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-Me~hum Dahili11e l'ekili 

Dr. Fikri Tuzer•ın 
cenazesi bugOn 

t6renle kaldırılıyor 

Ruslar Şimali Kafkasya
da yeniden gerilediler 

.. -

:l-ferllumaa An! vefatı bitin memlel'.ettı 
Maykop petrol koyulan tamamiyle tahrip 

edildi ve techizat geri götürüldü der An bir teeııar n1andı rdı 
DaıbUiye VekiH ve Erzurı.ur J?'lc- Bu acı haber dlln o.kıam An.1ta• 

b su Doktor Fıni Tuzer, dUn ı:w.at rada ve telırim'zde duvu.unc.ı umu 
17,30 a Ankarada bir kalb sel:tı:- 1 mi ve derin bır teeallr uya~ı.
si neticesi oı..vak ha~~t'l g~zlcrini tır. Meri.ıumun cenaze töreni bu • Bir Romen 
• mın~tur. gUn Ankarada y:ı.pılacaktır • 

pıgatte alayı 

'le er gkşaHı : 
~~------------------

ADALARDA 
SUSUZLUK 

Merhuman nac:u, s:ı.a.t 16 30 da 
Merhum Fikri Tuzer Hacıbayram e:.a.miine ~tirilecek ve 

cenaze ala.YJ eaat 17 de HRcıbay • 1 
ı-.!.nldan hareket edecektir 11 ltt n imha ediidi 

Cc:.azc :ıb. mm bnünd
0

e a.ı.keri 8 k f anareJer 
krta.lar ve bunun arlwruıda Dt\Wka Timor aclcuına yeniden VOR8NEJ DE 
.rer al:ı.caktrr. Muzıkay:, ce&azeyi hücum ettiler 
tn.~ıy=.n top :ıralı.ut takıp ed~ • Londra, ı ı (A.A.) - Uzakılofu 
tir .• Top 3.1'8.baımun ardm<lu da dan alman haberlere göre, mUttefllı 
mcr.ıJ.wnun aıleel efradı ve c=na• uçakıan dün yeniden Timor aduma ....... p .. 
:z~~ i takip. c:cıccek zevat gelecektir. trıarruz etmı,ıerdlr. Hedef, cenup ll•ll ........ hl• 
Kryafet sıvller için ja.ketataY ve batı kıyınnda Japonlar tarafmdım • --- ... •-
bil~dir şapka, Sll!baylıar igin bUyllk !Jfş-aı edilmlf bulunan bir ,ebirdt. Yan lerl ol8Jor 

Hüseyin Cahid YALÇIN ~g;~~ayı, Hacsbayram cad. ~=i ç:!':'1c1eUU::~ gal'plf1Mlan • vı.ı. 11 <AA.> _ Rwı OlfbelblcSe 

B 
deeini taıkibent 'belediye ve adliye olrpaktadır. St&Unpad w Jeallrupy& kaıfı Al. 

UGVN dördiiDcü gün olmak ü. sarayı yolu ıiJe Samanpazarın:ı 8<· maa ~ m~ p11t • 
zere Böyükıı.tlada e\lenle .ı· lecek ve bumda t-...n nihay t ı..._ 

. ...... e UW' Batı ço·· 10nde .. ""8db' • • ar su yoktur. Bu mahrumiyet ne .iacaktır. Almaza b&bM'luiM .-, Klıaban 
ıular sürecek? Artm su yüzüne Ta.but, burada cenaze otomobili· ı:otııM' ~ Jmmmda Rm ~ 
ha\~tan tamamen ümit ke!IC- ne konula."'8ılc merhmnun ebedt is. durgunluk -1 ~. JlfebriD.., .. --
rek ba~ bir diyara göçetmek mi <Devamı S tbar.lde) ....... temi~ "~ :auı ao-. ş 
liiıan! l'ok• sabredip beklf'lllek --· • • l A r:' •• 
~::::i,=~i=~,('ü:.~ı~:; Malta .. , .. :-~~~ ıma ı r ransa uze· 
M5Jkmiyor. Gawtelerde bu tıa!lus Bul llsberlııın ~ A- ""' 'ba. C d k 
~~~~~::~':.:y::: adası ::.=:=~~= rın e i a,~ınlara 
kat bunar resmi bir ağızdruı ~ıl. Loaclra, 11 (A.A.) - B&tl gGIUınde c1m 'l'u.pee ıtmam atır ~ taw. a. 

~=::
1

:2~~~:.:m: 1 ,9 halt b . ·ık =k=:m::·~ ::.,m;:.k::_~w Dün Amerikah pilotlar da .. - -- ...... ŞU an erı 1 .,... Jlatrull taartuauı-.m. ......, bir !lalıllııe ,ere, • .,. .... 
re, liman i•leıi madUrttnnu kıy ŞlmaD Afrtka kıyw açıldM'mda Uıl ~ 10 ~ ı•-.ı ı.-V. ı•ştı•rak ettı•ıer 
metli M:uıyui Zade aruk Adaya mavna batmlmlftrr. Btr A'Nltaralya ela'. 

mantaam ... vermek kabil olanıı.o 1 sakin gunu yaşadı hava tetkfli llOll ııs gQn Wfmda 1'l 'Y .............. Rwılu'a J9Ptıll 
=e!':1.:!'iti,i':n~~te.,:!':: mavna tahrip etmıou... ~'~--=·-. 1rı-o11terede Amerıkalllar .blr tc rnfr 
hık .:rlmut, Adalardan sa btitlln bil- Londra. 11 <AA.) - Jılalta adan H • d' • d k k 
1Un kesilecek değilmit! Sonra da tl.Mrlııde dün hava faaijyeU olmamıı 1 n ıstan a :::-~::::-=de~ 8mp1 Ur d U 1 ar 
Adalar baltmıs bir nuihat: 8'1vı.a tn'. 19 ıubattanberı adama pç1rdtt1 ..ı... --.. 

J' llk ... _ ......... .... 1 ::=......... k meoburt)wrmde idare ile kull!)ftllll2 ! •-- aaatıer buDla!' olmuttur. ... _.. - • ;: 
Balar hie birbirlerini tatml)'aa 141draı 11 (AA.) - Mjter ajan. ılrlr•• ~ ı IMtldi) 

•hlerdir ki an~ resmi bir ma 11nrn Cebelllt.tanktaki bUUll maha. ,..,. 
lamdsn Mdlr olmamabtn ile izıh blr1 blld1ri7or: Bomball, 17 ( A.A.> - Bn 900 

........ 17 (A.A.) - tqu1z bava 
nnetıerıne menınıp uçaklar dUn ıt
mall l'ranla Userlııde llÇUIDClardır. 

• v 
ol-...abilir. Suya idare ile kullan· Malta &dalma takviye ıötQren p. haberlere g&-e, Hindistanın her. ı.-._.ııı.,. 
9ak için her 1e)'den evvel sayqa mUen taarruz eden kunetıer yllzler. tarahnda saka.net hllıltım sftmıekte
J'hlintt görmek llmndsr. idareli ce dllfman uçapıdan, kruvuöder • dir. Yalnız Kaldita şehrinde .küçik 
lrallandacak bil' !JeYİll vllcadu or den, mrblılardan mürekkepti. bir postatıane yakı~. fakat bu • 

sevgı ve rag-
tadu kalkana onun idaresine im- Bu uçaklardan kQotlk bir lamu b&. rada da vasiyet h~illr derecede 
1cla olamaız. raj •teıinl geçip gemilere varabllmlf iylle~miftir. OtobOsJ.er ltlernektedlr. 

baltalamıyalım 

Dtlpıan tatıttanna demlryollarma 
taarru edllmQtır. Kanalda gemilere 
hücum edllmJt Ye tam i•beUer elde 
edllmlftlr. Amertlı:tlı Pilotlar bu u. 
çU§lara Sitstde artan bir Jilabett• 
tıtırak etmektedirler. 

Loadra, 17 (A.A.) - .lqiıtöred9 
A.merlltalilar bir tamir kampı kur • 
mU§lardır. Burada AlDerlkaD UC*l&.. 
rı kurulacak ve yedek parga1ar •u. 
lundunılacaktır. 

Çok isterdim ki aziz liman mi- fakat attıkl&n bomb&Jarm .bemea Yalnız tramny aellerleri henGT 
.Wılmtls ile muhterem beled'ye bepal gemilerden uaaklara dllfmllf • b~lamam1'br. 
,.isimizin BUyükadada olup da biz tUr. Bu uçaklar Sarde117& ve Sicili& DeHıi şelırl\lde de sOlı;6n baktım 
lertn halimizi gömıeli ve ,u döl't dald 081erlndeu plmelrtıe tdller. Kar. silrmektedir. DQldumw· açdm1tbr. 
gllntl bizim aramızda gıeçirmelly:lf. fllaıtıldarı sıkı baraj attlli karpmd& Tramvaylar nonnal surette i'4eme~ 
Jer. O IRllWl muhaldrq ki bizden bUyUk bir kl8tnı tı11erlne sert dönmU, tedir. BOttln memlekette nJdl 

B al yarışlarında hakem ve hesap . • .. 
heyetleri defalarca karar değiştirdiler ı Bır ev çöktu 

r.iyade fİUJ~ olaeaklardı ve lerdtr. deler bir hAdbe olmımnpır. 
dört gön hile sahredmıiyecekletdl. ------------~------:~::::~--

Bel' teJ'dea .evvel sinire df.dnı 
.,.. nokta remıl mabmlsna stlkn
tudar. lst.ırap kinde yatl)'9Dlar bıı 
stlkita l&bytlik diye, .... t-'h.em 
mi)'et vermemek diye tefsire meJ 
lederlene mazur g&rtlbnelldirler. 

Biz .. oıaı-k olalml, evlor pl9 
lsolmlar ieinde kalam, yftz )'lloyr
•ilmek bile bbil olmum, ehem 
81İ19tİ yQk demek. Bise su Yerllemt 
:ror. Pelri! Pı*at ufak bir izahat 
Yemin de mi ~. llalhn!~hı 
.. ofae&Pnı biım.m.lr iRi malım
miyetini hir iıılroeace dereceshae çr 
kanJ'aır. EiPr falan sebepten Adr.. 
lua ilri &tin, ilet gtln. on gftn 111 
verilemlyecek, yahut bundan sonra 
gtlnatn'I Yeya iki glude 110 verl:e 
Mk denllleydi herkeB ne yapaeajl
aı bilir ve ona göre da\"l'DDı1"CIL 
R&norkörler bomldula ~ MI bu-
1unamıyonn~ ! Fakııt ~eler de 
bozuldu mu ki izahat bile veri mi 
J"Or. 

Adalara su t"'1İn etme1< kı:yff. 
yeti hangi ır.akamm vazifni da 
hllincle itle o makam kendisini hal• 
ka karşı bir vazife ile milketlef 
addetseydi böule yııpamaz, hlzi bn 
darlık iflnde mnztarip yaııumya 
n1ahkfUn edemndt Böyle bir ak • 
akhk wkua gelmek zsruri ise ba 
Dl'llreti halka bildinn~{ icap e 
derdi. Sonra >\dalardA ya,ryan 
hallal her ıJeYİ yapıp ım veri•mek 
iiznndr. Eter blttUn liman idaresi 
blltftn fabrikalar, büttln Mlmem ne 
t"1ci1Athu afak bir tıuairatl J•P 
mat t YehlMlirM,......J.& 

50 teneke yağ yük
lü bir araba kayıp/ 
VealllapadM 11...-. '811 ltlr ..-.ı 

Y8 ,.. .. ,... .. ......... ile 
-..t JlllNe• '-'•ra 

Çift beygirli bir araba da 50 teneke 
yağ ve arabBCI ile beraber 3 

gttndllr ortada yok 1 
Zabit& blrblrtnı takip eden bazı na. 

kil vaaıtalarmm yüklertı. beraber 
kaybolmaları ıaa.cu.eıertıe karplat
maktadıl'. Bllhaaa geçenlerde Yen1 • 
kapıdan tahta ve kereate yük.U,yle ha. 

kadar 1aJo o1ımma glnalm fakat 
rnautuwnaa IMlytlhadaya sa ver • 
-*tea ... İleler dWd4ıu kapa • 
yıp itin cmdea e*mek daha aoıtra 
olurdu. Vuqet sırf halk cephesla 
den Wdmea h&tb*I hali inil e 
debilımeJe imllln ,,.__ ÇUakll a
llkadarlar cepheeinden bir isahat 
\'ertlm.İyor ki teldilimis azap ve 
itkeıacenln verdill 7eİS idnc1e U. 
ı'llchjmm mtllüanlarm doira o 
........... llı•IJNI ed.Wleliml 

reket eden bil' aııdalm tlincle t1d ki. 
il Ue 1ra71Plara. k&nfmUIQI, bir ara
banın yuıaı yükUy\e beraber kaJbal
muı takip etmiş mm,. yeni bir lıidi
aenin de eklenmeıl bu hAdile1er Gse.. 
rinde ebemmıyet)e durmalı: ııısumum 
ortaya koymu,ıur: 

Perpmbe ıruntı Bebek t.attkamet!D
de gldea bir araba d&ıllfte ~ 
meden bir depodan iKi teneke yal 
)1lklemtı ve o gUndenberi ortadan 
kaybolmuıtur. KuvveUt bir çift atm 
çektiği. bu arabaı:m numaruı da ma_ 
aleaef malQm deflldtr. Araba yallan 
Toph&Deye getirecek iken kayıplara 
kanpnıı bulunuyor. Zablta bu llç 
kayıbı da aramakta tae de htnlla Jıiç 
... l*d 1ıu1 .............. 

Dll*l1 at JU'lflanDda babm. -
;yetfı;dJı ftl'dlC1 karul&1' ... - Jrofll. 
da balı* ..... k .. UoelerlaiD .ı 
dı8f& mulıhllf f8)dDeldıl Ola 9dllme. 
81 at ,... menldMftDI bir llaJll 
~ w ımıartana.,., düt
Jrada lılr clıııllP"Mi Mllııta 'blJtlk bir 
tumapmq ..... ~-

Bu sDt uawı rıMv w t ,.,_ 
......,.. ... 61çGde telııenGr •• 
___ ,....,_Jd&tJUtpme. 

NIEldaml .-Ü '" 91Ylrlel'Sadc * 
llaJ9t .............,. '" batt& 1Anl1L 
I'& ..... ta.be ~- y._ 
..... a.lllm heıetlldD 'ftrdtlt lran:r
lar dedlı. ı.aıa ed911m: 
~ lrıofu DetlcelaıQi -.mllll 
~ JNIHblcle &adi buhınuı nad 
... tabt!Mmda kop DeUOMıl .. 
...... mıı. ecllldk 
ı-amr. 

I s- Dıalılı 
1-!Und 
BQ netice, ~ sesn enbc!i ~ 

Bir Maliye vezne
darı öldUrUldU 

Katiller ptltletle aranıyor 
Olm&Dtyeden blldtrtldlllJle ,an 

Karaçay mab&Uelinde otman Jılell • 
met Kol'kmas adlı lk1 geııe, ap1 ma. 
hallede oturan m&U7e vemedarl ıı... 

m1d1 Oldtlrma,ter Ye lıardeti NuJVl l 
de &in' aurette yan.tıyaraJıc Jrapalf • 
ıarmr. K&Wler her tarafta aranmü. 
tada'. 

bet dakika bu tekilde llb edildikten 
aour&, hakemler arumda btr ihtilat 
çıkl)'or ,.. nettoe cletiltlrllerek Dabl, 
Bızır blriDcl, Rlnd 1k1Dcl llln ediliyor. 
Uç11Dc111Gk muı bot ka1J1or. • önce 
balı:emler pmu bllmelldtr ki karar ev 
wll wrlllr, ft kati pktlde tan edt. 
Ur. IJ&J'9t bö>'le bareket ewıene Dt. 
om beı dakika IOllr& kararlarım c1e. 
filtlnDlflerdlr ve acü& bu tarzda 
bankete awdJ'9tlffl ftZ' DUdırf 

(Devamı 1 tınelde) 

Enlıa altıntla i1ri Wuı 
yaralandı 

KQçOkmuatatapap hımımı lıa1'IL 
ımda Nimet; admda bir bdlll& • 
bir katlı eaki bir n, dOn, ç61mlQftOr. 
Çökme enumda Hele bubıaan Ki • 
metin amıelli Şllkrtye ve gocuklall 
Kadime, ~ttheyla, Erol. Rebia IDkaS 
altmda lı:almlflana da tttaare tan
fmdan kut'tanlimflardrr. Yalım fllk. 
rl)'e ile Kadime yaralandıJdan için 

hastaneye kalclmlmıflardır. 

I •··· ......... ı 
Çok $Ükürl 

BiLMEM doğru mu~ lir icadının 9vlne fllNrelc UIOlsiiz __,,..,.,, 
yaptığından dolayı gOya bir maliye memuru mahlcemeye .,.,U

MİJ •• Şu lcüçülc havadis üzerinde durmolc iıteriı. liliyaruz lci ..,,., defli. 
ğitn1r büyüle malcitteyi ıfletm-'c için hepimize düpn ayrı oyrı &J..,ı., \W• 

dır ve bunların mon lcıımına vwgi adı verilir. GeM ltifi,orur _iri vergiyi 
tarif ederken devl.t ma~alıarıttdan hw ferdin &o,,_.. düfen hiaeye de
nilmiftir. Şu halde, vergi borcundan velw bir ,...,,., ~ lcoçırınalc, 
ltır.,rlılclorın en iğrencidir .. lu ~. en bollt ltomr1JP bir yurtdoı hak· 
lıında bile mazur göremeyi~. Böyle olunca, Vfllfll lcoplcçılılının bilgin, 
r"'9gin ve heıe fi' topralcta yaıayıp büyüt wırlıldar lcuran bar lcl......., 
raralından irtilc~p edilme.,ttdeld mano ne hdar ~nç olaca~ ,,..,. 
flandadır. Yurdumuzu ıağntol ;nei ,.,ıne h,...alr 91bi ıığırlara bıfe f'71lc 
görülemiyecelc bir itaya diiflciinlüflinO telırcır lllntlı &ulanılc ruhları ~ e&· 
miifiirdiir. tunların lcurnoırhl .andılclan '°,._ homalcat aleyftlnde blaat 
tc.ndimir birçok ya.ı yaadıi .,. daima yarocaitz. Şüphe ~ iri .., 
halckım o ltalclcı gaıbedetıln elinffn lcurtarmelr, hülcOaletin • ..,y -'· 
lesidir.' lunl. #tep doftul ı.alcin meselenin bir de öbür cephesine bahlıM 

Fazıl Ahmet AYKAÇ 
..,...~\ 





o H ~BE R - '.Alq&m Po61t 
A 

HABEU L E121r~Y.~~.!!~Y~ .. ~J.f.---~ 
~ - ı •• ., .. lılltftl9 

liakJa tank UI Şark cepllelladı 
(Bat tarah 1 ineltle) 

Maykopdaıı çekilen RU&!ac .Mıneral 
vodi kesimlııde yeni mevzuere yer • 
le3mi§lerclir. 

Amerikada 111u1 nz ... ııdı 'I Yapacağmtı şeyleri not ed'niz 
(B&f tarafı 1 iorlde) 

gemı t rahatg!hı olan yeni mezarlığa 

. .. :' - " , . . . .. . .. 

AJIOlQI ŞA.Bn.AJU 
ftrkf:ve ~tıl 
H.00 az. ı-;,90 ~. 

2.llG • 14.0G • 
t,IO • 
l.IO • "·" . 

S..IMI • 

ıröndt>rlletı 

Loodra, 17 (A.A.) - Rua cepheııın 
den alınan ııon haberlere göre,Klet.ıı 

kayanın cenup doğuııunda tedatill 
çarpı§malar ulmunur. Bır kııııimde 

14 dU§man tankı t&hnp edilmlılir. 
Kotelniko~ onun §Jmal d~ırunda 

bir Romen pi,) ade alayı tamamlle 1m-

--,. ··••·.•-·••·•••·o~... ha edılm §lir. 

Dün on bin tonluk bet 
denize indirildi 

Londra, l'J CA.A.) - Amerikanın 

dogu kıyıııı Uzerjnde bulunan bir ter. 
aane dün on bıner tonluk 5 ;>1lk ge. 
ml9i tndirmi§t,ir. Bu gemfüır lngiijz.. 

lerln heııabma yapılmaktaydı. 
Diğer bır teııı.anede, bir yük gemisi 

ile i'd muhr,ip suya indlrilml§tir. 
Deıılld.iğıne göre, RUZV<'lt taratın • 

dan çizilen hedef çokta.n aşılmış bu. 
lunmaktadır. 

hareket edecektir. 

l\IERIH ınc N HAL TERctJl\IESt 
Merhum Fikrı Tüzer, 1878 <'le 

Bulge..ristanm Şumnu ka&aba.sında 
doğmuştur. Fatih askeri ril§.tiyc.j. 
nl bitirdikten sonra Çcngelkdy Bf• 

Gterl 1lbbiye idadisine girmiştır. 
Dr. F'j.krj TUzer, 1321 de Tıbbi· 

yeyüzbaşısı olmuş ve aynı yıl ataj 
için Giı.lhane ha&t1lıtesinc devam 
et.miş, 1323 de terfian Bağdada)rl un en nlırjp edilmiştir. 

1 
O •• d E K ıban nehn kesjnıınde bir köprü 

•• t Londra, J7 ( .\.A.) - Moakovada Bugune ,. ı rıeşıcdııen SO\·yct gece yarısı tebıtğı: 
, DUn. gundUzUn kuvvetlerimiz dU,. 

• • • u • • • 9 
• •• .,,. • • • .,. .. _ "•• mania • tallngrad Klclskaya, şimali 

Bir lngiliz tayyare gemisi .Merltez hastanıeeine Jrolağa.m ola • 
rak ı;-İtmı§. 1327 yılmda.ki mü&ha• 

Cebelüttarığa vardı kayr kazanıp Kuleli Askerl Lisesi· 

İlılacı cephs 
llaıırlık i3rı 

Kafkasya ve Mineralvodı keııtmlctjn. 
de çıırpı§nıı.,t•r. 

Maykopu tahliye eden Ruıılar ku. 
yuları tamamıle tahrip etml§ler ve 
teehiı::atı gcrı golllrmUşlcrc! r. Alman. 

\111, 17 (A.,,\.) - Ccbcıuttank 11- ne iıi.kımet • tabliye muallirm ol
manma iltica etmi§ 011111 lngfllz uçak muştur. ltalya ve Balkan h.aı>le • 
gemlal "İllilıtriouıı .. ağır lJtll'ette ha.. rinde ve umumi lı.a.rpte lbi!'QOk C'!J'I" 
ııara uğraml§ bir haldedir. Kuman • hclerde m•ıvaffakrv~tle himıet gor 
danlık kulesi bir demir )'llmı haltııl miiştlir. · 

Müttefikler tıırnfıııdaıı lı zırl ı kl 1 lar bu ku~ulardaıı 1st1!ade edeınlye • 
de1'am ederken Alman~a <la ıııuk . • "ek'erdir. 

almııtır. ı lstiklil ~ başlamıı:riylc A· 
nadoluya g~..m. Sıbha.t VckA • 

Ticaret vekiline bugün Jetinin i3temCfli üzerini! F?Kri 'l'ü • 
bıJ tedbir almaktadır. !\iman ansı Cephenin dığer kesimlerinde kayda bir ziyafet verilecek zer Milli müdafaa. veld.leti."li obıra. 

Şehrimiz.de butuxıa.n Ticaret ' e- krp S r ih h a t V e k 8 l e t i 
kıli Doktor Behçet Uz §e.re ·ne s i e i 1 v c m e m 11 r i n rtu• 
bugün Taksim ibclcdiye gazino I"' • besi mUıdürlüğü, Orteanedolu, İl! • 
da, Ticaret Odll.St tarafından b r tmıbul ve Trakya sxhhi~ mUfelt"" 
zi)afet verilc-cektir, Vek"ı.l, buı;"iln lık1eıi ,vek8.1et :içtimai muavenet 
oe tctkikl~rine deva.m edecektir. uınmn mUdürlüğll ve vekfı.let mfu:'-

Hıkerl J.:aynalı:tan bu hu u., ı 11 !ılı , deg"cr hiçbir f>ey olmamı~tır. 
malıhnatı vermekledır: Lontlra, 17 ( A.A .) - ltoıskoYa 

1940 ilkbaharında , Alman orduları radyosu dlln t;ecokl neşrlyatındıu Al. 
.Avrupanın §imal • bs tı cenahını Ba· manlıırın Don nehri 'batısında yaptık. 
rent denizinden Jutland a kadar h. ! r: taarruzlarda ag-ır kayıplara uğra 
ma)'e)ıerf altına alalıd nb-:?ri Alman dıklarını ve yalnız bir kesimde 100 
t.ftiJık&m kıtalan de\ amıı çalı malaı tnnk ııe lılicum eden bir Alman te§
n.etfculnde muazzam bir mlida!aa ldllnın tuz.ağa dllştlp bo .guna uğra. 
cephui kurmu§lardır. Bu mUdnfııa dığını blldlrm 'ştrl. 

al.atemi harp mevzılerinl , irt ıb·.t, cınır VoroneJde süngü aUr.umları yapıl. 

"Yerme, ihtfyatJann har kcU, ınl.ihjm· mı \e go~., gögilııc çarpışmal,ar vu. 
mat "Ye malzeme Blokları \e nihayet kua ge!mlrJtir. 
elektrik teal.elerf i!;lıı ycrallı dehlız.• Son iki hafta zarfında 660 Alman 
leıiyle cihazlandırılmıştır. Den1z toP" tankı imha edllmı,ur. Cumartesı gU. 
:ıan " bombalar, ağırlıkları ,.e kuı:.• ı ııil bjlen hattaya kadar tahrip edılen 
retleri her ne olursa olsun bu tesl.ek- Alman uçaklarının adedı de 869 dur. 
re kaqJ teırinnz kaJmağa m3.hkQm• Rusların kayıbı ise 241 d r. 
dur~ 

Terkos suyu 
neden kesiliyor ? 
Şebekenin takvl-

1111 ıazım. Fakat •• 
Bundaıı başka en modern tesıııli de- devriyes1 ciddi hasara uğ'raulmıştır, Bele<iiye riy~t makamı, son 

l11z n.Jert ve betondan ) ap ı uçuş Don bUyuk dlrseginin ıımaı doğu ğUnlerdc pe-k gıkla.şm:ış olan ec • 
yollarmı ve geni§ hangarlan bulunan dönemecıııde Alman piyade tUmcnlt• hirdeki HU kesilme ıh.Bdiselerile ya• 
tayyare meydanları kuruımu;ıtur. rlyle hızlı tümenler hava kuvvetlerly- kından al&kad.ar olmağa ba larııış• 

Mitralyözler, tank ve uçak karıı• le l§ beraberllli yaparak dütman tır. Belediye auı&r mlidüril Yu uf 
koyma toplartyle diğer toplar lçl.n yüz mevZjlerfnl delm:tfler ft Don nehrine Ziya tehir haılaııı en ya.kınd:ı.ıı a
biıılerce metre küp beton dökUlmÜ§• kadar ılerlemft.lerdir. Ka.car ıatuan .!ikada.r eden. umumi'81hha.t ve te• 

alla .. ı --" ile bitim- --·--~ ı• misJik balcpnndımilııfRnci derece • tür. Bu en aon •istem a.u arın ar- ,....,.. ~~ ..-.-.. -- v 

ka.mıda mükemmel ~. mil- dU§man tankını yoketmifls •· de ehemmiyerii olan bu mesele ll• 
kemr.ıel talim g6rmUr '"e gerek mu- Voronej çevreırtnde ve .,_ _..., ~ vali ve ibeledi:Ye reiaıi Liltfi 
dala& prek tu.mız harblııde tecrU- nmda dU§manm tekrar -tWr l*r"ÇOk Kıııdılıftı. imbat vermiştir. 
tıe. n.b1bl otmuo bjr o:-du hazu duru• taarruzlar §iddetli dUpnuı ___... Öğrendiğimize göre, su kesilme
yor, riyle netlceııjz k&Jınp Da ~ l«i ~scriya bornlamı fazla ta.z • 

Bu iatlbkt.m oebekuınl kuvvetıen- ma.lar ~ yalnız Rjev yik neticesi çatlamasından Cllma • 
dirmek için aahll boyundakı adalar • ~inde Tt tank kaybetm.iştlr. tadır. Bu ~tJftıkla.r Eyüp üzer nde 
daa bqlıyarak tA koylaıın dennljkl~ Pravda gazelesinin husust muh ı~ §eh!-c gelen '\'e buncln.n iki sene .kfl• 
rine kadar uuııan mania ve aahra biri Stalingrııd için vapılan inadlı dar evvel döSen~n bonalrdır. B.ı • 
latllıkbılan vücuda getirllmlotir. öy- 've şiddelli mucadele hakkında şu nun su tazyiki ~e bomia.rrn hncm.i 
le ki .Avrupamn f!mal - batı cenah1 haberi ''crmcklcdlr: arasrndakl w nis~zlikten doğ• 
bug11D muuzam bir kaıe haU~ gc • ı Dilşınan Vollıa ,.c Stalıngrad:ı 

1 

makta oldu~ d.-ı. sovlenmektedir. 
nıiftli'. Dll§llıanrn ikincı Cf'pbe kur- doğru yaptığı ileri hareket baıtkı• Fakat bu nevı,boıı.ı çatlamal~T 
malt için yapabilecek her tUrlU te,ab- sınd:ı Kot cin ikovo şimnl doğu çe' - zaman görDJcıgı-lcn ve dUllJ!&Mn 
btı. ltendıııi için ağır kayıp!nrıa akim resinde kuv,etlerımizın ısrarlı 11111• ho· tara.ftnda olan va.1ra1ar~ır. 
kalacaktır. kavemetiyle karşılaşmaktadır. Dfı~· ~ .ob.n 00.lborul~~ Y .• ~ı 

Diğer taranan lngilİ7. Razctrlcri dan burada ins:'n ,.c malzemr b:ıkı• §Cb be: ed ıleb .. ~c edi mı es:di~ kı, 
. . k una a "'fi,__.. şa.rt ar ıçmde 

de ikıncl cephe ıle nıe~gul olma ·ta• mındnn çok bü~ ıık kayıplara uijrıı· henüz imk!n ~nıı m kt d' 
dırlar. Sunday Ekspres gazel<'sındc rnış 'e bazı yerlerde müdafaaya tiv eme e c ır. 
Garrin "Her şe~ imiz! kurtarabil• l!eçmek zonında kalmıştır. Bazı 

mek lem her :,e\'C ciiret f'dl'lim,. lie~imlerde birliklerimiz dÜMnlln:t Halkm sevgi ve ra "gbetini 
başb·kh yazısında di~ or ki: karşılı~ taarru7.l:ır yapmeıkta ve iyi 
İkinci cephe bakında hakikat ne- müdafaa mevzieriye slr&IA!jik bakı• baltalamıyahm ! 

dtr? Ruaya mtıharebesl gltgıde "tt.• lıııından fa~ dah teı>t'leri ııreri ela· (Baştarafı ı nc1de) 
det.Jenlyor. Batı ~vletlerf ne yapı· rak nıcvzılerini l!llha muvaffak ol• Fakat ıı bununla da kalmıyor. ı. 
yar? Hltler eakl fstlll tehdidiyle ln • ıııakta<lır. Bununla beraber Reriıle kinci neticentn BAnmdan be §dakika 
&ille.rede milyonlarca askeri hareket- lopl:ınıın \eni ihtıY84ltırını savaşa ı kadar bir zaman daha geçiyor. Ha.. 
ırls brrakmağa muvatrak oldu. Rus;)~ <;uren Alınanlar, kat'l netice alına· r'1çten birisi hake.in he~e gelıyor: 
ile yapt.Jğ'tmız harp pllnrnda her hal•• hılec<'k ke imlerrle taarrm~ hıırekeı• "Yahu bu ne il#'!.? :ımı;demki iki hay. 
de ikinci cephe meıtclesl bahla mevzuu !eri Hıpnrnı!a rle\"am etmektedir. vanr ayni nmda ~ei ilAıı edl _ 
olmaktadır. Bu, ne zaman olncaktır? Son 1ııinlerd«' olrluğu gilıi Alm'1nJer. yoraunuz, onhi~aonra gelen hay. 
Bunun cevabı Londrada Vafjingtonda ccphcnın rlnr ke~ımlerinde müle- vanm da ildnci deg11 üçthicll 1lAn e • 
•e Koekovada verilme ldlr. He~eye ma<fiyen kun·ct toplamakta Te h..r diımell{ nlsamna.nıe tcabmdandır.,, di. 
cür'et etmeliyiz. Bu harpte yanm ne .bahasına olursa ol nn miıı• :,vor vetkendJ!ell,,e nan tabellsmı 
tedbirler olamaz. hııll,ınmııı:a hir Aerlık açnı:l11a çr.• bu tekilde de#JJtinneğe <kalkıyor. Fa. 

Sunday Creııjcle gazete.sinde hava lı«maktachr. .l\uvvetlerimiıı: me\'7.ı- kat halteınler bunlı. nıUmuıee.t edi _ 
maref8.lı Portal diyor ki: Te-rnidc ı·ok ıkı htlunmekta ''" h 1• )'Orlar. 

Daha harbhı ba§Uldanberl Alman- zı lce~imlerıle dıış.mıı!l:ı karşılık tıı- ı Bıru sonra 1§6 Ffkl"et Atlı mUda.. 
yanm yığm halinde handan bombs • arnızlar , npmaktıdır. Rirçok no .• .. &le ediyor ve hariç~n Jfe kan§arak 
!.anması dO,clnUlmilrtUr İngiliz V!'\ A• lalnrda u~ır kayıplarıı ıığrııvıın dü•· tabelAyı deği§tlnnek i.st~ mtm 
merikan bsYa lı:12V'•etlerinln Alman. ınan geri çekilmı:) e nıe<"bıır kal• doğru olduğunu netıcıenln 0 tekilde 
endtlltrialni )'Okedeeekleri zaman ye.k mıstır. ı deglftjrilm~si zarurt olduğuııu eöy~ 
l&§DUfUr. Di~cr t:ırnflan dün sabıthki Kml yor, Bunun Uzeıjne tabela üçUncll de.: 
Diğer taraftan yine ıı.vnl gazAt.-de Yılılı7. gazele 1 Tiomon,·anın Rıı\y:t f-a detiftirlliyor. Halk haklı olarak 

marep.l Lord M~ tek kumanıfa me- rcphc:.inde tnkrıhen varım mil) on hakem heyetinin bllgfslzllk ve karar
ııeleııinl tekrar ele alıyor ve diyor ki' k"i ka,·b<'lliltini rumı~hr. 11Jz1Ik mahsuın olan bu tarzı hareke.. 

Umumiyetle dUısUntllcnın tersine eı• Tahrip edılen Rıımrn hirlikleri Line çok elnlrlenıyor. 
larak ben t&Yle zannl'dfyorum ki, arasında iıç J>İ~ade tfımenıylc ikı Son Jı:oşudaıki bah&i mtlşterek nc-
b&yle bir ,ey imklnatzdır. ÇUnkQ hiç <fıığ tugayı ''Artfır. ticeleriııe geliınee: 

bir adam böyle bir i~l baııaramaz. Foç Muharebenın buladııtı ıariht<! Altı hayvan iko;,tuğuna nazaran 
bile yalnıs batı cephesinde' i orduıa- Homen orrfuoı.tı mevcudunun 30 pı• ikı hayvana pilaee verilmesı !azını• 
rm idareıılnt eHnde tutuyordu. Ne lr.• ) n~ tiimt'ni, bir 7.ırtılı tumenı, geliyorken heeap heyeti uç hnyvR• 
gU1z kune"'8tl ne Makedonya V!\ ne hirrok cndü~lri ve dajf tnRa) ların• nn pillıse hesap -ediyor ve par.tlar 
de Burlyedeid kun'etler onun E'mrine dıın. Hın! takrıbe-n lopyekün bir' tıı.ına göre taksim edilerek kişelcr
tablydl. ln~ ~onanmasına da Foç mı iyon ki,iden ıha~ oldıı@u ıa:. rle tediyelere başlanıyor. 1'':rlcat 
kumanda etm:fyordu. mın olunmaktadır. aııcak binu; 80Dra bu yanşta altı' 

ŞARK CEPHESiNDE: 
Dftınltft Mman tehli~lııin hilcfürli• 

l-tlne gön! «wAas çcYresinde A iman 
,e müttef* Jntal:ır ku'fTetli dü,_ 
m111 wie .. ımn mukavemetini kır
m ............ ,cıe ar1an bir lıtnrrt11. 
hatdotlblt Der.in ~işlerdir. 
a.ıa ko:neaert Xsnııdeniz nmaıı

larilıe Kere ~ dOfMAn tahhyc 
" ltkAp-b&J'ekeUerine ka!'fı mUcade
leelM deftm etmjJtjT. 

Bu 1Larebaer llOllUlld& Sıwyet d~ 
numur !M beyilk taftt gemisiyle 
lkf lrJYf ~tll 'kaybetm}fttr. Başka 

btr 1ıl7'k l&ftl ıemıatyte iki deDiZ 

Alman kıtaıhlnnm tatlnn bir ma hayvanın k~:n:ı.15 olduğunu farke. 
nevra vaoo.maddtbn her defada, d~bilen hMnp h~ycti ıkişelerde tc
Aiına.n ba~om11tttnhğı SivastopıOI- Oı)-atı derh:ıl kesiyor ve heı.~apta. 
da olduğu gibi Rus mtltıtıalıkem yanl'IŞlık var! diyerek bu defa iki 
nıoktaıann3 ka!"§ı cephe taRrr~ • bRyva.n içi.n J>ilase he~~bmr ) eni 
lan yapmak ıoiıı.;hı Romen kuvvet. bnıtan ih\n ediyw ve tedivata tek• 
lf'tini öne aü~tür. Romen tü- n:ır buna 8Öre başl&nryw. Tabii ıbu 
menleri adamakıllı hırpalandık - a~da ilk heea.ba gö~. hakkı ohna• 
tan sonra y-e-nidl"n tetkilltlandml- dıgı heılde f-azla para alanlar bu
mış ve Alman tümenleri arasına lunduğu gibi lbir kısmı halk dn ck
katIŞUnlmqttr, Romenler, en çe- f.rk pa.ra alınış oluyor. 
tin ve en aiır ~alar için da- At yarışlarına ka~ memleket• 
ima ı lk hatlara .urtllmeye meh • mizde yeni gelipıeğe 'başlı) an al · . 
sus Askerlerdir. Aı1ralarmda da ka ve scvtjyi bilgisizlik, kara."'Sız· 
Alman m!tralyözleri mevki alınış hk ve he93J16rzlık ma.h..~ulu haı-e -
~tadır. ketlerle baltalamıyalm> 

t~a.rlığı WIZifel,erini de lbi.iyü-k mu
vaffalayctle 'b8Ş8ıl'l!l!!Ştrr. 

Tilrltfye ~ Millet Meeli~in 
i çi.incü dev.re 8CÇimindıe Erzurum 
mebusu olan Fikri TUur mUate • 
şaıılıktan nynl:mş ve~ teşrii va• 
z.J.f<"Sine ~ev:ım etmiştir. 

1931 yıb:n':Ia C. H. P. umumi i• 
dare he}'lt!ti azalrğma seçilmış ve 
:ı P39 dıa da Parti goenel eeheteri 
olmuştur. 1912 yrlnun 7 maymnıda 
J.~ikri Tfl.ZCT' <hfu1iye vekMetin: 1~-
·ın edilm:>şti. 

Merhum Ba~l Dr. Refik Say
<Hlmln. vefatı ~ır Şerımiz 
tarn!ındmı :9'IDi lca'tıiıM:nıin i'eŞek • 
killline ka:ıJer, 'Bıa'JJ Ö"et~ıo 
ne tayin~ ,Se:maojl1'"ka• 
lımesf'*le de~ektli 
olftmk kal~. 

Mcmum Dr. İiiıilir~ eiıklf, 
dUıftı!ıt, daimafii.,.Al»it~lltrşma~ 
~ever, şeflcıimtzılw....rilmt Olaca.k 
t;• -ır bir devlet edaaılllDı:zdı. 

Keneli i:ıa Anıftitm~ct di • 
lu, Bi. rnk MiH~ :ne, hill:ü· 
mcıtiımiT.e ve kıed~csinc derin 
t c z r etlerim iıı:i .e.ıwedtll iz. 

lzmirde 
Kl!llttirparkta 
e~enceler 
başhyor 

bmir, 17 : 
20 ağuat.oet)ı. k8tt.Urparkta. bqlıJııa. 

cak bUyUk eğlenceler için yapılmakta 

olan hazırJıi<Jar bayU 1lerlemiftir. Bu 
sene her yıl blr ay bmllr tuanrun 1nı.. 
rulma.kta oldutıJ, kUltUrparkta, gene 
canlI. ne§C!l ve zevkli hayat yapna. 
cakbr. Gazinolar, yeniden tanslm e. 
dilm.i§tir. Eğ~nce paviyonlan, ungtn 
bir ,eldlde tekrar kura'lmuıtur. vı,,.._ 
na döner dolabı, atlıkal'IJlCIL, ~ &r. 
dek, perıli ev, kahkahaıa.r paviyona, 
mağaralar, alp tepesi bu aenekt ilAn
lerle çok zengin eğlence vurta w yer 
leri haline gethilmi§tir. hmir enter. 
nasyon&l tuannı.n açık bulundutu aa.. 
manI&rla olduA1J, gibi küıt.Urparkta 

gece her tarafta bol elektrikle dona. 
tılacak, gece Yanamö&n 80lllraya ka
dar iatitade edecektir. Bu arada hal. 
kID )stitade ederek ziyaret eyllyece. 

_ki bazı pavjyon\ar da açılacaktır. Va. 
:ıntıar J>llViYona, SUmerba.rık, (dllnkU, 
bug(lnkil, Y&rınkı lzmfr) paviyonlan 
dır. Bunlann hazırlığı ba§lamı§trr. 

Bazı fotoA'rafçııar da pavlyon klralL 

l?IJl)ardrr. Kızılay ~ maden suyu 
ve piyango paviyonu da açılacaktır. 

20 '-c 30 ağustosla 9 e) lül ta rıh• 
lerınde İzıniri ncivar vlliıyet ve 
kozalarından sclec-el<, pek cok hallı. .. 
l:ı her sene ne kadar kalnbalıklaş· 
lı~ı melümdur. Bu sene f zmire ge
lecekler helki rlaha az olabilir, fa· 
k:ıl ne de o)!>:ı lzmir fcirı bir hare• 
ket olacnktır 

Sun'I gölde. halkı lfe7.tfirecek ten
lrlı, tenıesiz birçok sandallar \'ti• 

pılrnışhr. iki küçuk rnolör ila,•e 
olıınnıuşlt,r. Atış poligonunda d:ı 
)eni b ızı terllhat ahnm1şlır. 

Uvey oğlunu tekme ile 
öldüren baba 

13<.>rgaınııtfa Barhnros nıııhnllesin. 
de ohır:ın ıdkı o~lu Kemal Bakı. 
o lıı , adında lıiri ın ni mahallede 
t\n:r.if \'ıırnncrın ovey oğlu 15 ' -
ındn Hn~nn Hu e~ in Yura nere 

lckrne ile vurmu ve dal ~ını pa'• 
lııtarak ölılnıbııc Pbebi~ et H'rm ı~ 
'<' ~akalan mı , adlı) c~ e \ erılmı -
lır. 

Unutmalar yü;ıiinden, hayatta uğranılan kayıplar 
büyüktih. BC1%1. ka,.pların da İn8anın hayatını Jeği ti
recek, belki tle aıkııntılı durumundan gcnis ve ferah bir 
duruma tJeçİrebileoek mahiyet.le olabileceği clü ünüliir
ıe bunun ne katlar flena, ne kadar iatenmi)recek bir şey 
olduğa anlaşılır. 

Unutmamak if;n yapacağınız isleri not etmeyi 
L ırrıu:mayınrz. 

-' 
1 Kentli Ar.amwla ] 

Çol şükü! 
(B~ tarafı l iaefıde) 

Her rtalfttlSlu ~, .,.rgi borcunu, O.vle# hozinesıne ödem8k~ 
sıl ~a:ıilesl ııe bu öd.ri .,.erine 9etirmiı her vatan ~ocllğumın da ayr:J n bır 
haklcı vardır: HükOmete v•diği parayı malsandığına yatırd ktan sonra keo
dı$İnin bugün, yarıo vey~ herhangi bir zaman yakasına yap lmıyacağıı>-
dan emin olmaJcl Hol~. evef, bu fıalbuki gayet uz v bozan vfcdOn 
t•rmalıyacalc kadar fecıdit'. Tahsil ıubesinin dflckots nd n, yani ıındaa 
v9ya ihmalinden ceza g&nHtsi /dznnge/en bir ferl varsa, o kımse Jııç bir 
kere borcunu öd.,,,;, "'*"" votandaı olamaz! ... Tekrar cd ceg ~ Ho.llXı
ki!... ıimdiye kadar bu alanda gördıiğiımıiz ve gorup tmekto bul nclu· 
ğ11muz olaylar bizi teNSlrfe in'~rtiyor. Su reıım, bütün taahhutlerını tuto
calc bir maliyeye, her t~ güçlüklere ragmen denk b'r b tçcy ermek için 
senelerdenbe•i <;ttpmmıJt•. Şu hafbti noktayı lcavrayam yan bazı memurlar 
adalet kılıcını, farkına wwmtyarolc holcsızlk palası halın sokmu olacak 
larını dıiJiinemiyorlcw mi? Kendisinden alınmıı bır v rg yı t krar almak 
içın, resmi kuvveti, su~ vatandoıın yurduna c«ıldırtmok bı ·m demokrat 
idaremizin değil, herha'fll bir Ojİretİa bi/e doğru gore y C b r gunoh 
olur. Halkçı ve ideold Tiirk wınftuı;,,.ti içinde bu kadar az bir 
9alıetle ltaiclcı ve kanunur. çiğa;)ıen bcw haddinı bilrnezlcrın 
lcı10n ıey, gene o kanuı.n.silleaidir. 

Şayet verginirt be~lrnui,'1oplonntası ve arhrıl p eksıltılmesı g bı 
hınuslOl'a lcabahk, cHtlcaıtsizlilc, kötü niyet falan da lcarıwsa o zaman bu 
horelc9#1eri vasnlondırooaJc kelime bulamayız. Holbukı a lcça joylu oruz. 
Ru gibi olaylar hiç de •yrelc değildir. Bunlann Jrarıısında dudak b e· 
mez. Çünkü böyle bir JcoyıtsızJığın ifade ettiğı mana, ha le • hillr mefı, asıl 
halle ~· itUx.daıt dV,ürıwelc gibi bir hiyonet olur. Hepım z hal rla 
ıı~ ~ö,ıetten bunalan Ebedi Şof valctile sena ba ı nut k a · 
~ı~ haaoehmeffıumo üzerinde ozenle durnı11pu. Ha le • 

_.. ı ch,lilN•'; -ilmine) onkımtaNı bOfcsızllğı orler saht 
bir ınıtıaMJlHld- ~......, ıııHıası ilgililere ilrt~dı. Gaz r 
lw ...,,..,,.. .. ,tsJ ' sif Bec.,Blz o valcıt yazılan a'özf ı un o k 
lal«ıl>. ..... ,,,.,, •' 1 1' '* *G,_flrendiğimiz., ncıtioeliğrend rıcl olay, 
maU,. .ınenwrv ... • ı' krn lnsmrnrn obuyük tenbih hatırlarmda 
tutrrıo§a blfe fenu:zil il 7 

rliijf~iyor. Her §eyin pahalı, hoyahn son 
derecede ağw, olchığ.,_.daWda~sir11 vermiı o/anlar halclcında /ôy le 
görülecek yorılıprkkın ~le sözler korkunçtur! l,te, şu d n 
celerledir lci bir hak tanı-.ın mahkemeye yollandığını duyunca ma a 
mizın ünvanına ' Hele Şükür!,.. dedik; bütün gönlumuzle d 1 r z m k • 
me edi#ecelc kimse suçsuz ç"'-' ve beraat etsin. Fakat ıç duzen'm z n h 
makinesi üzerinde dilclcat ve ~i Jimdfden görmekle haz ve kuvv 
duyduğumuz yeni ~ lc..m olarak rica ediyoruz. Memurla 
§U hakiot• inondwaıı: 

Maliyenin de, devleM de,.,.en r,iilıııelc meoiooti, zorolci (Nsf ı haz ne} 
de cıeğil, gerçek adaleti geniı caıfıı Afaırarbiflfltl:lirı 

Frannzlar 200 milyon lıilo 
;zayılladrlar 

Bu gi<lışle Fr&D.9Ular dünJmDM! 
en hafif milleti oimcaklar. Henes 
ahlAJ.: bakımından ~ransu.ları hafU 
sanırdı. Şundi buna vücut halir· 
fili de iliıve edilince hafiflik reko
nı kınlrn1ş oluyor. Orta hallı 

Fransız harpten evvel O) da 15 kilo 
600 gram ekmek yahut un ~ e.r-01. 
Bııaün ancak 8 kılo 250 gram ~ • 
yor, Yanya yakın. 

Esiciden aynı ZIH1Mlnda 3,5 kilo 
et yiyen Franstz şimdi a~ da 800 
gram eti zor ooluyor. 

Harpten evvel ayda 2 kilo şeker 
istJhliık ederdi. Bugiin ~er tw,y1'11 
a~·da Yarım k*oya dü.,aıüştür. 900 
gram peynir yutanfı. Bugün eline 
220 srQfll verıyorlar. 

Avda l,5 kılo tere~ağıJmJlanırdı, 
bugun 45 gramla R'iunuyor. 

İçliği kah~nin miktarı avda 380 
gram cekırdek kıth'ic idi, fİmdi 
adam hnşına ıı.yde '4.5 fn'am kahvt' 
verivorlu. 

Doktorlar hntün Fransızlıırın vü-

Ftall :..Ümet AY Ç 

Deniz Levazım atJnalm 
Komisyonu ilanları 

Muhammen bedeli 
lira 

20000 kilo köııele 
20000 klJo vaketa 

1S3.2f0 
13S.240 

İlk teminatı 

ı - Yu'itarda eıns, :miktar, tahmin bede 
~llı:leri yazılı kor.ele ve vaketa mezkQr tarihlerd 

2 - Bunlara aıt oartruı.meler 666 kuru§ muk 
darı alınabilir 

3 - lst;'!itlllerin belli gUn ve ııaat 1 p eden 
sınıpaşada bulunan konıis;,onda b zır bulu 

... ... '$ 

l - Tabınhı olunan m"cmuu bedeli (60410) lira o 
19 ağustoıı 9f2 çarıamba günll ııaat 11 de P 

pılacaktn-. 
2 _ İlk te.muıatı (270 Ura im kuruı olup şartnam, al h 

3 

302 kuruıs mukabU1'1d alınablltr. 
tııtt!klllt-rın belll gün 'f' atte Kasıropaoa.da b ıu 
hazır bulunmaları (b707) 
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U STADIM Ahmet tta.sim, blr yazıımda diyor ki: 

"\':tktıle ne o.ıa. jdl. (Şark meaeleıl) yerinde Mkln. olmaklıı. be. 
:aber, yirnli, otuz senede bir başımıza. ıneseıa. (Yemen nıcselesl), 

\Amavutıı.:k meaeleal,ı (Karadağ meselcsıı, (Lübnan mc:;cıesiı gibi 
sıyo.sf h!<"l1ıeıer çıka~. l•:zi, rezıı ve rtiava ettikten sonra hitama erer. 
..:,, Şimd: böyle mi \'il.? Herhangi ke:ımenın kuyruğuncıan tutarsanız 

lutuz, ı:.on..ı.nds bır (meEele1iJ görüyoraunuz. 
"Üç thalı bir evı rczarı dıkkate a.!ın, bakın içınde ne meseleler 

'ar: Ekmek nıe1ele3!, ııu meselesi, sabun meselesi, yağ meselesi, gaz 
moselesel, odı:n meaelea:, kömür mueıesı. ı;amıı.şır meselesi , kıra 

meselesi ve!jka mese!eııi. şeker mesele.ıl, tuz meselesi, para mesele
"~· don, gc::rılek, çora!), nıendil potin, fes, battA. iğne, iplik, düğme me. 
tı"lesi, 11.S!'ı 

'•Evd-m çıktınız, seJLUne göre: Vapur meselesi, tünel, tramvay 
::ı.eselesi. yani<esıcl ıneııt:Iesı. dilenci meselesi, satıcı meaeıesı, hamal 
mesel~si, pislik meaele"'" kıyafet meselesi, araba., otomobıl, kamyon 
Qıeııelesl, köprü meuluı, dinlenecek yr meııeJ.eal. 

·•Bir yerdı> oturAbılıp de elinize bır gazete aldmız mı: laşe meee
:e.eıı, §ehremaneu mf)t1ele&!, Kınm mseleıi, Meriç meselHi, tJltrayna me 
Mlesi, Fir:ıJlıı~'fya. meselesi, Azerbaycan muelesi, Iran meııeJ.eai. Ba. 
kcı meaeıeııl Be!çlka muelesl, Alsaı • Lorn meselesi. bitara!lar meae. 
•esi, Dobruca ır.eseleııl, Bolşevik meeeleal, mİ!llevlk meaeleai. 

"Bira?: ba"mızı kaldırdınız mı: Tayyare meııelesj, ııahilde dalga. 
sayarken tahtelbahir nıuelesi, gündoğuıu esince yangın rocaelesi 
meıken meselcıi, nakılhane meaeleai ... 

1 .7. 
llu <11unllore nza ee\'RP \•erdi: 
Birinci ~uale cevap yedi reyle 

nltı e' et; 
İikinci ua.le 7 reyde 4 eYet, 
Üçiincü ııuale 7 reyde 6 evet, 
Dördiincli suale 7 reyde '.> e•;.et, 
fill"linci f!;unle 7 reyde 4 e\·et, 
Altm<'ı "uale 7 reyde 4 hayır, 
Yecllncj suale 7 l'eydc ii O\'et, 
S~l<iıinci ııunle 7 reyde 4 e\·et, 
Dolcuıuneu su:ı'e 7 re'.\·de 4 hayır 
Oo:Juncu suale 7 reyde 4 hayrr, 
On birinci o;uale 7 revde 5 e\·et, 
On ikinti suale 7 reyde :> havır, 
Bu ~nretle dh•:ınıharp ek!leri -

yetıe Sülc~"Trırı.n Pa,ayı itham eden 
12 me.'lel!ılen yedisinde ı.u~tu ııö. 
rii:ıce mese•e ı,in cezaya taallük 
eden noktalarmı :ırayıp hnlmak 
ııoktasm7. ıre\d!, B'1 noktadu '1i~·a· 
ıııharp liıuurmm çok garip hir 
hükmü ihth"a eden za.htrnr bri kA!. 
limesinl <1eğicıtirmeyerek bu1'1lya 
naldcdiyonırn: 

" ... Cümıll cinayet ne"\·inden i~e 
de müe:ızatr'1m tahdid ve tayini 
zımnında t'\'Vela ask.eri, bndehu 
mülkiye <'eza 1canunmrmıı.. müraca • 
at olumfo. 

Sü 1 e y m a n Pn..'janrn i'bu 
birinci matfdede muharrer rinaye -

Top1ayan: 
iddia mnlmmm<lan bir talep vaki 
ohnamıştn·. Bıınl.ard&ft iktiza eden 
lerin dahi muhakemelerine '>akıl • 
mak üzere eYrakmrn gönderilmesi 
füzmmuıun ~rft."'lkerlir.< makamma 
yazdma4m& karar Yerilmi,ttr.'' 

Hüküm Süleyman Paşaya. tebllğ 
<?hındu. Ve }{ararr istene temyiz 
edebileceği kendisine tebliğ edil • 
dı. 

Masaller lıea 
ı mazuliyet llW!§ı lt!lllDİ lJ e ayda 

7 500 ku~ m.ıw.' bağlandı.. 
M:tilitı.;imliğinden mö~rligine ka.· 

dar 84 defa. bilfiil harbe iştirak 
etmi~ olan Stileyman Paşa menfi 
olarak 14 sene ka.ldr. 26 temmuz 
13~8 de öldü \'e İmam Mnsa camii 
iı;ersine gömüldü. 
Osmanlı İmpruıı.torlu~nun her 

toprak ~tı!lmds. kanmın ' 'e alın 
terin.in i:r.i bnlumı.n Sü\eyman pn. 
t;.anm mea.an Yatan topra'klarınm 

dı1'md:a. bulunuyor. Fakat hatrra~n 
kalblerde ve kitn.plann ya7.l!lllldo 
ıınntulmamal< Ü:Zf."re ya~amaktadır. 

a.,...... *" : hsı ,...sı otu·-•. 
~ ll&lllilıonu .-D 
~ J.darebaaeınbdu (pe.r.aı. 

lan blllt9) MrS*t •babt&D Df1eyt 
k&Mr " .... 1' den ._ ... aldtrm& 
lan. 
(A..lıi,} (A.T.A) CB&h&r) (B,F,} (B.V.) 
CB.L.M:.C.) (Dllrnev) (E.O,) (E. Ura.ll 
(E,25.N.) (E.L.) (E.N.S.) (GArJ 
·(H.B. 888) (Htllya) (H. öıual) 
(H. 4MI) (1.D. 26) (İ.N. 324) (Kı1ıç) 
(Kaynak} .(Kole]li) <Karcln) (M.T.R ı 
(1ıl.E. 49) (Kutlu) Oıl. 16) (N N l 

(Nelll) (Ne§em) R.G.S.) {9.C.K.J 
(Sa.bire) (Sevgi) (Ş.C,K) ( 15 1'u.lay ı 
(T.A.) (T,A.Ş.J CT.H.R Z l (Tekcar:ı 

(Tallim kim) (TUrkA.n) (Ümit) 
l Vicdan) (Yedek denizcj) (Ya.vnım 

Divanıharp l<sran ''e pa~anm 
temyiz istidnsı ,.~ bilihrre t~yi7'. 
ta.leblnden vaıg~e~k <lo~<lan 
doğraya padi,Um merhametine ~ı 
J:"lndJğoıa dair ola nlkinei i~tida~ı 
heyeti vekited.'! okundY. Meclisi vü.. • 
kela divanıharp k:ırannı ta!!<lil< e- , 
der~ iraıdeoJini nlma.k üzere )'adr 
tahs !>Ultdtl. Sulta.on Jlarolt evvela 
1>9'8>Dm rütbesinin kaldmlması, 
nfşanbrımn eJmıruw ha~de.ki 
htikmö tasdik etti. Yalnız möeb • 
bed nefiy oezasmı değiftirdi. '' e 
Süleyman PL,..YJ Jhğdatta altı ııe. 
ne ikamete ma.lıkum etti. 

-SON- \ ve E~m (Zümrüt) 

Süleyman Pa~a o hafta. hareket 
ı..-den post:ı. va.puru ile BağdaAla 

gönderildi. 
1298 ytlt ilk teşrininde pa,aya. 

Yarın 
'.l'arihin Büyiik Da\-a.1an !'erimizin 

be!f.nc!..sini teşkil eden 

Alman vapurundaki 
casusluk 

yatmnm da aynı heye<-a.nla 
takip ede<'ek~iniz 

Haber'in bulmacası 

Dikkat tlim, kop!"IJ, Kırım, Meriç, Ukrayna, FinlAndiya, Azer. 
roaycan, İran, BakO, Belçika, Alıu • Loren, blta.ranar, Dobn.ıca, 
Bol~evik, !lllllfevlk, tayyare, tabte!ba.hjr muelelerjnden başka, diğer 
ını:.1elele:- r.ou~Un de mcı\'cut. Hem daha yaman, daha geni~. ölçüde. 
.Köprü parası çokta.n kaltıfı, öteki meseleler çoktan halledildiği, tay. 
yare ve tllJıteibabir meıelelef'inin - çok tükür ikinci dünya savaşı. 
run dıfwda kaldıfınuz içlh - bunları bahin mevzuu edemeyjz. Fakat 
dıgerlerlnın üstUnde durabillriz. Bu me1elelerln halA ve hAIA mevcut 
nlduğu nıt•Wı.kkak, Hem meseleler bu kadar da defil. Rahmetli Ahmet 
Raslmin lıste.s-jne §UDl!lrı da. ilave edebilirız: 

t•ne :Utı\•afık vcy;ıluıt <>nfl temruı '1---------------:::: 
e<ler me,·addı mah!'usa olmadığıl ~ ş LJ N o AN 1 miş Çin cüceleri idi. Sonradan an• 

ladtk 'ki, bu, Ç:ınkayşek'in bu gibi 
ormanlıık yerlerden geçirmek için 
hazırladığı hususi bir ordu idi." 

Htndi.;tan meselt:!sl, Romelln Mııır, akını meselesi, Moskovanın 

~ukutu meselcsı, Rualurın Urallara doğru çekilmesi ıneseleei, Gıı.ndi 

ve arkaci~larının tevkifi meselesi, lkincı ~phe ,meselesi, Japonlann 
Htnd.i3t~-ı l:Ucumu meoe!esi, savatlarm bu yıl değil, gelecek yıl bite. 
ceği veya ı>ılmlyeceğı meselesi, mlhvereilerin jmhaaı meselesi, Alınan 
sanayi ::nukezlerjnı.:ı bombalanması me1eı.eal, tüccarın, tüccarı kon. 
trol mese•e .. ı - Ne 01.JJ':.ıyacak gey, fareye peynir teslim edilir mi? -
Yeril mallö.rı:.-ı kupon tevzii meıelesl, dil meselesi, dalaverecilere karşı 
harp mesele9l,, vurgımcu meselesi, ekmek kartlarmda dalavere me. 
selesi, et meselesi, rakı meselesi, kıt babe.nm sil~tinin gözUktUgüne 
,.,öre palto ve ıa.stik meselesi, çöpçülerin mahallelere uğTamama.sı me. 
selesi, alı:Akın aukult• meseleei, tramvay bltetçi ve kontrollerinin yol 
cula.rı &Oğı.ıp sa.ymau nıeaelesl, taksileri!\ bayrak indirme mesele.si, 
i;eiediyen!o açıg-r mcıttleai, tramvay ücretlerine zam meselesi, .satış. 
lar serbest bırakıldı~! !ıyatlarm dil§mek §ÖYie dursun billllwı yükeeL 
ınesi me!!e!esi, sokaklara tükUrme, ~eme meeelesi, 10kak, kahve ve 
ga.zıno po!ıtıkacıları mo&elesi, tezvirat meaeleei,e propaganda rne.se. 
lesi, kırtai'iyccUık Inf'ı.aleai, kA.ğıt birlitınln kA.tıt dağıtma meseıeııı. 

an1:ı5(ldı ... " 14 • 
14 

Her hangi bir fiilin i"tend;ğ{ !'la. ~14 B LJ N o AN Soldan ıağa.: 

lıft olur fakat bu fiile mukabil C('. ~'14 ~ 
za k:ınunlannda bir lıayıt bulun • 1

"' - r.ı 
Dedikten sonra, 1; ı "midillili 

cüce ordusunun, hiç uınit edilıni· 

yen bir zamanda ve tar-ı:cla önleri· 
ııe çtkmasının, mühim bir tesir, 
husule getirdiğini ve ordunun bi
raz seri çekilmesini de intaç et • 
Ligini, fakat sonra çabucak hakJıı. 

rından gelindi~inl yar.ıyor, 

ı - Orta oyunu e~hasmdan biri. 
bir sual edatı, 2 - Bir Çe§lt il~n. bir 
vila.yetimiz. 3 - Generaıın eski tab.• 
ri, itikat. 4 - Yiğit, bir çeşit, mobil· 
ya boyası, 5 - Eskı Mısırlılann en 
bUyUk Allabr, İta.lyada. bir nehir. a.zm 
tersi, 6 - B.r emir, koyunlara mu· 
sallat bir huta.lık, 7 - Hafif ağrı, 
güzel sanat, 8 - Fransızca. ( testlJ, 
bir peygamber, 9 - Bk emir, gaye, 
ıo - Genl:!ik , bir villyotimiz. 

f"tazcıa suçluntıtı ademi me:;uliyet 
karan ıılma.c.ı li!ıımgelir. Fakat 
divanıharp heyeti kanuni incelikle 
rin fa.rkındı:ı. değildir. O, bir defa 

. Siileyma.n Paş:ı.yı cina.yet ne,·rncl.m 
lıir su~ işleınelde itlıa~1 etmiştir. 
Bin:ıena.lcyh s.skeri ceza ';;anu,ıu • 
nun oa birüıci m!ld<lesine ha.kar, bu 
mad«!e rtn:ıyet ne,·inc"len hir 50( 

isieyı.-lerin "ida.."Tl, müelıbet l•üreı,, 
müebbe~ kalebendli.k, bir seneden 
on ~~neye knd:ı.r kiirek, bir scoıP.den 

Benim a.kl;ma ge!cnler bu.nlar. Bu llırteye eklell'eeek daha binbiı
:uese!e va:-drr. Onları d<ı siz UAve ediniz. ' 

1 on seneye ksdar kalebend ''e mii • 
I ebbeden cefiv" ceza.la.riyle cualan 
I dmlacağmı ynzm.aJ{tadrr. Bina.ena~ 

1 elylt clivaruh:.rhin İçti.lıadına ~öre 
Görd!Mlerlml yazmca hem bea, 
Doğdu ,u eM!r önlimde birden. LAEDRt l 

"Süleymaın Pn..,a hazretleri hak • 
kmda işbu altı ne'\.i cezadan bi • 

____ ,.. _________________________ _, ri~·le miicaz:ıt icrac;ı İc:\p eyleme-

~,..-.w~ 2;;·~!::1~.:!~1S. ~~ ~~~ at olundukt.:ı bırer rey fdıını, mu· 

1 

n1kha.t kiittk ve mu\•akkat kale -
Tilki çil tlikleri 

Hıırp dünyayı rleğiştiriyor. Hal• 
liı moda üzerinde hile tesirini 
ı::osterdi, fakat rl<'ğişnıeyen bir mo• 
d:ı vıır: Kürk modası. 

Şimcl iye kadar kürkünü veren 
h:ıyvanlar a'•lanırdı. Fakat bu çok 
nrn~rafuı b!r iş. Onun için Ameri· 
kıılılar kürk hayvanlarını da ehli 
olarak yetiştirmeyi <Hişünrlüler "~ 
hunun için işe tilki hc.~leyen içfl• 
liklerler kurmakla haşUıdılar. Bu 
moda Amerikada hayli ileriye git· 
ti. Şimdi Amerikana 9000 çifttliklt• 
175.000 tilki besJeniyor. Batakhk 
yerlerde samur çif11ikleri kuruldu. 
Rinacnalıeyh artık a'·t>ılıltın iklisadt 
fayd1l~ı kalmamı~ olu:vor. 

Yıldızın oğlu 

Allah baAışla.sm yıldızın hir oğ- bentlik \'e d.ört ~.rle nefyi rr.Ueb. 
lu var, hem de 12 ya.~ında ilk okıı• bet ce:ı:ı<oı hükmolunmo~ \'e bn hal 
lu bitirdi. Yıldız yaşını meydana 1 <le mJ<;:ırlinileyhin nef~ i miiebhed 
çıkar:ın bu çocuğu yanında dola ş· cezasi:vle icrayı mü<'nza.tmda ekse• 
tıramıyacağı iç•n bir kolide ıevli riyet hs<1ıl olmu~ olması ile el '\."eÇ. 

verdi. · hile icrayı miic:uatr mnktezl gil • 
Çocuk kollejden çok memnun. riilmücıtür." 

Yalnız bir endişesi var: Annesi DiYanrhıırp heyeti ~rarmm son 
fazla para göndermiyor. Kibar ınu• fıJımlarmfa paşıı.ınm mıkerlikten 
hille, zengin bir yıLdır.ın oğul oldu- larılma, nişan ve madalyalırnnm 
ğu halde istedijtini yapamıyor. geri nhnm'.ıc;rıı:ı. ve saltanat aley· 

Çocuk annesine acı bir ıne.ktup hinde i"'lediği ~iya.si s~Jardan clr
raz:ırak para istedi. F:ıkat para layı diunriiltce aynca muhakem.e. 
Yerine nasihat rlolu bir rneklup @ine ve devletÇe seçilecek yere gön 
aldı, <il'ritmesine ekst>riyetle karar ve • 

Zeki çocuk derhal ışın kol:ıyını rihliği de yazılıdır. 
hulrlu, meşhur bir yı1rlızın imr.asını Dİ\·anıhıtrp kars.nıır hakh ve ye. 
ta,ıyan hu mektubu ıırkarlaş!arı u· rinde bir temenniyle bitiriyor: 
ra~ında artırmaya koydıı ve en "Dh'anımn:, Rr."'Deli boı.gunu • 
~iiksek fiyat verene sallı. nun suı:Iularım m&hkfıın <'tmek li· 

Kurnaz ı;ocuk artık sıkıntı çek• zer~ lmruhnu~tur. Şimdiye kadar 
miyor. Para J:'ızım oldumu anne-; - ınnh:l'kcme<lc okunan evra.ktan \'e 
ııe bir mektup yazıyor ve aldı#ı fiahltlerin ifadesindeon diğer bir(-Ok 

Japon milli marıı 
Mikado a.skerlerinin, harp mey -

danlarına yollandıkları uman bü• 
yük bir vecd ,,.c heyecanla söyle· 
dikleri "Kimiga • yo • şi • yo 
ismindek mm Japon marşını, bir 
Alman orkestra ~efi bir Alman 
bestelemi~tir. 

Franc Ekker ismindeki im A '• 
man. 1852 de Siliıyad.1 doğmuştu. 

Bu a<lam, Kil"de donanma bando • 
sunu idare ed.ıı-ken. J:,ıpoıılarırı lıir 
·m'Zikn \'-'lası aradıklarını haber :ı.l· 

mış ve Jcıponyaya ~ilmiye talip 
olmuş ve talebi de kabul olunmu~. 

Fr:ınc Ekker, Japonyada bulu• 
nurken, 1880 senesinde, bir saha! .. 
bahriye n:ııırı ç:ığırmış Ye kendi
sinden, bir milli Japon marşı bt's• 
lclemesini rica etmiş. 

Be.o;tckAr, düşünmüş, taşırımı ş. 

nihayet bestesine güzel bir esa~ 

buJın:uş. Halk, boyuna, bir mil'i 
şarkıyı söyleyip duruyonnu~. O d·ı, 

bu şarkının he!tesir; ı,liyerek mi'• 
li Japon marşını meydana getir-
miş. 

Japon bükıiımeti, marşı çok be• 
ğenmiş ve ittifakla kabul ctmi~. 

Japon milU marşının, resmen ilk 
çalınışını, 3 ikinci 1eşrin 1880 sc· 
nesinde YC imparatorun yıJdönü

nıü giinündedir. 

Çankayıekin midillileri 
Birınan}'anın ·br orimanında, a• 

ğaçların dalları, yere değecek de
recede sarkıyormuş. Bu yüzden, 
Çin ordusu, buradan ne lop, ne de 
süvari f(eçire.miyormuş. Halbuki, 
Japonların ileri hareketlerini ön· 
!emek iı;in. •buradan, bir kuvve! 
gön<lerilımesine ihtiyaç varmış. 

Japon gazetesi Ni5i .. 'Nişi'niıı 
muhabiri: 

Yeni bir sansür usulü 

lngilizler, rikır \'e keliım sansü-
Yukıırıdan aşağıya: runden hoşlanmazlar. Buııd.ın do • 
t - Eskiden ktığıt yel"jnde kulla· 

layı, harbın bütün icab:ıtına ra~ • 
nıeıı. İngiliz hükünıeli. l.onclra E(''• nılan, bir şart cdatrııın kısaltıımı~ı. 

2 - Bir işi yapma, ç~lan, 3 - Ca.m 'Zetclcrini susluramı;>or, len kil !eri· 
kab, UztllmUş yer , 4 - n:ıyuna takı

nın, halta .alaylarının ününe ge~·c· 
mi yor. • 

lan, zjya, 5 - Fransızca (altını , 6 -
Sebeb, 7 - Mübarek bir ay, isim. 

E\'Velce, Yeis, bir gazetc)'e Yer • 8 _ Sayt, bir söyleyip başka blr ı:ey 
diği beyanııtıa, ••1rn harple, ınu· kasdetme~. 9 _ Kokulu ot, kolay, 
hakkak m:ığlıip ol:ıcağıt.,. ucdiği 10 _ Arkada,, omıanlarda vahşi 
zaman, bu, lnı;ılfercde l.ıir nıe:-;cll· hayvanlara av olan bjr hayvan. 
olmuş. T:i. ıı,·am kamarasına kadar 
ini ikal etrn işti. \ 'cl5'in lecziye•.i ıı f, 
hiç olmszs.ı yozı ) uzmaınayn rna~ı· 
küın edilrnesıni hli;>enlere kar)ı. 1 
kelam, ve pıı lıiırriyeli taratıar • 
!arı a~aklanrnıı, serbesti ala}lılaı• 

!arını suslunTiuşlnrdı. 

Yeis, ondan sonra d.ı, p-azetelerc 
y:ızı yazuı, hükürnelle, idareyle r
lay etti. Ye hnlıi rla ediyor ve •.• 
hıylarını çok ağır yapıyor. 

Tenkit eden, alay eden, ya~oJ111. 

Yels <leğil, birçok gaıclelerdc, bir 
çok muharrirler de Yardır. 

Hükumet. nihayet, gazetelere a· 
ğır basacak çareyi bulmuş, koya • 
madığı sansür yerine. bunu kul • 
!anmaya başlamıştır. Bu çare, len· 
kit eden muharrirleri, pazete sahip. 
)erini askeri hizmete davet etmçt-· 
tir. 
~e iyi, bir hııltış. Yot:m müdara

Mına davet edilil' de, kim gitme • 
me-yi gözüne alabilir? 

46 numaralı bulmaca.mızın hıılll: 
ı - Hakareteden, 2 - İcap, Vida• 

ıa, 3 - Matoı. Cemil, 4 - Abes, Ka• 
ba, E, :.; - Yam. Mor, Ta. 6 - E. 
Tere. Ra. 7 - Ge:c. Utanan S - ö• 
demek, Roba, 9 - Rahip, Şa, Ak 
10 - EJi.Ze, .Abacı. 11 - Ni, Gemi, 

tz. 

Derli Ekspres'in ve Dcyli ::\Ie:ı.l'in 
:ı kcri rnuharrirlcridir. 

E\•eı.. Ru hulu~ da, Yeni değil 
ılır: ~·iikü, gl'çcıı bil\ ilk harp!,. 
lııı;iliı dahiliye nazırı lıu'unar. 

:'ıforrison cl:ı lıu \.'Oreye lı:15, urmuş, 

hi rço'., tenkitçi ı::ozclrcilcri ıışkerc 

alnıışıı. 

97 milyon 

A 'manyanın neşrettiği snn ı~ıa• 

listiğe göre. Alman niıfusu. 1'.?:; 
senede, üç mi~li olmuştur. Yaşı belli olur, onun için adın; 

vermiyelİdll, yalnız zek«sı Ye aynı 
zamanda tamahkarlıltiyle meşhur 
bil- Holivul yıldızından bahseıti• 

#tmizi söylemekle iklif:ı edelim. 
t>evabı satarak rahat ruhat sarrerli• ı ı.uçlulann da bulunduğu anllt~tl - "Bu OmlBndan, garip bir kafile 
yor. nıaktadTl'. Fakat bunlar haldnnda sökün etli. Bunlar, midiJlilere bJn• 

Bu darbeyi yiyenler, şinıdi. yal
nız dört muharrirdir. Birisi, DeyJ; 
)firor gazetesinin başmuharriri, 

diğer üçii de, I::vening Stani:ıard'ın 

125 sene cV\'el, Alman nı.Uusu 
32 milyon iken, buı::ıin, himaye 
rıııntaknlarındaki Almanlarla bir
likle, 97 milyona b:ılij:! 0Jm.~15lur. 

-------------·-------------------------------------------------------------· Sabri, ba.5ıırıı müblıem bir mii..:ıa 
ile S&llıyarak gülümsedi. ümit, bn 
a.ralık ~lışkan ·ve itaatJI bir kız 
;;ibl tayyi)riinü kathyordu. Pek na• 
rin vücmdu yumuşak elbicı.e~i iı;inde 
~erbestçe harel<.et ederek 1ıynanm 
kar~u<;mda ı;ap~<asıııı çıknrdı. 

Gizli bir istilız:ıntn titremesi hi~. 
r;ı:.lanan bir sesle: 

- Burada )emek f.e,·kalade ho
"ıunn ~idif'or, <lecli. Al'aba f:İ7.İ sı
kıyor mu cler~iniz?. 

- H:ıyır sıl<mıyor. 

- Sıkmıyor mu':' nl\k i5te buna 
rıek seYindim. 

~npka.smı clinrl• tııtcırak ~~bri. 
~ c döndü ,.e hcnıen ir 'e etti: 

- nu h:ı.1 siz.~ nen.ha küÇÜ:i, bir 
Ze\"lt <le Ycrmi:-or mu? 

Sabri, tanii enelld bn~n::oJariyle 
ıreııç lma. bir daha hektı ''e tekrar 
giilürnsl:rerelc: 

- Peka;a, t'mit, rledi. na hal 
lıeni cııkmaktıın ha~ka biraz da 
9Cmı1wı ediyor -·-

~ofra.mw ~. lre!alı örtUleri. 

ttin<le avizelerin ışıkları oynaşıyor 
porıılenlere ve gümüş takımlunna 
ı.arontrrak bir mine i'Jliyordu Bar 
ıJ&.1<ların billfır kenarlarmda.ki me. 
ne\•işlerden süzülen bo ziya, tath 
lıjr renle oluyor ve şurnva buraya 
bulunmaz demetler gibi zen~;n 
n.•nkli birer 15ık yığını uzatıvor.!u. 

Bu beyaz sofra, iizerlndeki hem. 
beyaz dört vnzo4'i~'Le giimüş cı:ım
dnnlan \"e ~ümü5 talnmlariyle :r,. 
~na ışıklı bir lmrilan ~'Uj:;'lırıılnııı-. 
gibi bir his ,·eriyorcltı ŞuraYa bn, 
raya yerleştir:lmi5 gilller, renk 
reni~ çiçekler de arn bir güzelljk 
ı;aheSeriydi. 

Daha i!.f:rde başh~·an a~şamın 

ı.1211 zemini idndc büfenin yaJdızlı 
licnıuları, kemer lmlp'u mc~-..u ~
retleri, u.rı, o]gun füüm sıı.l~ı;nla. 
rı \'e açık renkli mob'cler ""Öriinii . 
;rnrclu, 

'Ümit, Sabrinin l<ar"ısma (\tur • 
muştu. Gülüyor, konu5l1yor, biraz 
•VV.el söylediğj gibi her haJjyle ne>· 
!lesini nçılr.ı Yuruyorcllı. l'aııaklan 
~ Jlı!f'be!cıınni~. A'lJzl,.rinin mıı. 
dfiğf:ne memnuniyetin, Jıazan par• 
lak ""~ dohna!lö, on!arı Mh\\ n:a"\1 

hiçbir vakıt na.il olamıyAC&klan gü 
~J bir Şey. 

- Benim zevkime g~re e\"et. 
-Sizin zevkinize gi>re kızıla 

y~km bir sa.nşmlık, ku.mrallara !er 

!_~gt;p.j!ll·I,!!! •D;,I 
cih olunur mu der.,iniıı '! • 37 - Nakleden: Mazaller BSBN 

- Bu, kolay kolay kestirile«.ek 
ı,.:ölge sessizllğile ifa edip çekilmio; bir Şey değildir. Ne kumrallar rnr 
ti. Ancak genç kızın farke<leme • ki onlan kntla. ~·ııkrn s:ırunı ; bazı 
diği bir ç.-ıgırakla. davet edilme • kızıl saçlar ıla nrdır ki kumral 

Dikkııtli bir gÖ7: bu panltllarda 
yerjne gelen a.rzula.Nla.ı.ı doğan gi:r. 
ii bir znferin ı'.:,iığıru sezebilirdi. 

S:ıbtiye gelince, o, tabii halini 
nlmu; görünüyordu. 8öylemE!'ı<ten 
2İ/ade dinlemei:,ri t;erl'ih edi~i ve 
"ünblil renkli gözlerinın ~elik p:ı • 
rıltıh bak.ısında.ki öfken.in nrtrk 
~·irülmcy~ onu:.ı da memnun de
ğilse bile muztarip olm.adığınr ~~so
tcri~·ordu. Esasen surat a..~mn:r.<1'. 
\"e şlmdi bütün lmdmları h:ı'1t"ln 
~ılıa.ran o t:ıth t.ebı:-ssümiyl<', nlım'ı 
tn\'riyle cevap vc.oriyor,du. 

- l'asiclğim, sofra.nı7. daima 
f:öyl.e mülcellef, :nizel \'e itin!\ ı~ 
mi kurulur'! 

- E\et, d:ı.ima böyle hazırlanır. 
Yalnız c;i1i mernmm etmelt için 
Kıtdri, bu hcykcUe-rle b1r kucak çi 
ce~ i1iYe etmiş olacak. 

t~mit, Kadrh•i arnva.n bir hare • 

clikçe girip çıkıyordu • a<ldetmEfkte tereddüt etm.ıeyiz. De. 
tlmit, henüz ~ılmamı~ bir gülii elim ya., bu güç bir şeydir. Yapa. 

ko"8.jma iliştirirken: c:ağı tesire bağlı bir iş . 

- Aferin Kadri, çok İYİ etmı,, 1.Jmit, bir müddet clüşündü. Son• 
dedi. Ya.buz borada elbisem<len ra zarif bir ha.reketle mavi ~öz. 
utanıyonım. Sofranrzm ihtisamlyle lerindekf uzun kirpikLerin kadife 
bıenim mvn.llı 1uyafetim t:tnı bil' gölgesini kal<ladı: 
tuat tetkil ediyor. - Demin, daha siz gelmeden 

- Neden za'\.·alh olsun!. Pek.i. ısalondaki güzel kadm rf!omılni u • 
la işte. Sonra cıiz kumral~mt?: ..• Kum :zıın uzun Aeyrett!m. Şu, ba'tan aşa. 
rıt1Je.nn şihane bir marlıariretleri ğı penbe giyinen, yalnı:ı omoz1ariy 
'ardır. Onlar, en sade elhi!ieyi bi· le boynunda. !iyah lcadil.e taşıyım 
re kıym'!ttar taçtariyle renkle,ti • remıl, o ne kadar glliEeJ kadJn ''e 
ı'irJer. Bu tabii merlyet onlann ue kadar gtizel yapıJnu, bir ~sim. 
matem elbiselerini bile ID1lhtc'c.om İnsarı bu ge~ kadrnm huzurun. 
lıir hale kor. Bir kumral kadın her da dize gelip ~ etmek ihtiyacı
zam&n için mükellef bir kıyaf.ete nı duyuyor .•• ôy1e "8Dıyomm ki, 
sahiptir ı-ize kumral Sft(mn bn kadar Ç9k 

- KummJ t11mak güzel bi&" 'ey tevdirett onun yttı:c41ek ba,ıın al • 

km mi'!limini iken b~lıyan bu çıl 
gm sevgiler ek, .. eriya bütün bir ö
mür sürecek kadar uzun olur •.• İ<:t>! 
unun ~indir ki ona benziyenleri 
bugün de beğeniyorsunuz. 

Sabrin'n diJi ucuna. bir cümle 
geldi: az kabın: ''Benim na.zuım• 
ı!a giizel sa~lar, ne sarı, ne kı2'ıl 
oe de hatta lm .. 'Ill':l.I olanl:trtlır ... 
nana bu hissi Yeren yalnız !'Jizin 
!l.l!~larmrz, daha doğru'JU siz~iniz'' 
diyecekti. 

Fa.k."lt k.~dini tuttu ve uzun u
zun genç kıza 00.ktı. 

- Ne düşünüyorsnnu.z nsid • 
ıam?. 

- Sizi düı;;iınüyormn... gizi , .e 
hntırasmı cMlaındırdığmn 'lllnemi. 
O güzel '\."e iyi bir kn<lmdı. Onu bir 
&.nneden ziyade bir krıkarcleş gibi 
!ıe\ mi'tim. Ve şimıli ııize bakarken 
onun ölümün~nberi hiçbir .kadm 
ı;ehreslnin bana. şimdj siY-in güıtl • 
~llnUz gibi narin, ı,efik ve \l!amimt 
bir gtlltiınseme aydmlatmadığt zib 
r.imcle gec;ti. 

Genç kız ~ut bir sesle baimfı: 
- Sahi mi! O halde ı:eldilime 

iyi etmitim değil mi?. 
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