gntip tcmnyüllerl, huyları ,.e birkaçı garsonun uuı.ttığı bardak . 
hırslıın vardır; bunlar..n mc"Jlindcn larrn icinde kalan biricaç dı:ı.mlıı. gn. 

lnn ·r. m " son derce~ h°' ır. Mcseı.n e. • 2oz ve limonııtayı dnmlk damla i.-:tf· 
muru bulunduğumuz müeroesenın yorlardı 

müdürüne ynltaklanıı.ra'k :kompı:. Bin!z: ·sonra önilınde duran ibn.r • 
manlara 00.Slıyonız: . 1 ~ğl clma.k için yanıma. gelen "cö. 

- Bay direktör, çelik bir 1darc ı mert!" ganıonaısordum: 

Hiç a.18.kndar olmadığı görül~'.· mruı..<uuz olmaz mı? 
kabiliyet.ine maUks.n.lı'.. 1 - Bu ~oeuıklan böyle al~tır • 

Çünkü beklediği methüsena bliZhil· - İnS3l1m yıı.ıkaaııu bırakmıyor. 
tün ba.ı;:knd:r. Direkt.ör mir yazın·. lıır ki. Sonra a.cıyol"Uln zavallılnra. 
ya meraklmır, zaman 7.aroan dos~· l{n.bııha.t onlarda değil, anaların • 
!arına yilksck sesle eserlerini o • da, babruarmda. 
kums.ktaclır. Bin:ı.cruıleylı güzel ye. - Acıyorum diyorsunuz, fa.kat 
zı yazdrğuu söyleyince koıtu!kmrı bu, ltrı.ı;ı ya.payım dcrlten göz ~ 
ka:barrr. l\or:ıon:ıyrnrz, '\'e blr na.ntc mn.k kabilinden bir şey. 
bir Ş:ıkspir, bir Fikret veya Hfırnit - Neden? 
oldu~unu aöyliyebil'1'Senfa, size . - DüşünUnüz bir kere, bu ga. • 
medyımu şilltra::ı olacaktır. :.ınoya çeşit çeşit insanlar geliyor. 

1ş• . !nsan böyle garip bir rnnh ~ ~eı>-:l de sıhhatli kimseler değildir. 
!fiktur. j\folfü olnındığı şeyleri~ rç!erıntlen baz:ları geçici bir ha11ta. 
başkası ta.rafmdnn rlyak:ı.rane bır 

1 
lıJ;n tutulmu§ olabilir. 

dil ile verilmesine mcclüptur. F.. - O kadar incesine nldırma b.'.ı. 
kat insan lımmm tenevvUU son de. 1 yun. Me!'lhur eözdUr: "Acı patJrca. 
rece zengindir, binaena.le)h her • m ltıraf.t c;almnz1" 

kesin kt:ndisintlc olmıııkla jftihnr 
ettiği ~c>i bulup kendisine met -
hiiscna ile söylemek b:ı.s't bir ma. 
rifct <lc:ğıldir. Binaenaleyh muhiti· 
mir. lıer nı.'lnndn hesap:nz riynkar • 
inrla doludur; buruı. I"ab~cn l1er .. 
}{es de riy:ıs:nm t;cnıer~ini nlıı • 
maz. Çünkü !k:mtlisi gibi bjrçokll?• 
rı da aYnı snhsm meddah J){'yklerl. 
ve kf\~lisleridir. Nihayet biri YC' 
birkarr iltifata mazhar o1tır. Şu 
,:ıl!rl~rı \'aznn ben da.hl tıı.'lH yıırıı. 
dılıı::rmln 'si?..den ~ı ho:-.ı rlL"llleYi bek 
ııyorum: 

- Riya h:ıJ.kıru:la yru> ... -nt:, oldu • 
ıhınuz vazı gıü:eltlir. 

Arnavut.köyünden trmn\•a.yla E· 
::ninönüne geliyordum. Tramvay 
Kunı<;'.e!itllc ile Ortaköy arasında. 
büyiik bir hızla gidiyordu. Karşı 
t~rnftan bir çocuk k~ koşa gel• 
d; ve tramvaya. ntladı. Fn:kat iyi
ce tutunw.nn.dıi;-mdon nyaklnrt yer. 
den k<?S.ldi, ncrde ise tramvayın 
nltm:ı gidece!tli. Bi!etci yotişti ve 
küçük ya.rnmazı mu1111.kkak bir ö • 
lümden kurtar<lr. Sahanlrkta duran 
yolcu1a rdnn biri sert bir sesle ço . 
cuğ<ı. somu: 

- Neden cöyle l apıyorsun; ya 
t!lt.mdn knlıp çi~eMen ne olca ~ 
caktı? 

- Tarih dersini hl~ sevmem. 
Buglln de aksi gibi milzn.ltcrc \'ar. 
eh. Tabii gitmedim. 

- Bende öyle. 
-Ben de! 
- Güzel. Osmanı gelirlten yolda 

gördüm, şöyle dolaştık. 
- G~enlerde de gitmcmi§üm. 

Okul idaresi bab::ı.ma bir mektup. 
la bildirdi. Babam biraz; azarladı, 
sonra unuttu gitti. Yine öyle olur. 

Bu esnada. dinliyen çocukia:rd.an 
biri, paltosunun cebinden kağıda 
sar-Jt bir ~ey çıkardı ve a.ça.rok ar .. 
kndaşlanna gösterdi. Bu yepyeni 
bir iska.mbil kağıdı idi, Biri eorda: 

- Nere<le buldun onu! 
- Bir arkndaşt.an aldım! : 
- Kaça? 
- Elli kuruşa, 
- Parayı ncrdcn bukiun? 
- Annem verdi! 
- Hn}Tel! Kimbilir ne yalan uy 

durdun? 
- Tabii. ona iskambil liğ1dı a. 

lacağun demedim yn, lkit:ıp alaca• 
ğımı &öyledim. 

- İyi ama, ya akııam sorar&a. ': 
- Sornıaz! 
- Mükemmel! 
ÜçUncUs!l dalın futa sabrede • 

medi: 
- Canmı, bunlar sana ll.zıııı 

mı? Şimdi biz yepyeni kAğ.'tlarl:ı 
oynryacağnnrz yeri knrnrlıışbm -
ltm! 

- HaJı:k.m var. Fnkat sen oyun 
bilir m.iBin? 

- Hangi oyunu? 
- Altmışa 1 t.ryı ! 
- Tabii c~liriın. Sen ne zanıtc ~ 

diyorsun? Bütün yaz biz~ e\'lll 
nrlmsmdaki an:ada oynadık. 

- Kim11: ? 
- Kiminle olacak? Mahallenin 

en ilntatlan ile. Sen sucunu:ı oğln 
Aliyi tanır m13lll? Bakkal ç•.roğı. 

- Evot, hiç tnnı:nn.z olur rou • 
yum. 

- İşte onunla. 
- Sen ondan mı öğrendin? 
- Evet, ya !len? 
- Ben babamdan öğrendim, ge. 

celeri arka.d!!!jlan ile evde oynar .. 
dı. Ben de bı:ı.ka ... dnn. Hem bal şjm 
cü bedava oynamam. 

- Ben de oynamam. B;r Yeni • 
cee!ne- ''BT m?Sm '? 

Bey azı ttaki eski ki t.apçı1ara. doi 
ıu gidiyordum. Ko1tuklemun altı • 
nn bir sikü kitap sık15tırnuş on bet 

- Nihayet olsa 0 1 ... a y r.mi iki 
yaqnıdasm?I. bnynn ! . 

Bun~ :ı.lrs~ı cl:lemclt için dün • 
yn fasanr olmamak liizmıd:r: :ma • 
amnfih o!:du 1uııc1nn ve ola'!:ıfüliğir.· 
den fazlns:ru rlywJnn bcl;lcnıck ele 
bh- sc-cil esizlik ve ga.flctUr. 

- Her çocuk yapıyor. 
b"n değilim k,i! 

yalnız on n!t.ı yaşlarında il:-i kU~ük deli • 

Yaltaklnnmok arzumuz bizi çok 
Jefa ifratlam dUşilrUr. Nitekim 

wr ·- rmwwww 

- Evet, tama.men doğnı, si- mış mürettebatı tevkif cdilmiFı. 
zinle kom.ı.c;<ın zıı.tn bUtün mevcu- gemilerden birinin arkasına bağ_ 
divetiniz1P itaat edin. lanmı · limanlardan birine götür. 

Sonrıı. (Sir Vilyam) a dönerek mek üzere bcltliyorlardı. 
vüksck sesle dı~\·am etti: (~ir Vilyam) gülümsedi ve de. 

- E~er sizin hakiki hiiviyeti. vam etti: 
nizi .bilseler hepgi size canin h:ı..t;- - (U - 745) tamamen İngiliz 
l:ı bağlanır, eğer sizin yaptıkta- müretta.batiyle idare edilecektir. 
rımzr ö~renseler sizi omuzların- Fakat istisnasız herkes Alman
dan indirmez!er, fakat yapacak. ca konuşacak \'e Almanların üni 
larmtZ! bilseler.. fonnalnrmı giyecektir .. ~fesele 

anlaşıldı .zannederim. Sızın için 
CSir Vilynm) sözU k~sti: gayet kolay bir iş. sulh zama. 
- Dediklerim bir bir yapıl- nmda bircok ::ıskc:- sivil gemiler-

sın kfıfi, de<li. de ~alıştı: Alman limanlarınd:i\ 
(Tom Butney) in bu derece kaldılar. Bunun için Almanca 

hürmet ve hayranlık j!'Östcnne- konm~an. Alman Metlerini bilen 
si istenilen tesiri yaptı. hepsinin birçoİ\ kimsenin aramızda. bulu. 
gözü ( Sir Vilynm) a döndü. hür. nacağını ümit ediyonım. Elbise 
metle b3ktı1ar. (Sir Vilyam) <l<ı· ve üniforma meselesine ı::elincc 
vam etti: bu daha koln.y zira esir ettiğimiz 

- Bu mukad<le.'l'le bittikten Alman bahriyclilerinkilerini nh
sonrn asıl meseleye gelelim ve n 7. ı • I 
s!zi nivc rahatsrz ettiğimi iza..'1 Tahtelbahiri kullanmak oiraz 
ed~yim. Hava kararmadan müşküJ olabilir onun için bu İfii 
(U • 745) tahtclbahiri denize üzerine alacak kimseler derhal 
a~ılabilecek der-e~ hazır ol. çalışmıya tecrilbe etmiyc baş}a
malı... , sınlar Şimdilik söyUyeceklenm 

(Tom But11ey), (Sam Coys) bu kadar! • 
''C (Amiral Ritti) <lu dahil her· Bu vazife yüzlerde ~\'lll~ !-1-
kes bu yeni karara ş~ırmıştı, vandırmıstt Herkes seçılmek ıs.. 
ne oluYQrdu, bu yeni karnr nere. tiyordu. Ge~ni kumandanı (Sir 
den icabetmişti. Ortada bir ses. Vilyam) ı salonun& götürdü da.· 
sizlik doğdu. (U - 745l ~alttl- ha malumat lı;tiyordu: 

- ~enin anan. b~bıu yok mu? 
- Vn.r. 

ka.:ılı bır kitapçının · önünde duıdı;. 
lar. Uzun• bir çcltl~me ve pa.zaı lı:.k. 
t.ıın ronra kitaplarını satt.ıla.r. Den l ciahn Herdeki kltapçınm önünde 
durmuş kitaplara bakıyoıxlum. lld 

- Siz mern.k etmeyin. een Al. g~nç tenha bultluklar.oo:ı.n olacak 
rrıanca bilenleri ayırır, Alman nynı yere ~e>lip konw.m'lğ::ı başla· 
tiplerini toplar clbiselcri giydirir dılar: 
hE>rkese 'azifesini öğretir siz..: - Ne iyi okiu değil mi~ Şimdi 
istediğiniz ı:ıekildc hir mürette- ııı ·nemaya gldcbil:ıiz! 
bat ha.Z?rlarım • - Ta.bü. Gel sö~ ie gideJinı de 
· - T~kkü:-· ederim. Yalnızı bir paket sig.:ıra aJalnn. 
ı:ıunu da. ilüve edeyim ki belki - Aklrr.ın lir §ey g ld·. Sen i . 
harp etmiyc mecıbur oltLT'\lZ, O- çer misin? 
nun içi:ı bu cihetten de tedarikli - Sigara mı? 
olmamız lfı.znndır Bundan ötesi - Hnyır, rakr. 
size kalmıştır. llk işarette ateş - İçerım :una, gorürlenı.e. 
edebilecek şekilde toplar torpil- - mm görecek camın. Tenha 
ler ha.zır olsun Benzin filan bir yere gideriz: 
kırk sçkiz saat idare eclei>ilccck - Olur. 
miktarda alınız kabinelerden bi.. - Pek gevşelt soylu~orsnn, sen 
rini bir kadının oturabileceği şc. cnu:ı tn.d•r.ı bilmiyorsun gnllba? 
kilde hnzırlrıyın, Ben kumanda- - Hiç bilmez olur muymn. &. 
11ın kamarası yanında. bir kama- zan bab:unın şi.sesinden b1r iki vu. 
rada otururum Saat altıda tef- dııım icerim. 
tiş edeceğim, vaı m ~fakla hare-- - Dahan ü;iyor demek? 
ket ederiz,,, .: - Evet. Ondan öğrcııdim. 

Gayet açık. kat'i emirlcrdı... - Ben de nrkada~ıaraan <Sğren. 
Tahtelbahire kumanda edecek dim. Ne IBe, tanıam değil mi? 

:ıdnmı bizzat (Tam Butney) se. - Haydi. gidelim. 
~cekti. zaten bunda müskülat Jki genç hızlı hızlı yürüdüler ve 
~kmedi. biraz sonra yanında. tramvay yolunun öbür tarafmdaki 
g&!sünde şeref nişanı parlavan bclcknla u~dıktan sonra dar bir 
f!C~ bir mülfızımla içeri r,irdi: sokağa s..ı,uttlar ve kayboldular. 

- Sir size donanmamızın if. 
Uhar ettiği genç mülazımlarımz 
dan (Jorj Beningtonl u takdim 
ederim. 

(~ı ,,ar) 

İşte ihmal. iti;'B.t.&ızlt.[ ve aWta. 
atzlütan dolayı sokak~ dolqan 
ı;ocukları bekliyen &kıbctlerdıen bir 
ka.çı. 



-r • • v rgısı 
rO!!'.Zat mebu!r.ı Sırrı le&:, zcizclc-ı 1.Jlti;inikJcrl ve dotuın evlerinde tak 

ıer yUz 'ndcn b:r b:ıyll aUl'.u:J kıı.yb" • ribnn 22,000 evli vo cvlcnm~ kadır.- K iye,L t e ır_J.! n_ l'f:lı'W let davası Libya da 
d~ ro ın!ci;ctlm'zJ::ı l>u noltw:ı.nm te- da yaptığı anl{etı~re r.ıwır:uı. -'G ve -:f. VJ.I # 6r. .. f 
IQ.flcl ıçlD &c:: :ı ı; ıı.c t:ilyUk Millet C:ıha yukarı ya,ta bulunan her 100 Al Londnr., t9 (A.AJ - .I><': 
lJeeHr.lndc v .dl.'.;l b:r t.Akrirlcı bekfl.r. ka.dıntn vasaU olara.k 548,G di:i çocuk man arın (Ilrı.~ tarafı 1 ir.ci<le) P~ya.ml Safa. mUd:ıfııası ııtr8.3ında. Kahirede askeri sözeli. t.. 
lardıı.n vergi nlınmıı ını tckll! ctm.ı; 1 u°'"'urdu~u anla .. ılclt. s:ı.bai'ıı:ıı er-iten saatlerinden Itib:ı • hl\.kfm mtlddelumumm:~ makamına geceki ~yanatında. Tob~ 
U. Teklif s:ıh!b! n.-k ... ::-1.1: mill>cllcfiy~ .. 1 D:ı n.s~t d3.h1 aynı Yn~lardaki b3.§ ı•şrzal ettı•g""' ı• bir ren tlo:iınıya ba~fnımıjlı. Ancalt, bu ı::ö.z ııöylcmemeslnl ihtar etti. Muavin nizoniyle, cenuptan ilerli~ 
t.1ı:ıi y::ıpm:" h r b~ltlr erkek li y::ı5uıı ı·a memleket annelerinin diri doğum _ d~fa mil1dc'umumfö!r. hcrhnngi bir de mUdııfo.a.nm keııtlmeslni tatedl. Ftı. giliz kuvvetlerinin tn~~Ail 
blttrruı~ b :- lı.lt r l adının b..'!<tl.•·lık faıınc!ıı.n çok yllltscl<tlr. b• h !zdilııwıa nııinı olm:ık l\zere §ld • kat b!lklm bunu kabul etmlycrek P&o bırleşmiş olcluklarmı ve (jlW"'' 
vc::;!sUo L h.::'l l tutul'll:lS:Tıı iste • Velhıısıl yukarJ:lnb:?ri crzcdilcn rn.. ına av aya dctii tedb:rler nlın?~ ve bınn!llll ya.mlycı yeniden cöz verdL Tobruk'wı şarkında AI.aıaıl ,.il' 
mcıctcydi. l{i.>Y•"·~r.: t.:ıc't!lt b:ıo:ı .,yu luı.mıarn nıı.zııran •rurltiycac: alt mtr.Uvenine polis mcmurlan (Muhak.eme, gazetemls mak!.Deye ve kavemet merkezlerini ~ 
o.nc.sı olan §"hlr '' :'3. l:~ ~b.l!ı dul!n:-, 1 - D<rJ'Um nlsbcU va.sat! olarak uçuruldu ikame ederek, yukarıya i" sahiple- rlllııciye kad:ır bu ım!1ıc.dnydt. Bu azı. mekle meşgul oldukhınnJ '?":J 
evl nmlyo m"nl <0.r~ı. J ma!ill o!d;ık binde kırk raddcıılnJe olup bu nl.ııbct r: d n l:a..'.jkalarım b:rokm:ımıştır. 1 da devam etmektedir.) mlştir. Bu mmtakada ~~ 
ıan :ı:hbl h.yett.?n tn .Hkll r:ı.p:ırııı. blltUn Avrupa. ,.c Amorlka. bMCillk 'il-foskovc: 29 ( A.A.) _ Röyter: :Muha1re'.'Xle iç".n bu serer, biıincl ltalyo.n Bulonya fümenı 
mb!t olsn'a.rır. vc.ı-- n muır tutul • dcvlet.ıerlDJcn dıı.hıı. :.1ikcc~tır. Kivef halkı Almanlar ta.rafın- ağır ceza m:ıh':cmcsi salonu ny .. AV1!k8Qlk mivlc imha edilmiştir. 
ma.aını, ro~c ıcı: :.ın nııuı.ı, ü:rct 2 - ölUm .c.abctl lse :ı..ynt memıo dz.n. yapılan tazyiklerin intilta· nlmt8t1. d .t clllAt Başıboş ~ezen t.anklı 
ve kaz:ı.ncııı. b~~ı ı ..,m. devam ettiği ltcllerde.n d:ıhlı fazıacadtr. mını almak için Alman mUddei. Nih~yct saat ona doğru ~ .. k8nUDUll 8 &8 C& akın lıolu. Ingiliz zırhlı \'C 

milddetı:ı: ve :ur·: b.J yu;rın lahr 3 - Nll!uo artma. nJsôctl de, h:ıttıı. umumisinin iş~ııl ettlği binayı lıır gd<f!ler ."c m~cm:ı solonu .:. (Ha~ tarafı ı ıo'ciı:C) kuvvetleri tarafmdnn ·~ 
cereyanını, ı.nzın!: vcroW.nLı b:.ı ,·c:-- TUrklyeden dnlıa tazın doğ".ımu ola.'l berhavn etmi~lir. hıfilfık netice- ~J'ernk ,çerıre n maıl~r. Baroya. kabul talebinden sonrn maktadır. Bu alan Jtolu kJ 
giye m:ı.tra'ı tc;"<.ı ct:ncı:ı.nı, !{azanı; Uı-;.rdan bllc :!nzla:iır. sinde l70 Alman subayı ve ges. .saL~ g~ni§ cıldugu~dan lta.fi 

1 

u~ ay içinde ba.rorun bultı:lduğu likte11 milrekkeptir. BU s:J> 
nzcrl.ndcn yaz~ ıo b~:>ArlL~ vergisi şı.ı hale göre memlel:o:tımizı!~. do.. tapo memuru ölmU§tUr. Bunn miktarc.n. dınleyki alınnı.ş ve mu • verdc bir ikamet.güh edinemiycn • likten hangisinin da.ha f 
n!n k~mNı nı, bu p::ı..:nıo.rm devlet ğum ve artma clhcUerlnGo:ı b!r nU!us bir mukabele olmak üzere Al. h:ilieı~eye0 i?;ızıım temin. edl:cbiJ - br, aidi arzMI te'S-bit cdilmlş vcra yiota. uğradığını keMif?l.le# 
btitçe:ılne irotııı ç::ık çocuklu aUelcrLı cnd!şc3l o'.mayıp bllllds e::ıyıı.uı ııuk.- man!ar ahalidel' ilk rust geldik- mlş bir ş.k l le b~~anm.§tır. medeni haklarından mahrum edil ~ tür. J.!: 
tahslsin1 bUyorJu. :uccllo d:ıhUlye en. rnn bir nlabcUe nUfusumuzun n.rt · lcrl yUz kişiyi tevkif ederek bir Peya.n:l Safa, Celiı.lettin J<:::: ne. , mi. olanlar, Türk vatandu.-;lığın • Londra, !9 (A.~J - . 
cUmcııine ı;ündcrilcn ım t~:tlır daJıUf. :nelctıı olduğu görülmektedir. Eğer bu çukura sokmue!ar ve dinıımitlc Ci'-ııt. B l:an, . Muhsin Ertuğrul d:m Gı:ko.rllanlar. isten mcne<lilerı.- lngiliz hava kuvvetletl 
ye encUmenl tnrıı.fm:i:ı.n tct'k!.1• edLl tc::ayut aynı ntshctte devam cdcrso havaya uçurmuşlardır. ~~undan Neyyıre Neyyır ''c Zeki Co._..lmn !C'r, be:-odnn sillneccklcrdil". kuvvetlerine müessir Y ~•ti 
mi§ nncak t.c.tblk knbUıyeU bakı TUrl;Iye nU!uır.ı b!r o.sır sorut\ ıoo mil sonra 30 veya 40 k!tdım cesetle· yerl,.rini aldılar. t Adliye Vekili bUtün avukatlar. nna devnm etmekte düşııı-ı 
muıdıı.c maliye ve nu:us n.rb§l ve içti. yona. baliğ olıt.bıtlr. rin bnkiyesini toplama:'.{e. icbar Slh evı,.· ıa. Pe-yl"mi Safanm ve - 1 ıa fdar2 mec:isİ veya baro reiı:ıliği lariyle hava mcydantar:~r 
mal yardım ciacUclindcn de sılıhat ve DO:um'l mani o!o.n frengi, mtm&. etmiş!er ve bu jş bittikten som·:ı. lffi R.ı;:ı.t 1{ yn"ra vc·i'di. Iteeat I üzerinde nez:ıret bnkkmt haiz ole. ruzlarınn devam ctmeltv="~ 
ıçu:ıuıı munvcnct cnclm?!llerınce mli verem Gibi bazt lçtlm'lt hııstaıı;ttarıa kadınlan ku:'§una dizmişlerdir. Kayn~. ge:;en s ·fer. bir gen~ k:. rak Adliye Vekaletinin kararlarım. ı:iliz tayyareleri bir d~!l13 
\".akere cl'ldilti..n conra dnh !iye enen.. muharebeler !ıe.rlç tutu1ursa. ,herhangi zm izdı.hıı.rndan b!ı~'l'ması netice. tatbik edcmlretı oaro rnecli::lcıinl ribiylc, bir ticaret ı:.~ 
meninG ıa:te c;l l:::ı: ı k:ı.mt'ln.ş:ı:ıt~. b!.r memlekette umumi doğum ntabcU iki Amerlk lı f'in 'e : a-rm ltfl'an mUfafaasını bl. ı feshedeblleeektir. bombalar isabet etirnt 
tekllf 1lk olaralc m:ı.1yo cnclınenlnce o memleket halkının nlle t.e'ldllııe t i tirc.rek, Peyarnintn yn.:ı:ılanndn bir Avukatlık lmnununun meriyete Vapurun yana yattığı. ııı ~ 
Uıc~tcnın';tır. Eo:ıra stiı!:ınt cncüme • b:ığ:ılığI ve nUcler lçin!ie çocuk ye. ga~s e~ lm.sti lıaJm et olm1d·ğını wyled.i gird:ği tarihte dava veklll nıbMt • de yangın cıktığı görülI?l{l 
nine Tcrllı.ıt.~, bu cncUmcnde 1ncıılo U,,Urmck için teecstıs ctm~ olan an- Boma. 29 (A.A.) - Şimdiye kndar \•e mü\' lü.1linin be~aeti.'li istedi. , ruuneslni haiz olank.r 5 avukat bu- Aske:i sözcü, İngiliz ts 
mc:er yapt..1tta:ı t:ı:ıro ıruı...-i:ı:ı.t.Mmt ncıcrın ltuvı.etı. çoeuklıı.rm yeu,tırn. alman Iıaberlerd~n aalO§ıl<lrğuıa göre B'.ll1drm 31nr_:ı müddei-umumi mu. Jun.mıyn.n yerlerde forayı vekiüet jtriniıı dilşmana büyu·ı: 
bar.rlıyıırnk d:ıh'Uyc cnctımcnlne ı;tın. ! mesı hu8USWldnkl nııcvt dU,,Unceler, sıreıulkta esı.r ~:ıueıı ln;:lllz: ukerl :ıvini Ofrtı"l Kc.ni EÖZ a larnlt, seçen ! cdeb:lecekler ancnl. c\'\'clcc bel' verdirdiklerini vaziyetin 
dermf§Ur. G.:-u tı;üzün t.cltll!l w cu - luıdmlarm esteUk en11r.eıen, umumı arasında ınu Amerlknlı gu.:::ctecll'.!r c~·s;ôc, cc·aıettin Ezlnenin vekili ve}'a. dahn f~la av:ıxat bulunz~ yetlc limit verici oldu~rıtı 
rct..ı.e ın.ccllııtc totıdk nar.ıo.l.ı::.rmı co !cnı.h dereccııl., alkolizm ve uyuştunı. 00 bulunmaktadır. Emt y~1ı~ut J{~:aku~~ ta~ıdnn yerlnrdc vazife ifa etmekto ohm. mi~tir. 
i;lr:nl~. wnuınl h3yot~ ::;•vkcdilmcl~ ü. cu ma.ddelerc lnlılm!Ut &'lbt uzvlyctin Bunlar Nevyork Tayrn!s ga.::.tc.ıln. :r:ıp:ltm mudtıfa.n a id.ıa .n:p~con,_ mr bu kayıtian nıiln~csnn addedilc· Libyedald Alnınn ltU>"l)I 
~re bulunmo.kt:ı.dır. i..>tlıh.-ıt ve lçtı • fizyolojik vnzl!eslnl lhlQ.l tescmınUma den Hıı.rold Denny ve Amoclatcd Prot. 1 mı. i.ı-ızt ta.r:Izlerdc bu].u~ul~ut;uı•u 1 ceklcrdir. nin ltal5an kumandası dJ 
ıı:ınl muavenet cn:amoniııln tekil! do tın artmast sanayan tezayUdlle bU • <!en Godfrcy Aııdersondur. Ye buna ceY~P vcrecegını euyle<U, Ih ~ bdunc1ukları dün Ron1a 
~yısile mom·e":oUm.zJo ııutus art~ yUyen l~i l:ilUc:Ji mn.~eUnln dnrlıı.:J Reis mıuıv1ne sl>z Yerdi ve muıı. eı· ak~am 
"TO çok çoculı:lu ıı.l!.lc:-c yardı.aı mcsc. mıısı, umumi Itilltllr ve mede:ıılyet1n cmnz vıır<!ır kl Ankara:la a~ılaca.k vln yüksek Se5le l{arakurd .. :n d:ı. • 1 ~ ~ 
·lC:Sl et.r~ın:lrı.~:1 ınceıcmstcrı r.ıu neu.. yUkse:mcsl ni.obeUnde m~eı1 UıUyııç. olD.!11ldncl tıb !ııkWt.c3l tcdrU:ı.tına vac!r.ıı mUtevellit bir jğbirarla. mlld ı-.-ı-111n~ll!Bl!I--•-.. ll OSKOwaya 118~ 
ccyl v"rmı.,ııUr: lnrm :ırttı.·ak nutus n:ııcto.aından co- ~landık~ &ODra bllo 11'.1 miktar deiumumillğin va.zifesinl 1lımıı.1 et.. (D ş u. r ı ı "d ) IJI":, 

E.ııc:C.mcn mıızb::'.tnsmds. deniyor ltl: m!yct ment ntlerlne likıı.yUik tema dahe w:un ııenelcr ikmal edilemez. ti~~c bil~ .:ez:~1t1c ;n? • le bir zor dııldk~<la ~~ilif.:~o~. C&:ı:;.o t.artı.lr ! ıııi! 
lıılemltlu~tlml.r: tc;Uı her.Uz WtU.-ı 

1 
y!lllcr!nin b:. :;öst.ermesi ve s:ıJre g:loı ÇllnkU aynı zamanda nU!ıısumuz da ... .. 

1 
e @nı ~ rl _ ;ıı ~~u.. ,•cklcıi Jüyn.ncttcn dolayı bütün Alc.i.ı.ruar, ~1la ~.pbcsi ~ 

);Mır, luı.s:ı.b::ı. vo ltöJlorlmıLi. ihtiva hl ıçtımnt, ınhhl, lkU:ıatU, blr çok ~ artacağından yakrıı bir atide OctıncU ndu' 20~~-e:;liğ_ '--;. sut rkerlim~ • clm '. 7 lurelarHe intikom a;r.u .a. li:ıhıs:ılar 
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1PV saç:ı.-ı ycnı truı.;~.ır ~ 
1 • •· •1" 'kl ri tan j d .., "-ill •-~ bir i kfil•--'-•- '"'tlmııı:ı dA uru.. eıu:rnu.uu e :w.w.:ırc e cr4r.! 1.z--- ı.- "· makt.ıdır Bu ta.nklnt ooca dpCum ve ölum a .... ....,u e m!llcr ne n.IAkalı ır .... u ...uı or .... uı:.- tzp ıı ...,,......,,. .... + .... , • v-r·' .. ·-'··- mUd-~tıll"" • ~ hıma .... yret e<ı:Dlt'Z. • 

•·• b ~ 19""' ld ba ... ıa l:tı ~'lian nu ........... 14UU iM. ....., r.1 "· -·"- ı• ıJ Al h~rc!:et ctm0 ktcdirler. .4 ıs m cdllır.c:n ~ o:mıı..;.e. ?r& ,_r .. ,. bhiı:ıln ıravvet ve Z4a!ı yen en ~ a c ca. • r. : . h ·'·'·~d ·-·'-... , .... kan" ı 'Y"':J:os:o\'1"yaaa, m::sn a - ., v. •-- ı ... • .. , hc-•lreler mesın.n ?~ a 8vllOA4u= .:. • • 1\lmanla··m Mosk\ ,nı .. '1Uô5 ve 19!0 ı:cnelcr~ndo yııpı..r.u ;;e.. r;östcrmo:ıl veyıı artıp eksilme::! nl.a • B> Hemrlre ve ~yare..., -.. • ,., _ •-'-'"' t nıan ı~n.ı lmn•et~rı alc~hlnM b:ı. - • • • dt' 
ıd dilen 1 d d ı tab::ı.b"tln ıru nunun ıcnpı.urma gere """"1..,a. ya • • • .. ...1 -ı • lometrc nulıu3arki 1» ..ı ll':)l nüf'u3 c=;ı.nılıı.rma ıı c o c betinde Avrupıı. memlekcUcrln o o. • Şafi \"C toruyucu - , • • :1m • 1_ mll-'-' ·umu.mı·ıı<-e te•· ~. '\'nt:uıpol'\'cr.enn .-f'ııuı c.-.nı znp. ~ _,,hP 

""lk •·-·- P a.sı ı".wı u.ueı c •' ı'smı' bı'!dııı'lmı'uen. bir ~ nctlccle~ nU!ucı='lıı~:.ı-ı nıcmnunl>cte 1 ğum niebcUnln scnec!en tı!!lleyc n:al ... mal Ye ferdl bıfzıssıhlın Uı..... tı.wuu "' rilm . . • te<icnıiyerclı tcc:ıxilzc lmlkmıılRrı • J " 

f'.n.yn:ı blr sur:)~~ .... · ... ı:mı c;~ ... crmel:. ı dı~ı görUlmektedir. e:ı mühim unsuru o~ıı hastalnlucı diinBeunkun~-~ne·nc es~,~~d so··· .. "'- -..... ı:eıino_Lon:ka:lalıl Çel• '\'C FranSi7. tettikieri bildirihnelttca:r:., 
te. t'Crck sıhb::ı.t ve 1çtim~t mu-•ıcne Birbirini taltJp eden seneler ~ ve ziyaretçi hem~lro c sayısı • ıar-•· _dd ;.,,..., • 1 k nd;•.ı.tı' dlerleu nv.lyofanle vct3.11t!ll~larrmı. "~ ıı t ı rın lhtı ~ ~~"6 

.. - bu ı;clı't'in fa"'.ali Almnrı1 

1 i ••k u •· z..t Dunl&rıu ""'• mu c ....... umın n e .., e ih l'! ır ı· 1 d'I •• ' ldt=ıilık z<il'ınto.. 50 d 
aım.. 141, ... \::l:U <>.. UA n.ıu tanka YC buvuk miktar .. 

ve!, :.ıct1 vo ı;_ .. c!: ı;t~t !lw umum m ıaruun nr:un.rmda ufalt vcyıı. bUyllkçe yacımu:s ncznran ço. a ır. ~--:•J--'e bulundu<•,. h-'·kmd-'-: U:l.fl !',!; \'crt ı er. ~e:ı< •. tt-n ı ermı 

1 

!il d·' 
c..!.. !l \lnl1ıı r:<mdıyo k.1.d::ır tanzım e. nislx:ttc fıırltlar sörUleblllr. Fakat bu UtınııH lc.;tn d:ı.h.' esaslı tedb1r1Cl' iddi "ddeU r detli ve !!}Un.la- nın.h,·emı:Ittcn bnc.Im JJ•r netice • tılf: 
d'.!bildıklrrı ıı1 vı:\1 ~.atısıUltlcrde bu tclavUtUn menfi b!r r.urctto senewroe ması icap ctmelttedlr. ?:5'f~.§ı e c ' \'ernıi •ecel• bu glbi lıarekct erit'. I mc kayılıınu. mnl olmU.Ş ~ 
Ar•t,1t:ı m:ı.ul7~~ :ıkkınd& 1."11.ı:.ıı.nt. d!!\·ıım ett:ği mo~:Cctıcrln hlCblri • C) Zbclcr. Ss.yısı .O bini geçmek. rı_soyBeız~·. h·,·-ret"' u~--'·tm..- haş!ın. m:!..~0 !!lll:ınn .d~ ifna edilme- Leningrad cephesinde 

-·-• da ı:s.ıus "' b•u.ı.ut>-- •-'·-- ki mevzii mu••affakıyctler t:a!ı'J b!r fıklr ''ermclttcdir. ııinde do~m tekrar ~:3llp esl:i ha. te olan köyle:!m1Zdck1 do;; ......... ıır u. halde. davccı olarak girdi~:mü: ne'. 

1 
lerl

1
ne. ~~11ü,c 1ıut7.tr;1ıama~ı.au1 .. !:-C n.. ıruslardır. Cenupta J)o~411 fillı.:1 t ,.o i~tlm:1 muo.venet Tc1dl. • llni altlığı !}ırndlye k:ıdnr görWmeml{. 1!1Ull1 dalre3lnde yeU~~mlı ebe yok. liye kapıstndan, muavlnin isted:ğı me ennı , ı.;u· c s er. ,.. m .. n~yn ~ rr~ .. 

ı.eu tarf!!md:ııı c.t..n:ı. nıUc:ıJeıeaıne Ur. ı~to bizlm nl1tua siyasetl.mlZdo 11.lğundan dolayı kaybetU!lmı.s anne \teÇhil su~ıu olarak çıkanlnuı.k u.. dti5m~ o.ru1 bu ~f.crh lc:ılblerın. sinde Rus mukııbil tEZ .. J! 
dahil tutuna.u ko;>lerdc tcsolt ve tn. cndlşe cdtıocak oo mlllı1m tehlike de ve çocukların lcaU mlktarl&mu bil • . e B. hak t uğr .. ,;,!, de '\':lbn ıı~kı parh:dığı için istila \-affakıyetle devam ctıtl .. 

"lU .. mmı.. tenıyoruz. ız ::ı.rc e -·· lt d ,_. 1 k d 1 ... Al lTic:i, 29 ( A.A.) Ofi: l.1';) oJı!mekt~ o!:uı d:ı~.ım ve ... m. bUtUn medeni dUnynnm maruz kaldığı memekle berıı.bcr bU zayıatm e .. e Muhsin bizi tahkir ettiği baldo a ın 7.u :ı-n nr c5 c.ıne ~uut• Ru~s mukavemetine 
mtuıUklcriııc gure 927 ııcnt:siııdcn do'.hı:n tcruı.ltu.sunun vatanımızda da yeti berk.este znıı:c.mdur. Bıa ha7aU U .d • • . k ..ı:~·ı ... _,_,_ fara ::ımı1ı.ıl· i~t ta\"F.iye'-mdo _ft 11 

.. ft .. 1 m a. eıumumının enu= LWAA1il • • 1 - ,., o .:ı ,,_ r ı1 arı Moskovaya kar~ı Al.°lJll.'· 9S9 eencrtne ked:Lr 13 sene zarfın.-. hcrlı::ın~l bir znmnn eoıın. ba~Jayııbll. 1htıy::ı.cı knrJlLama.k lçlD sıhhat Ye ç • dald isamtuu istemiş lm" nu o-uy r •. r. 3;.ıO. uu e a. c ı ~. 14 
lf.n r.Wuo !ı;ln ::::nelik do~m ndcd.l mes1 ıctıı:nnlldir. tl.ma.1 muavenet \'ektıleU tarafından '--~~~te b' _ft__. ı..ı v 

0 ba,':: cek hır r.~ı rrityo-ı Türk o·mayıp an ve flerileyişi artıyor. _..ı~ 
sı üdAJAO. n ır c~ ..... ":]• c • ı l btlhassa Kalinin Itcsiw• t<:o.;um nl!:b:ıtl) vns!ıtt olarak «ı,4 f., -Dı:Juı yer:erde önU.ne ~lıemo • ld~~· ebe:ıl yctı~Urmck Uzere aÇllmağa 1am.w idraki .ıin alamad·ğc 

1 
ııır t.e . .; A< m:ın o s:ıydı elb~tte ba!W 1 

lil:-.J r:!sbctt ~ v~U oıarnl: 21,9 mı., ol ı hu lhUmntdcn memleket! b~ıaruı.n mc~tteplerln allratıe ı;oğ:ıl.ma :1 ins:ü~, tır : 1 k 1im 1 na· kn. tilrlii tfü~ünürbr<li. siddetli muharebeler 0 er. 
Cuı·. ~·'.1 rnk.:.:ı.ıl:ırn. ntı,Z!ı.r:ı.n on uc ml.z!n .::>ııınmasz için heplmlzln malO.. Sl \'C yctıetırllccek ebelerin köylerde : • . • Eit udıdı il !nıuğccrlın • 1 .i\7.cl'b:ıycanc'Jn blr 'l'Urk isynnı D!:>ne~ haV'u:.smd:ı Rus . 
r;~r.o ~r:ın .. :ı. :.ıtımı. mUcadelcslno dl!... mu ve bir lusmı l;~nunle.nnuzdn. l'C:' ı•;U'l\~ıı.ml:ı.nnm tcmtnl llzmıdır. : ""; nı~ab~ um J i\tün 'rürltler~ • Jmtli:lnı edilmc-sl tam-ruzic.n nfukürtfü.'ll 

ı .. 1 ' ıı· t bil nçus ~ft- 1 A lll rt d n,ı-,c.· ı,.u-ftı ,, ........ m J'l'lU··-·ele.JI.. ::.are say. • r.. 1 n·Hrc ·nı· , . ..,r· b~''r Z1 .. cn 'bo0
""'1 .tk hıl lto) ı::--..e" ı;c:ı ••• : a nw. ~·- almr~ olan doğuma. ma.n. a.m c ıı. u.o ......... .,.._..... ~- .-. Ha.k'ıkaten ı.ıuhstn Eı'hı6ru , "'f· 

1 
: L •• ' ;- ıl.,,_ 

1
• ' :. \ • l,.A.._.·ı 

;,•y .. ufü n.sb"U yll::Jll 18,5 olmalıt.ıı. - imıı glr.l5nt\l~d"' b11lundurıırak ve i::ıı. liot,ı.ım evleri, rrengı.. aut.damlaları. dece bir tcnJdd ya.zıst yav•.n ınU • c. .n c·c~ J t ın:ın~n·cl·.n zer 
rt.r. Vc'klUeUn bu tctk. ırn~a o~bo. itt,;,.. bc:ter~e bu hwıu.sta {!lındtden Umt, de.. eiapsnserlor ve eıhhııt merkezleri gUrt , ekk~ıım; t:ıhkfr etmekle bUyük blr ! l·:ıyc<lııı.fan :lbnıüıt~crdil', !)tmlU Al. 
1.a·; 4'ltlğı ı;Jyl rln ad dl ırıu :;ene riıı tetkikler yapılmıı.sının fay~ı o.. uınuu11 nıbh:ı.tlD korunmnaı 1çln lü - içtimai suç i"lcmişt.ir Bımda war 1 ır~"\ f eıi\:lU gerlclo Juılıı"'l<ırın dıı 
~ne: 1:09 ıltc:ı l U31i dıı. 11490 na. 1:.ı:.- ı:ıcaa-ı kananttndeylr. zumlu oltın mUesseselerlo çogaıtıı - ediyonım ve "iddia ~ı:ıkrunmı:ı d:ı İ 1 W:Unli I~:r. trnaktıın b::tı1m lıir neti. 

<! l!~ O!InUJi \'O n:.ıtu u da 487HG <.\an 2 - Vefiyat ndcdlnln ıncllrllIMsl mam ye b1lhıı.ssa ınctrC:C. ökllz. tc. dil~Uccemlıe hUrmet göstcrmc::>· . • re t c\'1it oJ:.-mcr~ Alman do Unrr. 
,,, l'>'Ulr.l7 ye çıl m,tır. Ve!lyo.tın tnd!rllmcsl Sı;in ~mr.cr.k kir ve kltn!JeslZ çocultlarm b:utndt.. iddia makatnınm t:ııebinin redde • ı mz: ian ı k:ı c1:-:ri.?. A:ı:,.rb:ty~at:cfa 

m~Ulrt.il: urıucı mlldtiı:'l'J~1lnilll 25 tcdb!r:c: h!Lltkı:n:l:ı da encUm::ıt~ız rılması iç!..'l tı:ır ,·ııayct merkczlnde dilmes'ni l.stıyorvm. milyo lnr.-:ı. i.'ürt.Uı !u•yatJ:uilc 
• J l""- no"''- t U ıı k .... Q~'""' .. e 0'""'' ... ,-ftrrn'!>.r. '1.1.3"0t mor:.cz .a.z :> v.;J .ı;e ,,.a • ce e tl!:lcr y.ıp;.lınl§tır: btrer yeUmhnne aç c..ra u .. m .,.....,...., B\lnda.n so:ını., &öz Pcyaınl Sn!r.,,ıı .,......,.. -· 

}( odt"U bcrl tOTl.&J I \dayat rı>.kıım.3 sut ~ocultl rı.ndn. vct'lye.tın en nıU. lo-.in y:l:.dl:b'U yUztıode:ı husule gelen verildi.. Peyami Sata. kısaca Muiıs'Jl ncsra.'IN CAlllT l'ALÇU'. 
nıl~ ct1rc lr-1 ~c!l rl~rJc 19:hi nenen hiın r>cbcblerl hıı.=ım ve tc:ıeUils el • c;:o::u'' veCiyı:ı.tınm. öıı.Uno gecilmeal Ertuğrlll Ue hiçbir getmiol o!madı • 
~e!iy;ıtx yU::de 1':,tı., oldı.'t"U cörUl • bazı ha.Stnlıklnrıwr. liaya.b.n ilk co lJ.ztmdır. ğmı onun sabncml.T.e aktar olarak L 

! .w:.c.ktıKUr. nesi icl:deltl öll!mlerdc dığer lntıı.nl Sarı ve içUmn.1 bA:rtalıklAı'la mtl • y(lk blz;metleı1 olduğunu, falcat rcj ~ 
l• r19%7 tı.e."lert genel :nutııs ıı:ıymır:ıa hıı.sto.lıklnrm rolleri n!sbct,.n l\Z<lır. adeledc sıtma, trcn,;i. VC?'em, tra • F3r olaralt koncllslnt TUrk sahnesinin 
, ~rao 1~33 ııcy:mınd umunıt nii .. Bu ya;:to.n aonr& ım:a.mılr, kıza v-ı <i • 'hom gibi lçUmc.l lıastalıklsra ltafll milli \htiynçlarla be~dO.,'!mtynn tir 
l' tao ~yQdU ylli'.do :n G:i bulunmuştu. ğcr ha8tnlıklenl..:uı öıünı '11BY.ltl ar • ;ı:ı.Uc~elt- içln ya.p:lm~ oıa.n ınc • taklit ö."":Cnt.!si ile WeUl gllrdllğilnil 
ı ·~!i5Q nl4us s:ıymunda. 1so bu tct.A tar. salnln n1U?:.lm :ıemereıcrı görlllr.ıck't,. :.:öytcıU. 

·yıı., ~· ti yllz-do 18 O d 1r. I:~ n.ı :;:ı... Vcfiyntın nz<ııt!lmuı ıç • yalnu: r!·r. B:ı:ıl:ınn imkb dnlreslndo dall6 Bu ınQesse•nin medcnt blr L~kll 
~ aıı.oııtr.nco.l<.l t~ylt l u-lrı l9ı7 fih kUı;Ult y:ı.~tılkl \•CtllyAt: :ı~· ..ının • J 21ıyadc artttnlmıısı çok lü.."Umluclur. to. muht&ı; oldtı!tunu ~ bUtUn yo.::ıın.. 

l ~au:ıa ~ tccrllbo o\mn ı 1t!bnrllc doğnı <lı;>~Udir. ..· .. lelere yardım •anne ve <;ocuklıı.. rınrla. bu ıslah zıı.rurctlnd::ıı b:ı;,kl\ bı~ 
1ı '!ı<r. ıumm !ll.lı;uııun ltaycl ollmGme~ ne BUtUn dUJlya ata.tı:ı:UJdcrl gorıt.~r. !"tn s.hhc.t ve hayıı.Uarram mu.lıalo.u- knatt olma.dığı:ıu ıa.ve ecıerelt b<lr::u:.t • 
f ~ izah ~dilehl!meldo lY.:rıı.'bcr umumi )'O:" ki Ç<>CUk \'cfl;>'llt.ı yUJ.:t:eılt o,ıın ycö· e• ve rulele:-..1<> 4.!oeum atttmln>n& f. n1 Lı;tcdL 

'ntlfWJ ::ayımi&rmı teyit rdcn yukarda lordc umul'lll vc!lyat nLBbcU do yUI;.. rlıı he:- :n!ld:?lll mcml kette olduğu 1. 
t. ancd!len :mevz..ı nta.Ust!klc:-;n ntU • ı:ıckttr :B~nun ıı.ksl a~ aynı lt&Uyı:.t!: b~ t~io de muhteilt ım.nunı:ınınu; hU 
,. Ofll:ıdno r;ure mc:n~ok~t!rniz!n :ıııtwı :rnc\•euttur. Öl~c kAr;ı: umum.t mU • ltilm:'\lrlne te..-fikan b:ıu yardımlar ve 

artmn ıüabeti Avrt.ql:ı. deı;l U!:rinln • cndelc deV:et t~·;n•tı veı:alfindcn ol Jr-;la;yltklar yapılmtıktadır. Fe.1tııt bu 
ltuı!.)"c. h!Uiç olm:ık ~ " • heyeU u. rnakl& bcr:ı.b:ır burada en mWı!m y::ı,r. i ~·c.rdmıl:ır çok çoculdu !ı:ı.ldr aııclcrln 

\ muml700 nd~::. ~ı:ı.na Uy.ık bir cu • dnncı hallun hı!Zl&llhha blJ.dlı!idlr. lbtıyıoç:anm tcmln edecek dereceden 
' Mto fr.ziıı.dır. nu JJ!lglnllı yUkae!<llğl nlsooUnde a - ı-ok uzaktır. Umuml lUfzısmhh:ı. kanu 

B~d:ı ntl!:ıs tcz:ıytlcltlniln en mUhlm Jman tcdblrlerl11 •me:ewrl de !J;.zla nuııo. göro yapılması ic:ı.b::ı:l:n nattdl 
emıu do~umun v~nu ol r k ~:!~. olur. yardım, ıı.U"dl3 çocult adc1lnln ııltıyn n::ıştan aibsyete kA#or heyecan-. • ;r • • ııJI' 
40 cRn yUlts::k bir dere::Cd" bulun=. :r.tcml~k tım!%de sıl~'tr.t! umumiye ' hali[: olmas:ıc me:rut bulundu~dan ,\lenı,ldı blr ~t... ?\1uaz7 :11ll ;1 • :S!n' .. ıa b!itün ""ylcdl r'~ 
a=du. Bu ytlk:e'c <loC-uınu.-ı ~kl't b:r nin muhıı.:a:::ı"I b r d:wıet va.z.ifc.s!. C• I <.-?CUklMı " 4-, G olan taldr cıilclel' 'l-u bir rı.ıat"ıel'&- GörtUmr..nal, b•ı: ,~ dlrLııl Juu:n..'lnnkta ve Al"' .• .ı 
~iz del!.11 G~ kUçU.: y:ı:ıttıl:l ~!J! - Jn•:.ı.k ıuı.b,tl o:1Umlıı vı: bu va.zltenlr. 1 muc.vcnet:"..cn malırı.ım kalma.ltta ol 11 .. '""' 

mevt,o • toplanD!d&dır. B )1ll,: blr ma:ınkunm &efkntini t::ıı.-vir ecl·~ '" _.,.,,, :mrrnw: royuunm d :1 r m :nlcıteUerc ı!aı:ı mııb:ıt ve ıcttınaV mıotm:net vo • tlu~ı glbi altı çocuklu fakir ıı!le!crln 1 • u ı ,.afi"'. - • ı· ji'lı.Jr JUSTAV O CKl:''nfn ya.rathğı lr..ı ~~ı1 :rmıt!a,..... ., r ~oet1e da.bıt. t:>!>: 010~" Jır. 1035 ea.. kllct no tevdi olunmuotur. f}lmdi:,e <!e ~imdiye luı..dar cıncak 11.Z bir ku:mı- ı s - mn 
yrmo::ı ne..jrvltınt:.11 yu7 {;'rU'>!tı.rı &t!· ı~adn .. r.l'~rotunnn muhtelif kanunı:ırı. nn bir detaya. mahsus o:mak üzere on 1 ı tti!~.!~ın~IF~B.m Duglln saat J de t.c-:ızllntır ır.a.thm ~ 

• ticiikleti. t u·ılt c.ull; 1: :ı t,orU1Uyor :rırr..dıı mlıhııU umuıntyenin muh:ıfa.zıı. 50 lira verllebllml~tlr. 1 T ltl"jl 
~. (C•) <l:ı.lıU) ~:ına çocukl ımıt • Lrmı tn.s.llClk eden -0::v.1ttr lcurulclu~ EncUmcn!mlzcc bu ynrdnnm Dr.; ço- I ŞAH ııı.a il~ . ~ti_ 
ncı ed"ai .n:.11 ı ı um ı tn u ~~~e .,1, ;;tb! 'burtıarın tntblklndcn de mUh!.m cuıcıu !o.kir o.nelerden b:ıolıyarak ~o i Edeblyaı d!blyasmın en y1Jl'3Ck bir Alıt:!csi 5ıoe~ b.rUılP!Jt ;il 

ô '2G .ı:ı::.a \'., {• .. " drb'l) Yt:Jrn n.1.-Uerin vetlee:e:- c lde cdllmlşUr. nuuıınl& ba. ~uk nayısı arttıkça pıırıı miktarının , Jn.k J>lr rAterl IK'DCllln 00 dcrlal bir l!6k ro::rnm m.."VSi:n!JI Of"• 
~ Y'<i;tnı~ i yü:U .. ~a. Unc b::Jl"'· olmak. rt:b.!r, g .. •rdt f)erln fenni ve u.euıı bir da ml\ten:uılbcn nrttırılmıuıı temennı. '! .3qr01Jercle: tilmi olan 'l'AU.&1\ULE r.ENKLl 

bl~·'l". c.) ynfi•ııJ:ılrl t;ocu1daruı u!!luo &tı::Qtte b",ı11n:1ığınd.ı.n berl G'l!ÇC!l ye ı:..o.yan ı;6rtllmU.stnr. LLOl'D NOLA.."11 - .R:AN Roaırn /( 

• :-.tı:..ıro rusbetl tn.,.ntueJ" (l!IS1 ~) =nmruım azıır:ı, 00erc!t bUt.çe lmk&.nı Bu n;.ıreUo yapıl:ı.c:ık olan yardım Al'RIOA: lSl'A'NBULDA EŞSt?. VA flŞI Aş 
ıı• ')'\:'JrCfc U, 23, Frı;na:ı.d~ ( 931) yU::~ , ... b•bl•r!le henllz lkı:ıal cdUcınlycn ne ailenin ve çocukların ıııbhatinde ve 

1 
BlK MUSl&t ztrAF'ETt 

«: lT" n. lt tyııdıı. (1931) ~c :: lodl:l"rlm!z vardır. Bu nokle.ııltu'm dolayıille ntı!ws artmamnaıı. mWıtın ~:>!ki Poi1)Qya cum\urrclsi ve Gt;;.ı. , 
f. Yu::c2lıistand:\ (1018) :?2,~. Buı.s-nr~ 1.;r: nı:.!ltm'e!"l ...... 1ı:ı.rdrr: tcrakldler ...r.rll!mesl tnbll lcc aa yt.ıl~· / 811m ('il JDC!hur pl,ynDJeU Al 1' 11~•.. ov Ş~rb\t J~r 
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lllo kol-a, 27 (A.A.) - Hariclyc 
hıılk komiseri Mo:otot, SovyeUer blr
Uğlnln kcndllerııc siyası milna.s .. b:ıt 
ler idame ettirdiği blltUn memleketle 
rln bUyUk elçilerine ve mllmesslUerl
ne aııağıdaltl notayı g6nderml§tlr: 

o~otof n YAGMACILm 

. 

ı. 

. 

e bun·· ~u 
(Ilnş tnrafı 4 Uncü~ ~ 

Gondar düatü 
Kalıirede dün n~redilen t b. 

liğcle şöy'e deniyor: 

J Yazan: ahmut Saim llundağ N o: 15 

Sovyet sosyalist cumhurlyeUer bir 
Uğl hUkClmeu tarafından 9.§D.ğtdnld 
husustan size bildirmoğe memur cdll
dun: 

notası ı 

am metni 
Sovyet esirlerinin vücutlan -
na lozgın demir bastırılıyor, 
tanldara bağlanarak yollar .. 

-

Hitlerc.! ordunun 6Ub:ly vo asker 
ıcrı arasnıd!ı. yağ'maclllk bllkUm sıır. 

ınektcdır. l~3 sog-tığw:un gelntesı tıu 

tine bu ynğmncuık umumı bir ma 
hlyet almakla.dD'. HJUcrcl ~'lklya, I! 

cıık tutacak elbise aramakta ve bun 
da hiçbir mUllLhaza kendllerlnl nlı 
ltoymıımııktadır. Bunlar yalnız Sov 
yet askerlerinin c:?setlerinl soymak 
la kalmamnktn ve fakat csır cttlkle 
t'i Ya.mit Rus ruıkorlcrlntn da bUtü 
~lık clblscslnl, poUnlerlnl, yün ka 
znkıarmı ve çorıı.plamı almakta v 
o.nlan hemen hemen çıplak bir hald 
bırakmaktadırlar. BUtUn bunlan v 
hattA 61dUrillen veya yaratı buluna.ıı 
?tadın hııata b:ıkıctlardao soyduktan 
eşyayı kcııdllerl ı;il1yorlar. Esirler 
haftalarca yemcksl:: bır&ltarak veya 
kendilerine az mJktard::ı. kUflcnml 
ckme:C, ÇUrilmU§ patates vererek aç 
Irktan ötdllrtıyorlar. Hltlorcllcr Sov 
yet esirlerini yemekten mahrum bJ 
ralpyor ve bu .surctı.e kendilerini yiye 
cck ııramak Uzcre SUprOntU teneke 
ıerinl kan;ıtırmnga mecbur ediyor 

27 s:ıntc~~., akş:ı.nu, Gondar 
kumanda ı ka1 :.i kT e.larmııza t s 
Um etmiştir. H"ieum, §af .. kla be
raber iki cenahtan b:rnlnmı, \ c 
mevcut kuvvetlerin he:.eti umu· 
miyesile ve bUyiik b'r a.zlınle de
vam etnili tir. MeydM m..ıharebe-
ti, mUdaföaya 1:ok mlls:ıit yü.ks.;k 
öağlnrm bulunduğu arn.z. üzerinde 
ve deniz seviye~indcn vasatı 2101) 
metre irtifada vuku bulmuRtUT. Sa.-

~ E:bi~lhüda Abdülhamitle 
SovyeUer blrllğl, Atmıın makam • 

tar' ta.ratındıın esir dUııen kızılordu 
asker ve kum'.'tndanııırına karşı siste • 
aıotilt bir surette vahşi usuller tatbik 
edildiğini gösteren bir çok deJWerc 
'lla..lik bulunmaktadır. 

n 

da sürükleniyorlarmı§? ' ·; arasını düzeifmek 
Briansk bölgesinde Layutlno k5 -

yllnde Almanlar yaralı bir Rus nske. 
rln! iki tanka bağlamak surctlle par. 
çalam~lardır. Brlanskın batısında 

Kranly OkUbnr Kolhozuna yakın bir 
no'ttndn Almanıar tarnfındruı esır e. 
dilmJş l{u:ılordn subay \'e ıuıkcrlerin. 
den 11 nln yakıl ış ceseUerl bulun • 
mıl§tur. Bu ııskerİerden birinin kol • 
lnnndn ve omuzlar!Pda kızdınlinrş 

demirle yapılmış L5kcncclerin eserler! 

e 
e 

için beni çağırtnzışlı 
~ Beyi buldum Diınrft. adı. 
~e rengi klil gibi oldu. Göz 
t t tdı, Oradan doğru Babunc 
~ OŞtllln. Biwo Mahmutpa -

llafız Be ·ir Efendiyi ya. 
el \"ll!lı:ınız:ı yine D:ı.brme§i • 
~ 0rt tane §ahit nldrk. Nf • 
~ ben kıyacağ m, kıyaca • 
l-J Ya: 
ı;;ılh kryılma.mış. Bu biı: o. 
~erle~e ... 

cı C~lhnt er:.ıinmdan beş kl 
~c:ığı nikiılıı nrl.Ik Sult.c.n 

~bene bozamazdı, Onlardan 
la Bl'vini) on:.m. 

re. ı~in aslın faslını sorup c . 
~ınler d:ye onar altın ver. 

b" olıınca r:.e olm:ı.z? Ş5yle 
,ı: dUğlln. Uı: ~eş komşu 

~ Ciavtt ettik, Nikfıb k >,1 
: tlcr ç 'ldj. 
t tadan yemekler, tatlılar, 
~Ctirttım. 
~atate!t~la bir §cY unutmu 

t: od .... ı ı 
~ ..., ... 

l ntsı1ıı.n sonra kulnğnnn 

~· 
o~ıııar nerede yatacaklar? 
o ..a Yo:C mu? 'i: Var nmı:ı, karyola yok: 
. ait• !lilte yok, Ben hepsini 
-ı ,,. J8 tn 'mı, bir yorgan m 

1\ lnı \•ar 
~ !:nazı.. ö:rdU O ı ., 'l~ • •• g n m o aru . 

\lı akı mn geldi. Gündüz • 
lıı" gelm ş o~aydı konudan 

· ~atak yorgli.n alır<lık. 
~ \l'a.kUnde i5tersck gU. 
aı .... ., 

tıı .... . 
'er lll-ıtadıı.k.i lcllçlllt odaya o 

t " Yorganı yastığı da koy. 
t ~ı.ı n kapISına (gelin oda. 
, lr kiığıt yapı~t rayım .• ne 

\' &u nkşamhl• orada yat • 
~. 
a~~nle ben? 
~e salın.ha kadar ~öyle 

t ~ı kal'§ıyn otururuı. 
,.,.mı~~ muradına, biz çıka • 
tı, ctıne? .. ) -diye mnsnl söy. 

llıaz mı halııcığ m? 

U:ıanın t~kkesine gitmek 
•Yh ınuka!hdi Siıie) sı.an 
~Zekiye Sultanın saroym. 

lan sonra yolda l'' ·kn~ 
11rnn 11 d. , nmcdi:n değ11. 
i 11 (sn ı .:mak) bilakis 
c lttuc.p olm ye.cnk mıydı? 
. Sultana kaf5I mnhcup o. 

~ ~ oynak dlşi 5eytan!11 
~. b ta!ar tnsnvvur ediyor .. 

ele tıu EbUlhUda ile ba -
, asııutuna ... Binbir gıdW .. 

tc ~tlen sonra beni EbUlhti . 

1 
ı:ııa.ı, arasına kaldı!o:ı atı.. 

~ tır Rev dciiildı" ., .. t! ' - - b • 
Cı;il miyd. ? .. Bazan in • 

•t c!~~a.slına kadnr silrtiklcr 
• "'<llllla su vermeôttn geri 
ııe lieıe bu Sultanlar! İşte 
• :ıece ıpdrklayıp gıdıkla· 
it il f Itır frkır gülerler! .. 
• 1~~ ayab1le giden idam 
t~fl.n farkım yç!ttu. lhti· 
~. ~I ~n Efcndl yolda ban;ı 

C:.l"tlen bweai, fnknt 
~a c'rmedi: 
lllacağın olsun Zekiye 

· ··c yunıruklarmu s~ı-

Tavı;an dağa cbnlmIF da dağın 
h&bcri olmam § •.• 
Ebülhudanın konağın&? bir me. 

zar sükuneti vnrdı. 
Tekkenin perdeleri kapanm·e .. 

sahte denişler bir t.o.rnfa slnnıiş . 
Ier •. w:akhr çt'llt;lip gitm'6lerdi, 
Acat:ıa Ebülhüdn beni niçin çağır. 
mıştı? 

Şeyh, benl.nı1e :ığla.r g",bf konWJ
tu.. teessür ve ıstırap içindeydi!. 
Fa.kat götlerlnde bir saıri.'rrıi) etten 
eser ~örem'yorclum .. b"lakis cari .. 
hile z..">rla barı~a.n b1r mecruh gibi 
kin p:ırlıyordu. 

- B:ı.şmıa geleni duydun ya 
şevh? 
·- Evet duydum .. Efendi Haz. • 

retleri?. 
- B>nde ne kaba..1ınt Yar yn 

şeyh ? Ben nebilir bomba pntııya • 
rnk? B:n bomba attım:' B:ına nl. 
çin lnz:ı.rlur? Bende ne kabahat 
yn .,eyh? .. 

F;Mllhüd:ınm beni çağ nşı Ahdüi 
haMltle arala:rml bu1acnk, eski 
mevki"nl elde edecek bir p!!ın ha .. 
zrrlamam içindi. 

- Şeyh efendi hazretleri -dedim 
baremi hUmayunda eliniz var mı" 

- Haremağalarmdan Htisarnet 
tin nt;a v:ır? Bana çok sadıktır. 

- Sultan Hamit bUyiiden de 
bom ha gibi korkar değil mi? 

- Evet çok korkar! 
_ Bu gece tn.but1u, I?ezar~, ir. 

keletlı §ekillcrlc esercedıd kfıgıdı • 
nm Ustüne bh~~ bUyil örneği yr. 
paca.ksm. Ya.nn sabah Hilsam~t~ 
ağayı çağırırsın. Bunu kendisıne 
verirsin, haremi hUmayunda Abdü. 
iba.rnltiin göreceği yerlere ko~un. 
Ru her halde ya kııd n efendılcr • 
de~ ya saraylılıu;ia.n birln!ın eline 
geçecek oradan da hU~Mıı el~e. 
Haremi hilmayunn siz gıremcdigi
niz için kimse Blı.den şliphelcnmez. 
ı-~akat bunların ne büyilsU olduğu. 
nu anlamak :stıyecek ve sizden ... 

- Benden? .. 
_ Sizı çağuıp soracak .. 
_ Sora.cn.k ya 5eyh? Uyku uyu. 

maz vallahi ... 
_ lşte pl!n .. Artık sizi. e~i~lc 

de gelin güvey koyacak aeğilinı 
va!. Padişahın huzuruna ıııktıktan 
wıırnsını da s z tamamlarsmt;z. 

_Aman ya şeyh!, 5olt lyı .• P.<>k 
doğru .• §Ok glizel vallahi? .. 

En bUyUk fırsat elime geçmişti, 
Doğru Ayşe Sultnnm urnyınn 

geldim. • <k 
Daha knp·dan içer. • "eı en ya. 

nıma ıki hafiye yak1aştı: 
- Mahmut Salın hoca slz nıis' • 

niz? 
- Benim! 
- Sizi .. imdi Fehim P~a isti. 

yor! 
- Yarın gel:rim. 
- Sizi r.-ötUrmeğe memuruz: • 
Kenarda bir de nrnba bckll:yor • 

du · itiraza imkfın ''lir mıydı? Çar ' . 
ımc·ar: 

- Buyurun, 
mecbur oldum. 

g;de1im. ·demiye 

(Devamı 'ıar) 

Bu son zamanlardo, bu vakalnr, bil 
:ıassa çok ve 1Byan ettırlcl mııbıyette 
olmuştur. Bu vakabr, AJman ordu 
ıru.nun ve Alman bUkQmetının ırz d~ 
mıı.nıarında.n mllrekkcp blr çete ol • 
duklarını ve ne t>eynolmileı oukuku 
ne do ınsa.n.ıığın ııblAk kanununu tn
nımıı.dıkıarmı tılr kere daho tRbat et 
aıektedlr. 

Sovyet asker'i kuınandıuılığı, çoğu 

rnrau olmak Uzer.-:) esir d~en Sovyct 
eakerıerınin AJman askeri ıtumn.ndıın 
lığı ve Alman kıtaıa.rı tarafından 

Vnh§ı ı:ıkenceıere maruz btraıu .:lık • 

annı ve öldUrUldUkJerlJıl gösteren 
oırçok deliller tcsblt ctmlşUr. Kızıl • 
>rau askerlerine l.tızdırılm~ demlrlo 
~kenceler yapılmakta. aslterlcrln göz 
'ert oyulmakta, ayaltlıırı, kollan, bu 
runıarı, parmaklan kesilmelttc, ka • 
muan dcşllmekte ve tan ı:ıra b3~lıın 

ınak suret.!Je vUcuUıın pıırac;ıanmıı.k.. 
tadır. Alman faşist subny vo asker 
orı bu vahşi bareketlerı ve cinayet. 

Lerl bUtUn ceptıclerdc ve tıcr görün • 
1Uklert yerlerde yapıyorlar. Böylece, 
aıeseıA. Ukrayna eumburlyetlnde Din 
vepcr Uzerlndekı K{lrtltsa adasınd~ 

!Uman kıtnları KızılordU taraın.:ıan 

l{:Julduğu zaman. burada AJmııDlıır 

tarııtından ı.şkencc edllnu§ Hua asker 
terinin cesetlt-rt buıunmu:ıtur, Ukray • 
ııaaa Repıca şeh·lnın yakınında ve 
::enup bntuımdıı Almanlıırın geri çekll 
aıcslnden sonra işgal edilen mcvzı

lcrtnde kumandan Bobrovun, PoJIUka 
öğrctınenı Pıatogorskinın ve iki aa • 
kcrın ellerı ve aya.klnn ltaz.ıltıarn ça. 
IUlmı~ ve alıDlıırında kızgın bir bı • 

:;akta yapumııı beşli bir yıldız bu • 
ıunduğu b.alde cesetlerine mstgelln 
aıııur. Yüzleri kesilmiş ve yaınımıır 
tı. Onlardan b!raz uzakta, Alınanlar 
laratından bir gUn evvel cslr a.clllml.§ 
bir askerın cesedi de görUlmUııtUr. 
Bu aakerln de ayaklt.t.rı yakılm~ ve 
kUlakıarı keallmtşll.r. Şimal batıda 
tlir ıeh.lr kıtalıı.rımız tare.fndan geri 
1llt.ndı,?ı zaman. burada kızııordu w;. 

kerlerlnin parçalıı.naua cesetler! bu 
ıunmuştur. Bunlardan biri bir odun 
Ylğını Uzerlılde yakılmışUr. Bu, An. 

cırev 08lpov adında Kazııkıstanlı bir 
1Uıke:dir. Ukrayna cumhurlyetlndo 
Greygoıovo istasyonunda Alman kı • 
taları kUçUk bir Sovyet asker r;rupu. 
nu c.slr almışlar ve bunlara gUnlcr • 
ce ne yemek ne su vermııııerdlr.Çoğu 
nun kulaklarını kesmişler, stızıorlnl 
0YIDuşıar, kollarını kesmişler ve so • 
nundo bunları sUngll Ue öldUrmll;,ler
dlr. 

görUlmelrteydL • 
Alınan kumandanltğınm hUcumlar. 

da Alman kıtaıarının önUndc yaralı 

Rus askerlerini sUrdUğllnU ve bunla. 
rm lSIUın tchdJdlyle yürllmeğe mecbur 
kaldıklarını tevsik edCD delıller bulun 
maktadır. Bilhassa Lenlngrad bölge. 
sinde Sovoktz ( Vlbori)do, Sİnolcnsk 
b?lgestnde Elnlde, Gomel bölgcs!ndc, 
Bıelorus cur::ı..buriyeUnde, Ukrıı.ynadn 

Poıtava bölgesinde ve diğer bölgeler. 
de bu gibi vakalar kaydedilmlşUr. 

Hastanede tedavi altında iken Al • 
man mUstevlller tarntındruı esir cdi • 
len Rus hostıı. ve yaralı askerteri sis. 
tematllt bir surette vah~ lfjkencelere 
ta.bl tut.ulmaktadır. 

Hıtıcrcl eııklyaıar, ku:ılordunun aıh. 

b1 heyeUerlne mensup azasına da 
merhıı.met etmiyorlar. Lcnlngrad böl. 
geslnln Kudrovo ve Borlsovo k6ylo • 
rinde btr fırka sUıb1 heycl!nln rciBl 
tlı;Uncü smıt askerl doktor Y.S. Lls
toy vahşi bir wrzda parçalanmı§tır. 

Bu doktor sUngU!erle delik d~lk edil. 
mlşti. Aynca boğazmdn. oml1%Unda 
ve arkacmda kurşun yaralan ta§ı ~ 

maktaydL Biraz uzaktnkJ ormanda. 
sıhhiye asken Rogaçefln parçalan • 
mış cesedi ı;.ulunmu~tur. Diğer bir mn 
halde bir mhhlye otomoblllnln ııot6rQ 
Gorbunofun parçalanml§ ccscdJ yerde 
yatmaktaydı, 

ESlR l{ı\MPLARINDAJU 

SOVYEI'LER 

e 

l 

~ 

. . 

. 
ııır. Alma.nl:ır bu usulleri birçok 
.kamplards tatbik cd yorlor. 

-• ~.>rusda Kormo knmpmda Sov 
yet esirlerine telörgUJer llattınden at 
ceseUerl atıyorlar. Gene Bielorusd:ı 
Vltclesk kampında Sovyet Birlerine 
dört ay kadar yfyc~k vertımemi§tlr 
EA!rlcrden b~ STUP Alman kumanda. 
nma b!r mektupla mUraooat ederek 
yll§amaıan Jçln kendilerine yemek ve 
rllmestnl rica ettlği zaın:ıtı, Alınm:ı 
mılmyı bu mektubu Yfl.Zanm adını sor. 
mu§tur. Beş a.skerden fbo.ret olan bu 
grup, mektubu kcndllertntn ynzdıkl:>.. 
rını söyler eöylcmcz hcpd ôldUrUlmUı. 
Ulr. 

SOYYET ASKERl~ERt AQ 
nffiAlüLIYOR 

Diğer b6lgeıerde de buna benzet 
vakalar oımuııtur. (ÇUkocııkı ve De 
megnkovskl "·es:ılre bölgelerde) 

Bovyct esirlerini kütle hıılt:ıdo im • 
ha etmek ~yen Alman mııkamlc.n 

ve Mman 'hUktlnlctl • vyet esır ltamp 
lnnndıı vnh:i bi~ rejim trurmuşlardır 
A!ma.n başkumnndıınllğı Ye ı şe u:ı . 
zırlığı tam..-:"ndnn bir t'.arıırnrune ~· 
rcdllmlşUr. Bu kararnamede Sovyeı 
c,,irterlno diğer meınlekeUorin esir 
lcrlne nazaran miktarca ve keytıye~e 
en ll§Sğı yiyeceklerin vrlldlğt görlll 
mcktedlr. Bu kıırnrnanıcde, ber e.ske. 
re ayda. ancak 60 gro.nı ekmek ve 400 
gram et verildiği yazıUdır, Sovyet u 

Sovycl esirlerinin bulunduğu AI • kerlerl açlık gibi acı bir ölüme mab. 
man kamplnrında ynra.lı ve hasta .Rua kQm edlUyor. AımaD hUkt\meU, e8lr 
aakcrlorl tı!çblr Slhbl ihtimam gör • . Sovyet askerleri hnkk111da zallnı olr 
mUyorıar ve tırusten, dizanteriden, 11o.kllde ve hlçblr ınssnlık esert gtıe. 
zatUrriodcn ve dlt!'cr hastalıklardan termt:dcn bu alçalt rejlınl tatbl1' eder. 
llltlyorlnr. Bu kamplarda hudutBu.z bir ken d!ğer tnrnftatı bu meseleye mn . 
vah:ıet rej!ml bUkUm sürmektedir. teaUlk kararnrunelcrl h:ılk efkD.rmdan 
MeselA. Porkov kampmda estrler so • eakıama.ğa gayret ediyor. İSYCÇ hUkil 
ğuğn rağmen gece gUndQz açıkta bı- meU de, Sovyet hükftmetltıill sualine 

nt 8 ,SO da dil ~man snffı iki ""nııh
tan yar;lm.L5tı. ~erlerimiz mii • 
kemmcl harp etmi~lerdir. Oğle us
tü dilfiman'll cenup cenah# .. ama~ 
men aşılmış ve mı:hnclm askerleri· 
miz dilşmanm gerisine sar)muş bu
lunuyordu. Bu suretle dilşmanın al· 
tı aydanberi tahkim etmekte oldu
ğu şarki Afrikadakl son kalesi düş
mli'iltilr. Alman eslrler ve ~aim 
hıı.kl:ında henUz tafsilat mevcut ol
mamakla bcrnhı-r lı:ale müı'lnf'l .. ri • 
mevcudunun 10.000 den fı:ı.zlıı. ol • 
duğu, bunla.rm en az varısının ltsl 
yanlardan mUttt~ekkII bulunduğu 
ve kalede 50 top mevcut "lduğu 
tannedilmektcdir. ilk harekata 1&
koçynh, Hintli, Sudanlı .. cenubi Af 
riknlı b!rli.l_tlerle az miktarda hür 
Frnnı;·z ynrarlıkla i~tirnk etml§ler 
ve dilsnrnn saffmm bıt7.l krsnnlnn
nm durdurulınrumıa ynro:ı:m et:mlş.. 
1 erdir. Bu:ıunln beraber o.hai mey
cinn muharebesini kazanma şerefi 
Şarki Afrika ltrtalarilc vatanper
ver kuvvetlerine racidir. 
Taylan hududunda 
Tahfidat 

Nişi Şimbun gazetesi:rıin Rrng 
Kongdaki muhab:rine göre, Bü. 
yük Britanya Hind ordusuna 
mcnsuo 500,000 askeri Ta.yland 
hududum WJ Malezyaya topla. 
nııştrr. Bu ask<'t'ler, Kedah'tan 
Kota Bohnn'a kadar th .. it edil. 
rniştfr. Bu muhabire nazaran 
ngiltorc, Tny'and'ı Ltilii etmek 
tasavvurundadır. l{edah'ta piya.. 
de, topçu \C motörlü kuvveti dn 
ştirrı.kiylc her ~Jn rn-.ı"~v ı:ır 
•apılmaktndır. Tan·iye huv'\ct.. 
eri durmadan nkm elmektE'di!:_ 

I 
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ı 
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a 

9.SO Ajans, 19.45 Konuşma <1a e sa· 
U), 19.l>l> MUzlk: Faım beyetl, 20 15 

k 
D 
( 

Radyo gazetesi, 20,41> Semıı.l ve şar· 
ılar, 21.00 Z1raııt tıı.kvlml, 21.10 
lnleylc! lsteltlorı, 21.4:5 Konu,:na 

GllnUn mese:eıcriJ. 22.00 Rı.dvo sa. 
!on orkcııtnısı, 22.SO Ajans, 22 4fi Rad 
Yo ıon orlteatrası programmıD l• 
kinci kumu. 

rıı.kılmaktndır. Bunlar ~alt vakl!nde verdiği kargılıkta Amerika \"C Avru. 
kallunağa mecbur edilmekte ve ınhbt p:ı bruıınındıı. yukardn b:lbal gGQcn tınımıuımı meneden hUkllmleriıll lıD • 

vozlyeUeri gözetilmeden çalıştırılmak luırarname hakkında yazılan haberle. lA1 etmektedirler. BUtUn b~~. Semt 
tadır. Esirler çalı§Unlırkon Alman ve rln halttltate uygun bulunduğllnu bil. yet esirlort tçtn t.urulan Alınan kamp. 
Fin mul:ıa!ızlar, bunlan ara verme • dlrml§tlr. Fııkat bu 1tararnanıenın lıırtnd:ıld vahşi ve kanlı reJlml, Al • 
den knmçı Ue aıkııtınnakta, zayıt ve metnl n~redllmemlştlr. · man makam?armm insaniyete sığ • 

hastaları 61dUrUnceye kadar döğmek. tnu vııbşlllğlnl bu Hitlercl haydut • 
AGIR YARAULAR Öl..DÜRVLDO tedır. Ukrııynada Çernukiıı kampın.. ATEŞ HATTINA lar:n esiri olan kızııordu kumandan 

do emre kartı en kUçtık bir ltaataız. SVRtlLVYORLAR ve Hlterlerlntn çekmek mecburl~tı.n. 
Temmuz ayı içinde ŞumUlno lstae. llk yap::uı esirler s!BtemJI bir surette Alman hUkQrnetl, LO.hl mukavclcnn. de ltaldıltııı.n bUttın ıstırnblan labnt 

Yonu yakının;ta, AJmn.n kıtaları ağır l:auçuk sopalarla dHğUlnıcktc vo lh • mesının yedinci maddesi mucJbtncc eder. 
Ynraıı bir Rus asker grupunu esir al- baraız hemen öidUrlllmektedlr. Bu esirlere bizzat kendi nskcrlcrlne veri. BUtlln bUnlar, Almnnyanm mtımetı 
mııııar ve hepsini OldUrm~erdlr. Ay. kampta yaınız 17 eylU!de 95 kl§I kUl'lt len aynı yiyeceği .. -ermek mccbunye- sillen tnra!mdan imzalanan beynel • 
nı ay içinde Biclorus cumburiyeUnln §Una dl.zllmlştır. Sovyet esirlerin~ tlnJ zalim bir tarzda lhla.l etmclttodlr, milel anl~omuı.l&nn isyan ettirici bir 
Bortssova şehrinde Almnnl1'r. ıuzılor. nakil esnasında konak yerlerinde de Alma:ı ordusıın:3ıı asker azlığı cıoın tnrzda lhlAllnl tqldl eder. 
du askerlerinden aldıkları eslrlcrt ar. onlarn karçı aynı vn.b=1 muameleler yısUe. HIUcrcl cs!rler b:ı.kkmdo. Al ~ Sovyetıer blrllğl bUk1Uııet1, diplo • 
seruıı: ıle zehlrlemışıerdlr: Ağustos a. yspılmnktadır. Ukraynada Demla manyanm iınZtıladiı;t. 1007 mukave • maUk mtınascbetler idame ettiği bU .. 
Y:nda Zabolotoye köyUnUn cenubund!l. nolca köyUnde cs!rlere yemek olarak lcııamesl hUkUınlcrlnln t.amıımııe nk. t{ln mcmıoltellcre bu korkunç va.kala. 
Almanlar ba:ı> meydanında 17 yaralı biraz pl;,m~ ekmek lurmUBJ veriliyor. sine hnrel:ct etmekte ve can!y:ı.nc bir rı blldlrll"kcn, bu barbar ıı:ı.rekeUerl 
IUıkcrt estr etmişler ve bunlara Uç Estrıerln bir eoğu açtıktan ö!Uyor. u. tarzda Rus cslrl rUıl ammıe tehdit ve en lptk! t lnsanlurın knnunıarm:ı 
!:Un yemek vermemişlerdir. Bundan cak yerlerd~kl knmp'ara gatUrUIUr • ederek ve kırb!lÇ aıunda lı;leterck cep aykın olnrnk esir l~ızılordu ruıkcrlen. 
srınra ·kantar lc;!nde bulunan bu 17 !.ten oırıatn esirler yoıd:ı. öldUrtıımektc. heye mUhlmınat t:ı.şryan nokl!ye ltOJ • ne Alm:ın malmmlnrının yaptığı valı
csırı telgraf direklerine b:ı~la:n.şıar. dlr. Sovyet uıılrleri Koroldan Ukray. lıırmdo arabacı ve şoför olıırak kut. şl muameleleri bUtlln dUnya önllDde 
aır. Bunıardan Oı;U ölmUş ve gerı. ltıı- nnda Semenovkaya sötUrlllU:ken yo!• ııınmaktıı ve ouni ra ateş hattına protesto eder ve bundan doğan mesu.. 
lnn 14 a teğmen Rlablnln ltum:ı.ndna da koşme.ğa mect:ur edillyorıo.r. Aı;lılr.. bar~ matzcnıcsl taşıttırmaktndır. Bu Uyctl Alman asker ve s1vll makamlıı. 
8Jnd:ıkı bir tank müfrezemiz Wrt\ftn. tan vo yorgunluktan dUıenler derhal wrctla Hltıcrcl Almanlar, cslrlcrin rmıı ,.e Almanyanın cani hUkdmet.ne 
dan kurtarılmı§tır. öldUrUlmelttedlr, harp Cıı.nllyct\lc alAkalı lşlCTdc çalı~ • ytllder, 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!:~~~~~~~~~==:!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 
~~dedin? Mardin ylıtiı Sen ona gönlünü kaptırırsan Diyerek, höcresinden cık • se, dur da 
~Je C\o~;ıbış mı?_ . h sefil

11 
.. dırs~n .. bed~aht olur · ~'2(~-~aı;fo ~ll'.-.1 ~~~- .. ::; tı .. Ydavdaş y~vba~ zind

1 
anc;nın Bastığın yerlere yüzüm Biı· 

~·· . .ı·-~u ~ıre eye· s;:~. ' cmıyor ınu • • • (/<:. .,/./IJ (/(/(5; (5!.J!JıJ.,, \ iki o a an ı nret o.an kale Teyi.m! 
~ ıı"!tü.1? f. ~~ıtlin yıldızı - B·Jnu, kızının istıkbalı. içindeki· dc.iresinc doğru yü· Diyen 0 d~ğil miydi? 
"~İ·blıC'·una gamefre baır ni düf}ünmiyen ahmak babn· rüdü. Yıldız bunlnrı duyunca: 
\' ~' a? ! hır söv ler. Tahir hem kaleden kur · - O beni görürse, Zühre · 
~ k·t canım. B~n l::o.dm- - İyi ama, benim mah • tutmak istiyor, hem de Yıl· yi çabuk unutur. 

)ah trlt".ıp bucal: buca!c kum olduğumu sen de unu • YAZAN: IS!(ENDER F. SERTELLi dızın p.ençesi.1.e düşmemek Diyerek, Tahire abayı Y!l· 
d d'ltn. Beni ne diye ha· tuyor musun? • 8 • için vicdani le mücadele edi· kıvermişti. 
t.ı- a çağırıyor? Cuna - Hayır. Um.ı"4muyorum. yordv. Zr..\:en Yıldızm da bütün 
t·~· Fakat. senin aptallığına §a • edeceksin? O. Mardin hava• nın dairesine eidersen, ·Yıl • Tahir kendi lrnndine: ömrii •diğer ıra!ılukalr g"bi· 
~~~:aeız s:=ıi seviyor .. şıy;,rum. Burr..sı Nur B~ba li~i?~eki bütü.n bektaşilerin dızı ornda yatakta görecek· - Kabahat bende olc1u. kale içinde geçmiyor mıydı? 
~ ... ·~:r.ıyacak ne \t:.r? mn elindedir. Eğ~r sen onun pırıdır. Hepsi onu ı.;aynr. Sen sin! Haydi, onıt sevmesen Bu kızt\ ilk 1·astladığım za • Bıı znvııllı h~ağızın o • 

~ 'itn\.görm~'t islcdiLınİ kızının aşkma mukabele e · onun kızile nereye gitsen hi· bile, keçiye köprüyü geçin . man: teki malıkQrnlardnn, ne farkı 
~ euı sana? chcel< olursan. Nur Baba se • ~ay_c ve iltifat, yardım gö • ccye kadar Abdı.:rrahmançe· · Güzel faz ~iraz clur, yüzün vardı? 
O~ Bab~.. ni buradan pekala kaçırabi· rursun ! le~i dedikleri gibi, sen de o· göreyim. Gerçi Yıldız istediği za • 

~I> ... '-.dam da çek reniş lir! Ve soranlara: "Ne yapa• Tahirin l:afasına o cırndn nun yüzüne bir müddet gü - Sana ıstı.raptan çelenk ö. rnan kaleclen çıl:ıp le.nı ıl· 
·~1nın bi-i. Kızım zor hm? .. Kaçmı~ .. " deyip geçer l~alede~ k&çmak filtri girmiş· iüverirsin: ~ reyim! aileleri ziyerete gide:di a • 
fie? çıkare.cak. - Beni dışaTda yakaln • t1. Tnhır kacmak hevesine Demi~tim. K .... ~ke onunla ma, ne de olsa gündüzün ae· 

ittaşıle-rd-e bu, ayıp mazlar mı? kapılarak, a;kadnşınn fazla Kaçmak ve lrur'Lulmnk konuşmasaydım. · zip dok~hl.tan sonra tel ar 
~r.\, IV!adcmki kızı seni - Bu da senin bileceğin bir şey söylemedi: hevesi Tabiri harekete getir Diyordu. Tahir, Yıldızı çi· hılc içindeki evine d~nerdi. 

\ l:.:al::"~ma ha:let.mek bir jc;tir. ln":ln isterıe, dt ar - De:r: ek ki, zindancının mişti. leden çıkarmak i~in, yalnız Bazan evden yeni knloden 
a~ d:ı. k~··'• yıl l:ı:~çal< nezeb~!ir. kızı şimdi b ... :ıi gUrmek fot' - Ah, ş11 yü!aek ve kalm bu be~~ti nıi sövhmişti? Bu· {fblerc" .. okağa çıbuna :-1 

~ : ~asıl baba, a.eanım? Hem Nur Baba gibi bir ha • yor, öy!e mi? duvarlar:n öte;;ine bir a~a uun ıonu da vardi. dn vaki :'i. f 
O bir mahJcumcluı·. min olduktan sonra ne keder - Evet .. evet .. Nur Ba.b11.· bilsem.. Zülıremin ;yiizünii nörcfi~r:. {)pt·· •ıı . 



(~ olrt.a -~ yfl§larmda temiz bir ,. · mensup 
llılflB .P"md&lr1 ~ ~ .. 
omıa~ blrlllıw r6adl"ril""'4r) 
t~VLENME TEKLtF'LERI, tş ARA 
'L\ , lŞ VERME, ALIM. SATOJ 
ı.:lbl ticari malıJyett ilah olmıYILD ~ 
~-tık llAnlar paraınz n~rohmor. 

bir e'l.1 olan bir bayJ, • •· ·mık ta. 

temektedlr. Tip mevzuubl.h3 c!rğtldlr. 

ouı da olabllil-. (Knn) remzine mllı.ı., 
eaat. - 17 

:/o YR!J 29, boy 154, kilo 52, yUksck 
t.ah811li, iyi Usan bilen, haftada 8 s .... 
at meşguliyete mukabil ayd:\ 110 lira 
kazano.n. esmer, gUzclce bir bayan 

;;. Yaş 87, boy, 160, llD.n§Ul, aylık öğretmen, askert veya sivil bir dok. 
.K&ZanCJ 120. l~ Ura, bir manav dllk.. tor ve;,·ahut yüksek tahsilli kaıuı.at .. 
kAm bulunan bir bay, balılc etinde 1 k4.r sahlbl herhangi bir meıılckten bir 
namuslu, ev işlerinden anlayan dıırtlst hayla evlenmek lstemcktedU-. Ciddi 
25-35 yll§lannds bir bayanla evlen • taliplerin sarih bllviyct ve fotoğraf -
mek 1Btcmektcd.1r. J!\rile (GWen 81) remzine mUnc:ı -

Eyüp iskele caddesi 11 numarada at • 81 
bayan Sıdıkaja mllre.caat - 16 ~ Ya~ 23, boy, ı, 74, kilo 72, w yıı h 

<\' Yaş 20, boy 170. kilo 62, 50 lira ve kıvırcık saçlı, kahve rengi g<Lıa, 

licreUl devlet memuru bir bay, 2C.'l0 yakışıklı çok güzel bır vücuda malik 
tanınmış sporculardan bir bay, eat'l§m 
kumm! kız veya dul bir bayanla ev • 

DURUŞU KLUKLARI 
ve LEKELERİ . ·,, 
nası\ "SiLMELi 

* 

Bu yeni ve 
f!lanı hay~et 

GUZEl LIK 
REÇETES iNİ 
tecrübe ediniz. 

Clld hücey. 
relerinden 

lstlhrııç edı 

len ve genç 
ve saıtlam 
bir cildin 

·- unsurlarına müşnblh olan ye
ni ve kıymetU blr hilH\sa. Bü-

._ tün dünyada tnn~ bir clld 
mütehassısı tııra(ından keş

fedllerek kemaU itina ile se
çilen hayvanlardan istihraç 
edilen ve tBloceb tabir edi
len bir cevher. şimdi clld 
gıdası olan pembe renkteki 
Tokalon kremlnln terklblnde 

· mevcuttur. Bunu her akşam 
yatm.azdıın evvel tullanınız. 
sız uyu!ken elldlnlz bu kıy
metli unusurlıın masseder. 
Her sabah uyandığınızda 
clldinlzln daha taze, dahn 
genç ve daha yumuşak oldu
ğunu görürsUnüı. Gündüı

lerl (Yıığsız - Beyaz> Toka
lan kremin! kullanı.nız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadın 10 ya.ş gençlcşebı:. 

llr ve her cenç klZın gıpta 
nazarlle baktığı şayanı hay
ret bir tene malik olabilir. 
Tokalan kreminin müsmir 1 

netlcelert garanUlldJr. Aksi 
takdirde paranız inde cdlllr. 

tenmek istemekU!dlr, (Boka §Bmplyo.. 
nu) remzine mUracaat • 19 

JI. Yq 22, boy 175, kilo 77. üniver -
sıtcy.ı devam eden, vo!<ti hali orta bir 
aileye mensup D.8il bir en.ç, temiz bir 

j aileye mensup ev işlerinden anlayan, 
orta tahslllf, §en ve gllzCJ b:r bayanla 
evlenmek istemektedir. (Asil) remzı. 
ne müracaat . .. 20 

. '• v• '$C1 aravanlttr: 
:;. Lise mezunu. askerlikle aiA.ka;ı 

olmıyan, devJet mUP.sscselerinde çatııı 
mıt ve bonscrvısi mevcut bir bay, her 
hangi bir ~tc çn.lııımak t.stemektcdir. 
Ta§raya da gidebU!r. (tnvaat 15) 
rcmzlno müracaat. 

.Y. E'Akl yazıyı rnlikemmel bllen, mu 
hasobedcn anhyan, daktlıoyu iyi kul
lanan, askcrll!tle lll~lği bulunmıyan 

?C li8<?yi iyi derccc 11c bttlrmlş bir 

genç, çalışmnk ıstemektrdlr. ( A.N. 23) 
remzine mUmcruıt. 

.Y. Ll:ıc mezunu, el yazı;ııı ve riyıı.zi
yesi iyi bir genç, en aşağı otuz lira 
licretlc herh:ıngi b!r mllcsıtesedc iş a . 
rnmaktndır. < A.R. K.) remzine mu .. 
racıı.ıı.t. 

lf. Pcrto\-ııiyal llscalnin onuncu sı -
ntfrnda olı:uyan bir genç, herhangi bir 
,ııUw'.lSCSCdC kAtlp:lk gibi bir l!j aramak 
tadır. f P ovtcvnlyal l :ROSI 6lllıf 5/ 5 de 
266 Turgut ~kıLla mtlracant.> 
~ Ortamektcbln birinci sınrfmdan 

çıkını,,. 16 yqwda bir genç iıcrhangl 
bir mllcsscsede herhangi bir ~ı yap• 
ınak istemektedir. ( Fınd~luı Canfeda 
çıkmazı No. 12 de :M:ehmede münıt'.a
ııt. 

~ Lisenin ııon sımfrnda ol:uyan 
yazısı gUzcl, hesabı kuvvetli bir genç, 
öğleden sonraları çall§mnk ieternck • 
tcdlr. (D,4) remzine mlirn.cnat. 
~ Ticaret liseslnin son amtfında o

kuyan, mııhnacbl:! ve ticari bilumum 
hllgtlcre vAkıt bir genç iş a.ramalt • 
t.ııdır. 1ııta t!Jıtlk tc yıı pabll!r. (1, T. 
l{ut) remzine mllracnat. 

4 Orta yaşta. tUrkçc \·e franııızca 
bilen kibar bir bayan, ev id:ıl'esiyle 

veya beş yaşından bUyUk çocukların 

terbiyesiyle meugul olablllr. Baynn 
lara. arkndaı;:ıık tn edebilir. {Maro 41) 
remzine marncan.t. 
~ Ünivoraıtcye devarn eden, muhıı_ 

...ebe ı terinden anlııyan, riyazi!·cısl 

lruncuı b!r go.nç, hwıust hfr mllc880-
sede vcyn ticarethanede öğleden ev • 
vel yahut sonra çalt§mak istemektt-.. 
dir. Mc§hur ve emniyetli bir avukııb 
Jrofil g1SstcrcbU!r. (R.K.) remzine ma., 
:ncnet. 

:t. Lise tah.Blllın vardır. Akşamlıın 
saat, 6 dan 11 e kadar bclJ saat mat.. 
baalarda, husust UCllrQtııanelcrdo, ı.. 
darehanclorje mu.sahhlhllk, kA\.lplik 
ve buna mtlmıuı!I yazı 1.§lertnde ça • 

llfmak l&ttyorum. Oldukça sUratıl 

daktilo yazanın. En S.:>n D:ıkiknda 
(0. Saadet 7) n.ımzlne mQrncruıt. 

• U9e 8Clll mut talebem bir :en<:' 

. ... ... .. . .. 

-

rı a! mür akabe komls~ronandan ~ .... "",.."":.t"' .. ""~ ..... "",..'"''c .. ""~"" ... "",."",..""~"",..'9'.,..,..,.'"'~ 
t:fl.n No. ı:a ~~ Halk için yazılmış tıbbi yeni c.er Of 
ts~anbul §ehrı dahilinde canlı, toptan ve perakende et fiyat?.nn aşağı- ~~ K A o ~ LA R o A E R K E K l ER 

{}aiti crekild<' tesbll cdllmişt.lr. ~~ u e 
Bu ff)iLtlardan fazlaya qatl§ yapan'ar hakkındrı. mUli korun-na ka - ' ~~ İ ' 

···:::.:: ...... , ~~::~"'" ·~:~~§;:- ~:::~;'.:, ... : ~ B El S O G U K L U 6 U HASTALI C ! 
Dağlıç, krvırcık ~ 62 60 72.M ~ I O ıtP 

- ---------------·---------- ~~ (Bal.lı.m1 ve tutulmamak çareleri ) Müelli i : P~ 

1 
ı eniz tav azım Satma ima 

Bcmt SJGDD ıl~larR 
,.._._._._._..._ .... t>.-. ..... ,.....,,_.,.._. ........ wr~--cts--. 

1 

J 
l - Ta.hml:ı <'dllen bedeli (1239S.7•) Ura ol:ın 9999 kUo 10 ve 12 nu

mua Çinkonun 2.12.941 salı gilnU ııaat 14 te ı<aımnpaşada bulunan deniz 
levazım satınalma komısyonunda pazarlığı yapıt.a.caktır. 

2 - İll• teminatı (914.91> Ura olup şart.namesi herglln iş saati dahi • 
tlnde mezkQr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - lsteklllerin 2 ::ın sayılt kanunun !sted'ği vosaik!e bırllkte adı geçen 
komisyona mUrncaatıan llb olunur. (10405) 

• • 
1 - Tahmin edilen bedeli (2127.00) l!ra olan 500 ad"t buran:la fırçası 

100 ııdet tahta fırçası, 1500 n:let bo~da fırçs.vl, 500 adet c;-.ıı:ı~ır Cırç:ı.sı, 

00 adet bada na !:r . uıı, ıo:ı elet nbdJ:>thane tırç:ısı , 530 ııJ:ıt yaJ fırçaaı 
500 a d ... t toz frçasının 5.12.9.U cuma gllnü saat 14 t • .. (ıı.sımı.>~ada. ouıu • 
nan deniz levazım ımtınalma komısyonun:ı:ı pazarlığı yapı a::ı\ttır. 

2 - K l ti tenılııatı (409.13) lJra olup şartnamesi herglln iş saaU da • 
hlllndo mezırur komisyondan bedelsiz almablllr. • 

3 - :t.ııi'ekhlerln 2490 sayılı kanunun lstedl~ı veaa.lkle blrllkto adı ge-
cen komlsyaoa mUracaııua.rı llAn olunur. (10469> • ı 

~ ~ .y. 

1 - Tahmin olwınn bcdeil 8400 lira otan 40.000 kilo nohu':lun 10 blrtr .. 
cite§rln 941 çnr;;.-ımba gllnU saat l~ to kapa! ZSl".fla ekslltmesı yapılacaktır. 

2 - nk teminatı 630 J!ra olup şartna.mesl hergün komisyn.dan alınabilir 
3 - lsteklil<?rin 2~90 sayılı knnunun tarHatı dahlllndc ta:ız!m edecek- ı 

ıerl kapalı zarfla:pıı en geç belli gün ve s:ı.ntten bir saat evv~llne im hr 
Kaumpaşada bulu03n kom!syon başkanJığmo. mn.kL..ı..: ıııuiiau.l.ııJ,;ı \'o:ı.we • 
lerl. (10252) 

25 adet dl§ ld.stık 32X6 
2l> adet iç lA.sUk 32X6 
1 - Tahmin edilen bedeli (5190) l!':"D. olan yukard'l c'nıı ve mll<hn 

yazılı llU!tlklerin 1-12- on pa7..nrtesl gUnll saat ıı de KaııımpııJada bulu. 
nan deniz levazım eatm alma komLııyonunda p:ız-ırlığı yapılacaktır. 

2 - KaU teminatı (778) lira (50) kuruş olup '1 rtnıı:nes\ l fi sr> atl 
dahilinde komisyondan bedelsiz alınabılir. 

3 - lsteklilerln 2490 sayılı kanunun lstc:Hği ve3:ı.iklc blrllkte belli 
gtın ve saatte adı geçen komisyona ınüracaaUan llA.n olu:ıur. (101i>3) 

l!~leden sonra çalışmak il.zere ~ ara. 
mnktadır. tO.H.A.J remzine m\lraca. 
at.. 

cı Ortamekteblo sekizinci amıfındıı 
okuyo.n bir ccnç tş aramaktadır Bl• 
kırtuıycc1 ve kitapçı dUkkQoında 4 

sene çall§mı§ olduğu tÇln tc.zglUltar 
lığl tercih eder. n ... 0.F') remzıne mu. 
rncaat. 

• Sinemacılığın ber tUriU l.şinden 

ruııayno, 12 sene sinemacılık yapmış 
lllr gene berha ng t bir sioeına.cılık ışın 
de ç11.lışmak ISt('mektedlr. <İşlek> rem 
z!ne mllracaa.t. 

ISTANBI 'L BELEDIYESJ 

111
1 

ı' ~llı ll ! ŞEHiR TiYATROSU 

l I il TEl'~BA~I 
oııı.uı Kısr ... ı..~o,ı. 

• 11111 1 
... k~rı ,. ~'il 18 

Merdivende Bir Işık 
c * ıc: 

tıtlkl!\1 Uaddcsindc 

KOMEDI KISMH'DA 
Bugün GUndtız 14 cıe: 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20 30 cıa 

SAAVET YUVASI 
• Lisenin ıı~en kolundan mezun -<>-

muhtelif ortame!cteplerdc öğretmen Bevofilu Halk Sineması 
Ult yapmı~. hueusı blr ~ol~ tale be ye Buı;lln S bliyük FIJım birdrn: 
tJ~Urmış bir genç. lise ve ortaınck ı - Öl:Ulren Örümce.ti _ Bu\ilk 
tep tıııebeıcrtne ıılmancs ve nyazıye Ser i Tekrnııı birden, · 
acralcr! vermcl< istemektedir. (H.A> ı - f..orel ltarctı _ Kaeı Kudel\ler 
remzine müracaat, Türk«- ~zlU. • • 

• ıs yaşmdn. ucaret mektebi mo • s - Rlyo Grandt owıı. 

zunu. steno ve daktilodan o.nlayan bir ================= 
gene tahstllle mUtenııslp bir ııı arama!< 1 Aldırınız: 
tadır. (Katot) remzine müracaat. j Aa,.&..dn 

1 • ...-ı.· rem z?ert yn:r.ıh olan o. 
• Kabata~ llsea!nın be~lncl sınıfında koyı;cularımrun naml:ırın:ı ;eıen 

okuyan bir genç, mıı.l§etını temtn et. m ektuplan ldarP."~-emı··'"' ....., <.ueıı t paı,ıır 
mel< lçifı hergün öı"tl~dcn aonra c;aıı~ lan tınrtç) her gUn ııab:ılıtaıı ÖGkt:e 

mak lotcıncktcdlr. Daktllo vo muhıı.se kadar ,.e Sü&t 17 den 90nra aldırmı.. 
beden anlar, <K. Evveres) remzine 13rı. 

mür caat. ı (lI.90> (l{ardeşlerı tlııgel 27) (Saf) 

• YUksek ticaret mektcb~ı:de oku • (N.Mruıkeli) (13 Işın) (P,1.24) 
yan b!r genç, mıııt bil' müessesede öğ. (Y . .M. 71) ITcıneı ::1 (S.A.ı (H.K.:::U 
leden sonraları c;al.ışınak !Stcmektedlr. (B.:ır) (Y • .\lun) (Nil) (Deyer) 
(Özcner) rcmı:lne müracaat. (bM r sl) (Teoman23l ıL.S. ) (0 nlt) 

• Yük~!: lk !sat ve ticaret mektc. (li. V, l CM,A,K.) (Mı.uu.er Hopl!ı:ı.. 
blnın lklncı sınıfmJa bulunan, bcsııp IO) (27 F.G, ) (Sermin 17) (İlltn) 
ve riyaziyesi l<uvv~tll bir c cnç; öğle • ,. (GllçlU) (~ Ayd<>t,~) (S. Harika) 
deD eonrıwm çalı§n.ak 1steınektedir. (Yüksek mllhendta) (Leman Y.) 
(A,R s. ı remzine mll·a caat. (2T F. 8) (Bcnaiz) (ZUbal 2) CT..20) 

• !U:mektcp mezunuyum. Blraz da (H.K.Dlnç) CD:ıhar çl~'"!:>i l ) (4.A.Fen) 
daktılod&n anlıyorum. 22 ya,:ndayım (''Bnr,, "~::bay., "lfn?ı aç, rem•-., 
Hususı veya re mı bır mUes.'!cae~ 

1 
ler..ne gelen mektuplar blld.rdllkıcrl 

~1ııpnak istiyorum. { M,G.) ı ~ ~-) 

~~ do.'ztor Cafer Tayyar Kankat 
~~ inkılap "Gtabevi fiva h 1 lira . 
>.~~~-~~·.....:...t~~ ... ~:w;ai"'-v. 

i ıar c d.S.<er .(llaaıı ıln.a'" 1 
s1cu1ilu Levazm· ctflı.r 1 ıg 111uerı terıeeP 

-Z•ıı•a•a•t veklıatını.n Es~<:h.rde Çırçır ı.e.,uk ahır Alpu. <it~ 
alına ... ak tomruklcırın vek~'e~çe verı!~~~ • .::b:ı:h göre imalı !.fi Z 
ekslltmt?ye koauımu,JtUr. lha cJl Ankara..ı.ı M . .M.V. satınıUlllA -"-,,.S 
da yapüaca.kt.ır. Ke~lf bedeli 22.419 ı.ıa 3:'1 kuruıı kAti t.eını.ıısU t:ııf" 
9'.$ kuru~Luı . !'aılplcrLD l.l:l.9.U gUuü saat ıc cJa Komisyona golJ' 

tl40 • 0~02 _. 

2:>~ zer liralık l:t! kalem fırı::~,: kuru gttrgen olunu ~ 
tm alınacaktır. Uıalelerl l ve 2.12,9U gün eri Hadımköyde ~~ 
askeri salınalm& kom:syoı.unda yapılaca:ttır. Tallplerln beUi 
t.emı.ııauar.ıe koınlayonıı gelmeleri. U49 . ıo504) fi 

.. ;y. 4 f"!, 
1000 t.on saman BakırkvJ' ve civarında.k1 lata.ayonlara te9ııııı "':/1 

. 51• 
pazarlık a satın alınacakUr. Tallplerln 325 llra tam\natlarile · ı;' 
ma gUnil saat U te Bakırköyde a.:;ker1 satıll&lma kom.i.By1>DIJll~ı 

(1'199-1 ~ 

lf. :t-.lf ııU;~ 
AşaCıJa yazıh mevaddın pazar.ıkla ekslltmelert 1.12.90 ı6 ıetl 

le Ya.ovada askerl stıuoalma koml.!yonunda yapıl&c&kta. Te.111' 
vakitte komL yo.na gelmeıen. ll.30;;'. ) j19) 

Clnsl lıiı ı.tan Fiyatı 

lruroı 

65 B ~j'S.Z t>eyn\r 
Ze~ t..n tnnesi 
SaJeyağı 

kl'o 
2000 
6000 
1000 162 .;' .. ,,,. ~·~ 

B eller t ıo::u 15,5 kuru.şt"o 200 •On k .. ru bakla pazarl·'ılıı ""
16 

ıJ 
c.nktıı. llk temln:ıtı 2;:::5 Uradır. Tallplerın 7,1:? 911 gU.ıU • at 
boluda askeri satmaıma ko:nlsyonuna gelcnelerl t ı:;.:ıı.ıOjJ3J ' 

.lf.. ııt;tl' 
Beher mtıtres'.ne 29 kuru7 75 sa'l tim fiyat tahmin edilen 300 s.ı• f 

metro çama11ırlık bez pa.t.arlıkla eksl tmeyo koruuıı.,tur. thale.31 .,, _,;1 
ça r;amba glinil saat 11 de Ankarada M..M V. ııatınalma ko'\lls)'o01" ~"' 
pılncalttır, EvS!I! ve .:ırtnames. $93 ıtur.ı,a kon!syo:ı:ian aııııı~ tf 
tckll! edeceklerı mil:tar UzerlnJı:m kanuni kaU temlnatLırtle 
komisyona g~lme!erı. (1~07.' 0514) f 

,,,. :ı. .lf --~' 
As. Doktor ve tatbikat okulu otopS1 bln'.lııının 23 202 lira 15 ~ ,,,/. 

şlf becıell• Uetkat llA.vuı 5.12.941 cuma g1lnU saat 16 da kaV-U "Lı/ 
ci tmeyc konmuştur. lhalesı Ankornda M.M.V. ııatınalma k0~18 ; f 
yapılacaktır. İIJ( teminatı 1740 lira 16 kuruıtur. Keştı evrak• ""' 
kom.syoodan alınır. 1'al:pıerın kanuni vesika!arile tckltf mektt11'

1 

le saatincıen t>lr saat evvel kom syona vermeıen. (1419-10100) .J 
• :(. . eti ~f'ıı', 

120.000 kilo kuru taswye alınacaktır. Kapalı zartla euııtııı ~I'. 
gllnU mıat 1~ te lsJ.:c.ndcrun askeri satı.ıatma komisyonunda ).,, 

0
.J !' 

Tahwlu b~dclı 2'V~ ııra Uk teminatı 2160 liradır. Taliplerin ~ 
l<n' a.l'!le teki ı n tklı.:pıarını ıha le eaatınc:ıen blr saat evvel kolll 
meler!. {1423.. 10104) ;I 

• :f. .v. ' 41.~ı 
2360 ton odun panrlıklJ\ sn tın alınacaktır. Tahmin bedeU ~ti f' 

ilk teminatı 3717 llrauır. İhalesi 15.12.941 gllnll saat H te !l .ı•" 
wıkeri satmalma komlayonunc:ıa yapılacaktır. Taliplerin be:-11 ~ ./ 
misyona gelmeleri. (l4Gr .. ·0314ı ~. 

' ._ __ ı_s_ta_n_bır.,u_ı_B_e_le_d_i_y_e_sı_· _i l_i_n_la_r_• __ /__ 1 
Belediye ııutane.e.rıle latanbw sart hastalıklar mllc&dele ~~ ~ 

alınacak muhtelif kuvvette 2SG4 adet elc':trlk ampulU ile 37.f • ~ ,.,..., 
~ık eksiltmeye konulmugtur. Me<:mu•Jnun tahmin bedeli aı7 ft~t -~J 
ve ilk teminatı 106 Ura 28 kuru~tur. Şartname zabıt ve mtıallleı.J fi ~ 
IUğU kalcmlnde görülebıllr. İhale 8.12.9U çarpmba gilnll saat J~,-, 
encU:mende yapı'acaktır. Talıpıertn ilk ~m'n&t makbua veff' _..P 
ve 941 yılma alt tıcaret odası \'e!lka'arıle ihale gtınU muayYell ./ 
ımı eııcnm11r.de bulunmalan. (10067) ~ 

De•let Demiryolları ve Limanları ftleuıae~ 
Umum idareı~inlan ~/_, 

---------------------- 'Jlll1~·~ Türki.,·e • FrılllkO - Helenik • Bu' gar dcmlryol tdarel<'rl 1'.., url{("' 
~ya nakllyatma mahsus olmak Ozerc l.8.937 tarih!ndcn muteber 
l.12.9U t&rtbinden ltlba.rcn IAIY~r. (10481!, 


