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diin Millet Mec.lisiıide 

VA.KIT VURDU: ISTANBUL 

söyledikleri 

Milli Şef diyor ki: 
Hür ve ~er_e~lı vatana faydalı olabilmek 

hepımızın tek batdlvarhğıdır , 
1~ Siyasette ana tem.ellerimizin ıatle ve acık olması.nclan 

kuvvet alıyoruz. 

~ Vatanclasların ıelcimetine aykırı olarak cloğru ve ka 
naatli. yolJan A aapacaklam, bulanık zamanda siya..et 
veya tıcaret karı arayacakl«ra lffıskin, kati olarak kar. 
sı koyacağız. 

:;. Meml~kc;t.in her kösesindeki. •amimi birliği ve Türk 
clevletım ıclare eden Bii)'iik Meclise ve Cumhuriyet 
hükumetine karsı milletce gösteri-len itimaclı aevincle 
görüyoruz. · 

:;. Almanya ile 18 haziran 941 tarihli dostluk ve saldır
madık mualıecleıinin hükümleri her şart içinde mah. 
lr.ız olarak devam ediyOlf" ve eJec~ktir. 

Üç aydan beri ilk defa 
olarak 

Alman tayyareleri 
Dün gece 
Londraya 

akın yaptılar 

ı· -- 3 '1inctide) 

Tulada 
vazi9et çok 

. vahim 

F. n kıtaları yeniden 
harekete geçtiler 

üç Alman tayyare.i \'1§•, % (A.A.) - Ofi: 
düşürüldü Almanlar Rtmyads jlerJcmekte 

- devam ediyorlar. Rusla.rm vaziyeti 

Moskovaı• 
karşı 

Almanlar., 
tazyik teri 
şıddetle 

ı devam ed~yor 
l .. _tl&Almaml•A 

1 
•ftlldırı gHtlı 

! p111fledı 
X..-.. S (A.A.) - (B.B.Q,,) 

1 Almıuılaım Moskovaya ka• ı-7• 
yikleri fiddcUe devam ediyor. F!~t 
btobir noktada Moekovaya d&tm f&r. 
ıa y&kla§'111&ml§lardrr. MoolH>vNıın 

150 kilometre ~nubundak! ·111ıa (ln 
tehlikeli mmtakadır. Tula R~m 
,.n e.kl maden aa.nnyii ıncrlNllkür. 

Rus ordusunun gazetesi olan («uıl 
Yıldız) Tulanm bilylik tchlikedl' ol • 
duğunu yazmıştır. 

MİLLi l}ICFİMlZ İNÖNÜ MF.<JLtı"F. GELiRKEN 
Anlaşıldığma ı;öre Mosko\·a etralın 

da "\"e diğer bölgelerde Ruslar mW.:a· 

bU hücumlarla .Alman taarruT.wıu dur 

Amerika da 
Deniz kav•etıerine 

yazllmak lçta 

Büyük bir 
akın var! 

L; / /d durmY§lardrr. Fakat Moskovnc çı _ n 1 z l q l lZ kan Pravda gazetesi .Almanlann Ko.s. 
koya mınta.kasma takviye krt.alıı-rı «f· 

ga Ze t es; tlrtUklerini ve yen! hücumlara itX•r 
landıklanm haber veriyor. 

k 
Dalın cenuptl\ Rus ku'"'•cUerl 9o • 

dll lj or i. • DCÇ nehrinin §8.rk sahilinde tu•un -
• maktadır. Arkada blrakı'an kttalRr 

2-0 gUn süren yağmurdan btlt.aklık 

Rusya Uzun haline gelen araz.ide harp cd r lt ~ -
- klliyor. Kız.u Yıldır; gazetesi bu cep 

hede Skotovatje §elırlnde \'ll7.lyetirı bir harbe pek c!ddl olduğunu yazmaktadır, Mıı. 
den kömUı11 amele~ıı askerlerle blıii~-

f..ondra, 2 (,\.,\..) - (B.B.C.) h d te ba.rp etmektedir. Stallnonun ~ k. 
Rubln Jemes, Amerika torpldo muh azır ır lôrriötre oenublmdaki yener eldıen,. 

nbinln b•r .Alman denlzaltıaı tara!m.. ..-çıyor. 

dan bntınımasr. Uzertne Ameı1ka dt. • Almanya harbi cabuk Kizrt l.'ddız ga.ıet.csı Kırım yukın 
ni:ı.: ıru,·vctlerlnc yazılmak için bliyük • . ~ lannda vaziyetin tehlikeli bir §ekli 
blr akın va.rdrr. Bahriye nazırı, dUn j bıtırmeye hazırlanıyor fakat aldığını, Rusların anudane mulınw. 
deniz talebelerine söylediği bh" nutuk. 1 savaşı biz hitireceğiz meUcrlne ratmen Almanlann ~ gür. 

ta demiştir ki : 1 . , evvel Rua hallarmda açtıkları gı:ıdi • 
Londra, 2 (A.A.) - (C,B.O.) 

"Amerika. bu savaşta :ıonuna ka • Ru:ı ordusunun gazetesi olan (Kı . ğl geıni§letmektc olduklanru yıu.ıyor. 
dar yer alacaktır. Amenkn sulh ya. zıl Yıldız) diyor ki: "Rusya uzun bir Bet"lln, 2 (A.A.) - D.N.B. AjaD61-
pars.n. bu ancak hakkın ve adalcttn harbe ha&ırdır . .Almanlar Rus coğraf.. nın s:ılA.htyeUi kaynaklardan Bğnıın • 
sulhU olacaktır dığlne göre, Aliııa.nkıtalan 3(1.ıı i»t.. 

.,. t h yası hakkmdClki fikirlt?rinln ne kadar t~n günll Ukravn•da sana'-'! .,,;::--e _ BUtün parti liderleri şidde le are • 1 Hlt '"!?" ,,._ " .,.._ 
ket ed!lmemnl istiyor. Bir gazete, A 1_ yanlış olduğunu anJıyncaklardır. • sinde mağlüp Sovyct kuvvetlerini tııı 
man denizaltılarım ara§tırmak için ler, Moskova.nm garbında RUBYanm 1 klbe de\-am ctml.§tır . 
lngilterede blr Amerika tayyare fü9· blttıt-mı zannediyor, Bu mazide kal • SO llkteırindc bu harp kesiminde 
stl yl'pılmasmı istiyor. dı. Biz muvakkaten bazı sınat fehir • 2.000 esir almm.ı(ltır. DU§man ıı.rdcı -

Sovyet tebliği 
J.ondra, 2 (Radyo 7,10) - Gece 

y&r:a Mo6kovada. neş'l'edilen Sov -
Yet tebliği: 1kinci teşrinin hldncl 
ğımü muharebe bütün cepıtelerde 
şiddetle 00..-am etmlştir. 

lerimlzi kaybettik. Doneç havzası, ıarmın g08terdifi mahalli mukavemet 
Lenlngratl tehlikededir. Bu vaalyet .Alman kuvveUcri tarafından her '-· 
güçlük yaratıyor. Fakat harp demek rafta sUratle kınlmt§tır. 
güçlük demektir. Yalnız Rusyada cif'. BayYera dağ kıtalan bir köpf~ 
tıı, kilometrelerce uzaklarda sanayi • hUcumla za.ptet.mişlerdir. Diğer bir 
imiz vardır. Her yerde petrol ve k~. mahalde tahripçi Sovyet gnıplan 1R9ğ 
mllrc msllk bulunuyoruz. Almanyll lClp edilmiş ve dağıtılmıştır. 
harbl çabuk bltirmeğc çab~ıyOT. Fa · BUttfu emareler, havalarm fcnıMı -
kat sava§? biz bitlrcce~-lz.,. ğmdan ve yollann bozukluğundan ôo.. 

ı .. ondra 2 (A·A.) - Üç aydan. hıı.k1<mda bedbinlik vardır, Tula.da. 
beri ilk defa olarak dünkü cunıaı- \•a:>.h·ct cok vahimdir Almanlar 
tesi gecesi dUşınan Londm üzen. ılerJ°iyorlıır, Ruslar ~ekiliyorlar. 
ne bir hava akını yapmıştrr. A 19.nn Kınında RuRlar Ahruınlan çevir • 
"'tce yans:ndan ev'\'el bitmi ve meık ~bbüsündc bulum:nuşla.r, bu 
kısa sürmUşt.iir. 1ki mahalleye bom teşebbü'.'I ~tices:İ'?. kalmıştır. Al • 
b""'ar atı'-·~ır. Ha.va karşr koyma man•-- .. ...;1.. 1 .. t .... lan ., 

1 
t 1 A 
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ğan 7.<>rluktarla dUşman ricalinin ani 
olarıtk vukua. geldiğini ve Ruıda.rm 

malzeme iUberıle e.bemmlyeUi kayıpla 
ra u!mldığını göstermektedir. 

ti 
Vali dıyor ki:· 

FIRINLARA ·iSTEDiKLERi KADAR 
UN OAGITILMASINA BAŞLANDI 

tWnck yemekten iba~ettir. Yeni 1 
çıkarılacak ckmeklenn evsafına 
gelince: Bunlar da tam::ımen has 

(De\'aını ·I ündidc) 

Çörçil He 
Baverbruk 

lki gündenbcri bazı fırınların 
önünde yersiz, sebepsiz bir i7..di. 
ham baş göstermiş, bu hal dün 
de devam etmiştir. Fırınlar ihti
yaçlarından fazla un temin ettik. 
leri ve gece gündüz dunnada.n 
ekmek çıkardıkları halde, frrm. 
lar .ı.şıri talipler kal"§tsında cr.

1

· 
kenden ekmeklerini satıp ke. 
penklerini kapatmışlardır. 

Vali ve .. belediye reU!i Lu~i 1 arasında 
Kırdar dWl bu hususta kendı4 I 
s!yle _görü.~n gazetecilere <lemiş_ Vahim glrlı 
tir kı: .. 

. ı ayrı!ıilları varmıı ı "- Her şeyden ewel bu. hır 1 
baleti ruhiye meselesidir. Ekmek ı 1..izbolı, 2 (A.A.) - Ofi: 
randımanının tebdil edilerek veni ı IA>ndmdnn muhtelif kaynakla.r
tipte bir ekmek çıkarıldrğını daıı gelen ha.berlcr, Çörcil ile Lord 
haber alan bazı telaşlı vata.ndaf;· Beavorbrook arasında vahim ~örüş 
Jar, ihtiyaçlarından çok fazla ek. ayrılrklaıı_ tneydann, çıktığını teyit 
mek al.ma.ğa başlamışlardır. Bu- c.tmektedır. 1='°roun harp kabine • 
nun neticesi olarak. bazı fırınlar ~ınden çekildıği. veyahut diğar bir 
talepleri karşılayaobilccek ka. nezarete geçtiği takdirde bu neti • 
dar E'lanek yetiştiremeımişlerdir. cenin İngilterenin vaziyetinde e -
Halbuki, düşünülse aceleci v~. hemmiyetli akisler doğurabifocek 
tandaşm bu iı_ıten temin edeceği 1 mahiyette olıwa.ğma i;ş..-ırct edil -
kaaa.nç daha iki gün kin, beya.z 1 mcirtedir. 

30.31 llkt.qrlndc çamurlara BB.plıi• 
nıp kalan 90 Rus kamyonu Alman 
kU\ vetlerl tarafından zapledllmJşUr. 

Malta 
itaıyaa ıayyaı eler . 
taı'al nctan ,adde 1tr. 

llomba.a•dı 
R.olrıa, 2 (A.:A.) 
Stafani ajansının hususi mu. 

ha;biri bildiriyor: 
İtalyan bombardıman te§ki!le. 

ri dün gece M:ılta adasının en c_ 
hemmiyctli hedeflerini moo.ir 
surette combalanuşl~rdır. Hava. 
mn müsaadesi, görüş şartlanmn 
iyiliği ve parlak bir ay ıştğl 
dü§Illan tayyarelerinin ortaya 
koyduğu .zorluklann ve yerdEi:i 
hedeflerin görülmemesi için sc 
maya çevrilen projektörlerin 
meydana getirdiği. m&nialarrn 
bertaraf edilmesini temin etmfr 
ve İtalyan bombardrrnan tayya. 
relerinin vazifesini kolayl&şt.11'
mıştır. 

Lava.nette limanı bombaaiı. 
man tayyarelerinin t4.."lı-uzlamw. 
en e.hemm.iyetli hedefini tetRi: 
etmiştir. Demir Wlerinde gemiic. 
re. doklara ve antrepolara. bii)ıQk 
çapta bombalarla muhteJjf t.oı 
isabetler olmt.JŞtur. 

Topane bölgesi "V'e Malta tltv 
yare lilllinı muvaffa.k~ boı · 
bardırnan ~-



s r eroiyesi ve 
ne!ediye dersieri 

Umumi ha;>atın tam bir c1tiJeD 
nltmda )Ül'ilmcsi lı::n, ltitap sayfa·· 
ları n ~J:ı ~:.ı" do!:hmuı beledi · 
~ e ı- • ı _reun lı&lddyle tatbil< e
.m. c i '.'.l bu ı.ananlan ?ınlkın bil 
me-;i lfurmdu·. 

Um i h Ula.m "lfttfen du·ar
l!ırı IW"lctmcyiniz 1'', tmr.ıvay18.A-m 
ç:ne, 1m•ıı{i;for ~t:ı.syoabnııa.: 

'1' erlere tül.Unu 'liııl:d" gtbl le\'" 
hal:ır asıl:ı.n bir meıWekctte, f1eh • 
rin ve sokakla.mı tor.tiz olmasını 

isteL ı.:.; ne bular bo~un:ı. bir arzu 
\e zt\.\nlh bir tcıncnnidir. 

Uöyl,. lc\iıa!ıı.rla her gtln ka~ 
lafJUj:;'llnız halde, aıldmlığuıµs bile 
~ok. Trnm' J.y lsfac;yonlarmda S.'lğ. 
lı, f;OllU f;Öp kutulan, göztimii&f! 
bir ''hıı.ttı dildmt" gibi batuğı hal· 
ele, bUetlerimlZl hllA llOkaklan. a-
tıyonız. Bu beyıızlı, sanlı, kmm • 
zılı nesneler, rüzgi\m) linllne dil~ 
mü5 yapraklar gibi, lıal<lmmlarda, 
asfaltla.nla uçuyor. 

t.lç. hatta dört aı1w1a§ kolkola 
gf rcrclt, gtıntin en 1'alab;\ık saat. 
lcrfm'le, ge!in gibi nazlı ruırlı, 1m .. 
ta kırıta yürUyorlar. Hattl. bu ka
darfa da k:ılsalar yhıe eyvallalı, 
ita~ taraftan gelen ti~ dört arka· 
ilSl}tnr:ıe kaldımnm üzertnde d11 • 
rarak, da.Idkalarca. görtt,ttp konu,. 
H11yorlar; 'e böylelikle .. el'lkl ltlr 
tabirle • mUnır 'e ubara llUUll o· 
luyorlar. Yani ~5 gell1e ••• 

Abclesti gelen Stü~lik ~p.'"' 
donunu ç&ı.Dp köprilnlln kenarma, 
Beyoğlu cadde&~, )~aaan lllle1'• 
danmm ortalık ye:rhle yapana 
kıl& t.cınc bayan \lA ba1 görd811l. 

BM dgnra palıetJerlnl, l!IOkaP 
hrlabp atw..ayan, baraunu stbokür. 
miyen, ~ ediğl elınanm, •tanenta 
ınamlallnanm ,.e portakalın kabak· 
la.nnı etrafa savurmaY911 kaç idil 
\aJ'd!r? 

Hele, tnı.nn ay gibi. tüael glW, 
'"&J>Ur 'e ilMı. ~lbi am._. malaıma 
yerlarc1e, 8.\'821 avaz fal'kı ıtö7l17ea 
nıtand ylarmıu ba1rkln ltünnet 
etm~~1J•, say~ "ietemll,.a, ve 
oihn.yet umumi istirahatt boan 

!Başma4ate.ew 
., -- ,.., ........ -~ 

Vakıı 

.Acın Uıı, "Zira! ulah&t:ta mabalU 
ihUyaçlara uygunluk,, bıatlılı:lı JUi • 
smdA §unlan yazıyor: 

Menıleketlmbln uui ~
J.atı ba.lmnmdan halı oklap mü. 
h1m blr hususiyet aynı __.cı. 

sıcak, mutedJI, llO~ ikllmleri 1ılr 
araya toplamlf olmuı ve 7~er 
bo lklhnkre mahsus ziraat .-U · 
Jerinc müsait balaıumıaulır. 

züppelerin sa.yı ı had iz ,.e hf'.sap 
bt:r.drr. 
~ t...mlljl bakımıadaa .... 

lcdJ7enln '"•hali yoktar, elemek de 
doğN ~. Fakat lualı da el. 
den ~ lknlldır. Halk, 
l<c,_.. teJarlle, 9011.adarnlm t4ımlzl'. 
ğile alfJmdu- olmaz, cactd.ı.rt, ao· 
kaldars mtlten.lfyen mlbehrafat 
il~ lleledqe ne ya.,.m t' •• 

Oeaa alsm dlyeeeblntı, DU11da 
lı:ı~dnllUZ. Fa.kat. belediye, ba ce 
zalvt yalını Mvalh lr~lı .....ı 
hak}nqda tatbik ..-ekte4tr. Köte 
l.'!l:lJ!~ hlr lmlt.çlaln durdaiaau 
;;iiren bir belediye ..... ara onan 
• ·nkan11a yapqv. brr.kolı. ıöti • 
rrr, fakat ~ tanıta Mbp tU
kürew, lllbnldlren lllrbll tatıuz, 
ha.ibda kaauq tatMk etmes. 

nöyle lılrook mhaller daha ya
znbPlr.ba ...... t ne Hizama ur? 
Her gtbl, hepimiz höyle ~ı 'e a 
< ıkb Mhnelel'<'ı ~hlt olmuyor 
m~? .. 

l>emek htediihn .... tehrlD te
mu 1'almuı ~in, her 1eyden evvel 
halka lılJ' !Jehlr ı.rbiyeel ,·onnoll • 
yiz. 

Bu nud olarf •• Her halde melr. 
teple... tataııbal heledlyesl, ya\Tll
larnnaa Wed.lyenin ne demek ol 
rluğunu anlatmak ,.e öf.rretmek i · 
çln, Maarif \'eklletJne müracaat 
ederek, orta okullarda bir d-ers a. 
çılına.~w lstenU:;ti. Aradan aylar 
geçti, cJalla 1ılr ses çıkmadı. 

Fikrimiue bu talebi ihmal et • 
n1emek, u.tünılle darmak IAznndır. 
Bugünden ümidim yok. fabt bu 
suretle, hiç olmazsa gelecek nesil
ler, §Chlr tcrbfy~ nedir, öiren • 
mis olarlar. 

Ceza meselesiııe gelin<'e, blüm 
helecllye eeulamnn "k ·u~faııdır. 
Fakat, Myle tlt' olA., hemen tat· 
blk etmek lazımdır. Ceza kadar, 
hemen tatbik eclllivenn~i d.e fesi. 
rlni artıracak bUyt~ .. bir amildir. 

Nekadar olı:ıa cefadan usanır, 
candll' bu! 
IJAEDRt 

111111' illa tetdr w ieffllertdtr, Bina. 
f'.naleyb ,..ineler ...._ ~Wlk~ es:-. 
- lmvveJ akllyclert rnüteca\'lzln ol· 
na1911 "8lr ..._.. wı (lOflnın kimsek\. 
rln .... Mltftn pie)"Ml& ~Jerek te. 
~ cllllla lıtiytlk 1-iP lnetz&p ve 
!h~ Be t;emaytH g&te~ıert pek 
m1M1191Mllr. 8ofuk kanbhkla idam _ 

lır.r ,..,.Pak Alma• 11l1Ahlamn ma -
~ kanlarlle kb1r.tıDek'tea kurfar 

mak ~·· mf ın-.ı,et namma ynkftE> .. 
len '-1 rica tıMlallll bot& gttınemc.I ~n 
1)11.JWc ktneaıalntlzl tctkll Mlyor.,, 

• 

Koordinasyon 
Heyetin·n mahkeme 

kararları 
Oç motöre hükGmetçe el 

konuyor 
Ankar&dan blldlrlldlJlne &'Öre, dlln 

koorlu8)'on heyetinin bir karan ne,. 
rolunnıqtur. 

Bu karara göre vekUler heyeU 
!amit ok3ljen ve bua fabrlkuı Nbl· 
bine alt lkl adet 260 kDovaUık ve bir 
adet ısıs kilovatlık Uç tane Dizel je. 
narötör grupuna el konuJmaıımı ka • 
rarl&§tırmııtır. 

Ayrıca lltaııbulua. 65 tonluk o. 
maıı otlu M:uetataya ait TUrkUcU adlı 
deniz motörtıne de deler p&baaı ve· 
rilmek ve mllll müdafaa veklleUne 
devredilmek Uzere hUkQmetçe el ko • 
nulmuıtur. 

Diğer tarattan Ucaret vekll~tl he_. 
nbnıa bul mübayaıı.larda bulunulma 
ın lçitt tıı.hal.I edilmlf olan 2 mUyon 
500 bin l!rıı.lılc mütedavil 1ıermayc ile 
lstanbul Beled y s nl! tahıla olunan l 
milyon Ur .. •ık kredi l\U'kftmet e iptal 
olunmuıtur. 

Samsun vapuru 
Haliçte battı 

Samsun vapuru Kalafat yerin· 
~eki Topalyan deposunun önUnde 
tamir edilmekteydi. İikele taraf~ 
dan değiştirilmek üzere söklilen 
bir saç deniulen yar:m metre yük
sekte olmasına rağmen geminin 
birdenbire muvazenes ni ka.ybcde .. 
rek iskeleye yatması il7.erinc su al 
nııya b:ışlıınıL5 ve dUn saat 16.40 
geçe baı;Jryıın muv~enesb:lik i'e -
minin bn~ tarafınr mütemadiyen 
denize gönunü~ ve lmrUı.rılamrya • 
ra.k saat ta,m J 7 de ba&W.n bnhkla
ına olarnk dikine batmıştır. 

Gemi 5,0QQ lirayı,ı AnaQolu eir -
ke~inc sigQrtalıdır. Sahiıbi Vohbl 
AldrkaçtJ adlı bir attır. 

Çivi ihtikin yapan bet tacir 
yakalandı 

Dün fiyat mürakabe memurları 
kara. Qorsada. cereyan eden bir çhi 
ihtikAn cllrmfune~hudu y'B.pnuşlar. 
drr. 

130 kuruşa satması JAzımgelcn 
civfyi 450 kuru~tan satım ls~ 
Serkis, Manolya.n, Agop, Ahmet 
E:Ure-yya, TürltA.n adında be§ tacir 
yaka1annuşttr. Bunlar, çivi stok • 
alrmm nerelerd~ saklt bulunduğu
nu söylcmcmlşleı· ve hepsi birden 
müddeiumumiliğe teslim olunmuıı· 
l~rdrr. 

Meseli; ü9 hin, dört blll ...... 
yiitieldljlıulekl cJ&ilar menl' ıtıe 
ti olau ,...tr vHiretlerimb.iD I~ 
bölgesinde de Adanaya ~ pa· 
muk :ntıftJği gibi, ctıier 1ıuı nr· 
lerbade de &ı0iuk ven mat.dil 
ikllalere ma1tsa rbat.Uer yapı
lıyor. Seaenin ı..ıı ~ 
Ankaradaa tnne bin.-- Wr 7olcu 
Adana. yola ile Diy~ bc1ar 
~idene bir iki gün jolade mate:. 
dil, sıcak, soğuk iklimleri• bava· 
smı yafUIJJ oluyor. 

Bir odun tüccarı tevkif 
edildi 

Bir müddet evvel, Mehmet, Mus Fethi BQfaran ~İn ihtil,J 
tala ve 1dri& admda Uç kömilrcU Hllll Jellfllk kulübü •ıka•llfmdııın 
OcömUr Uzerinde Uıtik.ir yapmak KulUbQmtızUn banileri &ramlda. 
suçundan Mllye ikinci ceza ma.!·- mümtaz hıuıleUerlle !edaklrane ç&· 
kemeısince t.Mif olunmuşlardı. lI§a.n merhum Fethi Ba.pranm ve.ta. 

Bunlar, muhakemelerinde. kö • tının ikinci yıldönllmll kTrkmcı gllnU .. 
mürü toptan olarak Enndırada J.b.. ne nurtlayan 3 fklncltefrin 9'.l pazar .. 
rahim adında b'r taciroen 5,5 ku- tfl9l g11nU ııaat.16 d& 'Osküdarda Ka • 
l'U§a alınış olduklannt, bi~naleyh l'aC&ahmette'kl ebedi mccıtenl başında, 
6,5 kuruşa. salma'lda ihtikfır yap- sönmez hatıralannı ta?.!T. !~in bir lh • 
ınış olmadllclannı ileti sürmüşlerdi. Ufal yapılacaktır. 
İbra:hi.m adındaki toptancı da. dün Merhumu ııevn ırpor kulüpten mlllı.. 
adliyeye cclbei.lntili ve asliye ikiı:. j l.cslplerl '\'e mcıılekta§t avukat arka. 
ci ceza mahkeme-sinde dün yapılan I ctaıılarınm ve 1, bankası memurlarmm 
30rgıısu sonunda tevkif olunmuş • bu moraelmcle hıızrr bulunmalannı ri· 

Bunun lcin filin ,iliyette ven 
kazada filan cins lmğday t.olaamu 
gayet iyi :maUul \'erdlğl halde 
diğer blr 'Vlliyette isteallen ne
tice almarnaz. Bu itibarla. tob11111· 
hık rneeeleaimle de llel' yerin ken
iU h11S1111lyetlni dikkat. almak 
ıneeburfy. tf haini olur. 

tur. ca ederiz. 

EDEBl ve HiSSl ROMAN _ ... ___ ...., .... _______ ... _______________________ ~-~------.......... --~-

Zirai ısla:hatta maJaa.111 Ua~ -
lara uygun surette hareket et
mek herkesin blkljğl lalr hakikat 
olduğa hJde )-ukanya kaydettiği· 
miz misalfor göst.criyor ki dalma 
ta.tbllar.tta lıJlerin bilinen hakikat
ler dairoshıde eereyuı etaıesiai 
temin edemiyor. Onun ~ her 
kesin , •• bllbwa ziraat uhuıa
da. ihtiwr olan mes'al -kamla· 
rm pek iyi lılldfldert .,. hakfqt. 
!eri yine teknr etmekte fayda 
mülahıu:a ediyoruz. 

AVARE 

4 Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 
- Gel sana en iyi fieyleri vere

;im .. Yağ, bal olsun; ilfiyet.Je ye, 
iç ... 

Yeni Sabah Genç awimm. gözleri yaşnnpıştı: 
- Bana bir avuç zehir versen 

Hllfıeyhı Cahlt. Yalçın, Rehinelerin ı.. d&Jıa iyi. Viktvar teyze! d.iıv'c lur. 
damı nıe elumt m~uubs,hs etrnek.. ...., y _,._, .. 

"''""ı. qaınanın ne zev&'l val'. 
tcdir. ll~bapir netice olarak "6yle Dünyada ~~en B>edballt bir kirn· 
dtyor: se var mı? 
"~er im ~ibi oozalerla terı\\1)7.lf'. - Ah evla(bm. !. Sen ne söyle. 

Jin önftne. wx-mek bbll ol •• r mnh· c.rsun? Bu dünyada öyle balıtıw:· 
U-Jlf Bf'lx>blc.'r mevC'1t aM~ :l-.b!1lrdl. Jar Yar iki llien yanlarında düıu•anm 
Fakaı tJWJUl\1 nılllnelere k:.ır ı gv :~. en babtiyan 5ayılt\btlirsin. Fakat 
rll~ IC:det l ""&) altındaki 1.1.m> k'rdc t;imdi sana aö. leıı.c-nı gene b na da· 
lıi: ~-n•ı ve kin \il nC'lretı tnıcr,k Ji- rrlacaltQn ?., 
h! ib• tı:sır aus crc-~ ını.ıt.~ .. a"nır. ~ Söyle Villtvar te\ıe I!() l .•• 

atihlq ah:ldett HP. sabi1Ur ki zulüaı Bu gece j aUı.zJı'ctan öyle bun l • 
tı<ld I • : ~İP ı+J.~-~ lrıi ır. ~4111 ld,. İllfa'1 şc:in~ de n.rrnı. 61 ~" 
n CCtil.ım rn..ı W.l U lr-r ~ıiJıdc A • ı le ne iırt.cı-;;;.,.n ::.:.; le dar hnam. 
<lrta mhtfü tılr ti'ıılr ! "rı'~ r-Jk onları V kh•ar tcreddü le devam e Lti: 
b&r flf'blt, bir l."tlrbsn p.-ı7 ... ım.· ~illc!lf'lt. - Bunların h fl;'\İ senin 'kahah: • 

tin!.. 
MehW're ~un e~km ba.luyol'

clu: 
- Ben bu çirkef hayata a.tııdı-

ğım zaman ikUçük bir çocuktwn 
VlktYar teyze! )fos um bir kızca -
ğf?'.dmı! .. Nasıl b"ni ktü:ı~hatli tu • 
tuyorsun! 

- .SCnlnı demek istediğim ibu 
değil yavnım. S n e -er i ·ersen 
Jü~ bir hannn ohıı'&UD. J\.ç kaı. 
n ak değil, ka.piOda ~ lbe6 aç bes-
lerşin. Ama. ne yape.yRn ki Eöz 
<linle:ıneorsun: .Mcıııclf4, f.U blr."rn 
Tayyarla?!.. 

Me'hpa.Te gfrt.lerlııi QÇiµ'&k ürper
~i: 

- Vikh-ar te) ze rica ı d rim 
una.: .. 

Vlktvar: 
- Hani dftrrimlja"nktm ya? 

Şehir meclisinin 
aunkü topıantısı 
Tallı.• leılslae 
1nlalalli llerllell 

dtkilecek 
vııayet umumi mecıı.aı UQUucU inti

hap aevrulnln dördllncü yılı lklncl.. 
teş.1-n lı;tirnalarıtl3 dUn sabah b&§la. 
mış, vall ve belediye reı.l aza.tara Jıi· 
tnben bir nutuk söylemlfUr. 

Husust ve yabancı 
okul . öğretmenleri 
Aıkore ıfderlerae maa,larını 

naızl alacaklar? 

Hususi Türk, azlık ve yabancı 
mektep muallimlerinden, yedek la 
bay ola.ra.Jc t•liın Ye m~ıııe,•ra malr
Fn"'lle ıid•ıılerin ma~latı mektep 
iinı cl"ri tıırafından ycrler"nc f;'e• 
len vC"kil muallimlere Yer:!ecektir. 
Yedek suba,· olan bu 6ğretJl'lenle • 
ıin sub vl'!lcl:ın aldrklan mıe.ş öğ·· 

Lütfi Kırdar nutkunda demı,ur ki: 1-ctnırnliktc nldıklar1nr kar§ılamı • 
Saym artcadql&rml; y:u•ak k::ı.d!lr az farln okul idare -
İstanbulda bcledlye reisi ·sıfatilc 1 :-:nden alac.ak, geri kalımı cin vıkİ· 

vazife aldıfmı tnrihtenbcrl her ı;cnc le verilcccl:tir. 
bu içUm& devremlzln ba!JQlda geçen Diğer taraftan yeniden allkere • bir aenelik ıcraatımızm 1ıahını temall lınncak yedek j!trbııyla n manş • 
ettığlmiz latanbul :ııalkı namına siz - laı ı :-·e<Jek subay oluncaya kadar 
lere taflllltlle arzetmetl bir vazife <'. li~te bir n ı.bet"nde veriler.ek, &c
larak kabul etmı tim. Du ıeneltl ır. ı·j kalan j.jci !ı°!';bcti de v~kll ö'-ret• 
raatımız hakkf'ıd.:ı dl\ ıtı, ımgelcn lza· men alacaktır. 
hatx vcııneğc haz•r tu!unmakto.yım. Yedek subay o1mıynn ve er, <'• 
Fakat bu ilk lçUmaımı1.ın ruznamesin krak talim ve mııııevrava a1tnanla 
de riyaset divanı lnUhabılhtl&u encl!. rın mna3hn ynn yarı;a l.lj::ncce:C 
menleri lntihnbı ve nlhayct dalmt en. rıırsı vekile verilecektir. 
eUmen intihabı gibi .aaman;mızı uzun Askeriğlni yg,pmamış ve er 018-
ca işgal ec\eeck maddeler bulunması j ra:k almaca.klara hiçb~ ücret \'e • 
dolayıılle bu lzahıı.tı mUtrı..klp trtlmaıı 1 r;ımiyecek ve yerine Jelen \'ekil 
tlı.lfü ediyorum. ü~rctmene verilecktir. 

İstanbulunıuz: en b&jUldıı llıflllt ~-

fimiz ye RelstcUmhurumuz lınnet. 1nö 1 938 h "ll • · • • 
mi olduğu halde cUmhuriyet hUkiım<'• 1 • ta vı erının ıkramıyc 
tının ve hilhassıı saym taş\'eklllmizln ı ke§ide•inde kazananlar 
ve blltUn pyyUklerlınlı:ln daiqıi \'e ha. Allkara. 1 (A..A,) _Yüzde :; fal?. 
yıri:ınh nlA.kalarından bUytik mUznh!'. il 1938 ikramiyeli 'tahvillerinin bugün 
retler görmekte ve bunun çok feyizli 
neticelertnl ldrlk etr>tektt!dlr. merkez bankıunnda maliye vektılctl, 

Eu ltlbarla tik 11 oı:ıra.k kendilerine 
derin ~ıilmltı1miısi. baf?lılıklarımızı, 
ml:mct ve ı,;Ukranlarrmrzı t-'lgrnnarln 
a~tmeğl t<'kllf vo bunu )-ükııck tna· 

vlbJnlze nrzodlyoruın ... 
Yllli LQttl Ktrdann teldU'l alJn"?arla 

ltabul e<'lllm\:, Mili! Şere,. Ba~vekile, 

MeclLlı rdslnc. parti genel soltrctcrinc 
vo dr)liliyo voklllne taalm telgrAflım 
QGkllmetlne karar ver!lmlı;tlr. 

Dundan sonra söz alan axdaı_n Atıl 
Öt!lll blr t~'klttt:o b\11U1lJnıı§, demlgtlr 
kt: 

- Ben, yalnız; teJgratıarla iktl!a e. 
dilme.sine tuıı.ttar defi.Um. RelaieUm. 
hurumuz ve Ba§vcklllmlz lııtanbulun 
lmanna bUyük ehemmiyet vererek 
himaye b\lyuruyorlar. Bu IUbarla 

Taksim gezisine lmıet lnönn admm 
?erilmesini ve Rel.ı.cllmhurumuzun 

orada heykelinin dllı:ilmesiııl, Tozko-

paran cac!dPsine de "Rc!lk Saydam 
ca&le.11., namı verilmesini tellııt ed'· 
yorum. 

Bu teklif all•ıılarla kabul cdi\mlg 
ve bunu mUt4alıtp getlmlere K~llmiı
Ur . .Meclis riyaset divanı vekilliğine 

F'arultl Dereli, tktncı relı vekilliğine 

AbdlUkadlr KarnmUnel, KA.tipHklere, 
Ncllh& Amt Bezen, Sadi özden, Refik 
Hu19f Bclıçet, Atı! Ödlll ııetllml!!ler · 
dlr. 

Riyaset dlvanındt\Jl sonrıı. (lalml en· 
cUmen azalarının scçlml yapılmı!ilır. 
Ve gizli reyle yapılt>n llt'Çlm de Re. 
Ahmet Sevşnııt1 Bican Bağcıoğlu, .Av 
ni Ya~, Te\'flk Amca, Suphl .Arteı, 
Ekrem 'l\ır, 1'"'u:ıt ı;•azlr, .Aınm JoJn~n 

ekııcrtyet kasanmııılardır. 

Dalml encümen seçlmındcn eonra 
iht:isu encnınenlerl seçimi yapılmlf, 
ve meclialn çallflJla gUnlerl teııb!t t'. 

dllmlftlr. ııecıı. salı \'c cuma günleri 
ç&h~tır. İkinci topl~nh önUmUT. 
deki -.ıı sfl1lU y9ılacaktır. 

merkez bankası ve diğer bankalar 
ınUmemnert ilo noter huzurund3 icra 
rdUon 7 inci ikramiye k41tldealnde: 

177381, ·ıo.ooo Ura, 82'8Ql, 10.000 
lira, 136211 nuıuar& 5.000 u~ 110902 
numara 5 000 Ura, 690~5 ııurnara 

ı.ooo lira. 1773S:S nuınara ı.ooo lira, 
00516 numara 1.000 lira, 321'1TS nu -
mara 1.000 lira, 327129 nurpara 1.000 
lira 3Ci7'i07 numara 1,000 lira, 8!9.lf-t 
numara 1.000 lira, 8572 nıııuara 303 
lira, 18929 numara 303, 6•60IS numa. 
ra 303, 191899 numara :!03 Ura, 
275U9 numara 303, 309152 nıunara 
303, 309115' numara 303, lira, 310804 
numara 303 l~ BIJIN nu11ı4ra 303 
lira, 346986 numıı.r& aoa, lira, 368973 
numara 303, lira, 368980 numara 303, 
lira, IS9ffS·11umara 303 llrta TII a)'n. 

es. 586 numaraya 40 lira ikramı,. !. 
.abet etın.lştir. 

* Maarif VGkileU ne§riJ•t 111tl®r 
muavinl M:uataıa Aral orta tedrtat 
umum mUdUrlUğU §Ube mUdUrıuıu,no, 

!stanbul ilnl•eraltesl edeMyat takUI· 
tesl TUrkolojl ulata.'llanndan Adnan 
Ötüken ne§rlyr.t mUdUr ınuavlnlllfne 
lerliı:ın tayin olunmuııardır. 

"' Zonınıldak kömUr nun~kaamda.n 
RaracJonlz, Marmara, F.ıe ve Akdeniz 
limanlarına yapılacak k6mUr nakıt • 
yntmın lnıı navlUP tartresı dllu<Scn j. 

llbaren tatl:ıiklne baat:ınmt§Ltr. Tar&.. 
fe nisan ayımı. kndıı.r muteber ola. • 
ettktır. 

• DUn aaat 16,30 da Sultanahmette 
tr&m\•ay duratı kartısında KUker
ftmln 38 numaralı ahçı dUkk&ııınd& 

b&cadakl korumlanft, ateı aimaııı il. 
zıırlne bir yangın çı)un11, bUytlmealne 
mahal bırakılmadan itfaiye tarafından 
ııöndUrUimUf lllr. 

----·---------
Canmı lıG Tayyuda ne var? Dal • 
~ glıi elttelr .. boylu l>olia, yakr. 
flkh .. llimd1 mil'U& da kondu .. 

Mehpare derin h'T Mıtlhza Ue: • 
- Oh, VM'\-ar teyze! Beıı o&• 

damdan tJ:laıiDbıonıım ... Ondan kor
kuyorum. KUdurmut bir .-ıı.nıa 
pençelerlQde ••• Tayywla ya
şamalrt.-ı C}(ık dala iyMil' bence. 

- H~, 'Yl'VlıD, bu. 'Yola cWter
icr gönlilnUn ..... hv•et ~ 
mezJer iri... Her....-. ür ~ 
Iiij;'il vadır. Hem. ~. hem kese 
beraıber ift8rıez!. 

Mehpare ııtCI acı ~: 
- Bunu ~rum. v•tvar tey 

ze!. Faılta.t lıir de iğrenmek, bir de 
tikqiıımek, b~ ~ kor1anak val'dır! 
1şte ben Ta~ yardan k~uyorum ! ! 
Anlamıyor mıısun v· t~ ar te;ııe? 
Ondan koıilu on.'ftl ben! ! Korllu • 
~-onun! .. 

Vtlrt\"llr, gcoç k dının he ·~ca • 
rımd.an ÇOil mö'teeaılr olnll!lltu: 

- Sen Saıtl') 01'!1\: n ki. lııal i aer 
kes M:verek, rilere'ık, Wt) ere;c Y• 
pr.'r? Ne ~aparmn vap.WC la.-n!. 

- Mutlıt.ka li.un mı? 
- ?ıılıMleınki /... u eleodiaiı& 

vermiek yqaınak 1U'IL1lbr. Yqa • 
rnşk foin de geııl' ııcr':tes.e bl:ka 
başka ~hn ~az.•ı .,~t.Jr. Kimi 
namusilen \ aşaya(;ak.. kimi de 
na.mussu7Juğilen ... 

Mehpare. artık aib)'Wdu: 
- Ah! Ne olur Allah bana da 

bu .kara yazıyı yunı.au~! •. Şim
di i'elirken kUçi.Ut bir evin pence • 
l'Kin~n ~ .. fukara bir aile. 
Ana ~ .. aba, üç tane de tertemb: yav 
ru .. ne !kaygaız, ne t.emlıs bir ha .. 
:vat!.. Sarım kUçük bir ceıın~ o 
f~r oda!.. 

Viktvar, çok müteellir 'Ye dal -
p: 

- Geç, seç! .. di',ye f•kladı. 
Kelapue, Mnteıtı&re: 
- Viktva.r teyze, bh- IÇQOUğu o

lan bil' •adm JllıelUt olur, dejil mi".' 
ViıktTV teyze, gö9liail ıU~rek 

•-.wdu. 
Mclliıare dew.m etti: 
- Nida cevap vermlyoıwun, 

Vik tvv teıywıe ! 
İhtiyar l>Wat*çı bdm luckırı • 

:rwdu. 
Mehpare, mütee.ir ve mUte • 

hayylr: 
- Aitı}'Ol"'BUD V.iktvar tt>yze! •. 

fi.iye ona sokuldu. 
İ.htlynr kad111 eHcr·ıc yür.ünli 

kapa 1l\Iılt 1 : 

- Yijr~i ~e, bırak ar
ta! .. 

- Sen :ığlıyoMuıı ha;! 
- N•ye !fil'fba ! Rende y\lrek 

yok mu? 
Mebpare ~ bACfıl: 

lHAl>i 
9.A -----
a,ıtea .. ., ••. , .. 

A,......,..... airad'iı ~ 
behııedlff .. .&ell bUJlfarllı ~f'
................. ~__;,ti' 
kat istll• hloe .... ~.-ti! 
ya,a kadar uamalda 1: ,-!~ 
"'·nıpanm lıılyük ~~ 
A nupa, 8omalıl9rt __.,,, ,,,,- -
R4lna tt.\Ulamm _ _.... -_,,d 

mıatÜNIJ'dl. il":'. 

Orta ,.e !j&l'kl A 1.U::--
cenubi A\TapllllD • ..... 
yük tstııa Hitn 1suıas1dı': 
akın da 'kısa sünniltll'' ti_ 
ba~ka Yuua ........... -MI_ -ili' 
bunlann llliıd de, JDill:;;~ 
olsa blle, ilk A' rupa ! .. ~ 
dir- İlk ...._ h6Jtik l9tliY1 JaiiJI.,..-_ 
11&r yapmı!Jbr. Bu Kaid~ 
rı Asyanm biQ"lk f ..,, ~ 
.-ayılır. Suriye. ~ ~ 
k&l'fjl ya.phğı Mkerİ ~t ~ 
Jikalarla mü~betUrı ,.,,.:.ı, 
yu.dınlığı kitabelerff ~ 

hio lületm..,....r. ~ ~ 
Jlezepotamyada ~ .!' 
\ e Bahit ~hrinln '~-" 
islerindf'n harafttfO ,ır -,, 
&etki c-0k :r.nman bU,.U~ el: 
kunnıınm hft31lk ınenıtr ı-" -.ı 
hetme1'1en daha g~ 01!;..: ~ 
ufr eden bir kafaıtJ ' ·~ 
dün~·ayı 'ı<an P' at~"" Otıflll'Jıl 
tftttın r edilscet. tıır bal 1,,-_. 
kabul ediyordu. Fakat ~ 
<ınun Jıakkınıla .rııaul<-'!,'~ 
lardır. Bü~·ük blr ordUll ttjl,t, _1 
Aıt)'adan A\TUpa;Ja J:eÇ rf ~, 
ne ~ıkan bUH\n milletle rf1. ,,,.~ 
Alplan \il P;ttnclerl .,-~ 
kıl! sütunJezın;ı k:ı4al" 1tf ~ 
dla <''Cler'4r· 1·una~ t,'.'~ 
iıı), tıe" seven \C !-".,,.-" 
bir mlilettir ,.e 11.ı.:·~ ,.,; ft.M 
hayale, efşapeyc ba) .ıır tol ~· 
Dan mitoJoibi ,.e He~. ~ 
banıın mii1ıemmel d•ll ,,;, ~ 
barla :Uubtuna.<ıann A~-i.4' ..:1 
sı tla bir masaldır. O .... ~~ 
kubbe lnhı dayaadJit ~ 
sonu olan Herkül •• 
şimıliki Oebelütıank 
t~tne insualna ., 
iddia olunurda. Ejer tM ......--..... 
dia oWua)'clı bePd 
Aae~kadardaJ f 

................. ,,,,JA 
lar glJıi .. ,... dti... -
•odilu ele Büt-?~ i'J 
Asya hiSdi....,. ~~ ~ 
derler. O.• h~ rl1' 
•lllte ve ••val&Dt ::;ii!= ~ 
da Wr hill&ye de .,. ~I 

''Bir ela Blllıtc .,., ~ 
haıtı altnıdea. ~'!,... ~ 
mUtt.eo, karnı ve_._.... "1:11 
taa. Waldarr d~ r~ 
kUdon bu~ bir ~...-~ 
Heykeli acy~ ~~ 
ta!ll kopup döşer; Mı"~~ 
a~·aima. tefıadilf _.ı.t• ı1r. ~..J 
heykel çöker, aııkaı ~ 111r 
bir yıfın halinde biit11rı ,.ti 
kaplar." ~....alt'!, 

B" rüyan aac#;' ı·..-~J 
herl<'rlnden Daa~ı ~ 
nun de\·letillbl ·: ..... ~ ~ i'. 
Daidan &elen 1'e1_..:: ı;,ıt.;; 
meden Babili zapı.dl".,J,f ~ 
':ıli &.oyar. Kfldea lı ~ !!'J 
her ıauıa.n ~lubt· '-'-1 
t;c~kllih olp11y1U1 ~ ~ t' 
kolay yıkddıiJN. y•~ 
trr. ~ 

1'odirC- 1 

- Z&valh ır.d• ! .. ~ 
öldü, yQU&? 

- HayD', öJmedi. - _.., 

- Öyleyee ! ! JY' 
- Dc51De diyoruP',.,,. ptl" 

len tam.salı bir yd oıcftJ. 



bususlnrı mUşabede eder: 
t - CUmhurrel..sl Ruzvcltln, Ame 

rlka. torpido muhrtblerlnin Alman de. 
niznltx 'kuvvetleri tnrnfmdan tıınrru 
za uğradıklarına ve bu ıtıbarla Al 
manynnm Amerikaya tnarruz etmiş 
olduğuna dair, nutkundaki beyanatı 
\'akialara mutııbık dcğıld!r. Ve bizznt 
Amerika bahriyesi ınııkamalmm rc~
mt beyanntiylc tekzip edilmiş bulun· 

maktadır. 
2 _Her iki Amerikan torpido muh 

ribl bllikls Alman dcnizııllı gemi!<' 
rine hllcum etml~lerdlr ,.e blnAennleyh 
Almanyaya hücum eden bizzat Amr
rlkadır kJ, bu cihet de .Amerika bnh· 
rlyesi maknmat.I tarafından kezıı te· 

yid edllmlş bulunınnktadır. 

24 
{Sam) (Cenni) ye döndü: 
Siz her şeyi babanıza anI;.tır

sımz, benim ıbazı işlerim var! 
-Peki 
Tam g~nç kız a.şağıyn atlar

ken (Sa~) kolundan yakaladı:. 
- Ufak bir şey unuttum! B r 

sa~t kadar sonra (Madam) ba-"• 
ka bir oda isteyecek, bu ff~esi~i 
orada geçirecek! Onun ıçın sız 
hemen "kırmızı odayı0 hazırla
yın ve bekleyin, dediğim gibi5ok 
geçmeden, (Madam) sizi çagtra. 
rak bu arzusunu şiddetle bildi. 
recek, belki beni de çağırtacak! 

(Cenni Börns) çok şaşmIŞ'lı 
zira böyle bir hadiseye ibtim~ 
veremezdi, şimdiye kndar ~~~~a
dam Vilyam) odasını degıştır. 
meği hiç istememişti. 

Hem lbu gece istese bile (Sam) 
evvelden nasıl haber verebiliyor. 

du? .Biraz evvel beraber gelmiş 
lerdı B · · u arada (Madam) la 
konuşmuş olamazdı zaten kadın 
(Sam) la konuşmıya hic yanaş. 
mıyordu ki! · 

Fakat <Ccnni) hiç se ini çı
karn;ıadı, merakını icinc aömdü 
ve bı .. 1.. · "" .r gu ~seıneyle cevap vere. 
rek koluna ITTrdi. uzaklaştı. 

~Sam> g._enç kız:n berrak göz. 
lerınde bugula~n merakı derhal 
anlamıştı, o da zaten bunu ist 
yordu .. Bir müddet uzaklaşan gJ~ 
zel bacaklara baktı, sonra oto· 
mobilini şato bahçesinin arka.sın. 
da ?ulunan gn~ja sürdü. Ora.. 
dakı adama teslım etti ve erte 
s~ g~n. a~ı~ oto;n.obili.n geleceğini 
bıldırdı. hendısıne haber veril
mesini tenbih üti. I<"akat (Sam) 
garajdan çıkmıyordu, etrafta bir 
§eyler arıyordu. Bir iki kere do
laştı. yerde duran bir taht;;ı. par. 
çasını aldı baktr muayene etti 
Sonra şaşkın şaşkın bakQ.rak 

Sayın arkadaşlar; 
1940 yazında Fransanm mağ. 

lübiyeti, tngili?Jeri en müşlcül 
bir vaziyete uğ~tmış bulunur
ken, Türkiyenin mUdafaa ve ma. 
suniyet umdeleriyle taltip etmiş 
olduğu siyru;etin bir n0l:ta.sma 
halel gclm~:li, ve Türkiye ittifak 

sordu: 
- Bir şey mi arıyorsunuz? 
- Şöyle müstatil şeklinde düz 

bir tahta parç~sı anvonım, yal. 
nız ebadını daha bilmiyorwn, 
sende bö) le şeyler tulunur mu? 

- Çok! Mnran~ozhanede iste
diğiniz uzunlukta ı~esivereyim. 

- Dur acele etme, ben biraz 
sonra gelir, beraber gideriz ve 
keseriz. 

- ~üstüne! 
(Sam), paltosunun yakasını 

kaldırarak garajdan çıktı, dışa
rıda berrak, yıldızlı simsiyah 
bir gece çöküyordu. F'akat müt
hiş bir soğuk vardı. Rüzgarsız, 
kuru bir soğuk! 

(Sam Co~~l şatonun onunc 
geldi. ırnpeklerin durduğu kulü_ 
beye y~klaştı. iri köJ){'kleri ok. 
şadı onlnra biraz yiyecek Y<!rdik. 
ten sonra hepsini çözdü. Hay. 
vanlar siddetle havlayarak ~a· 
tonun muhasarasını tamamlay~ıı 
geceye kanşt:lar. 

(Sam) şatonun soluna geçti, 
küGük bir kapıdan girru, burası 
bahçenin bulunduğu ktılübemsi 
bir yerdi, iGcride kimse yoktu. 
her yer dağınık ve ortada biı 
fener duruyordu, Feneri aldı 
b;ı.hçivan odasından geçti, bir 
dehliz gördü, yürüdü, önüne kıv. 
rılarak yükselen bir merdiven 
çrktı. (Sam) ın buraları tanıdı-

8 
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Emsıılsl:ı: bir mu \'affı:ı.kl~ ••tle 

' devnm cdl~or 

lff..lli!!!:l!BllB!;M;n1 lilLDE KRAllL'ln gllzellll-1 
Uli)'\ik :ışlmıın hı•yecanlı, mrıul\lı 

B 
l"llmlnin hurlkıılAde lhtl;amı lçlndo yi.iroklorc u.) le kı.tlı bir lırlı><"nn 

vert~or ki: 

Her kalbde ıztırap, her gözde yaş, 
her dudakta hasret ateşi bırakan 

OT 
L ' SON ZAFERi 

ğı yürüyüşünden anlaşılıyordu. 
elindeki feneri biraz daha hava
ya kaldırdı \ e merdıvenden çık. 
mağ'a bacla<lı. Bir k~t kadar 
yükselmişti ki b.iraz evvel geç. 
tiği dehlizin aynısını gordt!. Bu. 
nun da nihavdinde aşa~daki 
bahGivan odasının c-;i bir oda 
görünüyordu, pc?ıcereleri s.ıkı 
sıl ıy:ı kaparunı-ı pancurl~ ın -
dirilmişti. r çind~· l:azma kürek 
gibi bir yığın i:.let ve araları ~
rümcck ağlarıyla kaplanmış bıı 
çok eski C§ya. dzmir ve tahta 
parGnl:;ı.rı duruyordu. <Sam) 
durmadı yükselm!'ktc devam c>
dcn merdiveni takip etti. Ge:le 
bir kat yükselince, aynı tertiple 
karşıla.o;tı. Solunda bir dehliz ve 
nihavetind~ bir oda bulunuyor 
du. Fakat bu s~er oda bomboş_ 
tu Pencerelcrı yere kadar ini
y~r ve ortada bir ~lkonu görü
nüyordu. (Sam) bu odaya daldı, 
ayaklarından çıkan ses odada 
korkunç bir gürültü şekline bü
rünUyordu. 

Balkon kapısına yürüdü feneri 
yere bıraktı, ve bu ağır kapıyı 
A.ÇJ1laya çalıştı. l'"ilitli dei{ildi, 
tokmağım çevirip reriye ileriye 
sarstıktan sonra kuru bir tahta 
gıcırusıyla açıldı, önüne gayet 
küçük bir balkon qıktı, {Sam) 
yürüdü dışarıya b:ıktı. (Co Be. 
net) le nöbet ibeklediği teras so. 

!unda kalıyor, (Madam Vilvam) 
ın oda ıyl:ı. şato duvarının ki~-
8!. ort:;sındn bul;ınduğundan gö
zukmuyordu. Sag tarafta cleniz 
gorünüyordu. Şato burula sarp 
k~yalıklann üzerir.tle, cok al~ak
ta kalan denize do~ uzan:yor. 
du. <S:ı.m) o taıafa b:ıkaıken 
mırıldandı: 

- Şu uçurumun üzerinde yük. 
selen kulede ışıkları ~ azıan od:ı. 
''kırmızı oda'' olmalı, (l\la:l ım 
Vilyoun) oraya ~ötürm.e~~ Jf. 
zım •.. 

Sonra önüne baktı, biraz du
şündi.i, geri döndü, tekrar kapı
yı kapadı, odadan cıktı dc.':ıl ze 
geldi. merdivenin yanm:lan t:ı. 

vana doğru diğer t;: •. demir mer. 
diven uza.nıyo:-du. (Samı şımdı 
bir mPrdivenı takıp ediyord • 
tamn;:. g~ldiği vakit, bir kap:ık 
g"Ördü. itti, ve meydana gel~'l 

delikten geçti. Şatonun tavan ı::ı. 
rasına gelmişti. Biraz ilerde re
ne demirden küçük bir merdiven 
daha duruyordu. (Sam) bunu 
da çıktı, alçak bir kapıdan geçti, 
birden yüzüne tekrar taze, ve 
soğuk bir hava çan>tı, şatonun 
damına çıkmıştı. Feneri kıstı 
kapmın arka::ına bıraktı, 1ağa 
do~ yürlimcye başladı, 

(IJe\aı ıı 'arı 
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~tıu:ı •ı h:ıbc.r. \'et'erl ismi blldirllmlyen bir kcslmde 
.ı.u bir bııkı: Alman hücum kıtala.rından mürekkep 

bir tümeni Perıernbc gtınU bozguna uğ 
ralmı!.itır. 

Rusyadan gelen In,;liz askeri 
mütehassısları Alman ve mütte 

rfl f:ik kuvv tlerinin Kafkasya böl_ 
ge.,ine ulaşmalarına ancak bir 

Habeşi tanda 
Gon r bölges· de 

narel<at devam .- .~ ~ mucizenin mani olabilooe~ni z .. -,_:ı ~" r söylemi<;lerdir. • . . · ı I~ızıl Yıldız g~tesinin harp e ıvor Kırr d::ı v.. ;et cndışe verı. mu:habiri son zamanlarda bazı _ 
ci - Tul .~ın t ' 

1-im:.t htıro.. muharebelerin inki!)af•na sahne Nairobi, f ( A.A.) 
.rc~lc cl~vom c iyor - Ros _ o~an ~~nı~p,~plıcrfo~eki Şistiya. In,,.iliz umu:mi knrargfıhr tara_ 
tof ön .. ndc !;İoe~· mu.."ıarcbe. sın~e.cı. $.ıs...ovo. şehrınd_e So~et fmdan neşredilen tebliğ, Habe.. 

• 

" . 
aı 

Tulada vaz· 
ahim 

(Ilaş t.arnfı 1 ncido) 
aıgı genışıetmeğe çalrşıyorlıır. , 

Fin krtalan yeniden hnrckete 1 
~eçmi:;lcr, Onega gölünün doğu sn
hilinde Kozogoslroy 6ChrJni zaptet
m~lcrdir. 

Alınan toPÇusu L.cningradda 
ıR.us batarynlannı şiddetle bom -
bardıman et.m!ştir. 

1 . l A • ~ • vazıyctinın vahım oldugunu bil. şistanda Gondar bölgesinde muh-
erı - s~ unıhc ıdamlnr diriyor. Muhabir düşmanın bu telif topçu hareketi ve büyük • 

Alman umumi l:o.rargfıhmm teb mov!<ide ~yı üstünlüğüne sahip hava fruı.liyeti olduğunu bildir
Uğin ·e, ezcllmlc, J{n"'lnda, Almnu olduğunu, fakat Sovyet kıtalan. mektedir. 
ve r..omcn kuvv tlcı ·n, bozgunn run mii"'manın zaptetmek için R" d" k A • l · 

w •-ı ~ l{r~liyet hava kuvvetleri C€· ıyaset ıuanı ve atıp erın lJ8rnyan d :nanı \ip etti.; eri sicld-tle rarp c:-tıklannı ve birkaç 

;vi_i, 2 (A·A.) - Diln gece al•. 
• nan telgraflara bn.1.-ılrrs:ı Almn.n 
@ kıt?ları ve ,ı:nütt"f.ltleri Rus ccr

hetinde umumi b;r ilerleme hnre • 
keti yapt?klnrı nnln rlıyor. 

D +-•- ·-·• b' "' .nup Afri!~awı tayyare te killeriy_ de serı"mı· yapıldı ve one..z.w .vu:i:C.rI mccr<ınmoı r kasa.banın mütemadiyc ııelden ele T 

kaç noktadan geçil·· Jnl bildirmek g!\,..timni ilave etmektedir. Şisti- le clbirliği yaparak Gondar'ın Anlmra, ı (A.A.J _Büyük Mil 
• _,... "" "'" doguw sunda ltalynn ,mevzilerini ı .... ı ... :":~ ıt · tlh d --uır, ynkovo, Stalino'nun cenup de- et ~uec 1-= ..... , a mcr :ın np CY· 

"' -• k-ı-'-"' w · ..ı bombalar ve mitralyözlerle ve · · ü ün .. • +•- 1 .......... ," 'i'..m"" '-~"'c, r P ya,,.e a· ğusuna 30 kilometre kadar ımcsa_ res nın ç cu ıç.....,,n yr r :uuı;LU• 
layı, Volşov ı:;.ar:unda kuvvetle ta- fodc dem.iryolunun ikiye ayrıl. tam iso.~tlerle at~ altına al. 15 de Rcisicümhur lsmc.• lnönü • 
.t;ip edi~ ol!ı.n rnilda.fa.a .luı.ttnı. dığı noktad~. kain küçük bir mıslardır. nün senelik nutku ile açılmıştır. 
dn bir gc<rk n.çnuş ve 533 istih· madenci şclıridir. Cenup Afrik.;ı.sı tayyareleri Bu münasebetle Bilyü!t Millet Mec 
l:fı.m za.ptcdilmiı Ur. Sovyet sözci.isii ne diyor? kuvvetle tahkim edilen bir t1.:ne· lisl ln <:!tin müstesna topln.ntılnnn· 

Lcningrnd önilnde, <lllaman Ne- Spvyet hiıkfunetinin sözcüsü deki askerl siperlC'rİ şiddetle dan bizini dalın yapın'.'!} bu toplan-
vayi geçmcğe b~ kere u~r.raşmL3 Lozovski şu be}«nata b·ılunmuş.. bombalam·fl}nrdır. "tJda Gcne!lmnnny .Baş'lmnı Mnre • 
Ur. mrmı s:ı.3illel"i açığında AL tur: Düşmanın. Gondar civarında şal Fevzi Çakmclt, bUtün h~t 
Cl!ln hava kuvvetleri üç harp ge· Moskova ccphesındekl Mojaisk, Ma Deme fu:tünda münferit 'bir ka- crk5.nr ve rüe ı ibüyük ''e orta 
nı..fsin\, n.skcr yüklU bir btiyi.Ut ruık· loyaroslnvctz ve Volokolamsk böl~· lede btılunnn ve büyük kuvvet- <': ... uer lıo.zrr bulunmll")lıl"dır. 
~e g~ini hru:;ı.ra u·ratmış ve ıerindc Almnn ncrlcmC'sl durdurulmuş lerden uzak kalan yerli ntkerler_ Dinleyicilere mahsus localardnn 

b"n tonluk bir vnpuru batır. den mürekk_,n bir k~ ı bir hu- manda içtima. salonwıun b"r kıs • tur. ·t• 

~tır. Moskova cephesinin birkaç bölge- ruç hareketi yapma_ğa teşebbüs mı da buralarını bn.:;ıtanbc'":ı dol • 

Fin kıtaıarı Onezu gölünün do
ğu sahilin ~ bulunan Ko.n.torogn 
şchrinl işgal ctmi5lcrdir . 

Alman topçusu Leningraddnki 
Sovyet bataryalnrrnı şiddetJe bom· 
btı.rdıman etnekteclir . 

Tula mıntaknsmcla Ruslar rJeat 
halinded"rler. 

Donetzde Almn.nl.nr tcnıkkiler 
bydct.mi<Jlerclir. 

Stalino clvarmdn hir ehir teh. 
J,ikeyc maruzdur. 

Almanlar Kınında açmış o uğu 
ged.iği ge~letmi !erdir. 

f man fa are e iI'n.roe adalan açığuıdn ik.i bin sinde Ruslıı.r muknbll hUcumıara ba,s· etmiş ise Qe H:ıbcs vatamıeverle. durmuş olan davetlilere, yerli, ec-
luk bir 1ng liz gemisi batırrl ri tarnfından pllskürtülmüştü' ··r. nebi basın m' .. measillcrine ayrılmış • lamı~lnrdır. nı n 

Jlli!IUr, Alman hava kuvvetleri, Alwanlaruı MoskQ\·a .iııtlkamctınde· bulunuyordu. o 1d a a ak ru hı;;ilterenln açı.'{ s hilleri önünde ,lti tnar;ruzıı, dördUncU hnftıı.smdıı. şte.. A m erı' k ada Bilyü..'lt Millet Mecl!ai binasının 
bir 1mfilcye hücum etmiştir. önUnde lcalaıbalr::t blr halk kütle.si dotinl kaybct.mi§Ur. 

Bir t.:ıncsı büyil > bir potroJ ge- Almo.nların tochlzat ve asker ola· göze çarpmaktaydı ve .Milli Şef, iç;-
~sl olmak Uzer<', cemnn 29 bin 5 m· o yaba"CI t.imaı aç.ma1ı: üzere Meclise gelişle-ton hacnL.nde dört gemi ba.tırılmı5 rak vercHklerl pek ağır knyı,Plara ı11is· il 1 rı esnasında. bu halık kiltlesinln en 
d1ğer dört vapur dah:ı. ciddi hasa. betle pek t\Z nrnzl kazandıklan anın.. içten sevgi tezahürle:ıiyle ka.T'§ılan. 
rn uğrmnı trr. Bunlıı.ra za.y.i olmuş 1 §Ilıyor. ar ' mıı;trr. 

Moskovıuım mUdafaasmı bombs.rdı· tel!ı.kki cdilcb'lir • • Milli Şef, M';llet Meclisi kaprsm-
DUn gece dü mnnrn Almanya. man sayesinde boz~a uğratmak için da Reis A.bjülhalik Rendn, riyaset 

ve f'im.nl bat:-s nda yaptığı tlmlıır Almıı.nlarm yaptıkları gayret akim Bunların 69~·971 i balyan, divanı azaları tarafından karşılan• 
da O 1nrrlliz bomba tayyaresi dü· kalmıştır. 315004 Ü Almandır. nu.s ve ba.<:larıudn Cümhurreisliğl 
ürülmiL tür. Sovyct tayyareleri Moskova mUdo.· bandocu oldugu~ halde Meclis mu-

ı"erln ... ~ı ıı bt surette mUzahc \'aı lııgton, l (A • .ı)..) - 'Cnltecı Pres Bcrlinde ~kezi bir kaynaktan ...., e ııe ..... m r • hciız kıtasma mensup 1ılr müfreze 
ret etmektedir. Adlıyc nnzırlığuım blldlrcUğ:lac go. 

tebliğ e d i 1 d i ğ i n e göre de: l"e .Amcrjka blrıc,lk deYletıerlndo be. tnrafındmı selli.ml:mmI! tır. 
Krnmm doğu sah!li atığında ta.ıı· LozovskJ, beyanntıno. Jöylc vam lunan yabancıların mikron dürt mil . Cümhurreis'.mi:iliı Meclise gcUıı-
rip cdild:<YI haber vcrlfen ticaret ctml§tir: leri nkab:'ndc reis VC'ki.ller,inden Re 

Taga ro·"' 11 Rostof "rasmda "ok yon 921 bine yUksclmoktedlr. iBunlıı.r • .;cmistnden bw:W. b:..r kruvazör bir n ° c ... " fet Canıtoz, liyı::.sot kürcilsilnü ic,:. 
•- t uh b le cereyan ctu.ıw h"· druı l:ıinde 26 smı Avnıpnlrlnr teııkn et orpito muhribi, bir nakliye gemi. ....a çı m nrc e r t>• ... gıı.l ed~ yokl:unn yapıl.ncağını 

1 ve gayet yüıklil b"r Ear.n!Çlı ge· beri 4oğru4ur. He.r iki taraf at'lr ka· mektcdlr. Amerika blrlcalk devletle • blldinniş ve netic~e .clkserJyet bu• 
1 •· fak t Almanlar geri rinde 694,971 ıtnıynn, 449.22 Kana. ni bombabl" ha.betiyle hasara uğ YliPU\r :ye,rm.ş, a lunduğunu tehl'ğ edererk riynsct 

amış veya tutuştµnılmuştur. a.Wmıa ve Rostof önUndo üµrcturu!. <:ıalı, 442551 polonyo.lı 4:16.892 Ucksi - kürsfu".ünden nyrılmıştrr. Bir{'z ron 
Bir höy z;aptedildi mu§tur. 1'..alı, 402327 Avusturyalı, ile Macar, rn da Mil11 Şef siırciltli alkı lar a· 

D •. r.B. rıin salahiyettar bir Tulada örfi idare 886.8S4 Rus, 815,00, Almnn. 291.451 .rnsmda fotima' sa.loııuna gi.rcrek 
rnyn"ı.1<tan aldığı blr habere gÖ- ı Tulada örfi idare ıilfın edilmiç. İngiliz, llM.202 İrlandalı, 102·178 1 • riyaset kllrsüsü.ne şeref :verm~ -
ı e dim tankların yardmıiyle cür. tir Bütün halk tahkimatı bir an veçll vardır. ı ler ve nutuklarmı söylemMel'dir. 
etli bir harekett.e bulunan ıbir mel bitirmek için efüirliğiyle l3u yabancı devletler tebaasından Kırk beş dakika .süren bu nut.u3 • 
Alm!\n pivade taburu, Moskova_ .çalışmaktadrr. ytizde kukı Amerikan t11.bilyeUne geç.. larm.ı irad ederlerken bülUn Mec-
nrn riınnl batısında bulunan ve .Selanikte idamlar mck isteğinde bulunmu§tur. lis .Milli Şefin bir yıl iç:nde haşa.. 
holşevikler taraf ndan çok sıkı Selfınikte iki Alman askerinin nlın:ş i"ller ha..ıtknıda'·i iz:ı.1ılnrmı 
rtıiıdafna edilen bir köye girmiş- öldürülmesi üzerine 13 Yunanlı dün sa.balıki tcfuliği: ve bu yıl içinde ih" nlnıası arzu 
!er ve bu köyü J·at'i o'arak ele asılmıştır. Dün gece kuvvetli bombardı. edilenlere a. t dirc~ttiflerlni ve hll· 
eçiı ni !erdir. Bolşevikler, bü. T orpillenen Amerikan man tayyarclerimizden mürek. hassa dı<> pol"tik?..mIZ!Il daynndğı 

•ü tal · l ··,'J.,.,. d b kep bir lı~va •"""kili Hamburg esa.sla.n ihtiva eyliyen beyar. tla • .,. n vn.s. nrıy e mu""'.ı.:ı.a a u. Gemisi """ 
1 k ·· tes" tt"kl · ve Brem limanları dahil olmak n bilyi.ık bir dilde.at ve afü.ka He ta· w.na uzere s e ı erı tzl-"nclarun batısında •~rpille_ 

·ı · e kil · b 1 • ....., üzere Alm.anyarun cimaı babsın. ldp c~·lemclrt.e ve sI!t tlt s.Ur~·ii mcV7.ı erın çe mış u unuyor.. ne".JI. "atan Reuber J a.mes Ame. 
lardr. •t:.r. IJ • daki hedeflere taarruz etmi&tir. a.Ikı.5lnr ve tasv"l> scdalnri~·lc k" • 
Kırımda vaziyet endişe riknn destroyeri Büyük Britan- Dünkerk ve Bulonya <!oMarrna. ~ılamalı:taydı. Millet milı:nec:ıl1lcri-
v . . yaya verilmiş olan destroyerler- da taarruzlar yapılmıstır. Tay- nin, bu tezalıilr:ıt·, M.:lli Şefin n.u-
encı le avnı tiptedir. J tuklarmm ronund:ı!ki ''Alıitlerlmf. 
So • J yarelerimizd.cn ~ltısı noksandır. 

. vyetlerın. <?Cnup ~pafhesinde_ Harbiye :ıınzırlığı Rcubcr J.r· Biverbrukun hastalığı dn smn!mi )o"uniln )üruycce';iz, 
.ki h~kfı.ta daır muıı aza. et- mes'in batırıld·ğı yeri sanlı bf~bjr şart; .ııltnıdn, 7.or ı~ul ıctmi. 
ıtilderi sültfit ibugün bozulmu.~ olaral< ifşa tpı mişse de umu.. Gazette de Lausanne'nın Lon.. yeee;';iz." ifadeleri ile e>n son h:ıc'. 
tur. miyctle zannetl~ğine göre bu dra muhabirinin bildirdiğine ciini buldu. M.iUi Şef bu heyecan 

Kızılordu.oun organı olan KızıJ Yıı· destroyerde ı~carny'in torpillen. göre Lord Beaverıbrook <,:ekilccc- dolu hava içinde kilrsl.id n ayn • 
dn: cazctesl, Kınm lsttkamet!nde va. diği gibi ve Gre~r'in hücuma uğ- ği hakm ya'bancr memleketlerd~ rak Mecliste daırelerine ~ ltild lcı·. 
riycttn, daha endl§C verici bir mahl· ra.dığı yerde torpill~nmi13tir. dolaşan şayialar Lcmdra mahfil. ReiJ;icUmhunın nulliunclan Eoll· 
1Ct aldığını haber vermektcdlr. Ayandan infirn.tcı Nye, Reu ~ 1ari tarafından tekzip edilmekte. ra Meclis, Refet C. rukziıı ba 'tan-
Bır kaç di41man b1rllği, yarım ada· ben James'in u;:'trndığı fıkr'intten dir. ı ğmdn reis intıJ.labnu y m~ır. 

nm ıntııınfaa hatıarmıı sıluşm~r. dolayı teessürlerini izhar ctmclr- İngiliz naz•rı ~en şiddetli Reylerin ta.sn.:imde 371 rey ı.·e mev 
Pravda gnzetcslnln muhnblrl, d~- le beraber şunları söylemiştir: b!r gö~ darlığı hastalığından cudun ittifakiyle Ahdillbal k Rcn-

m.ıuım, geçen ç:ıra.,mbn. gtınU, Dcnetz Biz bir barda ka\'ga ecen kim. yatmaktadır. Maamafih, bu şa- danın riyasete secfüliği l ildlrllın • , 
lıavzasınm bir kcsim!nde, yenı ta.ar selere benziyoruz Ye buna rağ • yialar, Rusyaya yardım işi ve sl üzerine Abdülham. Ren.da ku...
ı:nızıarn goçt1{;'1ni bildiriyor. Ba§tnn men büyük :mUca.dclenin dışında. harbin sevk '\'C idaresi meselele- süye gelmiş ve ''Ankc.rl::.tıılamn, tek 
lJıaşa ma.dencııerdcn mUte~kkil olan kala'bileceointizi ümit ediyoruz. ri dolayısiyle ln~iliz umumi ef. rar re:sliğe seçmek suret'Je gös -
~etz ordusu, bavz:ıyı kahramanca Hükfunet"' böy1" bir tabi:ı;enin karının büyük bir kısmında bir. termek lütfunda oulundu("1nuz bU· 

üdllfna ctmelttedı.r. muv~fak olo.e<>:ğma hakikaten k.;;:; zam:ındanbcri dev~m eden yük itimat ve tcvcecUhten dolayı 
ala teh!ikc içinde in~ıyor mu? huzursuzluğu tenrniyeye sebep hepinize ayrı ayrı ~tilı:rnn minnet~ 
Krnsyana Zvezda g~tesi, Tu. Rusyanın lngiltereden olmuştur. terimi nrzederlnı. Vazifemi görti -

la'nın büyük bir telılike içinde lsteF.zleri Bu mevzua temas eden La Su- ken daima mtizalıaretin!.zi es'rgc -
bulunduğunu bildirm~t...."dir. ~- Salfilıivettar bir kaynaktan be· osse gaz.et.esinin Londra muha.bi· memenizi bilhassa ri"n ederim." 
1-Uııanl:ır, müdnfaa hntlanm yar_ yan edildiğine göre Rusya, l.n~- ri !iUl11an yazıyor: diyerek riyaseti ele nlm·ş ve riy~
~ıdıktan sonra Tula f'chri ıbanliyo tered:!n. :Finliın;liya, Mac.arı:stan ''Rusy~7..ı. yardım işini komü- cet d"vanı nzalnmun s eleri 
eun~ varmışlardır. Şimdi muha. ve Rumanrnya harp ilan etme- nist lehtan tezahürlere bir sebep yaptlaeı:.ğını bJdirm1;7tfr. y~~··a.1 
:reb"'ler şah·r civ~ larında yapıl- sini istemi~tir. z.1 nnedildij!ine olarak de;'.;il, halledilmesi çok C• seçim sonunda reis vc!tlll 'd"r ne 
.nıc.ktadır. Sc\1r-.t kıtalnrı int·- f{örc S:>vyct hükumeti, kendisi_ hemm.iyetli ciddi bir mesele te. Dr. Mazhar Germen, Ret t Cam -
zamla ri ' ·ın.~!:t~'iir. B'rk2ı; nin harp halin:lc bulunduğunu lakki edenlerin hepsi, Almanla. tez, Şemsettin GUnaltay, i arc lı
diğer lm::im • .... d" lılan hücum. ü~ memleketle Büyük Britanya. rm Harkof'u zapt ve Donetz mirlikleıine İrfan FeriJ Alpayn, 
ları geri pi · ·· tU'mii tür. Fa n·n sulh halini idame etmesini ha~ındabüyük tcrakkilerclde Halit Ba~nık. Avni Do"ıın. kati .. -
kat mı "' ı..: s ··.,.t··nı.. 1 B" ı··· · · · A b" ettikleri sırada bilhassa harp 1 tiklere de NeCI'lettin &ıhir. Bolrı , ı... 1 uır :ı.y; L. .. u .u. Sovyct er ır ıgı ıc:ın sıya<-ı ır 
ğünc m.:ılik bulun~ Abnanla1· mo.hzur telfıkki ettii!'ini bildir· malzemesi imnl ve istihealinde I Kaleli, Hnmdi Selçu.lt, Kemal Tı·-
tcrnkil r l ay· .,, t~ir. 11'"ca. mi-;tir. tatbik edilen :ıek.ilperestlik ve 1 ran, Ved:d Uzgören, Cevat Oralın 
de1e · i ro c d ' a nazik d:it Siyama taarruz Jıaberi ağırlık karı:ısmda şiddetli bir seçildiltlerlni bildirm tir. • 
hnl ı: mı .r. Jr.no~ kurmayı Ncvyorktan sabırsızlık göstermektedir. Riyaset divanınm ooylecc teşck 
Ro~""'f · ··.,..J,. s"p..., " tl 1n-'1tera i"in :ısıl mesele, ru kiılü üzerine cöz alrn r ... s vekili "' "' 0 • ·• ...... " 1 g '"n \'C J•,,:on kun•c erinin ·;u ... ~ .. 

• ' ... ,.. mu"hİm darbırn~seli talınkkuk Refet Cnnıtez dem" tir ki: Muhar·--~ ::..:z s·ı.'2.m hududuna rrirmiş oldu<:u-
J b ettirmektir: "Reis vekilliklerine t krar ~ı. Soı.1 t o · nun nu bild"rcn h"b~rleri kat'iyetle ''Netice ıılrr. k lstiven vasıt.'1.yı hap e ıek sur<'t'ı.•le ~ l:tsek lıc -

'Tı- ı YılJız'' f.'"2' t te'·zip .:tmckt :'.ii,·. " J " -

ıı n-:ı tor ı.. • .ı r ..ffi t.s ller uc dtvlcU ilgilendiren tedarık et~cl.i.dir,,, , Yetiniz·? gösteı;.a 1:.>i b"z~111 ôçin çok 
ne b 1 1 · ı - nroı!I rd" y nı hudut h!ı.tl:ırmm tat- H.alkm bliyuk la~mı <:<?~tan -~Ll kıymetli teve~c .!l v~ iti.mattan do· 

lıl .. c tUyU!t t: f •.y t s:ıı d 1 hc'cn Tokyoda Japonya. Fran ı hakıkatı anlamıştır. TJır;cr l:.s. l.n.yı gerek reıs vc'kılleı:I ar~ruı • 
t tm 11' ı .. nı Y z yor, B'r ı . .h n \" Sı.ı; ı:ı muralıhııo heyetleri ara 1 mı ~a f<lVnş yavaş. anl.ıyor. larrm namını:. gereA divana ınti : 
ıru ı~ i ~ · · u • • ı Al s!Ilda. r•Uzaltereler yaptlmaktadır. Bu Şinuli de. bu h~ıkatı ıınlaya; hap ~~"Urdugunuz k!aro fı.mlrlerJ 
mani r n t 1 <'"l"' l u rr m:ıitt • scb ple mezk!lr heyetlerden birinin, mıy.;ı.cak !uı.dar ırad~ \•e, ez.1t:1' ve k.atipler nam:nn ~ t~e:ld!~r 
dır. K ~ ı l: r mr::.jı berhsva et. tahdidi işi ri cımasındıı. Siyam budu· :ınrfe~:ınış olan1ar nn " ~K e:ier:.nı. tizer'miz~ o.ı:ı~:ı;m v_azı • 

e ı km ı ıımyonu suya dunu n~mıı olm:ısı dıı varid görnı. ıcab~tigı Lon:i!'':da ..:ı !: ;Yl . ~-·1• lenin Ac.l k .bl~ d.ini ıdri f~-;myti~ • 
bo:!':n ur. 

Bir Alman tümeni bozguna 
Uiir-~cldı 

Tanklarııı takviye edilen Rus kuv. 

mcktcdir. tedir. Bu~un ıçın <UCnnr ıraue ı nı_z.. .nen un a mııYn e.ı~tye • 
. insanların ış oaşında bulunmal)t mızı s zfn kıymetli mlizalın.ret ve 

Hamburg yemden ve bunların slira'tle harekette r.ı.u:ıvenetlcrinlzlc mümldln ol.:ıbi -
Bombalandı serbest bırakılması lfızım oldu_ l'r. Bi.zfm de vazifemiz bu mu~ve .. 

lngi11ıcre !hava nezaretinin ğu ilave cdi~teö.ir. net ve mlizahıırct:c myık olduğumu 

(Bnş tnraft l n<'jdc) 
bataryaları fıı.ali.yct.c geçmiRtir. 
Şimdiye kadnr maddi bir zarar vu-
kuu bilclirilmcmist.ir. • 

Aynı gece de ln.;.'Yfit.eı enin ş mal 
doğusunda Mia.land'da ve <.C'nup 
doğuya da hava truı.rruzları yapı.l -
rnrştrr. Bu o.kmlıı.rdn en nz uç AJ • 
mnn tayyaresi dili ürülmüştcr. 

V ti diy r !(: 
(E:l.5 t:ırnfı 1 !incide) 

buğdaydan yap.:lacak, yalnız ke. 
peği bir p:ırça fazla olocaktır. 
Fırınlardaki tehnciime mimi ol
m.7.k için tek b-ir tedbir ·~:aııdır: 
O da her fırına \•crilmekte o!an 
un miktarım derecesiz surette 
arttırmaktı. Nit"kim bugünden 
itibaren, fırntlara ihtiyaçları lta.. 
dar d~l. i<tediltleri kadar un 
dağrtılmağn b ~ıal1!Illştır, Bu 
s::ı.ycde izdihamın tabintiyle ve 
kcqdiliğindmı zail olacağına 
"ii.Phe yoktur.,, 
Diğer taraftan toprak mahsu1

• 

leri ofisi umum müdür muavini 
Ş~lcir Turalı &unları söylemi tir. 

.. _:Tahminime göre bu teha.. 
cüın, <;ıkan1a.cak yeni tip ekmek
le alakadardır. Bazı kimseler, ih
Umal ki bu ckrn.e~in, kanşık bir 
şey ol~ağını düşüner .. k daha 
bir!taç gü.ıı için beyaz ek.o'ıclt ·e. 
mck gayretine düşmüştür. Size 
.oc;tıraRmı kat'iye"Je söyliycyiım. ki, 
hu chme!{,, <:.ski<-inden henı d~ha 
lezzetli, hem daha mu gaddirdir . 
Randımanı 94 - 95 tir. Yedit;rimiz 
ekmekler ise, 89 • 91 randımanlı 
idiler. Yeni tip unu bugünden 
( dur.d~n) itibaren fınnl.,.ra tC\'· 
zie b:ıJ':ludık J~1Jerin1cld eski un. 
ları t~ctcn · fırmctlar, bugün ) -
ni tip ekmek çıknrmağ~ baıµaya
caldard·r. 

~~--~~~~~-

Japonlar 
"§ 

icyr ~G ı 

n oa ı 

Alldi takdirde a=kcri 
h!Ucflctc Cefilccek 

Lo ra, 2 (A.A.) 
Jn.p~nlar.n Siymndaki Japon 

al y:ıtarı te~ekkülleri ortadan 
knldmnak fatedikleri LonJrnda 
ha.her alınnu~ır. Japonlar, bt
nun Uz:ı.1< Şark refahı tc:min 
ma!:c:adiyic yapı!~a~mı söyle· 
mielerdir. Alroı takdirde Japon. 
larm asl~eri harrkete ~çecckl~- 1 
ri zannedilmektedir. 

Fnkat h"'lcikatte. Jo.ponların, 
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.• ~ Kemal diyordu 
~ ... niçin mı.rho. 
ile .,,,_ 1"' ve mı_ Biribi
....._~ teylerdir. Fakat 
~ ise fftlgiu her 
L:'ll ben d ~ ·ı· N" · ~ ~ egı ım.. ıçm 
~ ~ u aöylcmeli mi. 
~ ~~layacakmışım, 
~ ~ değil misin? •. 
~ ~ncnn de~! ıni
)~~onun Kemal .. 
~ kemal .. Seni her 

"c her fieYden n. 

~ .m.üth.iş.ibir .. .,... ıva.r. ır:n.an mazi.. o.ı- -~,- "t-~ ~ 
Kafamın i<:i karma kan.cJ*.. WL ---... ~'Le ;y&nan.~ .... ü -

Bu .kadm yalnız eti)ie iskeletiyle !iUycnJcre 90k ca.aiııl sel-'.Uğ{ ı.iıçin, 
Neomiyeye benziyor.. ötctaraf_ bu yr..1..-m .AnadOlu bas~~ m • 
lan o kadar O~ ki.. Ve ok~ safir.im bemell hiç elb\ik. ~l. 
dar ona yakışmıyor ki.. K~ke O 8Ülı yine ibir Ocamn :ntiıiıa'f.iıim 
görmeseydim diyorum .. Sevgim sobanın lbefmda. otu~au. Ka 
şilphemden ib:ıSkın. ŞUphem aev- ıanlik, asık yiir.lü, kl\luı aesıı ~ir 

· d k kadm. Du.rmadan, CIOıluk '8bll&dan gım en ya ·ıcı.. ko 

yuyorum. Belki lbir kar ıfırtınası çı
kacak. Kar, çatıl:a.nn üstUnU !kefen 
glbi örtecek. Sokaklar haain bi:
ku'munilHt içinde. Toprağı ısla.tan 
sular yolları aydınlık, parlak ca. -
murlarln örtmüş. Geni!'! ROBc, üstü 
kl?"ıkl.e.r, çillgtlerle dolu, uzun ve 
eski. b:ı· aynaya ibe117.iyor. 
Kadın söyleniyor: 

S·aşkın. ıno\itereddit, kararsız OOiUYOr. iKocumın ihay.NS&lığlııı - · .... f ı-.;;.... • - - llunnn benim sonum ne 01.1· 
\•e mu"'tees.tirim.. Ye a.s:z'"'6mı, çocukl&nıuri,ianuzlığ1-

~ CRk acaba? Bu hal nasıl. net eYc o, bütün benim bu perişan ha.. ru, ya:rom~lığnu anlatıyor. Hele 
limi zeki gözleriyle okuyor içlen- m kilçillc km, onu YllJllma'kıtnn u • gidecek? .. 
diğimi, üzüldüğümü hatta büy:Uk sandrrm.ı:ş. Ve hiç durmuyor. Gözlerinde 
bir inldsarla karşılaştığımı .anla - Kazan yedir. çalış gLydir! yn~lar, hazan du<la:kları, çenesi tiL 
yordu Kalktı Dizime oturdu· Bı'ktım tükendim art.rk ... Topu lblr· rJyor, ·yüzil. :kor'kunç ifadeler ala • 
Kollarim boynuma doladı. Yana: den ıgffi>erecler de :ıt0lı.1k e.!Mm... rıık nnlatıyor. 

1 
~stanbuJ Levazım amirliğindefl verjlen ı 

ııar1eı askere kıtaatı ııarnar 
,.....,____...~--

75,000 kilo sıfır etl pazariıkla. satın aımııcaktır. lhnıcsı 5- l l -941 
-=Kr§anba gUnU ııaal 14 de Çanakk.alet.lo askeri sntm alma ıto.nlsyonundıı 
)apılaca.ktır. Tahmin bcdcll 36,000 llrn lmlt teminatı G400 liradır. T· p't'. 
rln bellf vakitte komlsyQna ı,-elmelcrl. (129::i - 9Vi'Oı 

111:;. * 

~mı yanağıma yapıştırdı Onu dlnlel'kcn dlşa.nla:rn~bnk". Tekrar sokağa. bakıyorum . .Ay 
g _ Bak böyle ne gü~İ.. Ve Yorum.. Pencereden lkcJ!!>ir. duvar • 1 dmlık. pır:_lt~.ır çamurları~ ı:.in~ be· 1 
simdidcn sonra hep iböyfo değil 1 lan yağmurra .. e~. ~arı ~.ınıen ta çıka ~·uruyen siyah ortulU ka· 
mi? Bu gece senin için bir o~ l"Rn <:~urla ortülu ba:hçe «firftnU dmlar. a.rka.larmdan gelen kam • 
g-a:r~. Yarından sonra sade Y_or. _Çrplak, koyu .reD'kli diiUnrı yonlaım motör homurWlart, klnJr. 
Necmiyen ol~ağım.. Uslu, ısa. 1 1 tl~ı-la tit~e~ lb1~ erik ağac~ son fe~'aıtlarile ıkenara. 8?ÇnyorTar. 
kin. yumuşak huylu seni Be\en, "ar. Sıvaları ~külınti , pcncercsı l\amyoo. yUkUnU ~t.mış, 1çr ir..
scni Jıer şeyden ve herkesten çok da~ma. açık du:an lt~rPr. t.dt ıkatıı sanla. doJ.u ola.rak geçiyor. Kadın 
S<ıven .. ·ecnıiyen.. c:ın ~'.anm~ıki su birfftlntiet ıi.lz • 1nr ba.-=;ları yesil, sarı. kırmızı yiln 

Beher ldlo.9U 6 kuruş 70 &antlmden 54,000 kılo lahaım ve beher kilosu f 

kurU§ 50 santimden !:i4.000 kilo prasa Jcap 1ı zarfla cksiltm"ye konmu.§lur. 
lhalesl fi.11.941 gUnıl 14.hana saat 15 te prasa saııt lG da Bıılur"töyde merku 
K. blnaeuıdakl askeri satmalma koml.syonund:L yaptlncaktır. J.lhananrn Dk 
t,.mlnatr 543 llra prasanm ili;: tcrninatı 365 Unı.dır. Ta1.plenn kıınunt vesika.. 
larilc tcklıf mc'ctupl:ırm: iha1c saatıcrind~n bir s?at cvv 1 komıs ona ver. 
mtleri. ( 1275.9'.?~9) . 

:ııı:ı: * 
5000 metre nılklbı kereste nakliyatı pazarlıkla elt lltm ;ıe konmu§tur. 

llıaıesi ıo.ıı.9n p~zartesl ı;ünn saat lG tc Çaııakka' de ~kerl aatınalma. 
ı~omlayon·ında ynpılacaktır. Tahmin bedeli beher metre mlktuıı 32 lira Jcatf 
teminatı 18 500 liradır. Talipll'rin bel11 vakitte konıleyona gelmeleri .. 

Gözlerimi gözlerin~ dikiyo.. ~:ııı ü~nyor. Üstleri ~~~urla öct.Ulerle sanlı, çocuklarm.m nuı -
n.ım Yiıı o siyalı, yıne o derin st~ah lb!r çUritk tnhaltası '6İlglıı.ml!} rnnnrıı ellerini tuta.rnk yolun ort&o 
ve iÇi sevgi dolu gözler... ol yığınlarmm. :uüca.la.nnda. ı;e~iR 

_ Vi ki içer misin diyor? Ben. ıı.rnl~Jnrla evler :e '-:ireımt.U;ç!ltı~ sma çıloyorlar. Daha birkaç adını 
den cevap beklemeden kucağım- lar gör\inUyor. Büıtlin 8tmayt>aı:ap- ntmağa va.kıt kalmadan, dereden 
dan kalkıyor. Dudaklarına d<'ğ. hyan koyu ~nt bu1ntla.r. koI"§ı fU içmekten dö~n ök:Uz, inek, man 
dirdiği kadehi ağzıma boşaltı. sırt~ ~zerinde yok. Orada ıparlaJc da. kafileleri yolu kaplıyor. Boynuz 
yor.. . mn.vı bir gök~ lRfMJ;,>r.,Çtp- larile kendiler.ine ~it açarak 1ler 

_Beni dinlemek ıstcmez mi- lak dallamı nrdında. gMfıtn ·b~ l.iyorl6r. Kadm}Arda ~ığlddar, gU • 
sin Kemal? ~ök :paTÇam beni ~i.yor. ~led•· Jü~lcr ... 

- Her ı.'Ullan. ğhn. ka.rnnW l!!IÖzlcr, 0~~c- Kadın, ~rıye. bir ,göz abyor: 
- Benden iğrcnmiyor nefret ken, daha. munis ıg!ıbi geliwr. - OOIUyorlar ... Hep8lnln, her. 

ctmirnrsun df'ğil mi? Kudm, hiç nefee a.J.ma'dan ~ kesin işi yolunda. Benden bqlm 
__: Asla.. t.ryordu: heıtccsin ... Alh iben de bir !kurtul -
Ve tekrar kad~leri.mizi to_ - Buralarda odun yok. İnekle· sam ... 

kuşturuyoruz .• lıwklı . k~onaaı. rinı o~:ı.ydı. ~nden yoğurt. ya • İçimde büzülmeğe bcnztycn tat 
nm içinde !bir cer!a.ıı gıbı kıvr.ı.k Par, yağ çıkarır, teızeğilli de-ij'ak..'lr- sn: bir gerginlik var. B:ına, gele • 
ve şuh .. Ufak zarı! P<\rmaklnriy. don. .. Vardı ama., ~et.en. ),1-geher• cek olan l>lr felı1kctin koku.sunu 
le alnını uğuşturuyor, eli 4:~tti... Herif çaJ~>nr. &zan 1m ..ıb· 

- Bae.1m <;.atlıyor .• Co. k içtim. eve Ckmc'k gcUrir, ~n dl\ -'i a rş &• ı, meçhullerden kötulük· 
._.. d' çı lcr sölcUn edecek diye korltuyo • 

Bliytik bir hel~ ~ec;.ır ı:n 1'6V. boş ıgell.r ... Eh, l:ıen za.bi.tan !karıla 
ginin sarası ~~gıl ~ lbu Kemal?. rtna dantel iişliyeceğim, mekik oya. rum. Ah 

- Ben de oylcyun yavrum.. St Ya.~cağlm., YcrlLlerc entari di- - SOilu ne olacak? .. 
_ Ben senelerce bu ha}ratı J:cceğ·iın do evi lbnkaca..,.Tun... }Tu Sokaktan ibir kamyon freninin 

ın· dmı noıvwn k ı keskin, acı tpcırblan, sonra birçok bir ruya g ı )'3§8. ~·un. o ay mı bu lhanmı? Böyle sıcak ni;ızla.rdan kopan bir feryat yUk 
- - Beni unutman118tın d~I bir odam olsa ça.lışırun amıı ... 

· ., sekli. 
mi NecmıY~ · • . . lçime ikaavet dola}w. Hafuuk, 

!çini derın. dcnn çcktı: v ne ika.dar memnun lir g'ibıütndü. Kadm pencc.reye kQBtu. Bir er· 
_ Bu ıınutm:ınıak ugruna Yino ~ balkıyorum. Ynn )l kek, kw:ağmda, altın gibi saçları 

bilsen nelere ~a.tland!'11· kllc, keı-piı;. b&ıbge duvarının dı m· kana. bulanm.JI§ ~üçük bir kız çocu 
Ona bu dakıkaya kadar sorma- d~ ~ çaıınır:ı,.ra ırömUlü Mü • ·~'Unu getiri)"Oniu. 

dı~ım ilk suali_ soruyorum, ~. tcma<Iiyen geçen~ .... · oto.. Kadm, aeı lbir cığlık kopardı: 
- Canip b~yın ranmda degıl bilsler, arabalar au birikintiıl~rinin - Ah evlldıın :!Onun bn mu o-

miydin sen Necmıye?.. .. . . nıuJıitin aükünunu ~r. ' lncaktt? Sonun bu mu? 
Korkunc bir ŞC}'.' ~o:muş gıbı Ma:r.otıa. ~liyen un ~nncn' Hcukrrarak. göğsünü p::ırçnlıya-

~ô.zleri büyüdü. rı:.ıtredı. ~~rar. rnUtenıadi pa.tpQtlareıı, kötti !Pli!• ruk, odamdan <ll8.'lrı fırla lı. 
dı .. Yutkundu .. Kekeler gıbı ce. 1ı ıbir zincir gibi birib\rine ~e • 
\"aP verdi. . rek, rüzgü:rm ~ ~-or 

- Evet Canip bc~n yan~n. Sesler baz.an ~ra tıtkıltp ~ ~ 
davdım.. ~bamın d hıf at:51;11e ~or, bazı keskin lblr netlikle Jcula
u,:Tamış babamın.. 0 u nıP: b'l?ntn dibinde ötüyor. 
be} in ynnında .. Guzcl bar.:ım dık Bat;.ıı:ıu, rulı.umu. lb6tıti vüeudu • 
bir hareketle kaldırdı.. ınu .saran bu galip hlaler benim 

_ o bir canav.arm!.§.. . Cana_ hergünkü haleti mhiy~ değil. 
varlığım sahte bır n~v!1Z1ş pcr. ~aşlt?- bir alemde yıa~yan ve kendi 
desiyle ~nl~lay~ en adi .. en asa- K~ndınu tammıyan lbiı- ıiı•n gibi 
irrlık bir adamın~ o .. ., Kapısına. Y~m. Her gün beni 1lık ıbir ~ 
flğmmış ki.-nscsız b~r kradan :cinde bralkau baait 1ıtYlerin~>U • 
hayvanca arı.olunmak ısteyen ib~ Yük zcvkinclcn ıne bıdar llll!AYm. 
alqak adamdan kurtuln_ıuş olmak ~b~nı crtırt:ııarile meeut bir k.e
'çin rıltmıs yaşınd!l. .bır adamla dı G'•hi köş.cme ibüzüı.-.l>ir fa!'kt 
cvlenmeğc başlayan ılk serseri ının!Qanmzyonırn. Dllp'lll'da dteJl ıve 
havatım bu~inc kud~r . ~c.v~ d~n çıt.ırt.ııauw odama. ıK>11an 
etli Felaket bir ~ıg gıbı lbenı tu~r, artık ıbana sJCalc <ıd:ı.m i9}n 
ezdi' İnsanlardan o kadar ~or~. fiÜkı-otmek lüzuınunu ihi.lıseWı:ml • 
tum .. Jii Ürkek, pı!;ırık, mıskın ror. 
sokak ı{Cdisine döndüm · Ne y..al. Kadın, Jıeıp ~ı tnnlda Wr na• 
vurı~hı.rım ne ~m~ivyc yalan.sız ka~t ~ eöylllniyor. ' 
göıyaşlarım dile~dıgım merna. 

1 
~uz~ eoluk ~. lköpelr. 

mC'ti ban-ı vernıcdı.. erın. lıavı~aıan :idılde, aobanm 
cnc,·aını \'&r) h12lannn, Ya\·~ıayan &e11irade du 

CAFER SEVGILISINlN 
MENDiLiNi ÇALIYOR 

.. - .. ---

TU"'- TlyatrQ Tarihi l\latlnesl 
Akjam ~0.80 oa 

HAMLET (5 perJ~) 
SON RAF:rA 

--<>--
istiklal cculdennde 

KOMEDi KlSMINDA 
GUodQz •a&l 16 te, 
PAR.lllAK QOCroK 

Yazan: &ılP.hltttta Klir;ülı 

A k:&m 20,!0 da 

KörDövütü 

Hnremağası, sihirbazın t" 
vinden saraya döner dönmez 
sevgilisinin odasına girmek 
için fırsat kollamağa başla • 
dı. 

Cafer o güne kadar ıaray. 
da hiç kin;ıseye sevgisinden, 
ve ıstırabından bahsetme • 

YMJ.ıt#: IS«ENDER F. SERTELLi 

miıti. . 
Hain fellah kendi kendı .. 

ne: 
- Muvaffakiyet, ketumı 

inıanların yegane arkada -
şıdır. Mademki bu ana ka • 
dar kimseye ınrrnın açma • 
dım .. sustum. Elbet\~ yurüdü 
ğüm yo! beni selamet sahili • 
ne eriştirecektir. 

Diyordu. Okuyucularımız 
pekala anlnmışlardır ki, bu 
kara~ah, ~utbe\tinin kııt, 
Zi'hreyi seviyordu. Tahiri 
Diyarbakırdan uzaklatlırma 

· IS . 
sının sebebi timdi hunemile 
anlaşılmııtı. Cafer, Zülnenin 
itıkıydı. 

Karaçalı, sihirha;r: •eM Rı
zanın dediği aibl yaptı Züh· 
renin odasına girerek, daima 
kullandığı mendillerden &iri 
ni çaldı ve - Kİn'lteye ıe:ıdir 
meden _:_ derMI sihi~u. 
götürdü: 

- İfle, İ•tetlijin men~ 
getirdim. Buna öyle hir ıfllir 
ya.pmalısın ki,. iki üç gün i . 
çinde sevgilim ayaiıma d\if. 
meli. Eier günler, hattalar 

geçer ve sevgilim bana müte• 
mayii göriinmezıe, yay o za • 
man ba~ına 1ıeleceklere ! 

Sevh Rıza mendili aldı: 
:._·Bu g~e yanımda kala

cak .. okuyup üfliyecejim. Ya 
rm alqam üstü gelir alırsın! 

Cdcr, sihirbazdan ümit 
verici sözler duydukça sevi • 
niyor ve kara çehreıile ayna. 
ya bakarak : 

- Zühre beni bu halimle 
seyeı:nez, diyordu, sen onun 
göılerini kör edec.ekaiu •• Ba .. 
na haktığı zaman karıııında 

(1297-0f72) 

1 
D~nlz Levazım satın alma 

komisyonu naaıarı _________ , __ , 
Koyan ata ı•aau 

ı - 7.10.llU gUnUndo yapılacak olı\n kapalı zart CJ{ lltnıesındc t.allp ~ıka. 
yan 72000 kilo koyun et!niıı ikinci clefn kapalı zarf usulUe ekailtmeaJ 
3/2,teırin 9fl pazartesi gt\nU aaat 16 da lzmltte Teraan kapııırnd;ı\t\ 
kooılsyon binasında yapılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedeli 41040 lira olııp şartname-51 :!05 kuruş mukabl 
Jlnde komlayond&ıı alınabillr. 

'I - Ekalltmeye l§tlrak edecek ltıtcklllerln 3078 liradan .baret mu\•akl,at 
temlnatıanle birlikte 2490 sayılı kanunun llıtcdi!J1 ~kUdı.ı t num ede· 
ccklert tekıır ınektuplarm.ı ve ticaret vesikalarını bclll ı;Un ve sa::ı.ttc-r· 
tam bir saat evveline kadıı.r koml8yon başkanlığına mUracantlan. 

'917'1 

:(o:(. * 
l - Tahmin edilen bedeli ~ısı lira olan 1kl adet torna. tczg~ı lle bir 

adet ltreze tezg&hnuıı •.ıı.Hı perıembe gOnU aaat l5 ıe l{a ımpa§ada bu 
!ur.an deniıl levazım aatın&lma liOmi.ııyonunda pazarlığı yapılncaktır. 

2 - Katı teminatı 3019.85 lira olup prtnamcsı b rgUn !ıı saati dahllin. 
de mczkQr kom.lsyondan bedelsiJ: almabflir. 

8 - iste.klilerin 2490 sayılı .kanunun istediği vesalklc b.rlıktc belli ı;-Un 
ve Matte adr geçen komisyona. mOncaaUan ill.n olunur. (9461 ı 

Devlet Demiryotları ve Limanları fşldm·e 
Umum idaresi ilanları 

., 

Muhammen bedeli 207.000 lira olan 10,000 ton ı;imento 17. lkinclteşrin 
941 paz.."lrtesl gUnU saat 15.30 da kapalı urf U!!Ulilc Ankarada ldar" bina. 
smdn satın alınacaktır. 

llu Jge girmek istiycnlerin ll.600 lıralık muvakkat teminat 11e kanunun 
~ayin ettiğ( veslkalan ve teklıfleriDl aynı glln aaat 14.30 a kadar komi.s)·on 
b:ıııkanlı#ı reisliğine vermelerl ıu.ımdtr. Şarbınmeler 200 kuru~ Ankara ve 
Haydarpap veznelerinde atılmaktadır. (9475) 

Askeri Fabrikalar satınalma komisyonu ilanları 
Jloluılan Ad3f1n.an istasyonuna 3150 metre Jni~bl kereeıt. nak1etttr1teeek 

• Boludan Adapa.zan ıatuyocıuııa na.kil ve :1.ıstuyoııd& vagOA dabf!tecte 
t.eıllm ıı.ullle n~lettlrilecek 31llO metre miklbı kereate rıakllyatr '9ked tal:>.. 
rlka'ar umum mUdürlOğil mer:kez aıtınatma. J>om.ı.yonunca 18.11.1941 aıı.lı 
gtinU sn.at 15 tc kapalı zarfla ihale cdUe<ıektir. Nlldettirtıecek. ke....a.dt'n 
c;amm beher metre mlkAbma 11 U:ra ''e ~knann beher metre mtktbma da 
10 Jlra bcsiel tahmin edilmiftlr. Şartname 1 lira 74 ku?V.§ mukabDhlde komts. 
yandan verilir. Mur.ıltkat teminat (2l508) Ura. (715) ıruru,tur. T&Uplertn DCL 
kQr 8ilnde saat H de knd8.~eklltlertnı rne%kQr .komlsyona "ft1'mekrl. (M88l 

ZAl; 
Hııydarpn§a Ask. hastaııan.eılııe ıı.ıt 

Shh. Ayncynt ;mazbatalardan 55001-
~950 ye kadar olan clldin '9 yapratı 
ziya.o. uğratıldığından hükmü kıı.Jma· 
dıtr 1i&.n olunur. (37715) 

ayın on dördüne benzer gü • 
zel, yalutıklı bir . delikanlı 
göncek. Yani benı ona öyle 
göetereceksin ! 

- Hiç rr.erak etme dedim 
ya. Eğer sevgilini ayajma 
dütürmezsem, her cezaya ıra. 
zryım. 

- Pekala. Ben ıiındi gidi
yorum. Yarın akıam mendili 
almaia kendim gelirim. 
Karaçalı o gün de sihirba• 

za bir kese para vererek se • 
vin~le evden çıktı. 

Et~eıi .ak!am, Cafer, sihir. 
bazın evıne geç vakit uğra· 

mı~tı. Fazla durmağa vakti 
yoktu. Şeyh Rıza da mendili 
bUyülemif, harem ağasmı 
bekliyordu. 

Karaç.ah büyülü mendili 
ı.\ldı, fa7.1o.. konu!mad"-n sara. 
ya döndü. Cafer ya o a-ece, 
yahut ertesi abah hilyülü 
mendili Zührenin odasına 

ZAYİ 
liayılaJopafa .A1ik. hasta.haneaine alt 

Shh. Ayniyat muba.t.alanndan 515971 
sayılı yaprağın mllct"lllt hatut olarak 
kon~adığı anlllf1lıDlftJr. Bu yapratuı 
hiç hUkmll olmadıfı flln olunur • 

bırakacak ve !CYll Rızaıım 
dediği gibi üç eün bekliye -
cekti. 

Oç giln içinde Zühre ha • 
remağasının ayaklanna dü!
mez veya hiç. olma7.ıa ona le" 
mayül gö&tcnneı:ae, Cafer, si· 
hirbazın yakasına yapıpcak 
tı. 

Gece yarısı. 

Cafer hir bahane buldu .. 
eline bir tepsi taze yemiş a -
larak Zührenin odaıma git
ti. Zührenin sadık cariyesi 
ayakta duruyordu .. harem a· 
ğasını görünce: 

- Sultan istiralıaHedir .. 
Diyerek, arabı içeriye Eok. 

ınak iıtememit"'e de, karaça. 

lı her yere girip çıkmağa 1a· 

lihiyeti olduğundan, cariJe . 
vi dinlememi~ ve: 

(l)~''llnl' \ 
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-

Reisicumhurumu .. En idliiil 
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zun dünkü nutku EVLEKHm TJSLU'~ p 
KA.· ~ VEaaa;, ..... -.,,,,,,.. 
... ticılld ~ ;:;;.a--· 
lllk oa.aı..r ~, .,,.,, 
Evlenme t•IP1 ,ı. 

(Bn..5 t~rafı s. üncüde) 1 ledir ki. girecek ve icrtihBal mad- \ :t~. _Bu •Yededh' ki, ~lli l nat ~ almnıaetnl ~o- • Boy,. J.Sl, JdJO s;:'~yt 
Sıhhat ışlerı I dei~rimizden baZll~rrna hükfı- ıktma.t eih~, memleket ihti- lan-~ ~ Mt ~~ cclc ~ dA g6S10. .,rı bit 

Sıhhat işlcıjmi7,dc pro~ramh metQe clkonu1arak. bunların ihti- yaçlarımfan büyüılt bir kre:?'mm proJeeı yiil<sek mecliıse a.rzedılm,ıs !7t den!Ce ne bltit"111il•
1 
"1~re, 

c;ahşma devam etmekle beraber, yaç :pi. betinde dağıhlma.~ı yo· ka.rşılan_ması husua~nda .. Y~.k bulunmaktadır .. . . nlA.dıt yü.aek laJl,lllUO ıc 18 111f, 
ne memleket dahilinde büyük Jun.-:. gidilmiştir. ve t~dı~e. şayan bir ke.bihyet goo Ba kanunun ikabul1yl~. JJJÇı ~- dar kenıfl«ine ba~ ,_tf!IJI o# 
salgın ha,tnlıklar ~örülmüş. ve Yiyecek maddelerinde şimdiye tere~m~tir. . . . ya.tında. <in.ha f~~ vencı. netice· ~ann~; uzun ı:ıo_::,. e•lf fo 
ne de ôi,ı;.ar memleketlertleki sal- kadar istihlaki tahdit eden bir tstihsnl fanlıyeUerımııden alı . ler elde edilecegmı umuyoruz. lş- kmnra1 gUJıel blr b61~ 111,ıııe ~ınlnrm hudutlaıımızı :ıı::masma karar alınmamıstır. Ancak. stok n~n bu neticeler. ~a. bil" Sok ih· çiler.in,. evleıi§li_ oklukla:z i~ere Lttemektedir. (Jıl.B. 68} ~ 
IUC\"~)nn \"CriJmiF.tir. larrmızt kontmak VC gelecekte tıynçlamn;_zm temm1 bakımından :v~rleet,ırilmel~, ye türlü ~lcr :O:~~Um HfilOS MOCSSUATI =:. f"..:.: nalla mllrM:a&t. _ _J(lfl 

Ziraat is'tihsalatımız emniyetli bulunmak için, gliniin da, geleeege emni_Yetle bakmamı- ıçm de, elve:ri6li i!5çiler bulunma._ ff ile lfÇI artJYP'~ ıııt 
. k d birinde bu maddelerde dahi is. za hıı.k vermektedır. sm& anM'Jlı" edcee1t bir kanıınttn if'lerden bitenler ·halkm faydasr- ~ ,,,-

, . al t~a. t~ . l~ . tihtaki tahdit zanıretivle karşı- Çünkü, bu neticeler müspettir. kımılın.asma dair o&.n kanım pro· na açılmıştrr, . • J"ran.m me ,-ç b ; 
Zıraat ve}mletı!11ız ıstıhsalı ar- lru mak ihtimali vardır Hüklı- ler. Gercic :.anayi, gerek maadin jesi, aynca yüisek mc<:li&e sunul- Maar.il hareketleri du meıam ciddi bir ıyasıy• ~ 

trrma ... c:esıtlendırmc ve. \'asıfla- metce buı:;ısı dahi ~.zönünde sahalarındaki istih&allcr çoğalma. mu.-; buluııma5<.te.dır. Maarif !§!erinde, köy enstitü.. rak az bir ücretle~ tt1' 
rım yukseltme yolundakı . çalış. bulundurutmnlıdır t~an vaşa· ve artma yolundaki yürüyüşlerin~ Türk köylÜ$Üne leri adedi, geçen seneye nazaran ya " tranırızca c .. t. t 
mal~rma deva~1 etmektedır. E\·- \'t3ımn biitün sartlanm temelin· son sene mrfmda da muhafn?..a. :ira'i alat üc t.ane daha ilavesiyle 17 )"e va?'~ lS.M.K) remzine ınurıı blLyıııı "':ııı 
v7lkı sene ~a~lıycte başlıyan m~- den sar5mış oİan büyük buhran etmi~Ierdir. 1stihealleT;mwle alı\. Tlirk köylü.si.inil ziraat ilet Ye mıştır. Talebe sayısı 9 l'Sine ~·k- • Çnl!§kan ~ bit ıııuı>"ıı 
kı~!eşme 1§1 gec:en ,;;ene }t.~ içinde, ~'lırdumuzun ~lameti Jtııh_ teknik elema~lıınml'?.l'l1 dik· anı :va.nmda b.ir .de el - v• Jdmyabane, yazıııaııe. oıııssll f1I 
~1~! 1 .~' tırılmıştır. Turk ko~ yurtdaşlarmııza yeni vazifeler katlı ve feragaUı çalıfilllalannı, h~ : ktlmak ve bu =e ma.k üzıeredir. Köy cgı~en o· terzihane ve bunlar• : tı!r lf •, 
lus~nun. a~ılayışlı qa.lı~ala~ı d~, ve feragatler :rüklel"Se, memleket lrnzuru~u1.da. ~cmııunhı'kl& ana. ........, :ıa:rıııı laymctlendirmek kulko··ylFen·n~~ni,2.ıkbaşa~5::?arTr:m. ~ &eeelerde a~ıe Te eld ııııır? 
bu ışlen Jwlaylnştırmakta 'e 71- ''""'l1l·ların1n hu "et"ın ı'mtilt"nın nm Gtin .,. ...... +:ı.,.e bunların lcend: VV9 • "~ :; (Maçka .. ~) renırJJl9 

• · t 'h ı· · kt , _ <:"'" ' •- '" . : ."'"vw-:'-s . .. gayel'!llyle, geçen sene ya.J.nız 17 suretle, on sene gibi, millet haya. ..ı raı ı ı .. sa ımız ~rtn;a a, ve 'a ~rtlnrına da seve se\"e k~tlana. ılıtis11s 6'\lDelennde-1.u muroaresclc· virayete t~ Te çıknldar gön· tt it-.i.n cok kısa bir zamanda 15 Alclıri!"z: .... --ı. :rıı.ıılı ll'"'f"' 
srlça yukselmektedır. , . . caklarına asla şüı:>hemiz yoktur ri arlma.kt:ı ve s:ıyılan çoğalmak- derilmi5ti bin 'eğit.İnen 'fe 30 bin öğretme. Apğıda ~-. ·--- '1 

Bununl_a ~mber, memıeketın t~tihsal ne iı:tihliıki bimirin~ tadır. · · ~--ı · ı.o.\"UCU1anmızm~-nu:_:.. <P' 
O d ht ın k.,- l"n a Memleketin her ww<.ıa.ında {(oşt.e ni köylerimize dağıtmak yolun- 7"'..,. ve r 11 1 ıyacın ·..,~ı - m · ba<rJı,·an aracılar da ha.-n hava Ereğli· kömür lıa'V2Mmdaki ~ · - · ·· · .-......._..:ı~ kl 
· · · t'l 1· rt · dah ,.. · · " • nlen büvuk ve memnıın edıcl a· dakı' c"lT~a hTZla dew,m etmek· • ...,.. ... ı--" a __ ..... 11 .. 0 

sı ıçın ıs ı ?Sa ı a ırmı) a a ~rnın en çok te~iti altmdn bulu- larm devlet~ iınetil~i hakkm· • - ·-~..A • ~.,, ..,..... lan dahn) bergi'Jll -~- ,ı.ıı 
<',.Ok ehemmıyet vermek zorunda- daJc' k ta:tı.b'k'ntl bckl laka;~. bu sene ım ... «n nıSbetinde tedir, .,.,-•~ .. - .. ı ·· .. b . n-3nlardandırlar. ı anunun ı ı en e. c_,...,... verilmesine ...... t,...bnmtır K- nst•tül·...; ı'le ko"y okrulla· k('l(lar TC aat 1'7 dt-D 
YlZ: Turk ~oy u unden u !?nda~ - Bunun neticesi olarak, yurt- nen mil3bet neticeler nlmmakta ... :;;rvırır..,,.ete h-~bi~ .... ,"ll .. zd.· "'n or e ı .... , - . lan. c1• Ç':_.ıı 
retı 'bcklerız Aynı zama a <l 1 :ı...: k h' -<> mı.,, , ..... •ü>C " "' n arasında.ki mttnasebeti ve bu ) " ~ 
mus- tehlik·ten d

0 

e. kolauhkla ve is- ad1. 1arınıut7.cnfa lhlar.,,tn e~n 00
11

-_ ıs1 • dırlar. ~"i!lğt olmamak f1"'.ere, toplu ola . teffekküllerin birbirlerine yapa- CH.M.Z. J9) (Bclkc.!! ... 91 «
1
> 

J se ı en ar ı as·a pa 1a ı ı<YT o Bu t.ntbfkat. kömür i.'ititt2al ve ~ ~ A) ,.. "' ·ı 
t,.Aı'oı' kadar bulabı'lcli!!i nimetin 1 t ll t"I • ,.,,! • t. mk, ay.rrca 61 ırilil.yet ve kaza böl caklarI '·ardımlan ve diger umu- <Harlka) CS.n.o :1-eı Z• ... 

'l::'A ,., .. ntuc:ı l 1 •arcınnl C"'mt"e tevz:inin verimini Ve intizamını ' -'-' ) \ ..., c~ r 
kadi·ini bilerek fazla istihlakten b'' ·· 111:· t' - f al v "b·{· gesine de örnek mahiyetinde 01· mi ve sosyal ya.zifeleri ~.erçmreli- <H. 99) ·<S. :NelSI•n J{ ,fi) · r 

<l k" es·n· istemek unyesınc yap ıgt en ıgı u un art.trnnakla ko.lmamış, orada çalı - tna.k üzere taplu 13 923 takım yecek kanun layihası yakında (M'elı\bat 3> ctmren . .. ıı ol'~~ııı 
1$0~.:ı •• ert?C'dC çeB·ın~ntilnl nartJa I ,yurtdaslarınm;m bilme!erini, VC ran hilllen?e i".P.lnİn geçim ve sağ t,...,.,,.~.h -e ~ ... ___.. ""o"ıı'd-.,.ı·1m1"ıct.1"1· k . ) r:i )'il"' #" .... K.,,ımız ır uzu ., r - 'b 'b'J. . .. t . k -""'"' Y ' ,. .... ,, .... "' ...... . ., • büyük' meclise ;;ı.~.olunaca ·tır. Aşag-Tda rı>miZe ad•r ,.. • •• ·• u nı ı erı suz~e<: en P'N>Jrme lrklaı·ını. rahatça çaJ~ma.lannı da ... _, ____ , - • . ._ ..... ıne lt 
ru' dünvanın .!!C"inm:•kte olduc;.., .. :'. 1 b' k .. ld .._d · t El tezgahı_ uva\UIUM:Uıgmm çok Mesleki ve teknik öğrctımı c.n birincıteşrin tar"" _ ... tıt• r ı 

J ~ ... ,..,<4 t"ın suur u ır ı.:;e ı e var rm e emniyet altma. e.lm~hr. A) m :uı- • tıııı..-" ı 
buhranı gözönünde tutarak, va· " 1 . 1• d ' - 1 bultındugu yerlerdell ba§layarok geniş ölc;üde tertiplemek ıgin hü- rmt nlmazıarsa Y"' . ctş> t's,\ 

· • .. . rl k 1· me erı .azım ır. manda, ~i)i .işine ve ş yeline doh-umnctlarnı koo1 ......... tif!~tiıil- 1-"'-et ,.;ddi kararlar vermic:tir. (Ti"'•ret 461 cHsınd.i) l " 
f:.IG.)'l§lllI ona ~ore a-y,_a. a~a ıer 8111hım ve hiirriyct;n teıniz ha- rsmdınnağa yll.n\.yan ve verımı . , • ~-~ ~ !\um ~ ..... z"> cJl 1' 

vatanda~ dl.-şen mıllı bır borç· .., . ekıld ~ ff's arttrran bu tedbirlerden. alman mesı ~olu.ndaki ~115mala.ra bu ee. Maarif vekaletinde teknik öğre· <A. Yazıcıuğlu) <J.· ~ ı sf-
tur va."!nı en benı§ 8 e .e u ne daha geniş bir i>lçOdc devam tmin temel t"""'kilatı kurulmak- (T.Z.T.) (R.B.T.) (T > • (rf,1'· 

· eden bu mtısteBncı. memleketin ev iyi neticeler, bu yoUfa!ki ""lııJn'ıa. ....'""' ~• ş -" 
b el. • • . . · !I"" ~ cdilmi.::;tjr. Bııııım net.kıesidtr lc:i. ı tadır Az zamanda m>rÇ<"kl<!Ştiril. <N.M.) (B.V.) <B·•"· .' (ı.Y' t 'l'opra.k kanunu, Ü) Uk me ı. ladı olmak ı;ercfmı ta.<ırynnlıı.nn nm, devlet elindeki <liğ·er jstfö15al -'-fın ___ ,_ ,c, : .

1 
b- .. kb~b. (~LD &.) .ı;ıır' 

se ~unulmak ı.i?.ercdir. Bir~k ve onun nimetlerinden büyük öl- müesseselerine de )'6.~rlmasma geçen Bene )~ u .... .......,. sc~uze mck ıstenı en uyu· ır p~m <Kloor E.) • ~ı -r'•.ı<• 
ara.c;tırmal~ı'Clan anlıyoruz ki, üd f ·dal i ıa b vol arnustu v:.mn el tezgfl.Ju do~--amacr hoope· hemen büyük mccl~ sunulacak- (Koçl•aya> (7.0.) < • • 
t.opr·,.,;;.ı hı'ç olmıuan ko··uıun·· u··n g e a.)_ anan nsan ı:m· u • • : . . . ratiflcrlnin sav.ısı memlckc1ln bir tır (~'-·lak 22) 

""' ., ., mcınleketin knnunlarma, nt7..n.mla_ Bakır ıstihsalımız artnıııddn de· '· bök' 1 · • ' • \ • • • ·· • " 
nisbeti mahduttur. Devlet ma- rma hürmet etmelerini istemek, ,·am etmiş ve artı€ niı<;.beti, geçen ço... ,..e erınde bu yrl ynml be· .. i-.Iemleketın ~n:ıyıınd~. mo ..,1-
1 t k d - t k s ret· •le bu . · , ı ·· t b" ·m il.__ k ~-c 'tkmt.<rtır. 1 tör}-.me ve makıneıcşmesmde ve ,...,,;> t' ı opra • agı ma · u 1) • ve ıcap ederse hUrmet ettırnıe~. y:ı a nazaran, u~ e ır gı Y .... e ıh ~le kurulmalan bi._,... -w:t:->-:ht:~ ;.,1......; d chl' tli .. . ı~ na s)'fJJJ'lsr~ 
nispet yıldan yıla azalmaktadrr. bu milletin en tabii bir hakknltr. bir terime va:rmt.jhr. - • --ı ı •uu un ı .~as ~· ,r, e ışc faa rntıyaç .. rı ·ııtirs.C ~ t 
Buııun!a bera.ix?r, toprağı olma- Hükumet, ihtilmrla. mticndeleye Petrol aramalannda. geçen sene ve ? 1f'§'DUl.ga hn§lam.ış b~unon ur.sur~ar:ı. bol ı_nı~rda \·e &~~t· seıre t"mamı bU fe''J-'ıtıid~eıı 
yıp, ke'Jdi bn§ı~ ocak kurmak esas olan fi vat t.eebiti muamele· :ı.lırum ilk müsbet netice Uıerine kfiçük sa:ı;,t ~erl:rUn :!A. le ye~ı~lırmek ıstı~?ru~. B:ıY:Jk sis edilmiş olan i ..eıtel # 
b.tiyenl~re top~ak temini, c~n- j !erinde a.racı;·a, tüccara emeği- sondaj faaliyeti Ra.ınan dağı böl· yısı ~tuz . roü ~tu.r .. Bu k~ meclıs;n bu konu uı:e~~dekı ,Y~ s~t prog~a.rını dC''ll~ i~\f 
hurirctın en 7.ıyndc chemmıyet nin bilgisinin ve serma,·esin"n geeindc devam etmekte ve teş\7.- pernti~enn arlnuısmclıı, .ç~d~ bu km. alakasınd::n çabul-; \P. ~aJ.~ı:_II rı muva.ffal~ıyetle vcsilC~Jı.; 
' erdiği b;r mesele?ir. NüfU:cıltn - ka~ılığı <tlan hakkı Yerm;ktedlr. edici bir mahiyet göeteımckt~d···. 1 lund1lıgUJD.uz farlların ı:e hııkumet 1 net~<'.eler be!<lı~Qı_-uz. Teknık og: l latbik~tına.da b1ı c ııs 
co~alması \e intıkal $nretıyl~ I<.,nke.t bu hakkm hududu, fe,·ka. Diğ'er taraftan, memleketin mıth. ~e _ele ah~m.ış. olan ~ madde retımde hedefımız .~adın, erkek, <?tmek ıstcl"ıJl?~ ~rılel' a,tıl~~ 
pnrc:ı lanm:ısı neticesinde, elinde. liidc J1allerin yamttığı bulanık telif kı:sıntlnrmd!ı. yapılan tst.ik· ca~ıtma ~]erinin tesiri olduğu .her."~~~~ Jre"!Oı ::'~~!ı ve 194-0 bütfe~ı, rid~t (f\İll 
ki topra~ı bp~(inkü işlevme ı<.ud- tavayla değil, milli gelirden bu §.aflar. Urfa, l'~ğ;rdir ve Boy•t ~rJ!n'ft' k . . ' . geçım~ ı~~~ bılmooikle:ın~. ,%?:ete- xnn ·mühim bır ,f biil·çe:~1cıı 
ret ve vasıt<:larma, c:ogalan ya. zümrcve dlifiecek hissenin normal l-ölgelerinin petrol 'bıık:ımmda.n e- ~- ' .. btı. k?Operatifı<'r S&de· cek ibır ogre~men, • hır ogrenme le ko.pa.ndı, 19 eıdc cd\et. 
şanıa ilıth :ı~:~rına artık yetiş- ! öJgüsi;·ıe tn.yfo edilmelid'r ve öy· ~aslı tetkike değer olduklarını göe ce bugünun -~htıyaçlarmı~ b.-ı,,çın· yeri. g-~erebılmeJ..~r. ..w . ~tbik ayi~n~a. ~c;aır~ııı 
memiyc hc.o;iıyan az topraklı köy i le tayin edilmektedir. termi~lerdir. cı alt~ vucut ?ulan ~ırer .1<1!- ,Şımdıye kadar y,ukaek oırretim tıceler. çok _urnıt bUl~ll v· 
ler ve köylüler vardrr Bunları, 1 1 f' k-ı. . 1 . Maden n""'""'a fa-'iueti-'·-"'e rum değil, fakat 1ktısadı ve 1çtı- kurumlannın son smıflnnna kon olaylar i"ınde . bt o\ıı.ft, 

· · ru;e ve 1ya.t murn llıl.le ~en- -~ "'" " ıııu.u • • ...... ı · · · ta.h kku 1· d -:ı- ı .,_ ı ' "' ıc3 }Cll kendilerin" daha yüksek va.şama • . dü 1 b 1 .. .. sene i~inde en mühim netkeler maı ga,~er:ımır.ın a kuna ferans rek ın e veu.ı:ıııe!vv.; o an hal ve şartların uvs1' itl 
lnılcfinı , 'h.:cck miktarda· toprak mtilılzıbn·ım zeı n e 1\"e rubuş:ıny a kyurutl · Söıfütözi.i kömür ve Ada.,..,_,.,,.,. de yardmı cihetinden kendilerinden inkılap derslerinin, bu kurumlar- senedir ko!lulan !!';..tetilll •• v 

e ı es va nız mn '!':" ıı ~ "' ı-· · d aını ı.:__.... ı....kl ·· ""nk ı· ~- 'h' rn:~...;k' · ~: "<V";· • c u. s:thihi kılmak ve bu topraklard:;ı. ~ tl d ·ıı;: t , ·ıau -~·· · mir alanla.rile Turiıal antlınuvan ev ı uu.ııl':ı..... enen mue~- da ı ·yap ~n ı ve ..ı..uı ·ıye gilerin iktısaw b·uyetJll__,rf 
iş yapma kudretini tam kıymet. " 1 cu an ~~t··n ;"~1 : ~ m:l"t un ~örüntilsünoo ve Ödemi6 civa ma· seler olduklann?an, ~nlarm ku· cumlıuı:iyeti rejim!., adı ~md~ ha.lkm ödeme k:O. 1ekt,edir• t·ıııı 
lcndirecek verimli bir işleme i~in ~ a~::~si leun vn~~. ezl :;s:ı ~d:;: deninde almmı:ştır. Bu mmtaka- rulduklan muhitte saglam .esas- , esaslı hır ders §e'klınde Yetıl1!1e.qı oldcğunu göstctCl JllCıllleJt~~ 
lüzumlu ar~G arla donatmakta • e :_1 rl Y b k · ~ c b .. • . . lıırda eherr.miyetl! cevher ihtiyat. Jara dayanarak yerhşnclen -:e ve bu mevzular etrafında llmi Vatandasların. ıısıırıdS pet et 
acele etmek lazımdır Yüksek ~~·t· e n1m ub. odnn~ ut. ug~fn ~c;ı:ı J .. n bulunmu ... tur • norma.l 1.afll3.lllarda da yaşıyabıl. incelemeler yapmak ve yaymak cıınu ödemek hUS bll .:ı .dt 

• u;; .. c; a ge en ır e\·ıc vazı ~l o· .. .,, • ı - . . urak bel . . 

1

.. . ... k r · ta 1 aı.ın ıvur-
i~! ve in~lemen~e. en _iyi ~k- ı~~k. ele almnl:ırına kesin lfür.ıım Kebıuıda. Bolkru- dağında işJet; ~e en ı~ın .~ a erının. ve u.7~re, BY!,J~ bır de ıı: ·ı 8:P - dikleri olg~~/',; tesiri o ıV 
lını atac~nn emın oJdugum ka- vardır li'İYe vedlen kedmle:-in dısarrsm- ~oo_peratifcilık ruhuna en .u~gıın r!l~~ ~'.~, Turkıye curı~u.nyctı eM· almakta bil~ u~ sıı ol~.1',ı 
ııunun bır an evvel cık:ı.rılmasım · da nra.nuı''.lra devam ~ıumic: kü şekılde çalışmalarının Lemını ba- , tıtm;u kurulması kararlaştml- r.üphe ,,0!,tuı ... de, f~ .. 1 
a.t'7.U ediyoruz. Hiikiımet, ::ı.ğırlığı her giin art- re bakır madeni <le ~it .,.~·erici ~n ~~u g~rl!lecclc ted- lnt!Ştı:. . .. v • parlak bil" misa}ıntiy·a~lııtt;;,fl 

D.. . kt 'sadiyatı makta olan hal'bin :r..ararlr tc~irle. bir şafhavn. girmiştir bırler gecıktınlmeksızın alınma· Unıversıte o.~etım unsurları- milli müdafaa. ıh scrıC C:'jıı; 
unya ıd ı "kt d .. rin.1 önliyeıbLlınek için milli korun Şeker• lhtiyacmı genls hadler lıdrr. .. . nm ntt*ileki w şah-:i ~ükW:1l~!?.ni şılam~k fü.er<'~ DU ~ ıtııfiJ311 

karşısı'! a ! .ısa l ma ~.ıı.n'.:~~nrlı\ )'ap!lmasıııı hi~ım dahilin<ic Jcarşılaınak gayeslle bu Uzun yılların tecr~~le!Jnden ı kurm~k ti7.erc. m:larıf vek1llıg-ı~ 1 tasarruf 00no1at'l1l :aurı t 
vazıyetımız hı E'?rduğlı. de~rı:i1c ve cklen.tıl~ - seı.ıe de y:ıptlrılan pancar ekimi, faydalanarak btıgl}nku ıht1yada· ce ha~rlanmakta olan kanuf! h1.· 1 r~bett<> ~ör'Jyorıı~11J.rı .tif· 

Arkada..5}anm, rt' ~t tckliflennı _ynkmda bayı.ık imdiye k&daı- yaprlnnrn en yük· rmuzy kar§ıi~b~Iea:~ -::ıırotte yih:ı:r: _yakrnda __ büyük mıll<'t 1 Jayr bütiiı?- '"~~arı ir ıP''J\ i 
Vatandaşlarımın gôzden uzak ı meclısc arxc<ic;cektır. • . sek haddi olarak 44.000 hektarı hazırla.Il.8:n yenı .. ~nr r.unır\!k. ~8- meclısının tactvıbıne an.oluna. etmek benım ı~ıneb c:erçt~~f 

tutmamalanm isterim k;, dünya ı Dış lıcaretımız "cçmi:'tir. nunu layihası yui<SCk ictkıkmııe tır. Den.~ bir but<; .,.ctlı ı.' 
tıU'binin bütün milletlerin iktı· Dm 'ticueUe e~mTZ, bütün ° Bu ~tv· W35 ~enesi c :mine sunulm.Ut}tur. . Fakülte!eri.rrrlzin ve yüksek O· de yerimli ve cnt1citetit1 JG'I~ 
sadi ila)/atındııki te.~irleri. geni!; mcmleketlc!·ı? ~1akikl, fiili b:r mü- nazaran, yüzde yüz nis'bctinde bir Bu yıl iç;in>'e, ~ı~ ~qa .... ıara kullarrın::zın ih~iya~~ı .vı: ~alır liye kurmak .. nıeııtutsıal' ~., 
'\"e derindirler. Cihan pıy~ı ~a~clc tcmınidır. Bundnn b~ka. artış bi,dirit-. Bu neti<:~. köylU- daha uygun ve ta~b ı:rı daha malan _dıkkatl~. __ı~ozl~rımızın o· ytini göz öııunde 

1
,11r )'ll ıııı , 

ve milletlerarası rollar, bizım 1 JlıtıyBcmmda~ _f~zla. oln.~ çıka. müziin pancara knıı;ı gittikçe ar. G?k. Jrolayl3-;,c:trra<ak şekılde _taıı- nündedırle>r. Butım guzel sa!1at. rimizi tarnamla.Jl\·buJııP }ltıf1 ti 
memleketimiz için de yarıranya 1 cak ma<ld:lenmım, g1rece"' PE~yn • tan alıi'ka.smın ve bu ekime gös z~mınc ~ı~"ta olan yem t~- larln ya.kından \"C candan alaka- gelir kaynaJdarı~;:, c?nı ti 
kapanmı:ştlt"lar. Yurt müdafa~- 1 nm temim Ya~ıt~ı olarak kullan terdiği uyum kabill3 etinin büyük r:te oetı.-el.~ kanunlaştırnca~ _la- lıyıı. . yerinde kullarıı11 rct1qplt 
mm temin karaıiyle memlekctı- ı makta.:yız. Ye~. tıcaret anlru:mıala ! öl!:fide amil ohluğunu memnun 0 _ y:ıha. da yuk.<ıek katmıza getmle· Ar.kada....,lar; _ . . ll!aliyesinin ana. ~·;tir; otft 
mizde de birook insan kuvvet- n, bu eeasbr ıçı.nde yapılmakta ve ıarak "'ôrü.}o~ cektır. Bu~ünkü şartlar ıçınde hırçok makta devam ~e. kllY'IJ"·ıe 111 
l~ri istihsal alanından çekilmiş- 1 €~1d muk~velelcr im esnsla•·a çev. Köyİümiizün pancar t.armımdan Çıkarlla.cak ~llar.unız üzeri. j9tedikkrirnJzi bell,d ya'J)2.mıyo. Elveıiı:ıli gidısın'ı bilsııS1 tef 
tirler. BQ.şka memleketlerde . oL ı nlmclctedır. . .. elde ettiği faydanın parayla. ifa_ ı:e koymuş olduırunıuz smrrlıı.r nız. Veya yarma mrakmak. ı..o· döviz · durum.ıtf1!U~~lflrıfl1 

111
,r. t 

~ığu gibi. bi7.dC de serbest. P!Ya- . !hı-acat mad<lclennıl.z~, rnuslah· dosi rudıır: l935 ~encsinde 3 mil ~~c kısıntTlar, .ve hudutl~r~!llrıın runda ,!-alıyoruz. Fakat k_esın v~ ır müdafaa ıht.tY ~k ~1<11' 
sa ba?.t ihtiyaç ınuı.ddelerı ıize- sılı memnun edecek fıyntla'r tc- von Jirn iken bu mikdar 1939 ote tar.ıfın<la.ki olaylar yuz.ınden ,;cdanı kararımr7. odur kı, y('Jl! imkanlarmt v~ :ınııhgfıı 
rj~de menfi roller ()yna'!l'ak te· ~ ed~i~ir .. Aneak_. burada da. 6 mllyoruı, 've gc:ÇC'!l ~ne g daha çokv ehezn.n:i~et ~lan kat'..ak- ne.fili yeli~tinnekte hiç hir gc~ik· sevindirici h8Jınt . , .• ~ 
niayiilünü gösterme~t~dtr. . , rrıustatıs~lı~c hır t:ws yede bu. milyon liraya yiikselmiştir. çdıkla ugra..!Jll1.a ~Ç.ı!l onemle <;a- mıyc. ve g~~·ı · k~hnrya m~ydan mc.lttedir. . . . ~r11 • ı 

Bu!?finün fjartları lemde. ıaşe ı lu~ ıs~eı1_111: . • Bu sene çift.çinin eline geçecek Iısıimakta ve ttsir11 carelcre baş· 'lermıyecegız. ~ .... n uz~k lrn_vd!~!l Türk milletının ....,neJ1'1 r 
politikamızın esas h~e_fi, ıhalk"'Tn ' Rugıınku fırntınr dı.umı ola~az. para ise, bu ycltiınu da geçecek- vı.ıı:_1!.lmaktadrr. . . . . . . b~I!xarak, yem !:1~!ın l~ılgılı. leri; ,. .. e ~;-;:;ı, ll~t 
ve milli müdafaanın ıhtıyaçlarmt Harp sonrnsı devre8C.tde fıynt ~ir. Bu sene 90 bin tonu geÇerek l'._1~sek derecelı ıçkılerın ıstıh· I guclu, her al~nda ustun yetmme. 'Bizi bizme .. ı ıl anetı'" tııt'~,.( 
ks.rollam.ı:.k olmuşt.Ul". Hiikfımet, ?üsmesini ~eklc~c_k ı: mndı~. ~u bağlıya.cah'11lUZI iimit ettiğimiz ve. l~kım ~7:11tm.ak için alınan ~~- i ülkiisü bütün düsüncclerimiZ'i büyük' milletin cn~tii?, $ ııı"~ 
bu h<"d .ff' Nİ$mek için ist~- ıtıö:ırl:ı., ~~t.ahsılın buna şımdi · riın, halkınuzın ihtiyacım, olağan bırler ıyı ~ti~Icr Y~tın<;ktec:ır. kapl~nul":t!r. . . miz canımızdaP ~)~ ~ 
den. j3fh. :. ' kM;ar: uz:ı.nan ~~ı- f den Jcendını .alıştırması ~·c ?>k ta- üstü i'jartlarrn dcvamrnn rağmen, !" afı<!- ı~l':rım~% ~ Aziz ~ııllet vekıll~rı. . . vazife yap;yorıız;yıctfl!1 id'adıi"· 
saclı fualı:·-tler sılsılc:oıne n:ud~- s..ı.rruflu ~aıeket etn1cs.ı, .., c harp ıııkıntısl7.c..ı i<a.rsıh\ynbilecektir. . Na:fıa Vek:i]etımız, umumı va- Sa:ydı~ devlet ı~l~nnın her !isin a)Til!ga ve rUı,elt ,.$ııc;:t' 
hale e~n:ck. ve bu faa.lıyctlen du- 5?nund:ı:-ı buh~ıu ka?'i':ılnya~k Devlet: l nlfıknh olduğu sanayi z~yetm '~gi ~kanlar de~ecc- sene yenıle;;<m ve gcnışlı~ ~~·- yüz ve~~yen t~a. d• iÖ:ı <3' 
7,cnleyıcı bır murakabe altında hır ihtl~atla mucehhcz olm:ısı 1. kurumlarmm. kendi sat.ll'llannı ı sınde. denıiryolu ı~atındakı fa- 1 ztıları kat.'Şrsmda malı)emrnın milletimızın 11<& ratıflı11 \'İ:odt w 
bulu~dun:ıal{ ka.rnrmı 3lmıştı~. cnp eder. . . mutedil bir fiyatta tut.arak. piya· l a.Ii~·etini. devam ettirmi.ş ve ~~ va~f~si da.ima ~u olmuştur: Millet muJrn.d~ e bir ~ tel"~q~ 

1-tihsalın artınltna-?t,. tcdbJr- . . 1941 sc.n~l~ı~ ~ Ucaretim z saca nk?:nnlık etmelerinden ve ara~a pırarbakır - Irak hattı ı ı (.e~ı~mc ~mm k?ı;;mc?e.n, mem çk nazik ol?tığtltte 9P!;,ııı·'11 
!erin ba.şmdn gelir. Mı Ilı varlrgm ı l(:tn, gecen ilcı haııJ yılma naza · yaptıklar.nı miimkün oki.uğu ka- incı kılr»netreyc Vftrnvş, E1a'Zı;:1 lcketın ,·ermı kabılıyetını aşrı:a: ~tyoruzz. · Sıya...cıe ı;ıl< ol \.r
YC milli istiklfilin bekçi.si olan ran dah:ı. nğır münakale sartlnrı dar doğrur.a mtistclllik küt.lesine - Van hattı üzerindeki <':alışma- dan ve milli paranın kıymetını rimizi.n sııde ve :ı ·"t g\' ~ 
or<lumuzun eihazlandınlmasr, ia- arz:tnıcsjn~ rıığmen.. lıükiımctin vermelerinden bu sene memnun lar <la. 135 inci kilometl"E'yc ka- .-.ayıf düşürm~den, m~ta~ oldu- kuvvet ·al1Y?r:1~r~~~IQ·rı~,r 
!~Sinlı1 _cm~iyet altın~ ahııroac::ı, ~ldıgı tedbırlerl~, . ~ırecek ve çı· edici neticeler alınmıştır. dar ile.,..ilem.iştir. . . 1 ğu:n~ karşıl.~Kl~rt t:e!11.ın etmek. lçerde nullı otuılllf ~\ 
lııı· 0!rnılmıyen ve dıuma a~n ~ac~k maddelerımızın t..-u •nmasına 1"1 kanunu tatbikatı., hususiyle Memleket şosclernıının fa!ahı 1 Iflıh~rla soyl!ye_bıhnm k~~ b~ niyoruz. Bıu1u l< tedt71r s'' 
milli cah~mıya dayanmak ~urc. ımkan h:ısıl olmust.ur. c;.eşitli sanayi şubelerinde. mamlc. ve yol yapma işinin b~üııiin ve ta oü~rük mechsımız olmak ~7~r~ rekli olursa ner ~ 1ı;, ti~ 
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tl 

t iyle •. Mümkün olur .• Zi.ra~t ye S anayi faa_liyetimiz . ket.in i6 ht:şntmı bugUnün ister · yq.r!nın ihtiyaçıan:ın; uya~a~ bir bütün. milletçe yapılan .. elpırlı~ tan saknırnrv~.,ef~ J<ıı'1' ~ 
sauayı sahasında, de-vletın ıstıh- S11na~i ve :maa<lın sahaıımdı:ı.kı leMyle a~·arlnma.1t bsxınundan ve şekılde çerçevc1end1rıln'!~sınm ne ::myesmde cunıhunytt h~llJ!letı. Va.tanda...~la~ ~ ,~ıJCı.~ 
r"l organları kadar her yurtde. ı~tfusal füaliyetlel".in1izin. içinde milli korunma kanununa göre alı· kadar lüzumlu olduğu. oon 5er:e- bu sartla:t topl!Y:ı.n venmlı ve kırı Olarak· d 'larŞ• 111!;~tıııf1'. 
filll d~. muhitine örnek olec:>k ı::e- bulunduğumuz fevknlıidc hal ,.e r.:m kararlar çerçe\resi içinde yil. Terin vukuatiyle bir kere daha. ~~lam bır rnahY.e kurmıya mu· yoldan ~pa.c~· veYS ~'f 0 tıW, 
kilde Galıs..rr .. ı...cı, bugün vatan va- f}artiardan mümkün olduğu kadar rütiilmektedir. Bu suretle lüzum· hissedilmektedir. Yol yamna fa- \-&.ffak o?muştur. • mandan siyas sifl· 1'~ ı~e. oıl 
;tif'elerinin en kuts.ı.lı olmuştur. az mUtcessir olm!Ulı iı,:ln devamlı Ju iş yerlerinde ca.bsma. mild.det - a.1iyetinin, bugünkii ihtiyaçlara. Büdcemız arnyaccı.klatn }'e J)ı~;ııt~" 
l sP 'fi.kin taJ17.imi, isti~s:ı.liı: ~ı- bir surette ve büyiH~ lbir gayreUe ler:, STbhi ve fenni ieııpla.rrn mil_ tam cavap ,·erecek kanuni bir e- Umumi bütçe yekununun . se. knrşt koY::C9:~ ~ys. ,·Jİ~ oıııı:. 
1 ı .. rlması kadar ehe.ıznmıretlıdır. calL:;ılm!\kt.ndrr. İşlemekte bulunan saadesi n izbctinde, nrttmlara.k is· sasa bağlanması için hazırfan- nelerdenberi yü.ltsclmekte olma- naseootler..J1l1 s.1' ~i ' ,ıtı 
f ~cmiz icin cıok ehemmiyetli o. istihsal nıües esclerim:rin muhtaç tihsal hacminin ihtiyaç1anmrzı ka:- rııakta otan 13yihanm biiyiHr nıec sına, ve memleketimizin dört ya- ru, düri.is~ ~~ ~ıı.f!11 eırt 
lnn toprak .!"~~ulleı;-im.izd;n :tJ:ı. oldu~lın. hnm ~dde, y~dek pa.r. ııılamx:ın:ı çnlışılınakt..'l_drr. li~. arzı~! ~:.ok yerinde görn~e~- , nm:ı. sirayet.~~n Avrupa ~a~~i- ve a.hitJcrpn-1zıJiie< .b~1ı. 

1 ?.lhırı, bugunku ~nış 1h~ıy~cla- ça ~ e. ~ır tcch~1.ıı!:"1 kat'§ılana.bil· Bunaan b~1m, bugi.ıne : .n.dnr teyım. Buyuk su işleri faali:·etı . nin t\'lit ettığı ıktrs;ı.di ~uçluk· yürüy~ız. etıı'ıf tıı· 1 

r:ı retmek ba..\'l!nrndan, cıddı ted meııı ıçm her t.ürlu imkanlardan hukuki münaoobetler >e srlıhı icap geçen sene kabul huyurulan 50 lere ra.!fuıen mali yıllarnnraı da. da, ZOT :kabul dıı,cııo.'f"I ., f ı t • 
birlere. 2'C?Ilin olmtya l~~rıktrrlar. istifa~c e:Jilm_ckte. ol~uiJu.. ~!l~i, lar ~e~hesinden fa~zimine çaJı§ı- mil~·onluk tahsi::-at.Ja dal'~a r-enis- ı, ima varidat fazlasiyle kapat- sc;rgili ark!'! {li ~·~ti\%;: b 
B ' 71 ı:ırecek maddcl('rtn mcmle- test!'! )c:Jer mizın bır <'<M mtıı:;Jrnl ,.. lan 11:.çı lı:ı~·nt.ın·n 'li k:ı.?.ala'n, meıı kını~. Ye b;:ı.şı.;ı.mır. olo.•ı ışlc~ f~en ma \tn olmıımr;r,, twunun en kuv. Hur W' ~re. 1j1.ıl1 ktotı"' ~rebilen mikt:ırları tcsa· ' re rağmen yüıütiilme~i de huf;usi leki hastulddar \'e un-ılrk hnlleri. :\ fala.tya \'c Xi.Y<.lc in.~:ı."ltt bitm:~. ı \"etli <lclilidir olabilmek. heP111 

di.tf1cre br.ğJKhrlar. Bu ~.c:bC'plcr. bir ihtimamm mc,"Zuunu teljıkil ne karşr, maddi cepheden de temi· ve Tarsus - E~e ha\'7Jtsmdaki 1 En nıuhim ·kısmı milli müda· yar~mr.ııdf'r· 


