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·Tacirler kendi kendile-! w 

1 . t 
Vislye an.-e 

Aıman 
taarruzu 

rini murakabe edecek Yeni 
istikamette 
gelişiyor 

Son kararlardan halkın aleyhine 
istıf ade edilmemesini tem n 

çareteri araştırıltyor 
---v--

Bu hareketlerle Rus· 
kuvvetleri çevrilecek ve 

Kirailen z f;loıu 
um a!isız bıral!lacak 

Vali \"E' betcdiye reisi Dr. J ... iıtfi 
l{ırdar, düı:ı, ticar~t odasında Oı.la 
idare meciia'i ve rl v.ı.st d vanı <tza• 
ların;n ifıtiriı.k ettiği lıir lopla:ıtı· 
ya rl~'ME?t etmistir. 

:Jl er aAşam _.., ______________________ ___ 

Macaristanda 
ittihaz edilen 
bir tedbir 

Hüseyin Cahid VALÇIN 

M ACARİST.-1.NDAN alınan ma• 
lümata göre, Ma.caı· hükiı. 

metı doğu ceph~sindc ikinci bİ.l' 
kıl} harbini gözününde tutmaya 
başlamıştır, İhtimal l>i Macar Jıii· 
kümetl bu mer.burlyeti çoktanhEri 
üüşünilyordu; fakat ~imdiye kn• 
dar resmen belli etmemişti. Şimdi 
artık saklnmıya imkan kalmadığı 
İf:in 1-esmi bir t4'ıbliğ1e Rusyada bir 
llcincl kı' harbine haz.rrlanmak Jü~ 
zumu Macar halkına bildh'ibn!ş. 
lir. Maama.fih,-Uaeu h~ti- iru 
Jldncl 1n~ harbinin ha.lk tarafmd:ın 
hir mağlfıbiyet \'eya muvaffaiuyet. 
:sizlik ~eklinde tefsir edilmesi er.• 
llişesinl ~ördüğü için ihtivath dil 
lmllnnmnyı lhmnl etmemiştir, 

Resmi Macar tebliği devam et
hı.ekt:e olan harpte Bol"e\'İkler ye. 
re srrUM!Jer de, y'!'re seri'meseler 
de Ru~yada bir 1\15 daha ı,afmak 
icap edeceğini ilan Merek halktan 
Macar askerJerlne luşMt ı;-önder • 
melerinl htlyor. Muharip bir mem. 
lekethı bir Ja, harbi ihUmaünl dü-· 
flinerek '\ıı.ktinde tedhir almasPn• 
elan tabii bfr hareket olamaz. Geo 
c:en !leDe Ruı;; kışını he!"aba katma. 
mr" gibi görünen mih,·er orituc;u· 
nun uğradığı felak.etJer artıl< her. 
kesin malfımu olmuştur. Böyle bir 
tecrübe göz.önündeyken gerek Al. 
nıanyanm, ~er.:'k Mncarfstanın \·e
~ai::- muhariplerin şimdiden kışa 
hazırlanDlJUllaları akim alnnyncnğr 
hir suç olur. Mese'enin ehenuniye" 
ti bunda değil, Rm.yada bir kış 
doha kı\lmak lüzumunun mihver 
tıırafmdan resme-n tesbit \'e i~raf 
olunnınsmda.1ır. \'akın. bu tebHğio 
Macarlar üzerinde yapacağı fena 
tesir bolşe\ikler yere serilse de 
:rere serilmese de ~ibi bir teb!rle 

• lıafifletilmek istenmişse de halkın 
bunnn hakiki miinasmı anlamak • 
tan geri Jmlmıya.c-ağı işikirdır. 

Yeni Berlin bli)Ük el~imlz Yeşlllföy -t~t:ısyonunr.l.a uğurJ..ı.nırken 

Toplantıda, hlikümetn gıda mad· 
del eri ha.kkında aldığı son karar. 
l<ırll an halkrn aleyhine ol~rak .s • 
tifade ediimemesinin temini içn 
görUşmder ~reyan etm:i§tir. Va• 
rıı~n 11etic~ye göre, tacirler, kendi 
kendilerini mürakal.ıe içi..u zirnre-.. i 
komiteler k.ıracaklardrr. 

Her komite, kendi zUmresl i.çin• 
de fiyatlan mürakabe edecek ve 
normal hadlet'inden fılzlaya çıita • 
ranlar görüldüğü t:ıkdirde hareke
te geçerek bunları menedectktit-. 
Eöylel.iikle ferbe~t piyasa usulünün 
}ıtlimı alevh:ıne olacak bir netice 
veırmooi.nln. önüne geçilecektir. 

Berlin bDyDk elçimiz 
Saffet Arıkan 

\'işi, 1 (A,A.) - Kafkasyaya 
karsı ~a.ptl:>n Alman taarruzu iki 
i.st kill"ettcn geli"'-me1<tedir. Birin• 
ci kol Don nchı'inin orta kısmın ~ 
nan hareket etmektedir. Diğer ikin 
ci kol Bataiskten gelmektedir Bu 
kolu~ hedefı Kafkasya petrol sa• 
hasıdrr. 

Bugün de sa&.t 11 de Ticaret e>
d:ısmı:la aYlll mevzu etrafında ikin• 
ci 1'ır topİantr yapılmaktadır. Gtı• 
zetem.iz intişa red'nceyc kadl\r t.oı.ı
lantr cev=ı.m et!:nekteydi. 

Bu sabah Yeşilköyden tayyare ile 
Berline hareket eli i 

.Srzllet Arıkan Milli MüJalaa Vekili Ali Rıza Artunkal . , 
orgeneral F ahrettır. Altay; vali, Alman büyük elcisi ve 

dostları tarafından uğurlandı 
Berlin BUyUk el~llğimlze tayin e. 

Ticaret Vekili bir 
nutuk söyledi 

dilen Sa.ttet Arıkan. bu sabah, ~h • 
rimizden kalkan bir Alman tayyare. 
aile vazJiesl bB.§tna hareket etmiştir. 

Saffet Arıkan, YeşHköy hav& la • 
tasyonwıde., vali ve belediye retsı. Dr. 
Ltlt!i Kırdar, Alman bUyUk elçisi 
ton Papen ve sefaret erkA.nr, muıı 
mUda.!aa vekili Ali Rıza Artunka.I, 
orgeneral Fahrettln Altay ve diğer 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

BüyUk elçlmlz, bu saba.h ga.zetecl. 

Bu lki hareketiyle, Alman ku • 
nıand:ı.nlzğı Rus kuvvctlenni çe • 
virmiııı 012.cak ve aynı zamanda 
Rus Karadeniz donanmasını li • 

ı manla.rmd.an mahrum edecektir 
Sita.!i.ngcrada karşı taamız de ~ 

vam etmektedir. 

Manş denizi 
sahillerinde 

Alman kuvvetleri 

Bir manevra 
yaptılar Saracoııa blk1imetl Tlrk mllletlnla 

leraba kavaışmaıı için er.eken 
rolllin açacalllir 

ler& kısaca. demiştir ki: --Q'-
~-~--~~ı•,c,,,._~~·~-~ 

- Vaslfem 1*fm.a areket edlyo. Talimlerin aan Manf.ı 
runı.; Almanya. ne aramızda mevcut boyuna aıker çıkarma 
doatıutu elimden geldiği kadar kuv. hareketiydi 

Vekil-Aydın ile Nazilli arasında 
muhtelif yerlerde çiftçiJetle görüşlü 
Denizli, sı (A.A.) - Ticaret vekili Çin mukta.zl direktifleri verml§Ur. 

Dr. Behçet Uz. dUn Aydından, bera. Doktor Behtet Uz, Sa.re.yköyde De 
berinde Aydın vallslyle belediye 111.zu valislni.D riyasetinde bir heyet 
reisi olduğu halde ayrıldıktan sonra tarafmdan karşılaıımı§ ve ta.rım aa.. 
Kö~k istasyonunda halkla görU§ • tış kooperatifinde halk toplaıııırak 
mUş, Nazilli'de halkevtnde Aydm va_ Sare.yköylUlertn ve civardan gelen 

vetlendirmeğe çalıp.cağım. ÇUnkU o. 
rada saml.ıniyet ve doatJuk bula.cağı. 
ma. ke.nlim . ., 

ViŞiDE 
Amme nizamına muhalif 
tezahürbrin men'i için 

Blktmete 1enı 
salAhl1et ı steni yor 

lislnln de huzuriyle yapılan bir top. heyetlerin ihtiyaçlarını dinlemtştlr. Lorulra., ı (A.A.) _ Fra.nsadaıı. 

ıantıda da pamuk mUsta.bsiUeri.nln Eksertyetlnt pamuk m!lııtahs!llert teo gelen haberler~ göre, J.Aval, Vjşi 
ihtiyaç ve e.rzulannı dlnlenıl~. kaza. kil eden ha.Ik, vekilden bilhassa. su. nazttlar meclisine, 8.mme nizam~ 
nm A.cil ekmek ihtıyacmm temini L ıanıa işinin temi.Dini lsteml§Ur. na muhil blltün tezahilrleri mt>nct• 

1 

Her tarafta halk son kararlarm me'k için sala.hıyet verilmesine d'l.ir 
~ } ra n SQ doğurduğu .umuınt sevine~ devlete o- bir proje tevili et.ntiştir. Amme nl• 

lan yüzde ~5 mahsul 'bo:çlar.mı ııe. ı zamıoa m•ıhll hareketleri tayın et• 
verek ödediklerini heyecanla vekile 1 mek hakkı hUkU.."lletc verilmel:!.c • 

U
•• zer z•n de ifade ve Mllll Şefe ve hUkamete bağ_ <lir. Bu hareketlerde bulunan lan 

Jı!ıklarmuım ve derin sevgUerlnln vtrikcek cezalar arasında ölilm 

1 JO tayyare 
çarpıştı 

8 lnglllz tayyaresi 
dlçtl 

1 

1 
1 

(Devamı S üncüde) ceza.at da vardır. 

Dün gece Çakmakçılarda 
bir cinayet işlendi 

Bir öksürük yüzünden bir 
genç bir delikanllyı öldürdü 

Alman amırab 
neticeden memnun 

Paris,. 1 (A.A ) - Manş denizi 
ı-ahillerindıe Almsa.nlar talimler 
yapnuşlarCllr. Talıimlerc kara. de
nll: Ye hava kuvvetleri iştirak et• 
miştir. Talimlerin esası Man!! b.:ı
yuna eske.r çıkartna hareketi idi. 
Tehlike işareti. V"er:i.ldikten birkaç 
dakika sor..ra müdafan harekete 
geçmiştir. Hareketi idare ede1'l Al· 
rruın amiralt nı:ticeden. memPu:1 
olduğunu bildirmiştir. 

Berlio, 31 (A.A.) - Salahiyetli 
kaynaklardan öğrenildiifuıe güre, 
Atlantik, Manş ve Şimal denizi 
kryI1.a.rı boyunca B\arni.tz'ten Kir • 
kenese kadar uzayan Avrupa. sa. 
hil müstahkem hattmm gerisinde 
~rlen kurulmuş veyahut :ıs~ah 
edilmiş yüzlere<'! Alman uçak ala• 
nx vardır. Bu alanlardaki beton 
havalanma pistleri, Alman uçak • 
larrna ha..,,-a şartlan ne oluna ol· 
suın, havalantnak. ve yere inmek ~m 
1raumr vermektedir. 

Bern'de alarm 
Bcrn, ı (A.A.) - Bu sabah saat 

4.15 te bir be.va teslike işareti ve . 
rilmiş ve saat 5 te bitmiştir. 

Lonciraya gire 

Statingrad'a 
doğru 

Alnı an 
ilerleyişi 

durduruldu 
--0-

Bataiskin cenubunda ve 
cenup doğu kesimlerinde 

Ruslar yeni mev. 
znere çekildiler 
Lond.ra, 1 <A.A.) - Moskovada 

DC"§red:ilen Sovyet ~ yarısr teb
i!ıği: 

31 teı.nmuzda, kU\-vetleriın.i:ı: KJe.. 
riskaya, Si:r:ıliy:ınskaya, Bataisılt 
cenup ve ce!lu?doğu ikesinılerinde 
dÜ<•m.ımla çsrpI.,.c:;rnışlerdtr. 
Diğer k<"S"i1lllcrde kayde değer 

bir şey olı!ıam~tn. 
Londra, 1 (A.A.) - Sitalingı• 

rada doğru Alman ilerleyişi dur • 
clurulmu.ştur. Yukarı Donda. §id • 
<leli çarpı:şmalar olmııktadır 

Simliya.nskayada Don r:ehrıni 
geçmcğe muvn.ffak olan Alman 
kuvvetlerin~ Ruslar ağır kayıııla.r 
ve.rdirnı.clttedirle-r. Burad:ı ıaoo 
k~i öldüı:illmüş ve 19 tank tahrip 
edilmiştir. 

Bataisldn cenup ve cenup doğu 
keeiımlerinde ağır A!man ba.Jkısı 
kar§IS'tnda R:.ısl.ar yeni mevzJ'ere 
çeki Janisierdir. 

Mos.kova radyosuna göre, A iman 
la.r Klepska.ya dayem bir hücuma 
geÇmişlerdir. 

Biri:ınsk keısill'Jnde göğüs gö;ti
se çarpışmalardan sonra Ruslar 
Ahn!ll!larm elinde.n 4 köyii geri 
almışlardır. 

Mısırda 
Mihver kuvvetleri 

takviye ahyor 
Din devriye ve tor· 

ça laallyeU oldu 
Londra, 1 (A.A.) - Batı çöli.ın• 

de devriye ve ~u faaliyeti ol • 
m~tur. Mütt.efiik uçakları Tobruk 
linıa.runa. taarruz etmişlerdir. Her 
ge<:e bu limana yapılan hava a.km· 
ları nakliyatını çok güçleBtiTmek• 
letllr. 

Vltıl, 1 (A.A.) -- Kahiı~n 
alınan bır habere göre, .M~ırda 
~<ırp~an mihver kuvvetlerine ye
n. takviye krtaları gelmiştir. 

isviçrede 
Mldalaa tedbirler ı 

takviye ediliyor 
Londra, l (A.A.) - Brlt. 
İsviçrede milU mUda!aa tedbir • 

!erinin takviye edildiği öğrenilmek • 
tedir. Bundan başka ikısi de mihvere 
.karşı sempati göstermeleri yUzUn • 
den, İsviçre ordusunda a~bay rütbesi. 
ni haiz bulunan iki sub'l}'a ordudan 
çekilmeleri teklif edıldl!i haber ve -
rllmektedir, 

Hem de bu ilanm Rus sıteııle. 
ı·inden eu parlak zafer haberleri .. 
nin resmen ortaya yn:vıldığı ~ün~ 
lere tesadüf etmesi çok manah gö. 
rülmek icap eder. GeÇen sene altl 
hafta içinde Rus hesabının tes'\·i· 
~e edileceğini ilin eden mlh\·er 
':'İmdi kendisinin en bliyök moharr. 
Leleri kaza.nmıı, Rus ordulnrmm 
nrka.lannı çevinnl~ ''e birbiri ardı 
sıra banlan yoketmiş stibi iılllia 
ettiği sıra<i:ı bir kış harbine h:mr· 
lıtnırsa bu parlak 7.evahirin altın. 
cta ı:.etin birçok ~nkmtrların gizli 
cıJdoi:;rtJ meydana çıluır. 

Bu hususta. en Joğro sö-zii Bay 
Ritler söylemişti. 1941 • 1942 kr
l!'IDda Rusya.da Alman lrnv\·t-treri· 
nin i.tleta bir felal•et uçurumu h11. 
f'ma kadar gıelcllklerini anlatırken 
~elecek sene ldn her türlü hazırlr
ihn ya.pıla.cağmı \'e şimendifer nak. 
Hyatınm ~lah ve tertıin edlleceı:iini 
bildirmişti. Mihver Jmnellerinin 
nus sahrab.rmda bir ikinci kıs da~ 
ha ge4:İrtteği o zamnn~rın mı.:hıık. 
l<ak addedill3·or demeldi. 

Londra, ı (A.A.) - İngiliz ha· j 
va kuvvetler.ine mensup uçaklar 1 
dün öğleden sonra i~gıı.l altında ! 
tuluna.n Fransada bed~ere taaı
ruz etmişle!'dir. Bu arada Abev k 
o.eki hava alam bombardnnan edil. 
miı;tir. Sent Malo limanında dok· 
Iarcia isabetler görülmlişt:ir. S:ım 
havaligl Uıerinde ıoo Alman ve 
İngiliz uçağı bir hava savaşına tu 
tusrousl:ı.rdrr. 8 uçağnnız kayıptır. 

mukavemetinin re<>mi teb'iğl"!r<le 
bildirilen parlak zafert<erle kırılma· 
dığı Macaristanda ittihaz olunan 
ihtiyat tulbirinden a.nla5dryor. 

Diln ak!:am s:ıat 19,5 sıraların• 
da Ça.kmakçılarda Valide ııamn· 
da hiç yüzünden bir cinayet işlen• 
n·.5ııtir. 

Buradaki odalardan biri~inde 
oturan Mehmet adında 18 yaşında 
b:r ger.ç, diin aksam o•la~mda 
karpuz ycrlı:en, o srrada kapısınm 

Müttefik uçaklar 

öniinde y::ı.nında iki :~ı:i kız oldu. 
ğu halde geçen Kemalettin adın· 
ôı-ki · arkada.5Dla bakarak alaylı 
bir ş.tltllde öksürmüştür. 

Buna canı sıkdan Kemalettin 
ile Mehmet arasınrla derhal bir 
kavga başlanmı ve Kemalett n 
Mchme<lc bir yumruk savur-.ın,·a 
?v~unet de bıçağını Kemalettinin 
kalbine sa.plamıt;:tır. 

Bakırköy hastaha· 
nesinden tehlikeli 

bir deli kaçtı 

Bu Sene eereyan etmiye bafilr. 
,. .. hal'tJlerin mih,·er frm ünılt e
rlllmedi1< hir mm nff.ıl.ıyct t'"·kil 
etmediği, y~ui tııbmln olunan Ruo 

Ru;; kaynaklarından ıı;elen bcıber 
ler :ırtrlı eelcilmiye ni'ı:ıvct verildi. 
ğini ve ~°"' rlt"re<'ede hir mukave
met basladığım bJJdtriyor. Bu kil!· 
rarın muharebe ~ahneııinde ,·ere. 
ceği neticeyi A1msn resmi tebllı!:· 
l~rinin ifade tanmda.n bilrnc;ıta 
ımlamnkta .ıı:e<-ikmeviz. Her hnlde 
Ru-;yad:ı i1<lnct hir kıs harbin~ mlh· 
Yer maJıfil1Prini., muhakkak nazr• 
rile bftkm""' ntüttefiklet' meml& 
ketlerinde b1r mı>mnrınlyet •1ojtu. 
rnc.a ğı \'e hazrrhhll\n t.e~' lk H 

U?~i cdeceii 5üpheslzdir. 

Bir Japon kruvazörüne 
isabet kaydettiler 

Kemal aldığı ya.raya rağınt-n 
kaçmak istemiş, fakat hrrsını ala, 
n:ıyan 1r eh:net bu sefer hıı.şına 

taşla vur:.ıp keni!is.ini yere ıiüıür • 
dükten sonra da muhtelif yerle .. 

Londra, 1 (A.A.) - Cenup batı r;nden tekrar bıcak!a.mıştır. 
Pasifikten alınan h.al:ı!:-lere göre, Yarah aldığı yaralann tcsir·ıe 
müttefik uçakları Amboyna açıkla • J:loiraz ~onra ölmüş, k!ltıl kanlı bı• 
rında bir Japon kruvazörilne tur. çağını lagrnıa atar.ık Tahtskaledc 
ruz etmiı;ıler ve i8abetıer kaydetmiş. Hr akr::tb;tcımın evine kaçmış ise 
!erdir, de krsa bir zaman sonra yak'l.lan· 

Müttefik uçakları aynı zamanda mıştrr. 

Gonadakl dUşman mevzilerine taar. l Vakava mliddeiumıımf1ikç~ el 
ruz etm;.şter ve a?!'ır hasar verdirıui§. konulm·ıc:: "eSedin gönniln:esine iz"n 
leı·dir. ~~lir. 

Delinin şehir dahiline kaçhğı 
sanılmakta ve şiddetle aranmaktadır 

Bu sabah Ba.k.rrköy akıl hasta • 
nesinden tehlikeli bir deli kaçmı~ 
t.ır. 

Bu deli Ad1,·amanlr Mehmet a• 
dında bılri;idir. ·Mehmet sabahle~'n 
bahçede gezinirhn b~r fırsatııu bu· 
!arak d.:vart a_~~. kaçmn;trr. Ea
Jurköy janrlarnı.am ve zabıta pe!'}i• 

ne düşmüşlerse de kendisini elan 
yakahyama.nuşlardır. 

Mehmet, 30 ya.slarmda. orta 
boylu, kara göz ve k:ışlt, Urcrı.cdc 
bn!!ta.ne elb'sesi bulun~ bi ..... 

Kcnd'sinin ~hir dalıllin eka~ıP,• 
t.-ınrlm:ıkta . s!ddetle arall:IXlakta 
llır. 
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eıreliiii bıiır ı1Kıes~ek; 
hastabaJ,11c11;11k 

"Hastabakıcılık güc. mesuliyet ve 11elis leragatlerile 
dolu oları screlli bir meslektir. Bilgi, temiz vicdanlı, di. 
!?erbin ve ledallô.r olmıyan bir insan hakiki hastabakıcı 

olamaz .. 

'l azan : n»r. US!rJI ADASA:. 

..) OX zanınnlarda bir Ameri
kan mecmuasının ilk sayfa. 

• nıl:ı ~u ba.lıı;.'l oJ•uı'wn: (Hasta 
ıucı li.c."'lln.) 'c çocuk felci 1). 
GiınUn birinde A nısturalyn 

ı .ıstaııel..,rinJcn blı1n"n bn5tabibi 
uzunca l.Jtr telgırnf nlır. Kıt'anın 
' an ı:ol mıntnkasında hasta bakı • 
cılıl< eden ~I.ıtruazel Kenny beş 
çocuğu birden ınus:ıb eden tulınf 

hir h:ıstn.hl< halJnlllla tedbirler \'C 

!liçl:ı.r dilemekte. Trorlf ettiği ar..ı 
fora göre, hastn!ıl< (ÇO<'Uk felci) • 
ciir. 

Verilen ce\ap da sudur: "Bu 
hastalığa ka.1'51 hususi bir ted:1\'i -
ıniz yolıtur; ~ np:ıtllcliğinizj y:ıpı • 
nız I''. Bir müdde-t sonrn ı;ehre dö
nen hastabakıcıya baştabib mez • 
kür c;oookl:ınn Mnbetini sorıır \'e 
lıep inin jyt ve hemen normnl bir 
halde bulundııklıınnı söyler. Hay. 
ret itinde knl:ın hcIJnf diğer mes
lr.l<t.:ı5lannı da ca&"ll'arnk konsül • 
tasyon netices1nde bcpsln!Jı de tam 
ıhhatte olduklnrıru görür. Zeki 

\e mü17fik hast.nbaktcının ba Uk 
defa görüüğU hastalıkta yaptıi,"1 

:;ey yorulmooan ve bütlin glin ağ• 
mı;nr:ık hccı ha"'tnnm da bncak ve 
kollunm mütemadiyen \"e soğut -
mad!ı.n sıcak ~ıı;aflura aamıası 
'e aynı zaman<la Jm,·,·etli mnsajlar 
yaımuısıdır. 

Da5tabib o sırada hastanın asa. 
hiye senisinde tufeyli felçten Y'llt. 
m~ olan bir rocuğa aynı asanı ~t. 
hlk edince on beş gün zarfında şl
faya yakın ac;ikl\r salihm elde e • 
t:U<liğlni bizzat tesbit etmı, olur. 
O vakıttanberi Amerikada bu has. 
Cabalncmm denmi \e beŞeri rztırap 
romda vn.zif.e flcası ve ilhamiJe 
lıulınuş olduğu bu tedıni usulü bü. 
~ ük inkişarıara ve tatblklere mnz 
bar olm~ ve netekim büyiik hnrp. 
tc Matmazel I<enny çocuk felci 
"algınına kn~ı bir kahraman gtbi 
ı nlı mı.5tır. Artık omın teda\i u • 
... um <Kenny metodu) namile ma. 
mfbır. 1940 da Amerlb hükiimetl 
bu ha.stabakıcıyı metodunu dok • 
torlnra ve talebeye tedri!I etmek 
üzere resmm davet cnıl_şir. Mbıeo. 
))()11~ veya To~e ıehrinde 
l\enny hıminl ta~ıyan btr hastane 
ve park da mevcuttur. Çöl orta • 
emda para ve mevki diislinmed<'n 
Eırf vazife n.,ta ile ~bşan genç bir 
kadının nail olduğu Beref ve piye 
bize hftstabakıcıhğm içtimai me\" • 
idi ha'kkmd:ı. veciz bir fikir verir. 

llll.'>fab:ınıcılık güç, mesullyet1i 
Ye Def~ fera~tlerile dolu ollln Şf\. 
~fli bir meslektir. P.ilgtli, temiz 
\iod:anh, d!ğerbhı, ve idea1ht nl • 
mryM bir insan hakiki h&.-.tabaJcr.. 
n olamaz. H~'lta y:ı.nlımt \"e tedn. 
\isinde hazan hast.abaJncmm biz. 
IDeti, do1rtor ite illem hizmctLerl 
fevkinde knlrr. 

HlllfJb&ya yapı&uı tn.kyid ve iht.L 
mamiar tcdnvide mühim rol oynar. 
iliz hekimler blZT.nt hnstalammza 
bittün gün bakamıyor ve onls 
hMta.bft.bcılamnıza emanet cdlyo • 
ruz. Renays sıhhi Uıtimambr aile 
ozuTlan veyn Jıastanelerde o1<fo • 
i;:"Ulla göre h050Si per90neJ hıra • 
fmclt\n yapılmaktadır. Hastanın 
der~, yemeği, yatak ve viknt 
t.emW.;~, mu:ı.yyen zmnanhı.rıla i. 
1:1cı, sabit odn harareti, ı;mngalıı
n. lavmanlıın, gthıe!!!lenmesi, 1ıar. 
hst hep -mzifefttnt!'I ltastahnk!cıJ"r 
ta.r~?ı!dnn temin edilmektedir. 
Çok defa hekimin iki !lftnt zarfm
ch ko~,ıa gönnek frrsntmı httla. 
matlığı ııa.ra, yanın baş :ığrısıı 
:ı.cıtm, b:ı~ <rnmesi, kalb nnjıni gi
bi nöbetleri görı:ülö hastaba.h--:c.1 
~öftir. Sadabt ve l!!:ıbetle tesbit 
ı:-dllcn bu nöbetJ~rin ge:rek teı1nvl 
\"e gerek.<ıe hazan mu:ınıele ho<ıu. 
r.unf!e. kıy_met!eri tnzlatlır. 

F..s!d çn~ıurla ruristiyMltk :ra ~ 
iı"be Ve l'ftbipleTıvaıutasUe mnzta. 
rfp ln~nlarm iht ·~ ve bakımın 
ı'a büyüle hiz:ııet!erdc ba!unm°' 
\'e kol.cm \'e \'elıa gibi hn!Otah!da. 
nn ilemliiroul salgınJarııu11\ nm • 
rnstırlar mühim rol~r oynam" • 
t ır. Hnlcın de hi"-ok yer erde has. 
tn iJttimo.m1s.n <lind:ır ~plarm 
c';Mle<lir. ~ bu insanlar di1n •e
ri 7a'1.lerden fern~t odercl• m1!. 
ne\'f hnyat:ı. kcndi?crlnl ,·eren fıı
*t1an!ı:-. ~Men hilı:;i ve kar:ık • 
trriıı y:myıına ylirdüğü h!!stnb3kı -
61Mta her "9yin fe\Jdmle olarıtk 
fıoıtMen yQkıııelı: f*'kilrlıl< VI.! dı;-. 
~rtifı'lft!fr. Ra,tabalnM lt'ftbmdn 
mar:te!'t.p htr C<M'uğun Mt\'11, b1r a. 
n ... lrm, ltir tr9CMll'Q lrarnı ),ar 

knrının hocası yerjııe gerer. En ·· 
yi hasrobnkı<'ı muhaltkak ki, ana 
\'e sevgi!idir. Bnnlnr her yerde ve 
lıer rnlut bulma!' iml,!lnsız. oldu • 
i;'lındnn sem:ıt \"e \ :ız.lfelerlni lıns. 
t:ı.bakıcıl:ır ze\1<!.e yüklenirler. Has 
ta.J:ırn y:ıpılnn en uf:ılı ''e elıenımi. 
yetsiz gibi gôrUne.ı hizmetlerin 
baz.:ın bil) Uk bir ehemmiyeti ve 
le iri \'llnlır. 
· Zamnmnda baş vey:\~ :ılh. 
na konulan fazla ha #(~· WC!{ı 
yumuşatan bir penle ccı:r:ıesi, tam 
lilzanıun<la yapılan bir ln\'man, 
oksijenle bir a!,rız temlzliği hııcld;. 
zatinde basit şeyler sanılır; liiki:ı 
hekimin tcdnv1siui kolaylaştırıp 
yürütm \'e yliıünü ate çıkarak bun. 
!ardır. He'dmler muayyen Z!SlDan. 
larc1a Jıı:st:ılannı mıınyene eder . 
ler, teşhis ko:rlnr \"e ancak ts,·slyc. 
lerde boJunnrlar. nandan ötesi 
Allaha \'e ha.cıtaJar:ı. bakan yardım. 
edam nittir. E~asen ilk h:ıstane
ler de esacılı ihtimRm ve yardım ga 
;\"esile ~ılmıştır. Medeni memle -
ketlerde bir hRstanenln mükPm • 
mel fo:ıltsiyonu ,.e senisi nasta • 
balncıl?nnm adediyle ölctllür. 

Asri tabnlıetin miiteaddid !hti • 
~as şubele:rlnde gO!ıtemılıJ olduğu 
hıkişaflarla. mu\'&zl olarak hasta .. 
bakıcılıJı <la büyük hız alını~ \"e bu 
suretle hekim ihtisaslnn yanm<la 
hastabnkıcılann da fiubeleri art • 
nııştı:r: Amcliyathnnc. göz Ye ku.. 
lak, marazi tc-;rib. aldi nıUes~e-se 
hemşireleri gibi! .• Neteldm nmumi 
lınstnbalncıhk kitaplan yanm<la 
lıer ~ün bu ıtubelere ait husu~i has 
tabnkıcı ldtaplan da ne:5retlilmek. 
teılir. Cerrahm ameliyathancsln • 
de ~ışan he~ircylc. alnl dokto • 
runun koğu~lanna bakıı..ıı hnstnba. 
kıcılar nrasmcln bilgi \'e mml fnrk. 
l:ın \&tdrr. En iyi h:ıstahalucılık 
lıitcl ı } ne hllgUI \'e t.ecrUbeli bir 
hasta bakıcı t:arnfmclan yazılım 

lıltaptrr. Çünkii bnknnın lncelj\1('. 
rlni onlar rok dahil iyi bilirler. 

llast:ıbalncıhk srtık hususi ve 
kıymet ifade eden bir meslek h:t. 
linl almı,tll'. Ankarada a~keri Clok 
tor olmlondtl orclo hnstanelerl iı:ln 
~lmı_ş olan askttl ba!!tabakıc.hk 
mektebinde orta okul mezunq kn. 
Jar alınmakta ve dersleri ile ha • 
sa~t sltajlarma ehemmiyet vcrll • 
mekiOOlr. Net.dcim Ulc semcrelerln 
f.e\•kali'ide 01<111ı;;'1lnu doyııyoruz. 

Harp esna~ında hn.9t.abak1('11ığm 
foal roli.ı ilaha şlimullU<lür. BU • 
yük harpte yaralılar ve h:ı,.tslar 
bonlara çok 1'eYler boıı:Iu<lor. C'e1~ 
hede <1ö\'ö~ askerler gibi ~m 
hastaookırılar dn. her yem~ §e11İt
ler vennjs.lerdir. Bunlara alt blr 
çok has"a' e<liplcrln y~ınnş olduk 
lan :rreıanlar beyhude Te hayali 
gayret'er dc:>ğil<lir. 

Son gtlnle..'"'de sıhhat ve içttmni 
~k~lct in barem t.adi!incle lıamha 
kıcdarm da ~!inde butnndonıl 
~ olduğunu memnn::ıiyetle gimi 
YOPUZ. 

romda bir Dreyfös davası haliol a. 
labiiccek btitfln 5a:rtlan haiz bblu· 
n•~rdu_ 

Bir hafta sonra Cene\Teye hare. 
ket e<liyonlum. İtalyan tnarnmı 
li7.Crinc tlerllal fevknli\de olıırak 
~f.imaa ~lan Milletler Cemi • 
)·eti tophıatısmda bulunacaktım. 
BiJ1ÇOldan Milletler Cemiyetinin 
olaylann icap ettirdiği t:edbirlerf 
nlmak cesnr.ctini g~t~rlp göstel'e 
miyeceğlni, bu !lefer de yalnn teş. 
ıifatln, gür.el sözlerle mi lkt ifn e. 
<.lileccf,rinl s'oruyorlardı, Bu toplan. 
tr Ceml:ret için ya pa:rlak bir diri. 
ır;, yahut da bir lnlis olabilirdi. 
Ben oeR>iyeU idare eden bazı şalı· 
styetlf-r1e de tem:ı.s etme!<, hilhas. 
sıı onlara :ısıl FraDS17. nhliikmı 
,temeil eden gı\i7.Kk'Jerin Paris mat. 
btıntınm bir Jmmmds görülen ve 
fnc;"-;t 1ılrk<1mct tıırnfmdan drstek· 
lcnen re-reyanlıı~ ~tiri\lt etmedi • 
i:rbll tenin rtmek isti:vonım. Ornda 
d .. nya<.'3 t.t\nmm19 bf~ phslyet o • 
Jnn fizikçi IJn.n~evini de t.ckr;ır bu 
lı!.cnT.•mn biliyordmn. 

nu11a takndcllhn e<1en gttnlerrle 
Paricıte hevec:ut ~ttikçe biiyümfüı 
tü. Fıı.cıl t oldnklarmı a7. ~ol< itiraf 
eden bazı cdlplf'T. ga7.efccller. rnür 
tcci :ı?uu'! mi.'Jl anlcr, mllcıbkbcl be 
«incJ k'>l mcnc;up'~ ''P.ya sadece 
tft.!' .. 'l ile sıı.hn ahnmı" adamlıu 
-ki bn~Un Hitl<'rln fenerallerlnln 
ı;fnnelerinl y:ılamnlcla me,g-.ıldür. 
Jer. hir 'beyanname n..,rebni•ler 
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iplik tevziah van·i Bir gömlek hırsızlığı .. ;manya nıçıa 

bir şekle bağlandı N ld ..., d k t ..., .. barJJe girdi 'I 
--<r- e ça ıgını, ne e aç ıgını gorme- ALMANYA devlet reisi hemen 

B te Ah abtbl ' tı her nutl.."UD<1a bu &0ruya er zg. s mişler, ama, hırsız o imiş• r •• Ce\'ap \'erir; SOD zamanla'rda ver• lplflfDI 111j~ olduğu bir nutku okurken lj~ 
_ tırlarm üzerinde uzun uzun dur • 

bizzat alacak c üRMtlMEŞllUT sulh ce-.ta Ben bağmnağa ba&ladon. Kom. mağn mecbur oldum. Bunda l\ğır, 

Makineler bir 
çatı altında 
nuıurıacak 

lktısat Vekaleti el ma.kinclerile 
çorap ve trikotaj imal edenlere 
ve dokuma tezgahlnnns. \'erilen pn.. 
muk ipliği üzerinden yapılabilecek 
her tUrlü sulistimnlleri önlemek 
için bazı tedbirler almıııtır. 

Kooperatiflere te6liğ edilen yeni 
e-seslara göre, kooperatiflerin or
taklan, namlnnna k3yıtlı bulunar. 
biltUn m:ıklne ve tezgfthlar.: toplu 
b:r holde ve bir c;atJ nltında bulun
durmağa mecburdur1ar. Aynı şa· 
lııs muhtelif yerler ve binalarda 
bulull!ln tezı_f.üı ve makinelere tc
~ahup iddiasında bulunamıyac'lk• 
tır. Bu nevi tezefill ve makinelere 
iplik veıilmiyec(>ktir. 

Bu yeni kararlar ile bllhassa 
bazr l:imscl~rm iplik işini bizzat 
ta.kip edemiven tezg!ıh ve mııklne 
rc:hiplerine iplik tedarik edip son• 
ra bu iplikleri pshalI olarak onla· 
ra satmak suret!Je giriştikleri mu. 
?11" faaliyet önlenec('ktlr. Her tez. 
gah sahibi jplığini bizz:ıt alncaktir. 

F estiva ~ heyetleri 
geliyor 

Halkevinde provalara 
bQ§landı 

EmlnlSnU halkevlnln S03y8.1 yardım 

kolu himayesindeki fakirlere yardım 
parası temin etmek Uzero lattı.nbulda 
ilk defa yapa.cağı mllll oyunlar teıı. 
tivall hazırlıkları aUratle Ucrlomek. 
tedlr. Fesuvaı için yurdun muhteılf 
yerlerinden davet ed!Iml§ olan m11U 
oyun heytıtlertnden m!lhlm bir kıııını 
gelmiştir. Uzak yerler, bllhıu.ısa prk 
ve cenup vllAyeUerlnden gelecek be. 
yetler ıso nihayet bir battaya kadar 
gelmiş olacaktır. 

Emln6nU balkevinde provalara 
bl.§lanml§tır. Pron.lar haftada Uç 
gUn yapılmaktadır. Blltlln heyetler 
geldikten ~nra hergün prova yapı. 
lacaktrr. 

Festival için ıehrln hemen her ta. 
rafına p.mll bir program bazırlıı.n. 

mış olmakla beraber Bakırköy ve 
Beşfktaş kazalarmdan dıı. birer ak. 
§amın bu kazalanl tahsisi ıstenmı,. 
tir. Buralarda yer vazlyett tetkUc o. 
lunmaktadır. 

Devlet konservatuan tal1!belerJ _ 
nın doldurduğu feaUn.l prlası pllA. 
ğı bu sabahtan itibaren çıkartlm~. 

tır. 

Devlet Denlsyonan, demleyollan, 
Şlrketlhayriye, UakUdar ve Ke.dıklJy 
tramvayları festivalin devamı mDd
detince a:ı.at yarımdan .ııonra ~e. 
rl yapacakları munzam seferler ta. 
ritelerlnt Emln6nll balkevlM bildir • 

ILUUPA~I 
llHUlllHlllllDDf llllRl!llllllll 111111 ırrı '~ 
~--·-·-·--~t 

mahkemesinin davacı yerin. ~uJar yetişti bu efendiyi inkııla<lı· geniş, delıfjetli bir slyui, askeri 
ele oturan Mahnıutpaşaila seyyar tar. Yerde ~·omlekler bulonclu. \e ekonomik felsefe \'ardı. Harbhı 
gömbkçilik yapan Mişon, küçlictik Ama bunun çaldığını yormedt. Alınan milleti itin ne höyük zana. 
gözlerini lnrpıştıra lmpııtıra ya • ğim }ibi yoml.ekleri yere de attı- ret olduğunu isbat edlyorda. 
uındaki hırs171 hakime göstererek: ğmı yormedim. Gerçekten harbin zaruret o!da· 

- Yomleklerimi ba s;almııt, .ıma - Nasıl görmedin yahu~ Üyle ğu 1.amanlar vardır: Bizim geçen 
ben yormedlm. Kom!)alar iki yom ise gömlekleri tüm attı yere? lfüyük Harpten !IOnra içine düştü. 
Jek ça.lrp kaçtığını görmttıler. y• Da\id yan gözle Basana baka. gümüz \'aziyet gibi_. Şerefli bir 
kıılamış13.r. Ben keoc1i<ıJnden da~l'r rak büyük bir metanetle }ine: millet o derece ağır hakaretlere 
cı değilim. Çünl,Um yttzlf'rlmle - Bilmem. yormedim. de<li. lnhamnıül edemezdi; Ttirk mille. 
yormedim, Ne ulur, ne alma'&... Hakim i5i anlrunıştı: tj kencllslnin silihsl%, yorgun, fa • 

Hakim hafif bir tebeHllmle, - Sen şöyle dnr b:ıka!nn, tliye- tdr, pa.rçalanmııt olduğunu biran 
uı~lan, kaştan, hatta kirpikfori a. rek ikinci ~nhldi çağırdı. Fakat bu bile düşünmedi; s:ıdeee şer.:ıfini 
çık san renktekt davacıyı yerine da Musevi idi. Kah,·e<'I çırağı Abn- 1 kurtarmak, kendls!ni ,.e yurdunu 
otnrttukta.n sonra, peri,aıı kıya • et. kurtarmak için ,a.blandı; ıetlerlnia 
fetli maznuna döndü: - Şahsını yorme<lim diye ha,- emri altında tarihin en büyük mq.. 

_ Ne diyeceksin bakalım, Mi • ladı, ama Mişon ile mnl alır gibi cJzelerinden birini yarat.tı. 
şonun göınlı-Jde~ını çıılmıfS'n! kono~uyordn. Rlr aralık kendlsinJ Almanya.om oo sene en•el, ba 

- Ne müna.~ebet! Ne !lişonclan lc:ıybcttim. Galiba bir şey ralmı'- harbe harıırl:ınmağa ba,ladığı u. 
ne de göm'eklerfnden haberim \•ar. trr, dedim ,.e Da\'ide !lôytedim. O manlnr<lakı \'aziyetinl ne ben Y• 

tfa koştu. zacağnn, ne de bir Alman ağzıa. 
l'olda ko5uyordum, Ç!lvinlller. Yer - Demek çaldığını ~örmedln! <lan nakledeceğim. Ba meeeı .. öze-
de iki gömlt'k vnrmı~. Flabıknh ol· " - ı onne<!im, efen elim. rinde Pnricıin m~hnr Maryou mee 
doı'.;;rum için poli~ler "bu ı:almı~ Hikhn bunun lizerine blrln<'i ıı.a. muası dikkate layık bir ııı.akale 
tır"ı bastırdılar. Halbuki... bit Dııvidı de Çağtrdı: ne<ırt>tnıi:ıti. Diyordu ld: 

Mişona dönerek: - Şimc1i ik!ni7i tevkif ecleceğhn "Fransanm İngiltere ve LelıJ• 
- Söylesene be ben mi ~aldan';' dedi ,.e parm:ığı ile Dnvldi ~öste. tanla beraber Rusyaya ka~ b:r 
~li"°n yerinden fll'ladı: rerelc. zira gömlekleri sen çalm~ harp hazırladıfı icldia ediliyor. Ve 
- Yonnedinı, ben çaldığını yor. olncaksm. CUnkU ornda İf:ısan ite yine Irl<lla olunuyor ki, Fransa11 

rneclim. senden ba.~ka kimse yokmu,. Sen da, di~<?r devletleri de harbe sö. 
Hırsız eUerlnJ iki yana 8.(nrnk: tle Hasa.ıım gömleJclerl yere atma.. rükle:renler silah f&brlkatörleri • 
- İşte görüyorsun, ya efen- dığmı -;öyfüyorsun. Rana göre dlr. Bir bakıma gö~ böyledir. ır.. 

dim, sa.de zan, şüphe beni boraya ~en attın. kat bence si1i\h fabrikatörJerl dev• 
getirmiş bulUtıuyor. Sen Da\irl, ~ de yalan ,ahit • .Jetleri harbe değil silihlanmıya 

Hatta §ahitlerden hiçbir tanesi !ik ettil'.:in fçln mevlrnfsun. tef!'•ik ediyorlar. Silihlanmak mat 
blle benim ç:ıld!ğonı görmemişler- Davitte de, Abuefde de renk at. laka harbe lm~mak değildir; bir 
dir. m!"h. Birden malrkrmeyt ml1thlş adam k.endlsinl Hlzuınunda mB • 

!Uamunun ba ~1de davacıya bir ağız kalab:ıhğ:ı kaplaclı ve ni • dafaa J~in tabanca taşır fak"t 
t~tr ettiğini anlıyan h&kim ken. hayet de bakla ağnlann<lan çıktı: biitüu ömründe ona bir defa bile 
disinl bir hnyli hD'paladrkt.an son. - Vallahi hakim bey ben çal- kuliaomamı ıt01abllir. Halbuki AL. 
ra, l!Hhitlert çağırdı. Fabt ma. madun, Hasan koltuğu altından ye. manya elinden gelse bagtln Rmya. 
nun mahk~eye ~kulmadan e~-vel re attı. ya saldırır; çöıddl Almanya ıimdl
onlara da gözdağı verdiği, ilk ,.,_ - Allde""tniz akim ~y, ~lılı- ki halinde duramaz. Harp ve aalh 
bitlerin tç-eriye qirer girmez ken. ğmı yormedim, ama ~·omlelderi devletlerin ikµsadi V3Ziyet1erlniD 
Oi"İne doğra korkak korkak bak • koltuğuna sılnştmrken ( !) hayal, icaplarıdır. Ordulara etni!' veren 
masmdan anlqlhyonla. Bu rn yıL!t'- meyal şöyle bir saniye yordum. his değil hesaptır. Alnıanyada ba. 
larmda kadar Bohor oğla DavlttJ, Neticede Haıııanın gömlekleri çal giin altı milyon işsiz vanbr. B1a 
İşportacılık yaptıiım slyllyerek dığı sa.J:Vt RJmW memleketin sanayii kendisi için 
ve bir iki yutkunal'Ü: Hl.kim: değil A vustory:ı Macaristan Ttlr.. 

_ İşimi bitimılftlm. Eve ylde- - Hah ~yle, dedi ve lriraz ı;on · kiye, Rusya ve hemen h~ bij.o 
~ğhn sırada, kahveci Mehmeclin ra hatlll'ladığı karara göre de Ha. tibı Asya ftjn kuralmuıtar. Aı. 
tırağı Abuef kolumdan futtu: sanı % ay 27 @n müdcl~tle hapis manya istikbali Jçiıt geceli gttnclllz. 

cezasına mahkfım ettl. Hıt!llln tev· lü ~ah,an bir memlekt'itJ. Bugün 
- Davicl kot, galiba bezin Mfoo. kit e!lillp göndrrilirken ba,ta <la. bu bir hayal olmuttur USO) mtı. 

non yornleklcrlnl a.rakJadılar, dedi. vacı Mi~ olduğu halde Abuer de yon İD8ana mal baDl'fına fabrt • 
- Kim ~! Hangi h11'91ZT Jlavid arkas1ndan koşuyor: knlar (50) milyon mtl~tert,1 gtl§ 

d'-dim. - YortlUnüz mU, bl:ı söyleme • buluyor. Bitlerin arkadatlannclan 
- Bir genç. delikanlı Ml:Jonu dik. Ama akim işt anladı. Ne Y"- hirt geÇenlerde ~yle dlyorhı 

mal alır gibi Wa t11ttu. Sonram palom. .. diyorlardı. - Ba vaziyeti l!llah için aiti 
başka musttti gt-Dnce. kaptı d6rt 1'"İJJAT ŞAZt milyon Almanı öldünnekten ~ 
tane yomlf'k k~fl ! dedi. ka ~e yokt.ur. 

Hemen öteki sokağa ko,tuaı. Bir mlUetin b:l~a balnanlar 
Yolda hırsıza benzer kimse ynktn. 1 Adan ada bir karne o milletin altı milyonu lçla ... pa 
Birden ka1'ıdan ba efendiyi tlıt • IDl'Sflftlall kuramazlar! O halde, Harp! •• ecw. 
tUme doğru Jrotarken yordum. Be- r yet Rusya senelerdenberi, Wıre 
ni dönceğhıı Hnarak bir kö1eye Adanadan bildirildiğine göre, karşc har~ har.ırlanıyor; harp ,.. 
sapmak lst.edlm. Da?bnki o da ben- iB.§e işlerinin belediyeye devri ı-s. ı,ındrr, dJy~ bağmyordu. Şimdiye 
den korlmıll§, dannu,ta. naS?rda temmuz ve ağustos aylan- l<adar belki hallsızdı, fakat art* 

ml§lM'dlr. l'Ntnale gelecek ııe79tıer 
lae meccanen naklolunacalrtıl'. 

Yurdun her taratmdan gelen he
yetlerin §'Chrimlzde bulunmasından lı. 
ttfade edilerek bunların halk prkıl&. 
n koruıervatuar tarafmdan tesblt o. 
ıunacaktır. 

ne ait 201 ağır i5çl, 241 bilyilk haJsJkattl-.'' 
kemesi noksan g~tır. · İstikbali ve •nıret1ert ne gtı • 

Bu vaziyetle bizzat vali meşgul zel anlatıyor, delil mi? Dipıc-t. 
olmağa başlamrş, hesap veren la- lnr muharrlrlerden dalta ~ 
ec muhasebecisi Mehmet ve ayn!· olamıyorlar ım acabaT 
yat mC!Ilu'l"ll Mehmet haklarında Kıulircan K.AFU 
kanwı! muamele yapılmağn baır 
l:.ınmışbr. Kuyusattfl tamir ederken 

içine Jiifüp öldü 
ıle bir hayli koou,mu,tok. Kendi. Heybeııadada, 0 tUl'&n Yorgt othı 
ı-1 o sıralnrda Romaclıın: Papm ile Mlltlyadl adında blrlıl, dlln bahÇUln_ 
~uaolinfyeo yaptığı ziyaretten, he. deki kuyuyu tamtr ederken lotne dQf 
ntiz yeni dönmii,tü. Bize teklifsiz mUıı, bB.§ı duvar t&flarma Ç&rfU'alı: 
Ve bir köylü ,ıvesini andıran a~ır derhal ölqıU§tUr. 
teJiLfftızu ile: Ceııet itfaiye t&ratmdan çık&nlm•, 

't 11z:ın 

JUL ROMEN 85 Qevlrell; 

LUTFI AY 
"- Velhasıl, onlarla h~ sıkın. • gömUlmestDe lZln. vertlmlftsr. 

tr (lellmedim, demisti. Bu benim 1 --oo---__; 

ve beyannamede ıattn kan1e'11ği 
ve garb mefkfu'~ ( ! ) namma ~e. 
:rek Fransada, gerek tn~iltercde f. 
talysn taarramnn takbih edenlere 
İtalya halrlmufa 'şiddetli ceza ted 
birleri a.lmmııstnı lstfyenlerc ka~ı 
hü<'um etmek cllretfnde bnhınmus 
lımlı. Bu kl\!lfMQB harekete iter -
hııl ~v:ıb \"eMnf!o!f~ Molmbil be -
y&nnameyi, müstnlcbel beş1nf'i kol 
beyannnme!ılnln •1Le Temps''rlR 
«:tktrğı r;Dnfln nITTıamı Lonl<ı .\ra
gon0n ve lAJf' Dnrb!n'in dP. iştim. 
kiv!e ~eee vnmma <lo!rro Martyrs 
ı-okat·Tiulakl kUçl\k bir kahYl'hnne. 
<le btu:ı.t kendim yn:r:mı~mı. Fil • 
\"akt komUntdlerle olan rabıtRln -
nndan '\"e entrilalt>ı ıleh~ınd:ın do 
layY A'M'..goodan <'el<iniyor<1um. fn
knt o an için bMm <lıwnmrr.a '11>.ı
met ediyor ve yapılacak her tllrlü 
prr.tnt tt-Şebbi\s!cr lctn ellnde-n ~e
len qnyreti esirgemiyordu. Reyan 
n:ımemlze bir ~ok lSnc.mli Jdm('eler 
derhnl imzalnrmı fttmaktan ı:ektn. 
me<liler. Fakat. bc'.".t gı1.rlb tcıtlnk!lf 
larJa da kn.~b,tık. Mesela .Jorj 
flnhame1. Loc Dwtainin Mtftn ıs. 

rarlanna rnğmen, ba beyannameye 
iuazasou tloymak i9temedl. fDaha· 
mel o sıralarda akademi azalığına 
namzettlitfıd hazırlamakla 'lleşgol 
llü. İşte, ~lıCJan d3hna kondlml o 
:rıık t.ıtmaya çah.,tllmı im mDesse. 
"4'.nİa 'fena1rldanmla.n biri dahm .•• 
(~·le sanıyonım ki Dohamel de bn 
hareketinden dolayı sonral:ırt piş. 
manbk duymn' ve Aduvaya dOŞen 
bomhalann no.Sıl yavruladığının 
farkına vannı,tıT.) 

1!in ea kötlisil Frarum htikime. 
tinin ve hüldnnetfn bqlnda bnla. 
nan rlyer IAvaHn hakiki düşürı<'e 
Lerinden ~plte ediyord~. Otomo. 
bilimi Cenevttye doğm ıdlrerken, 
aklımda bldığma göre, 19Sa şn. 
hntmm soınlanna doğru verilen \'f! 

~imdi benim için garlb bir mana 
iktiseb efmt>ye başlıyan bir öğ1e 
ıjyafetiai hatırlıyordum (arada 
bu hidlse tamarniyle aklnndan çık. 
mıştı). Dostlamnızdan birinin e
\inde verlJen b11 hu51191 ziyafet 11(\f 
rasnu1a Piyer Lava!le hemen he
men kaı,,r kal'3fYa d\l~l§ttik. Ta. 
bil dit ıııılrMet .... 1 ·..ı ......... 

~ gayet basit bir İ!t olda. Papa Balıkhane temiz nmaz ,,. 
nın hozunma t:ıktığmı zaman, !:!OJ kalacak 
Mlklnğmnda köylimtb.de gönlli. Balıkhaneye berg1ln 1Amm olan ıe. 
itüm J)af)881 hatırladım. KarRnncla mlz .uyun Sarayburnundan getlıil • 
ki adamın ylne o papa9 olduğunu me.sl l§lne gene talip çıtmam,.ıtrr. 
yalnız lhtlyarlsihf.mı, kendimin de Bunun için ihale btr &y daha uatıı. 
arlık ktlçük bir toetık olmadığnnı mıııtr. Fakat vesait yokluğundan do. 
farzettim. O zaman kendi<ıile ga. layı bir ta1IP buiunmua ihtimali u. \ 
yet gtlzel konu,tuk. Mtısollnl IJe dır. " 
l•a't!';da.5mc:ı da gen~liğimdc sos • 
yalhıt olduğum zamanlan hatırla. 
dun ••• O da kenill sosyalistJik ~ 
ne1ıerini batmadı. Bu karşılı!dı 
hatırlayq ve ikimiz i~in de tatlı 
luıtıralar ranlandll'aU mazi derhnl 
aramızda mU,terek bir hava ayan 
dırdı. Bir anlnşmamazhkla ~ 
lıa~lamaktansa, her ııeyden ıwvcJ, 
hirblrimizi afılamakla 16e bq1a. 
dık." 

Bi ro.z sonra Laval. benden ta. 
rafa dönerek, tıpkı mun seneler
(Jlr sralan açık ole.n bir komşu • 
dan bahseder'.<en, kansının önre • 
<kn tahmin ettiği azarlanna ma
nz kalmamak ~in: "Oanım, «tnA 

ıu serçe parmağım kahnhğtnda a
kan mvu verivft'dlm... Ilani bili • 

,(Deftılm ... , 

I 

Evlenme töreni 
Bayan Nuran TtH'eta;ioflu ·ne 

C'..öreıeli Be.y Mciımct Olm.y'm ev. 
len~ törenleri evvel!tt geee To
katl?yan ~Un~ ya.prJ!llJl!I w Brl 
tarafm a.kmbe. Ve doet.Jarmdıln 
cir çokla.n buhtnerak bltytHt b6r 
neŞc içtnde yeni Ytn'91! biti~ 
t ır. G azctemk de lDmdltet"tne blılt
tiyarl~ lar diler .. 

Mal taya baJHnlar ta,,.Jı 
Londr&ı 1 (A..A.) - llalta adul 

llzerlnde dll§man bulıal pm t:aTa.. 
ml§'br. Dlln bir bomGı. Te btr • L 

çaıjı tahrip edttmtwelr. Blftellkle 
temmuz ayı içinde tahrip edllen dlt
man ugaklarumı ldMI • JI .ı ,. 
a at 



~ ~ ~~ mucnıru 

~ hakla tank w 
~,..: V&lut Mattıaua 

\BO?om'ŞABTIAHJ 

H.00 Kr. 
!.IO • 
&.00 • 
1.MI • 

Ecnebi 
ıı.oo a.r. 
u.oo • 
K.00 • 
S.00 • 

Oa&eteye ~önd~rheıı 

'1vrak '"" ,.·~rtımt, 

lnglltereye bava 
alanları 

Londra. 1 (A.A.) - KUçUk bir düş 
man uçak tqldll dlln g~ İngiltere 

• şimal doğusunun bazı çevreleri Uza. 
rinde uçmu§larsa da hiçbir yerde 
geniş b1çUde taarruzlar yap<Lınamııı. 
!.ardır. Yük&ek iıı!tlAklı bombaların 

abldığı k\)"I şehirlerinin blrlnde ara. 
l:ı.rmda ölUler de bulunan bir çok ya.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l :ra lı 1 ar o 1 m uııt ur. Gece d ll§ man akın. 
cıiarındıuı biri tahrip edilmlştlr. 

~················~ 
j o·· d İ ~ un en.. ~ 
1 Bugune; 
·····•~-0 ................... __ .. ....,....,........,,.... 

Bava baskı u tarı 

için İngilterede 
Bazırlıklar 

l.ondı-a, 1 (A.A.) - Hava na
z.ırhgmın tebliğı, lngiüz ha va kU'\" 
vet lcr~ne mensup birflt>lt gurupla· 
rın Şerburg ve Brctagne'• cuma 
günlı ateş altına alırken gp~tfire 

u~akıarrnın refakatindeki Bo~ton 
bnrıba gurunbr~ı.•n dn. Saiııt .Malo 
doklarını bombalaclıklarmı bild r• 
mektcdir. B:ı har~ketler sonunda 
hıcbir lngiliz ur,ağı c.ksılrnemiştir. 

J.nnclra, l C\.A.) - 1nc-illz he• 
\'3 kuvvetlt"rlne mensup borroa u· 
ı ııklmı dün gece Almanya İi7.er n
<lc urmu.5lar<lır. 

Frausada 

HABE.R-Alqam Postası 

MısEr alıl in9 1liz 
ve Amerı a 
tayyareleri 

Marsa Matru· 
hu şiddetle 
bombaladılar 

Ticaret Vek!llnla 
nutka 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

lbllğına dclı\leUcrinl tlc&ret vekilin. 
den rica etmişlerdir. 

Saat 1.9,10 da ticaret vekilimiz 
kendi intihap dairesi olan Denizliye 
muvasalat etmJştir. BUyUk tcz:ahllr. 
lcrlc karşılanan \'tlkll, partiyi, vHA. 
yeti, belediyeyi ziyaretten sonra De. 
n1Zli vııtı.yeUnln H dokumacılık koo. 
peraUfinin birleşmulyle kurulan gar 
bt Anadolu dokumacılar kllçUk ,.snaat 

3 

~u NUTIWAVINIZ-----... -··-···-··· ................. -............. . 
Saadetinizi değil 

istirabınızı anlatınız 
De7din devası, derdi anmak doBllar arasında pay. 

/aşmaktır. "Derdini töylcmiyen devaBını bulamaz.,, der. 
lerse bu, bunclan bMka bir şey olmadığı içindir. 

Fakcıt zinhar b:zna aldanıp da saadetinizi anlatma. 
ya kalkmayınız. aadet, ıztıraba benzemez, o paylasıl. 
maz. Derdinize ortak olan dostlarınızın, saadetinizi i. 
sjttikleri zaman içlerinde bir haıet volkanının debren. 
meye basladığını hissedenini:r.. T obruğa kar§ı da önemli bir 

hava akını yapıldı 
Kahire, J (A.A.) - J er. embl! ge. 

ccsl .İngiliz ve Amerikan hava kuv. 
vetıerine mensup bomb:ı. uçakları 

Almanlar tara.frnJ:ı.n Mısır ist.ilı:ame. 

kooperatifleri bırllğinln açıl!§ res -ı•----------------------------.. 
mlnı yapmıştır. Doktor Belıoet Uz 
burada bır nutuk irat etmlşllr. 

Vekil bundan sonra belediye tara. 
fındn.n §erefine verilen akşam yem~. 

tınde en ileri iaşe ve ikın:1l üssJ o - ~nde bulunmu~ ve tetklkterlne de 
larak kul\ nıı:ın Tobru ta ltilrşı ö • \'am etmek ve geccyı geçirmek üze. 
namlı bır bombardrman harekeU yap re beraberinde vali ve ba.Zl mebuslar 
mışlıırdır. bulunduğu halde Buldıı.n'a gitmlııtlr. 

Hnfıf logıliz bomba uçakları Blda. 1 Bu sabah DcnlZllye avdet eden ve. 
ba ile Mersa Matruh arnsın;l:ı.lti La. kil, Tav85, Acıpayam, Çal kazAIArm 
ncssa vadlsındekl iniş sahasını-da da ve civarmdald harmanlan görUp 
bombnlnmı<ılı.udır. ' halkla temas için tekrar buraya ha-

D!!nlz uçakları .Mersa Matruha rckct etmiştir. 
karşı da §lddetll bir a.km yapmış • VEKlLtN NUTKU 
ıardır. Bir çok infl\Aklar olmu~ ve 150 Denizli, sı lA.A) - Tic~rct vekl. 

DüNY A=----- _ 
DONOYOR 

~-.·----------------· 
Çölde tank içindeki neler 

günde 5 kilo kaybeder 

5 me'~re karelik bir harita 
üzerinden Atlantikteki bü • 

tün denizaltılan idare 
edilmektedir 

"Ternov ııcıklarında, 32 d~ 
tul ve 48 derece arz dairesi W:erin. 
de 27 gemiden mürcld\ep bir la· 
file göıiinmüştfi. Bu gcmilcrıden 91 

Libya taarruzu 25 mayısla bnşl:ı• tısı petrol gemisidir,.,,, 

Alman ,,ehlrlcrınl bomb:!l'lm'lk i. 
çin İnglltercde Amerikan ve l.ngıllz 
genelkurmayları tarafınJ.ın buyUk 
hazırlıklar yapılmalttadır. S:>n za • 
nıa.nlarda dört Am:ırlkan hava gene. 
?Ullnln ~lmesl bu ha:ı:ırlıklnrın ehem 
nı.lyctlnl gösterir. Bunlar tngııterede 
~nı te§klla.t 'kurmak ve Amerikan 
filol.armm lngillz hava kuvvctıerlle 

ne §ekilde lşblrlttf ynpacaklannı tcıı
bit cdece"'lerdir. ll,ı taratın hava 
kuvveUeri hazırlanan bir ıstra tejlk 
pllAna göre çıılıı;acalUardır. DJğer ta. 
ra.ttan Alm:ı.nlarm B:lçH,ad.ı. lklncl 
cepheye ka?'§ı mUdıı.!aa pılu.nlarını 

tanuı.mla.ınak Jçln bır çok h1va mey. 
danla.rı ve inlıı sahaları h'lZırlauıı§ 

olm.e..kla beraber meyJanlaru,ı az u. 
çak bulund;ırdu~arı h ., r vcrlllyor. 

Silah bulunduranlar kilometre uzaktan sörUlftbllcn yan • linin kooperı.ıut birliğinin açıtıı tö. 

eh. Bu tarihte lhiç kimse lbir taıırru- Bır denizaltı üssünde • burası 
2u j;eklemiym-du. Zira mayıs ayın- .AllanUk kıyılnrının bir :rerin~edir 
~ölü bir c.ehennem hnline koy • • bir subay bir keşif uça~ından ~ 
mak için bombardıman uçat;ına ve dığı bu haberi tekrar tekrar o)m. 
tanka ihtiyaç yoktu. Cöl esasen ee. yor. Geniş sı.ğına~ın beton kubbe 8 

henncmdir. Sıcak insanın başına sinden mı'ıvi bir ışık masa üzerinde 
bir çekiç gibi vurur. Miğferini çı • ti melrc knrc büyüklüğünde bir ha.
karan er glıneşin ışığı altında kal· ritay1 aydınL.-ıtıyor. Bu harita ine 
mnklnnsa başına ibir kurşun yeme. rine denir.in ma\·iliklcrinc saplan • 
#i tercih eder. Tüfeğin namlusu c- mış, renk renk bayrakcıklar deni. 
rin parmağını yakar. Tankın içer• de. bulunan biılün denizallılnn.n bu 
si o l>ndar sıcaktrr iki, lnnk erleri lunduklıırı yerleri sostermcktecUr,,. 

kur§una dizilecek < sınlar çıkarılmıştır. reninde soyledlği nutkun mllhlm par 
f,ondra, ı (.\.A.) _ Vışlcten alı • Başkıı. bir tc~kll Mcrs:ı Mntruh lL çalan aynen şudur: 

nan bir habere göre, slllı.h ve lnfl!Ak. manındo. kUçuk tonajda bir yUlt ge. "Aziz Denlzll'lller, muhterem hem 
lı maddeler bulunduranlar dilime misine bombalar isabet eturml,şUr. §Crllerlm. 
mahküm edlleccklerd!r. Uçak savar topl:ı.rınm çok kuvvetli Saracoğlu hükQmetınln &Idığı ka. 

----<O mUdafaalarına ra.ğmen bJtnn· İngt - rartarın tatbikat ve noUcelenni mem 
Tngilterede ölüme mahkum uz uçakıarı üsıerıne acınm~ıerdır. \ckctın istıhsaı aa.haıarında görmek 

d I f I d l - -o.-- ve başka lhtlyaçlan.nızı öğrenmek günde 5 'kilo kaybederler. Uçak pi. 5 Denizallı bu kafileye hücum 
e i en r an a ılar ' Dcyli Herald gazetesi~ maksa.diyle aiZ yurdda§la.nmla yakm 

Lir.hun, l CA.A.) - t;tPfani. Y dan temas etmek Uzere aranızda bu.. lotu ekseri~'n !bnvndn .bayılır, clmck için müsait vaziyeltcdlr. Der 
I..ondradan bildiriliyor: azıyor: 

"İrlanda thtllAI ordueu .. na mensup H ı·nı n1eselesı" 

Almanlar Belçllm havu .n •yJanlıı... 
rınm dörtte birini kullınm'lktadırl81' 

SovyeUerin lnr;ıllere bUyük elçlaf 
MaisklDln Londrada, Amerika bUyUk 
elçisi Litı.iııofun Va lngtond.ı yaptı. 
ğı d plomalik tC§tıbbUııler, Berllndc, 
SovyeUerın içinde çırpındıkları git • 
tıkçc daha ziyade güçl~ vaziyetin 
birer bUrha.nı gibi teldkkl olunmak.. 
tadrr. Bazı haberlere göre, Lltvino!, 
bu göril~eler esnasında. Ruzvcıtc, 
Struin.Uı, SovyeUcrln yUkUnU hafif. 
letmck içln derhal harekete geçilme. 
sini ısrarla l.stiyen blr talebi tevdi 
etm13t!r. 

Blritanova ajansmm Londradan 
verdiği haberlere g >ro tngiltercde u. 
Çaksa.var mllda!aa ta'tklmn.tı pek z.L 
Yade artmı;J olduğ ındcı.n topçuları 

takviye etmek mcı tsıı':I l" yenld:ı;ı 

100 bln kişinin ns ere nhnmaama 
nıeeburiyet hasıl oJmJ§tur. Bu 1§ tçln 
ııeçUen insanlar, do~u. oldukları ve 
yahut haliha.zırdıı ikaıtıet etmekte oL 
dukla.n blllgclorl mUdtı.faa edecek su. 
rette intihap edilmektedirler. Bunlar 
bu ııuretle düşman uçaltlıırını dU • 

allı k~I Bclfasltn bir polis memuru. 
nu tabanca Ue öldUrmck suçı!e lngl. 
Uz askeri mabkemeııl tarnfınll rn ö. 
lUm cezasına mahkQm cdıtmı,ıcrdlr 

---<>-
Bir çocuk lııtık ağacından 

diiftü 
Ferik~y{lnde otur&n 11 yqmda 

Sadi Bulut admda bir çocuk, dün blr 
~ a~acma ~ılmır§, fwtrlt tıapl&rken 
d~U~tUr. 

Çocuk tehlikeli surette ~r&lan -
mış. Şl§H çocuk hastanemmı kaldı • 

rılmı~t.Ir. 

ıran kabinesi 
ıst•ıa etti 

Tahran, 81 (A,A.) --: İran baş. 
vekili Suheyli kabinesi azasmd3Jl 
birkaç kişinin ça'kilmC51 üzcrıne 

İran hUkümetinin istifa ettit'ini 
parlamentoya bllclinniştir. Yeni 
hilkümet teşkil edilinceye kadar 
kabir.e vazifesine devam edecek
tir. Zanncdildiğine göre, istifanın 
sebebi t.amamilc dahili siyasete 
aJt ıne-«1Clelerdfr. 

~rdüklerl zamıın kendi toprııkl-ırıoı mecrasını geçerek bu kesimde mUda. 
müdafaa ctml§ olnı'"'"t memnuniy:ıU. fanda bulunan dU,Şm&n kuvvetıerlnl 

nl hlssetmelrtedirler. Bu topraklar bozguna uğ'I'attıklannı blldlrmekte _ 
.Almanlarm pek zlynJ k rkmakta. dir. Seri mUfrezcıerle piyade ve av. 
Olduklan yeni ııllılhı kuila'lmqktıı. • cı tümenlcrinln öocll kıtaları dağmık 
dırlar. blr halde kaçan SovyeUerl takip et.. 

Gene Birltanova aj~nsının :-lcv mektedlr. Bu müfrezeler yaptıkları 
Yodt.lan alıp vcnllği bir h ıbcre göre tal:Jp C3Ilasmda birkaç yerde dti§ 
Almanlarm uğradıkları kayıplara manı geride bırakmı§lardrr. Bir plya. 
rağmen Kafkasya iBUkaaıctine ıı • de tllmenl Kucev~ke.ya şehrini zap. 
lılmalarmm başlıca sebebierlnden etmiştir. 

'blr1 Hitleriiı, Japonıar Slblryaya t&. Röyterln Moskovada bulunan mu -
a.rruz etmeden c.vvcl bir miktar ara.. hablrl e,,n•Jptakl meydan muharebe. 
Zi kazanmak ihtiyacında bulunması - !erinin nrtrl< kati safhaya gtrdiğlnf 

dır. Bu huswıt& Togo ile Hltler ara. bildirmektedir. Artık stratejik geri. 
emda gizli bir anla~ma mevcut oldu. ıemeler, artçılarla geclkUnne hare. 
ğu 86ylenmek.tediT. Bu anlaşma mu - ketleri safhası geçml§Ur. 
clbin.ce Alma;nlar, Rusynda ılerl ha. Sovyet başkomutnnlığı, umurnt mu 
reketlerini tamamladıktan ve bazı kavemet !aatlnln çalmış olduğuna. 
§ehlrleri zaptettikten sonrn Japonlar .karar verm!§tlr. 
IKuantung orduınınu Slblrynya kar§ı tzvestlıı gazetesi. bugün hUkQmet. 
harekete ieçlreceltlerdlr. Alınmaııı ten alınan !lhıtmla yazıll'Ill§ ba§ ya. 
nıaUQp olan gehlrlerin Vorooej, Ros- zısındıı §6yle diyor: 
tof ve Stalİngrad olduğu zannedll - "Hltlerel s'.lrlllerln tazyikine mu -
mektedlr. Deyll Mlror gazetesinin kavcmetln çeilk dıvan ile kar§ı koy-
askerf mu?mrrlrl ise şunlan yaz. malıyız. Vatan, artık geriye bir a. 
blaktadrr: dım yok, diyor. Millet, aruk geriye 

"Bir senedcnbcri Sovyetler U- bir adım yok. diyor. Stalln. artık 
~ak Şam mevzilcrim iyice tak\'İ- geriye bir adım yok, diyor .. ,. 
Ye etmişlerdir. Mareşal Blüher Kremaya Zvezcta gazetesi de ayni 
ile genem.1 Stenı Japonların yazın tıoktayı belirterek diyor ki: 
eonu gelmeden tnamız:t geçecek- "Her ne bahaııma olurııa ollJUn, 
lcrlndcn emin bulunmaktadırJ:ı.r. dilşmanı durdurmalı, gert atmalı, 
Japonlar :Mançukoya nskCT yığmı- sonra da mağlOp etmeliyiz. Kıztıordu 
ya devam ediyorlar. Bu kuvvetle- için yalnız bir tek parula vardır. Öl. 
tin arasında Malezya ve B·rma!ı· mek, fakat bir adım blle gerileme -
}'n.dn çn.rpışan kıtalar da vardır. mek. Cedlerimlz böyle çarpıotılar. 

Japon ~ tnyyn.relcri Ameri • Bizler de böyle çarpI§aca.ğtz.., 
katıların :ynptrkJart bazırlıkln.."tlnn BUtün cephelerden gelen teıgranar 
~iye.de Komsomolsk bölgelerindeki Kızılordunun gittikçe artan muka -
Sovyet lıezırhXlmı Iınklmıda malü- vemettekl bUyQk kudreti belirtmek. 
tnat tophumyn çalışmaktadırlar. tedlr. Bu mukavemet, bllhaaaa Don 
Japonlar, Holddd'asdan Sahalin a- kavisinde daha ziyade göze çarpmak 
d:asma. yeni kuwetler göndcr.ui"- tadır. J 
lerdir. Adada yeniden iki bUylik Sovyet başkomutanlığınm bllttın 
deniz ü.M1J. 1le 32 hava meydanı talimatı ve emlrlerlndokl esaıı tıklr 
il?1i& edl!miştir. Sovyet Rusya ise de. her kart§ toprağm §imdi sıla w_ 
lluk Şarltta pek kuvvetli ve mo- rette mUda.!aa edilmesi gerektiği 
dcrn bir ordu bulundurmaktadır. merkezindedir. Sovyet asker! strate... 
Şark eepheal harekdtına gelince. jislnln en yUksek idarecisi ııtfatı De 

dQn a'laıamkl Alman tebllg-1 Alman, Stalln de ••art.ık geriye b8§ka bir tek 
l\omen ve Slovak kıtalannın 230 ki. adım,..atılınamalıdır ... f'lı:nr.Jni verm~

loauı~blr ce~e Do__ll_uıı _N~J-1.ir .. 

Ka 1 ~ir duzene 
" o~u ma ıdır 

Gaz.ete Kıripse verilen 
ıalahiyeti tcnkid ediyor 

Loodra, 1 (A.A.) - Dcyli Herald 
sazetesl lnglllz m.nıettnln Hind ;me_ 
eetesl bakkındakt endlşcsınl belirt • 
m'ektc ve lngll.zlerl.n halen mevcut 
güçl11klerln kaU bil' dll7Jcne konulma. 
BI arzu:runda oıduklnrını 11\vc etmek 
tedlr. 

Bu gazete, hUkOmoUn, l{rrlpsln 
Hlndistnnda. vazife gördUğU esnada 
topyeh1'ln kabul vql'l red ~dll,,bllecek 
tekliner \erme~ gibi çok mutlak bir 
vaziyet almasını tenltld etmolttedir. 

Deytl Ht'rald gazc.tcsl hUkQmctln 
~ç kalmadan her fırsatı kullanmıık 
suretlle mllnıı.ka.şalara katı blr neUoo 
verebileceğini söyliycrck yıızıSIDJ bl.
tlrm,.ktedlr. 

Almanyaya giden 
T~rk gazeteciler 
l\lünih, 81 (A.A.) - '!ürk ga

zetecilerinden mürekkep heyet dün 
Münihc gelmi5 ve Vier J:Uıres
?.eiten oteline uuniştir. M!Mfirlc
rın şerefine verilen s..-ımimf ziya. 
fette nasyonal sosynlist partisi 
matbuat müdUrll M. Elgen .Maıtr, 
nasyonal sosyalist harcketltrlr. 
merkez şehrJnde Türk gaz::te::!le
rini selimlamış ve Mönibin iln!
versite61 ve coğraft vazıyeti dola
y::siyle cenupta olan hususi münıı
scbetlerini belirtmiştir. 

Tilrk misafırler cuma sabahı 
Bavyera dağlannda bir gui.."lü 
yapllllŞlar ve Tenldrchenden ge
çerek Gannischi ziya.ret etmişler
dir. 

Süleymaniye kulübünde 
güreşler 

Yarın Sllleym:ınlye lculUbtınde Te. 
kirdağlJ Hı1scyin ile Kasım Tatar! 
k!dlalı bir gUrc, yapn.cn.klardır. GQ • 
rcıJ yenl§lnclye kııd::ır olacak, kaza • 
natııı 200 lira verilecektir. Bundan 
b8§ka gilre~'u de vardrr. 

t tanbul 4. cU icra mt'murlnğun • 
odan: 

940/5225 
Alacaklı Sadıkzade biraderler , 
Borçlu Bensly'.ln Kamhl 
Adres: Beyoğlu 1atlkltu caddesi 

483 No. lı Onyon han Hayden pasaj 
Bir borçtan dolayı mnheuz olup da 

paraya çevrilmesine karar verilen 
hurda demir ve gemi zincir! pe§ln 
para ve açık arttırm~ ile 5.8.042 ta. 
:rlhlne ra.stııyan çar§ambıı. gllnU ha. 
11<; Ayakapr iskelesinde 20, 22, 24 
No. lı dUkktı.nda saat 9 dan ntbaren 
satılacaktrr. Muhammen loymeUnln 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde tkln. 
el arttırması 8.8.942 T. ne raetııyan 
cumartesı gllnU nynl mahal ve saat. 
te yapılacakt.Jr. Tattpıerln yQ:ı:de 7,5 
pey akçelerlle 940/6225 numaraya 
mahallinde hazır bulunacak memura 
mUracaattan lifin olunur. (16922) 

ZAYl - Şl~ll nUf'Us memurlu • 
ğundan aldığmı nllfus kdğıdnnı :ı:a. 

yJ ettim. Yenlalnı aıacağmıdan esltL 
alnln bUkmll yoktur. 
. Pangaltı bahtiyar sokak J ı nuın:a. 
.r_&da Arapı~~ a_~ 

ıunuyorum. Az zamanda yurdun ge
niş bir aalıa8mı dola§tım. Halkla, 
yüzblnlorce yurddqmuzııı. yalan te. 
mastar ya.ptrm. Burada çok yQkaek 
tezahUrlerlni gördllğilm Şet sevgi ve 
saygın ve hllk.fYnet güveni bent teh· 
ylç etti. Yurdun bu geçt1ğtm geni§ 
ve feyizli bölgelerinde yllkaelen tek 
ve kudretli ae.s, 1nönll'nt1n eıtratmcıa 
toplana.o ha§Dletll bir .milli birliğin 

ifadesidir. Adana ve Bahkealrden 
başlayarak Mania&, İzmir, ~ n 

Sıcak J'e susuzluk dövüşen adam- l>aI bunlara radyo ile haber verm. 
ların düşmanıdır. Yalancı kuyular, yor. Ayni zamandn bu deniz üssiin· 
ye~il al ıııl:ır 6Österen serap knrşı • de denizaltıların ne halde bulun • 
sında gozler acıhr. Halbuki etrafta dukları da sünfigiinune kontrol c
yakıcı kwnlardnn başka hlr şey dilmektedir. Yakacakları var mı ' 
yoktur. Kum taneleri bo~aza·ve hu. Torpilleri kaldı mı? Bu kadar da 
nın ıdeliklecine gir.er, a~wa acı hır deyi!. Denizaltında Te ustunde geç 
tad bırakır. tikleri :yollar ve tellrtık ettikleri 

Kumda--....::........._,__ zahmelli bir ~~ 
..,-uı~ YJ& harpler saali saatine hilini~or. St'-

iştir. Yanlı' l:>lr hareket "rileudon fere çıkarak aldı'kları m:ızol mık
ya~m Jrumlırra RÖDler. Sonra bir dan da malüm old~ıına söre c~ 
~~r eser, lbn rfi~ terleri ku· !erinde ne kadar yakacak kaldı~ını 
nıtıınık vücudu dondurur. hcc""'P etmek kolay bı'r fştı'r. Tor. clvarıan ayni oan!rhJr1a bu e&mtmt ,., .. 

teza.hUrlcr içinde ~ıyor. Mezt.. Dazan rüzgAr günlerce devam piUer de ayni şekilde he.o;aplanır. 
yetll bir mUleUn ba kudretli se.91nl eder. O \·;kıt çölde bir şey gö11mck Dir numaralı denizallının k&rı 
buradan bUttln yurddaıılara ilb eL imkı1nsızdır. Kumlar yijze ve çıplak mikdnrd:ı mazotu var, foltat iki ka. 
mek zevk ve saa.detinl babşotttğlnlz bacaklara yapışır ve batar, fileye hücum etli~i için torpili kal 
için sizlere şUkranl&rtmı sunmak is. Dünyanın bütün sinekleri Libya- mamıştır. Derhal iısdcn hir emir 
terim. d:ı birbirine randevu ''ermişlerdir. verilir. Seferden eli boş olarak dö 

Yiyl'cekler ve yaralar üzerine ko • bin al ..._ · CUmhurlyet nükQmetinln, TQrk nen nen C)u torpıllerini kulları 
milletin.in aziz varlrğmdan kudret a.J narlar. Bilhassa su içeıiken bu si .. mamış faknl mazotu kslmamıo;; o'nı 
dıkça ba§tlra.mıyacağı hiçbir iş ol - nckle~I ~o~nak fnzla maharet ist\. S numaralı denizaltı~ a maz.oı' \ cre
madığı kanaaUndeyim. lçimlzdo stz. yen hır ıştır. Çöle alı~ın tecrübeli' ccklfr 2 4 '5 num:ınılı rlcnızallıln 
1 h'- t 1 ln hudutsuz bir ,., sev. askerler sol ellerini sallıyarak si r n ise. h~ı;dır. 
ere ...... e ç .,.. kl · h- d k d'l · · 

S'fsl ve vazife aşkı vardır. ne: erın ~ıcumun an ·en 1 erını Hücum emri verildi. Amiral Do. 
Ulkenln tam ve kQ.mll bir inanma ve ıçeceklerı suyu korumasını hfHr- nitz denizaltı hıırplerinin tam bir 

mazhar büyUk ve kudretU Şeltm!Z ı l~r. Çöl~c hir inc;an günde en az 5 mfilehnssısısdır. Verdi~i emirler, 
tnönU'nün etrafınd:ı. hudutta nöbet lıtr<' su ıçcr. İki ı:ıün bu miklıır su• çok mükemmeldir. KııhJeye hucum
bc'kleyen blr nefer g'ibl, bu mllletln 1 ~nn mahrumiyet knıt öliim demel;. dn C\'Veliı bir tek dcniz:ıllı mey • 
h!zmeUne hıuın ne! .. etmeğe canımrz tır. , dann çıkar. O \"&kit kafile lıız'anır, 
txı.hasma da olsa azmetmiş inaanlA- Çölde, kum taneleri ile tu:ı:lanmış \'C zikzak yaparak ~ ünime:re baş. 
rız Bu IUba.rlıı. slzln arzulannız, c.. sı~ır konsen·esi yenir ı.-e çny içilir. Jar. Torpido muhripleri bncnların· 
ml;lerltliz, hizmetleriniz her zaman Almnnl:ır çny yerine askerlerine çöl dan si:ıralı dumanlar çıkarn çıkara 
ıçln iyi şeklide ifa cdllml§ olacaktır. de sıc:ık bira içirmeklcdirler. Çölde lıpkı çoban köpekleri gibi kafile • 
Bunu ntlhap dairem oıan Denızlldcn eskiden bir kılanın 'kıırarg{ıh kur • nin etrafında dolaşırlar. Bu sınıda
bUtUn mem1ekete arzetıni§ olmakla duiju yer mermi kovanlnrıyln değil ki kıırışıklıl>lnn istifade ederek öte 
derln bir saadet duymaktayım. boş bira şişeleriyle anlıışılır. ki dcniznllılnrı dıı kurbanlarını n 

Şüphesizdir ki· devlet adamları I§ torpillcrini grındt'rir. Sonra su nlo 
ı;örilrkcn, her hangl bir program ha. tı bomh:ıl::ınndıın ynlrnyı sıyırmak 
zırlarken, halkın sevgislnl Cj)z önüne yollar ıaçacak ve bUhaasa dUnya her için hııJ:ı ıız:ıkl:ıc.ırlnr. 
tutarlar. HUkQmetlmlzi yllk.sek ma.z cQmercl lçlnde Tllrk mWettnin mu • Hucum yerlnden binlerce ldlo • 

kaddea haklarını. dünya vaziyetinde. 
harlyeti çok gellg bir bfügedc yatı.. metre uz ı \lf,ı deni7.nllı üssü '.komn-

kl nazlk ve ehemmiyetli durumunu 
ğtnı tetkiklerde gOrdllğüm gtbi bu tnnı bu muharebenin bfilün sama. 

dalma göz linUnde bulundurarak. mu 
güvenin tam \1'EI mutlak oımruımd:ı.. 1:ırını, tt'lsizl il(' lııkip l'tmckledir. 
dır. B15yle bir gllvene mazhar olan halaza edebilmek içln TUrk ordusu. 
bü~metin §imdiye kadar aldığı ka. nu h<ır ihtimale cevap verebilecek 
rarıar nasıl umuml tıı.Bvibl kazan • QııtUn kudret ve kabl!lyette tutacak. 

t.ır. 
mış ise bundan sonra almacıı.k her 
karar da dalma sizlerin lchlne ola • 
odktır, daima hayırlı olacaktır ve 
dalma bu milletin saııd"t ve rc!ıı.hı 

için olacaktrr . ., 
Bütün dUnya milyonlar çıı.rpı:ıura. 

rak en genç cvlAtıarırun kanını dö. 
ker, bUyUk bir boğıışmıı içinde tZtı. 
rab çekerken, o millet ne mesut bır 

mlllettir ki sovdlği ve iman ettiği 

bir Şef taratmdan sevk ve idare edil 
mek bııb.tlyarlığrna mazlııırdır. BU.. 
tün millet gibi slZ de 1nönl1 ırkından 
tam ersiniz. Aranızda sık aık doll\.. 
şan, terli cllerlnlZi sıkan, slzi dertli 
gorUnce nemlenerek sizden fazla 
dertlenen uyku ve huzuru kaçan o 
bilyUk Şefe sızıerln de g6sterdlğlnlz 
bu sevgi halesm arzotttğlm zaın n 
saadeti daha pek çok artacaktır. 

ÇUnkil onun lçln bıJ memleltetln s:ı.. 

adetinden ve bu milletin re!ahıncı ın 
sizlerin rahat ve huzurunuzu temin. 
den ba§ka hiçbir emeli yoktur. 

Türkiye cllmhurlyetlnln yaptığı 

bllyük hamleler bltmemı,,tır. Ve bit. 
mlyecektır de, ÇUnkU hamle bittiği 

gün, hamlenin bittiği zannma ka • 
prldığuıız gUn, lnhllA.1 ve inhitat baş. 
lıır. HamıeslJ: bir mllelt kansı:ı: blr 
vUeut gibidir, kolay yıkılır, Cilmhu.. 
rlyet htıkOmetl b6yle bir hataya aa.. 
la dllşmeyecekUr. 

Ye.nl hUkQmetirnız.. Snracoğ'lu htı. 

kQmeti, işte bu iman ile ve slzden 
aldığı güvenle memleketin ihtiyaç -
ııırı Uzerlnı'le duracak. l'!lrk mnlctl. 
~ kAV"'J!PI)• icin ..ız:erıüwı 

A.rkad8§lar, 
Heoiniz blllyonnınu.z bazı eıkmtr • 

!arımız oldu. Millet haya.tmda sıkm. 
tıların ohemmlyetı yoktur. Elverir 
ki mllletin bUnyesl ruhu s:ı.rsılma • 
sın. Bazı kötü ruhlular çıkabilir ve 
mlllcUn güzel terbiyesini tsUsmar et 
mek ı.steyonler olablJlr. Fakat onlar 
bılslnler ki TUrk mllleU kendilerine 
asla tahammül etmeyecektir. 

Geçlcl olana sıkıntılarımızm sebep 
lert al.zleroe görülmeyen ve bilinme. 
yen oeyıer değildir. BUyQk bir ordu.. 
yu dimdik ayakta tutmak aç kalsak 
bile o btiyUk orduyu be.!lemek ve teç 
tuz etmek, milletin hukukunu alzle.. 
rln istediği gibi müdafaa edebilmek 
için bu orduyu her za mtından daha 
kuvveU bulundu~ vazifesidir ki 
b1?.lere bu fedakl\.rlıklan eave seve 
yaptırmaktadır. Fc:lakl\.r Türk mille 
tinin bunda hiçbir toreddlldU yoktur. 

G{Srtıyorsunuz kl dünyanın bugUn. 
kü acıklı ve mahrumlyetll vaziyetine 
rağme.n bizde yer yer tmAr ve yllk. 
sek 1§ hamleleri vardır. He~"ye ra~ 
men iyiye doğru yUrllyoruz. Dahn 
çok çalışıyor, daha tutumlu bir mil
let oluyoruz. 

I~te bugün açtığmıız bu iktisadi 
mUeıı.sesc de cümhurlyetln dlter bir 
çok faydalı eserleri arasında yer 
lııcaktrr, bunlardan biri.al olacaktır. 
Denizli ve Ege havzıuıı. hııtt1 btıtlll'l 
memleket bunun teytztl nettcelerln • 
den faydnlanac:aktrr. Blrllğf.nlz stJ:. 
jcra vc.!t'ilr.k. mUWlna uıtıırln nlff.!ın 

Mister& Daıi Mak Ailenin 
nğınağı 

Amcrikada güzellik müstnhzera. 
tının kraliçco;i s:ıyılan lıfü;ters De
si ~lak Ailen, kendisi için Amcrik.ı· 
nın en giizel deniz han;) osu şehri 
olan Nc\'yorkla muhteşem bir r;ı~ı· 

mık )aplırmışlır. Buna bir ~ığınnk· 
ton zi:radl' ycrallı sarayı ismini 
vermek daha do~nı olur Sıihnakl 

e!ektrik , hangazı, kı:lorifer, sıc:ı" 
\'e soııuk su tertibatı mc\•cut hulun 
duğıı gibi bir ·otak odası, bir ~o 
mek salonu. bir snlon,bir olurm ı 
odası. bir çalışma odn~ı. muır:ı 

duş, ve hanyo d:ı Yardır. 
i\fülers Desi Mnk Allen bu sığ•. 

nnkta tek b:ışına ):lŞBlOCak 'e mi· 
safir kabul elmiycceklir. Gürrllik 
mils!nhzeratı krnlfçe i hnrblrı 8 sc 
ne dev.om cdecei;iııl hes:ıplnmış ol
du~ıı için sığınol;lına 8 seneye kMi 
gelecek eşya cin :rerlc5tlrmişll. Vr 
bu me :ında 8 senelik krem, ruı. 
dudak bo:rosı ,.e tırnak cilhı ko' • 
ma), do ihmıl etme.mi~llr. 

,.-BÜFCI ARANIYOR~ 
.sabah ııaat 9 dso ak,am ıı e 

kadar bir eflenoe yerln:le, 21 den 
sonra da geç vaklte kadar vapur. 
da. en aı; 1000 kişinin bUfe lhtlya. 
cuıı kal"!!ılayacak bir bMeıel aru.. 
mak"'dır. Acele "&lrrt k o~ 
ldftrcslne mUrıı.cant 
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da\ıaıarı · Gençlerin ünü -mq1 
Tarihin büyük - - I stanbulun ekınek 

ve iaşe işleri 
,,cnçlertn ucullarını her Jıafla cumarte« günleri ba 'ütunlarda 
nqrwllyoruz. Yarının inı:alnrının doOu~unda faydalı olacağına 
~uphe elmediğirniz bu &iıtun için qr1nderilecek yazılarda su nokta· 
lara dikkat edilmesini rica tdtriı: 

1 _ Yazılar okunaklı olmalıdır (mümkün3t. makine ilt ya.zrl. 
malıdır,) 

2 - KUğıllurın ualnıı birer tarafına yazılmalıdır. 
l _ Neıir yazı ları en ('ok uü: kelin1t11f geçmemtlidfr. 
f: _ Bu sütu .. ;. ·., g6ndtriltC'tk ya:ıların rorfı ürtrint "Yar1o 

,..,,., ;,,, . • l·,,11tlt knnn1mnlrrlır 

11UIBEDEN SONRA 

llocanın dediğine göre, 'en ey AJ1ahım, her yerde hiizır ve nH .. 
zınnışsın. Jierkese oka<far yakınsın ki bizim ne yaptığımızı göre · 

biliyor, ne ııöyle • ' iğ imizi duyabiliyorsun. Sen bize göıüMüıden 
rlen, kalbimizden daha yakınmışsın. 

Biz körmüşüz, Gözlerimiz kalın bir perdeyle örtülüymüş . 

Pe }·ğamberimiz ~eni gördiiAü vakit, o anlatılmaz, tarife sı~maz gi.i 
1elli~in karşı~ıntla az dnhn 3klını kaybrdeyaımış. 

Demek ey Allahıın, sen bana d:ı okadar :yakınsın ki, şu yazı 
yı yazarken kalemimin ucunu. parmnklarımı ve beni görebiiiyor .. 
sun. 

Ohalde T:ınrım, l'a benim de J<Oıilmün perdesini at veyahnt, 
en iyisi, ver elini sıkayım 

Abdullah Aşçı 

KÖYÜMDE AKSAM 

LAci•ert tepelerin göle inen gölgeli uçlnnnda yorğun arğın, 

tükenen varlı~ı ve kanayan rengiyle ihtiyar - Belki de henüz çok 
genç - güneş yarım ce,·resi gömülü asılmı.ş, titriyor. 

Gündüzün yemyeşil. soğuk suları kanla mülemma ve bu yan
~ınla kaynıyor gibi. 

Jnsanlann verakar yoldaşının can evinden sızan kanla renk· 
lenen dalgalar, gülümser gibi açılan, irile1en halkBlariyla. fıi ••• Sa. 
hile geliyor, orada aijarmış, incelmiş eteklerle yayıhyor ve tekrar 
ufka katlar geriliyor ... Geriliyor. Sanılırki, nğaran, sulnr enginden 
renk, ve o yaugından ateş almak için gerjiiyorlar. 

Gok yanıyor,~ Sular kaynıyor. Uzaklarda kümelenmiş buli>l\ara 
rüzg&rla bir 1.::ıc kı Y .'"·:t sıçramış gibI kızarıyor, tutuşuyor. 

Yanğın bulUtlrırındın heYiilti. basmış .kuşlar, dönmemek üzre 
geçiyorlar. 

Sanılır kı, h:ırarete dayanamayıp, kavrulup düşüyorlar. 
Ve nihayet zaman gündüzü klıtletmiştira Akşam oluyor. 

• Adnan Aklan. 

SELVJLER 

~!ezarlık yanlarrn <l'l1 geçerken hazin bir dÜru, arıeden selvi. 
Jer yok mu? .. Jşte onlar, benim bütün gün, bütün gece dert ortak. 

lıırıındır. Onlarla dertleşir, oyalanırım. Onlmn. bir gün görme~eın 

duramam. Zira, onlar bana gelen, benim gönül ufuklarımda çınla 
~:an birer kasidenin müzikşinaslarıdır. 

Caıniler, nıc1 · rlıklnr, ve ~ess;;:lik yerine birer istirham gibi kar· 
şunda duran selvıler .•• Ah! .. On lor bence hakiki birer dosttur. 

Bu ezel! sc~~izli·k ülkesinde beni kendine bağhyan gizli bir 
k11Vvct, bana teselli vererek dıyor ki: 

- Ey bıçart' ! Sen bir z:ıvallıdan başka nesin ki: ... 
Selviler birer gönül meşale~i gibi sanki aşkıniın uCu.klarından 

esen rüzgarla iki y;ına ihliıaılanarak. bükillilyor; benimle ğelcni · 
)·ormuş gibi katıla katıla gülüyor. 

UYU 

011u ıevgac hayntım uuu 
liuyanda ri .. ·ek uertn gökleri tJ~r 

Orada a'an parluk riç~k!er 
Sevt1llimin söylediği ninni ile lilrer 
Uuu lasalarımuı koncaıı uyu 
llüuanda çiçt#ln artı§ı ilk gün 
//ayala kauuıtuğun 

ilk •abahı gör 
Uyu lıaya/ımuı baharı uyu 
Rüyanda sevnisinin çfçtklerfle 
Bana bu hayalı cenntl elliğin 
O sessiz mukoddc~ geceyi gör. 

Hakkı Tekın 

Hakkı Tekin 

MELAlIAT ANAR 

Mareşal Ney 
.3. Toplayan: Muzaller Esen 

z-·_ı,;y BUREONLARA DA 
lSYAN E'l'Il 

leye kaclar bir istirahat verdi. 
Bu istirahat !11apolyona Vater • 

loyu kaybettirmi5tir, zira Fransız 
Napolyoo Elbe ada.smda rahat ordusu dlnlenirlren mare~al Blu • 

l"turaruıulı, 10 aylık bir ikametten her komutn•mdaki ikinci bir Prus
ı.oura 23 >jub:ıt 1815 de 1000 katlar yn. ordusu 1nı:llizlerin yardımına 
&;Mj n.&kerlc hibe adasından ayrıl )etişmJştlr. Bugiln Fransızlar üç 
dı, 1 Martta Junn körfezinde lir:>n Jefıı. hücum ettiler. Fakat bn hü. 
• aya çd.."tı. Mareşal Ney N•polyo eumlıınn ikisi pUskUrtüklü, uçiin· 
nun bu hareketini haber alınca cli!!i.lindc Fransn ordnso mrığlüp 

çiftliğinde otuııuııadı. Derhal l'a oldu. 
, :..., ı;eldl, 18 inci Lui ile konuştu Ney sUvıı.rl fo-kruımm btlşında 

'c ı.Napolyon, dedi, tlma.rhn.neye idi. Bugün ma.reşa1m altında 5 at 
... oıunıya Jay;i• bir delidir. Kıı.rşı yorııunlıı1<tan öMU. Mnreşa.l 10.000 
t-ına. btni. giinlleriniz, onu yaknhya. ~Uvarisl ile 1500 metrelUı: bir cep .. 
yun ve bir dcmJr l<Ufes içersinde hEdehede çelik bir dalga halinde 
;....ı.pus ol<luj;'"ll halde yiik.ek hu clüşmıı.na saldırdı .Bn dar sahada. 
rı:u.ruuuza getireyim." bu kalabalı1< kltle dört nala ilcr • 

lrnpa.ra.torun muvafakatjyle ma Jiyemediler \'6 üç sa..ı.t boşuboşuno. 

l 
ıeşal 10 Martta aleli\cele Bezan in~illz plyıı.de•iyle çarpıştılar dur. 
<ona gitti. 12 ~lartla. I.iyon tariki ~ dolar. Saat yellide insanl&rda ve 
ile g::len imparatora yolu kapa .. at.larda a.rllJI' atncak hudret ka! • 
ın:ı.k için Lon lö Sonyaya. ı;-eçti. 12 nıatlı. Ger~ ('t>ki1nı~k llznn~eı:yol"· 

1 mart hııttil l S mart günlerinde <ln. N ~y N apolyondnn piyade km·· 
l'iey <nn ,.e göniil<len kmıl taraf. Yrtl i•tP<ll falmt alamndı. Artık par 
tarıydı. Fnkat 13 .. l 4 ına.rt gece. talnnnn Fra.'lsrz or<lusu biilUn eş. 
ı.J fi'«rini değiştirdi. Esıı.sen orclu. yn.,nı brrskarnl< c:eri ~ekildi. 

~ ıla Napolyonun cacı;o!lllnn impara • Xev N~pol~~onıJ!ln evvel Pari~e 
fo~ Jehincle bir cereyan uynntlrr • (Jöndü. Or:ı.Ga her ~e~in hitt;ğini 
nıış~ardı. Ney bu cereya'lln. uyıuar Ilnrbonlann Frnn~rz tnhtma. ~e<:• 
ğn karar \'erdi. Ve bunu orduıı;nn· me!l>i li\ıon ohJuğunn bir defa. <lnha 
dalü zabitlere nçıktan ntığ:ı söyle. >öyle<li. Ve "\'apol:vnn Mr defa dn.
cli. İki =c teğmenden başka bn ı,a tn!ıtmdan aynldt. 

Vali LOtfı Kırdarrn beyanetı 
Ekmek işindeki gecikmeler tedbir 

noksanından ileri gelmiyor, 
bu vaziyet muvakkattır 

VaU Doktor LQt.ti Kırdar dUn sa
at on altıda Basin Btrllgt merkez.in_ 
d• gazetecilerle ı:ı;ehrtn meseleleri et.. 
rafmda. bir basblhıt yap.nıştır. Vail 
bir lkl gQ.".ldllr bazı tırınıarda görü. 
len ekmek çıkarma intlzamsızlığlnın 
sebebini anıatmıg, vaziyetin birkaç 
gllıı lClnde ka lt olarak dUı.eleceglnl, 

kış tçin latanbulda fazla miktarda 
buğday ıstoku yapı!acağrnı söylemi~. 

Ur. 
Doktor LOttt Kırdar yakacak ofL 

sine alt odun ve kömUrlerlnln dörtte 
blrislnin geldiği, .tlyatın ve tevzt. 
at §ektlnln henU.z tesbit olunmadığı. 
nı, ofisin ve kömUrcUlerin mu,tere . 
ken şehri.o yakacak lhtlyacını karşL 
tıyacaklarını lzab etmiştir. 

Va!t ~1~1lye varidatının &Z3lma.s1 
karşısında tramvay Ucre~terıne zam 
yapılmasının muhtemel bulunduğunu 
&öyledikten sonra vaziyet dotayısU~ 

imar l~lerlnln durdugunu. ancak Mt. 
aır çarşıaı tnpatUe AtatUrk bulvarı_ 
nrn açılmasrna devam ed11d1ğtni blL 
dlrmlştir. 

Hal.k=n mü.o;takbel ihtiyaç • 
larını bugünden t.min etmek dü -
~lin~jyle dahi <imdllı:i ihtiyacm
dan fazla eşya, gıda m:ıddesi ve 
r~ire birikürmiye kalkması li!
ZUmb"UZ bir tel:lş eseridir ve :z:ır :.J". 

lıdır. Piya"'1da darlrk rtoğ.ırur, 

vatandaşlan s~kıntıdR. btrakrr. 
Buğday i.stihlA.Jc miktan az olmn. 
drğı halele mevcut stok mal, ihtl
)'ecı tamamen karşılamak vaziye
tinden çı:kınıştir, Fakat pek kı.sa 

bir zaman içinde Yeni mahsu! ~-ı

mamiyle ve bol olarak idra.1< edi
lip istlhliike arzed'lecektlr. Bu a. 
rnda halka tevzi edilen ek.Totk 
mi.kta•ın1 azaltmak lstemiyo.-uz. 

ltarara itiraz eden olmnclı, l\fnre • (Devamı ver) Vali, kendisiyle görüşen gaze. 
---------------ı tecılere şu beyanatta bulunmuş. ı L'!ll Ney 17 martt" Okscrde Napol

Y<>n tarafmd•n kabul e<Uldiği , . .,. 

Onun için şehirde bazı semtler. 
de muvııkkat bir darhk gö,.;ilü. 
yor. Bunun önlenmesi i~in lhmı 
gelen :cclbirler ahnmaktadır. Jlu 
vazivet devam etrrtlyeccktir. Hal -
kım;zın mutmain olma..cq ve mem
leketın ;çinde yaııadığı fevkalade 
~artlırı diişllll<:rok bu kabil va•i· 
yetleri h<>'! görmesini temenni e• 
deriz. Zirn. hfıclise te<iblr noksa. 
ı.ınrtan değil, m<mleketın kendi 
i•t"\hsali ile geçirmek zorunda 
kalmasmdan ve istlluıal miktan • 
nın da ancak kafi gelmesinden 
M:~'et etmektedir:' 

'<ıt imparatorun ay:ıklarma kapa. Haber 'in bulmacası 
oarak kn~urlannın b:lğı~lannın~ını 
rica etti. 

~la.reşa.J Ney • "'apolyonun or(lU .. 
lanndıL eski mevkiinl tekrar bul • 
muştla, Bir'nci. Ye ild!ı<'i kolordu .. 
la.l' komutam ol:uıı.k haziran ayın. 

I@ 
1 t 

H'-t-t'-t--t-
1 ı-+-+

rla BelçJJa.ya ı:Jtti. 
Haziran a.ymtla Mare~alin dört 

gün ~evam eden •on $•feri ha5lp. 
rnr,tı. ~lnre,:.ıl bu srfnle krhç elde 
bir er J':ibi çıılı~mı,tı . 

NEY VE VATERJ,O 

17 Haziranda Neyin ordulariyle 
Napolyonun 30.000 kisilik kuvveti 
Va.terlo köyünün cenubunda Briik 
•el yolunu kapıYl'<l lllon Sen J'.Ul 
köyü yayl:u;ında yerlesmiştl. :Sa -
polyonun kar5!Smda merkezde lmv 
\·etli me,·zilcre Jcrle5IDİ5 IngiJiz 
ordusu vardı. Bu ordu A:OOeral ,.e
lingtonun emri altındıL 67.000 er 
\'e 19G topt:ın ibaretti. Alrtcs 30 
l•in Pru.qyalı dJL lngilic.!eri ta!i:,·iye 
ediyordu, Velington ordusu 17 h:ı. 
ziran sabahı Fran!lızlann hücumla
rını kırdı. llalbuki Napolyon orıiu .. 
•u sayı itlbnrlyle dü§rnandan u..,_ 
cündU. Napolyon 4 kilometrelik 
dar bir sal1:ıy" 74.000 er Ye 2~G top 
yığmıştı. Bu yığmıı.ııın bu hnrııte 
ıncşum neticeleri oldu, 

17 hnzimn öğleden sonra ~iddet. 
U bir fırtına oldu, yağmur yağdı. 
Zemin ı l:ı.ruııı;,dı. Elbiselerinden ı 
ı;ul.ar :ılmn neferlerin nynktan :ı.!. 
tında 1, 1,5 kilo çamur birihlyor • 
clo. l:'ilrürken çnmur asker1eı·l y& 
re mıhlıyor \.'e hareketi bozuyor • 
cJa. Bun& ra&men impnrat-0r ordu. 
~unu ~a\.'dru- t:ı!"1nlan arnsındnn 

· ~·Urilttü. At.c~ yakmağ:ı İmk(hı bu• 
bmadıı.n g<>ceyJ geÇirdiler. El'7ak 
ancak ~~ yunsından soı1r!\ gel· 
di. 

18 hnzira.n s:Wıılıı Napo!yon do. 
!ruzda düşmana hllcum etmeyi dil. 
ı:;ilniiyorda, Falmt yorg-unlul~ta.n 

biıki:ı bir halde huhın:l.n ortlu,u·· 
nu biroz dinlcn<liıınch: Ye to,;.':ı.r•nı 
l1 [Ll'eket ettir~bHı=.f "r iç-"n yerin liU• 

ı umasmı beklcmok :r::::ıkl!OOiyle i>ğ. 

] 1--f-l-

Soldan Sa/ja, 

1 - Birjnden kendi :: ine ınal kal. 
an ( (miirekkcp kelime), 2 - İyi 

i' yapanla ra söylen ir , a ğrı, 3 -
Şerrnr bir madde, AYrupad;ı b:i 

burun, • - Biiyük muharrir, ltalyr .. 
da bir şehir 5 - Nota , bir cins ce ·• 
l~n . kokulu bir ot, 6 - Atlıyarak, 

n ı ·1 ~" fle bir yemiş, bir cins s3ç hl 
y3s1, 9 - Bir Şt'Yin hızla boşa ~id"r 
ken çıkardıA:ı ses, boş, bir edatın 

kı~nllılmı.şı. 10 - Bir nebat, 11 -
Bir .'ioru edalı, bir şiir vezni. kıo;;:ı 

kılıç ' 
Yukarıdan Aşa9ı. 

1 - Scrgüjeş.te bayılan (n1ürek • 
kepkelime), 2 - Dir şeyi :ın!aln1n, 

tohuma kacmış sinek, 3 - lki no~ ı 
arka oırkay:ı, tavrına asılır, 4 - Güz 
el sanat, buA:clay salkımı. nırabcc.len 

iki harf yan)o·ana. 5 - Kurşun çiz
gi, nur, 6 - <: :-nı ıhi Anadoluda bir 
kasıı b :ı , kaı cinsinden bir hayvan, 
7 - Insiliz alfabe~inflt! bir harrin 
okunuşu. ciğere i')liycn ıakırdı , 

8 - Dürli.ik, 9 - Ot, bir )·eıni.:, 

10 - "Ey ruhum',, a ben. zer hir 
-"Ö7., kr~lice. 11 - lran clilindc ck
ınek, ltiyık görmeklik, dnhili kısıl'P, 

nunkü Buln1acnn-. 1zın halli.: 
1 - Göbrkntan, P, 2 - Ezici, Alc 

vi, 3 - R, 1'e, Akar, 4 - İki En ... 
konu. rı - Gaşiy, Banal, ô - Eni~. 

T, Lu.ş , i - Lakt', Aş, Ç, S, 8 -"~'" 
Alıonoz, 9 - N':unaz!l duran, 10 
Alık Gala, 11 - Abok, Pak. M, 

ya~adığı için ze,·cinin öliin1iınden 
fazla l<JZı için acınmı)tı. 

tur: ı 

- Ticaret \rekAleti iaşe müs -
teşarlığı vilayetler teşkiliitrnrn 
lağvedilmesi Uzcıtıe, İstanbul böl 
~~ti iaşe mUdUrlüğünün vaz'fe ve 
•aliihlyetJeri İstanbul Belediyesi
ne, fıyat murakabe komisyonunun 
va.zile ve ealahl~·etleri ~ dalın! 
cncilrnene ver-:Imiş bulunuyor. 

Mülga teşkilal'tı elinde bulunan 
bililınum işler ve bun ]ara ait eV· 
ra.k ve dosyalar devir alındı, bu
gilnd•n itıhıtren bu l•ler Beledi • 
Yece görlllrnektpdir. Belediyen'n 
bu vıı.zifel~ri ak~:ıtl!ladan yapa
l:ilmesi i<::in yal"\inncı memur kad
rosuna ihttvacı olduğu meydaıı .. 
dadır. Bu tiharla mülga ttşkilA

küçaltülere'< men,uplarmdan ;,'r 
kısmı belediye emrinde çal 1 ş'!.1r!I -
makta.dır. 

Bölge ia.'e mildilrlü~nün ve 
mura.Kal>e komi'3yon11nun mc~gut 

olduğu işlerden bir kı•mı e'9sen 
Eelediye nz:teı.,ıne dahil mod
delerdi. Ge,ek bunlar, gerekse 
diğer vaz'feler pek tabii ola<"k 
titiz bir itina ile lf:ı edilecektir. 

Aslo!an, halkımızın refah ve 
huzurunu temin volunda hizmet 
etmekt:r, İçinde . butunduğıımuz 
fevkal:lde ~artlnra rağmen halkın 
hiç bir suretle sıkıntı çekmemesi 
iC'in bütü!l t<.AA:Jfıt n~c~1 surlariy1e 
hirlikte nz~mi g::ıvrtt gösterile
cekt:r. 
HükQrnctim:zın ltti~sı etti<?i ~on 

kurarlor neticesinde m•mlek•lte 
bariz bir ferahlık hi~sedilcliğini 
ınatbuatrmrz memnuniyetle kay
r.~tmlc;tr. ttıikOmet~~ a1ınm1ş o
lan karsrlann mıntakamız dnh::i"'
de hiltnil suretle tatbikine ehem
miyet veriyoruz. Sa13hiyetirnizin 
ç:r~ ,_. v r ~i :cınde icap eden Uiğcr 

kararlan da vııkit ve zamanında 
ittihaz ve tatb'k etmiye itina ede. 
ceğiz. 

Matbuattan gördUğümtiz yardıma 
müteşekkiriz. Akzayan işler otur13a 
gazetelcr'm!.z bunlan bize Uild:r .. 
mekle elbette hizmet Ve ını;nve
ııttte bulunmuş olurlar; Hncak 
ınulıttre.n r.ı::ıt·~u~tur..ızd.an bckle
C:.i~imi7. kuru kuruv::ı rjkılvet va ... 
zılarıncİnn ziyade bİzi ikaz -ve t-en . 
vir edici, h~ttcl mibnkünse dil~ün 
dükleri tedbirleri de bilc..lir~l'C!< 
b:zi iI"§S.d edici m:ı~iyette neşri
ynttıı buiunm:ıl:ırıd·r 

Hükümet :rruzin İ5tlhsali arbrma 
yolur.da alır.akta olduifu tedbirler· 
le bu va.•iretln de önüne ge~iJ..,.,. 
ği zaman yakla~ bulunuyor." 

ALO ALO 
Diğer bir fikir 

Lisan n1csrlesi Japonyada mfihim 
münakactnlnra !\ebcp olu:yor. 
Yukar;d:ı söylediğimiz . bir kısım 

Japon rnünev,·erleri, ingilirctye. e.. -
ht-mıniyet \.· erilmeme~ini, Japonya • 
da ona yer ,·erilmemesini iddia e -
derlerken, bir kısım Japonlar da, 
bilüki~. ecnebi Hsanl:ırına faıla e • 
hemmiyrt verilıne~ini istiyorlar. 

Bir nıitinıulc, bir hatip, fikrini 
şöyle iznh ctnıiştir: 

_ Bizinı Pc:trl llarburda muvaf• 
f:ı:kı .yel kaznnnıaınız, İngilizceyi bil• 
meıni;r. sa}esindcclir, Oiz, İngilizce 
bilııı ::- klc, Anglc -'iıı kson siyasetinin 
bütün inceliklerini ka,·rıl'abildik. 
Onların. bizden geri kalmalarının sc 
lıebi, j:ıponcayı bilmemclerindendir. 
Bu hnl. diplomasi sah:ısında da Is .. 
tilıbnrat s:ıh:tsınlla da ~örülüyor. 

Japonyaıl::ı lisan bahsi, görülüyor 
ki, henliz nıün::ıka~a devresindedir. 

Tokyoda T oska operaı1 
oynandı 

J:ıponrad:.ı her ~ene bir deniz ve 
don :;. nnHt h:.'lyraını )'apılır. Bu sene
ki deniı Ye donanma. bayramı gece 
sin<le Tokyonun e?1 büyük tiyatro.. 
su olnn J\ııbuki li:ratrosunda Puçi
ninin 1·0-.kası ilk defa olarak oy • 
nanllı. Uu hiıdisc 'fok:ronun kibar 
:ileınini çok rtl:'ı!\nrLır ellen bir v:ı ... 
ka oldu. 

- Hayır, hayır ... Bu işte sizin 
hiç lmbalıntlniz yok. Bi rde!ıı. bu. 
gün ha.va çok sıcak ... Sonra. bir c:ık 
hoyeco.nlar da g.oçirdim. Snlıııeye 

ilk defa. çıktım. Ba benim tııhml. 
niındcn ele çok zor bir l.<;mi5, işte 
'1Cak, yor/:(Ullluk, heyecan bu bayıl. 
maya sebcb oldu, Fakat şimdi lılç 
lılr Şeyim yok. 

• 21. Nakleden: Muz21for ESEN 

Uzun müddet serııha t etml!':', hü 
.fiİk kederinin penc:eJ~rin(len kur -
tulnı:ıl< fçin l<cndi"tjni nıusikiy-=., ol\U 
nıaya vcnnişti. Bir çok zran>anlar 
..,,d,,,nlarmı f'll ~ıci ı.Jrı!llt1ıırına. bi 
le kapadı. Fakat c11in~·a•b han~i 
"etler son~uzdur. Xihnyct o d:ı ta 
hii hııyata dönmllş in•an 1~lıı.e l<a. 
rıc;mı~tı . 

Tilc,..ar ve c!nafın ·da memle
kete oLı..'1 al&!<a ve recrbutivetlc
rı fazla kaun~ hırs:ndan v~zgeç.. 
melcrini ve m.'\kul b r k3r ile ik
Ua etmelerini lcao cttıri" ~lılli 
Korunm~ hükiimleri tamamen ba
k~, mer'i ve mahfuz olduğ~ı ıc.;in 
l-ır çok ma<lclelerin satışındaki 
scrbcst)ye ra.ğni~n m!!.kul kir hRd 
dini aşmak , mal sakl!'lnıak. veya 
ıınrirlemc ticartt yaparak eşya 

ve iht yaç mndd•lerinin halk" P•· 
halı,ra mP.I olrn3s!na .s~b~p olmak 
{:iti hnrckctJerd~ bulunanlar el
bet kanunun pcn<:esinden kurtt.tla
nııyacaklardır. 

Perde açıldığı ,·akit sahne tnma
miylc karaıılıklı, Sahnede yalnız 
projekıürlerle aydınlaltl:nış iki .J:ı 
pon b:ıyrağı Ri)rünüyor<lu. Ua.şd 1n 
ba5a nJtınla ,yaltlızl!lnmrtj olan mub 
tc}eın t:ı\'an karanlıkda kayholu:ror 
du. Biroz sonra ti)·atro ınüdürii 

sohnedc göriinılü ve halkc!un ayaı:ı:ı 
kalk:nalarını rtc:a etti. Kadın ve 
erkek herkes Uu en1rc ilnat etli, so.. 
la , tparaıorun !)arayı istikaınclint! 
döndüler. Uo1ları eğik birkaç <laki. 
ko sessiz durdular . 

- lliç bir şeyiniz kalmadıi;ına 
emin ml"tİnİ7? •• 

- Tamruniyl~ ... 
Sonra glilorck ıır.,·c etti: 
- Beni <1a1gnlar n.raç,ıntla do • 

laştırdrn.ız. ra'kat bu i5 o kadar in 
cc bir maharetle yapıh.lı ki. ZC'\kim. 
ılcn ba),ldnn galiba! .. 

ŞimcU de tıp:n d:ın, ederken ~ı. 
•luğu gibi 9ararmı~tT. K~limelcri 
biraz gn.rib bir n.henlde teliiffuz e
diyordu, D;ıdnklarmd:ı nnrl•ı bir 
tebes~üm, "'Üllere ko-:ın miitf"rPtl • 
dld pmıbe bir l<e'c~•lr p;lhi ~itrl
yordu. Xalktt, S•bri, bir yardım ol. 
'"Un diye, koltrna. girince biraz mnh 
çnp bil' !eOle: 

- BUl!n bıı ~:vlerd•n anneme 
hab1c!P\"!'Zcıİn1z <1~~1 mi! <l•rli~ 1a 
,-ofrı k ... • 1ntt:13r Ç!'\1t~{ ml\tt'e111-
ııı;:;ir oluyor ki... Hem ecıa..-.en hrtık 

lıınınmiyle geçen bir irızıı.yı haber 
'ermekte fayda yok., 

Sabri, ı:;-enç luza uzun uzun ba
karak sordu: 

- Hiç bir rahats.,lık his•et . 
tniyor mll!::ıutıuz? Ilunu ba.na temin 
o<lebilir mi"-in '7? 

- Katiyen bir yorğunluk bile 
cl!l,rın~~·odum. Eil:iJd~ tath hir ne . 
~ İ('in<leyim. 

t'mid, bu sözleri söylerken yii. 
7Ünün pembe rend biraz ntmı, ve 
,drpiklcri ba.la~:annn. ipe!{ bir pc~e 
J!e-:irn1işti. 

4 
Sahriyt, bayan Naimenin her 

~Un ç3h•;tı~1 b~:ıbl!\J'ını yaptı~1, 

mektublnrmı ynıdıitc ~:ılnn:ı r?.1r
lar. thtlyar k:ı.fım but>a<la. gül n~n. 
ı·ınıl:ın ;\"aJHlmrs m~'>fl'"'I ba.~ınıl:\ c:a 
h~trl{en ~ö.ı.:1-trini k~1dırsa kar,ı-;ın 

tla, kendisine gülüm.si.ren, çocuk de 

nccek kaclar ~ene bir kızın resm,ni 
g:örür Ye bu çehreye u..:un uzun da 
lnrdı. 

~nime yaJnızhl{ ve dü~ünce sa.
ntfcrini huracl:ı. g~innekten hoş
lanır bu odanın saliin ha.vaı,1 ic:in
rle ~i.rnclinl tlalıa nlü~lerih ,.e hiraı; 
ferahlnnufj huhırcla. 

Kmdilerin,. c:n 7.1.vnde kıymetli 
hatıral:.:.rl:ı b:ığl~·;ı<lı):;ı c~)·ıı.sını, 

l;ihJo1nrııu doı. bur:ıya loplamıı:tr. 
Or.:ııl:ı fı.er cıc\·~;:n1in taz:? ti~ek=cri. 
ııin Lulunmu..<;ı ıidrt h4kmüne ~eç . 

mi~ti. 
Naime. bu~dcn nefret etmi ~ 

~·C'rck d:ıima diinii ôzlcmiş ,.c (' . .;ki 
hntıro.Jara ~ar!ık !aıJmı,tı. Döktüğii 

~i>z ~"U.~ları htıla giilmc":iVJi bilen göz 
1-aı·injn nurunu t.;Öndüremen1iştir. 

Yirr.1i hc;"j \:,ene evvel büyilk bir k0· 
derin n~nrt tığı ~a.ı;lurı mtmtazam 
tav:ı1ctiylo b!llü. t:üzeldir. 

Naime hayatında anne olarak 

Şe:ı doğmu".'ı, ;\-·aşa.maya. mecbur 
ol~nhu ın nr~"li (')rrnc;ı,ı 1:1.rım ~~ldi. 
;;;n":! irıınmı~lı. 

no~ttarınd!'ln kınl'\n J.:a~bjne 
hnşYn J;~r lll;tR.ll~t nrama~mı faysj_ 

:re e·l~nler otmu~tu, fakat o bütiln 
bu trkllncrl re<l otmi,, hatta bir 
e,·iA~l 1 1k almayı b'le lu1ının hatıra. 
'iUJa bir hiyanct ~ıbi ~nymu~Jı. 

Fnkıt. ~·nbrı'. <tnn bıktı;\'ı bir 
~ıra(la S:\hr~.,;., tr-ltlirl;\T1e ketııln.

~mcn. bu ı .. ıt1ın reddt'<l.!mpmf~. n. 
nıirll :yanma alm!l~~a. razı otmnstu. 
l\·nımc bundan pi:e;man o~ma.dr, zi 
ra c~ostluktnn OOcıl<a hiç bir seye 
hni\lı kolmıvan kalbine Cmld b'r 
"'lrç:ı. sıcahlık, Lirnz sevgi '"·ermiş. 
tt. 

(Devamı varı 

Di~"1" tar:ıftnn ha\knnızm da 
ihtiyac1nt1an fnzra mal, eşya vesei 
re bir!'~tirmiye knlkmam;:ıs~ icap 
eder. HUkümetimiz<n aldığr feyiz.. 
li tedbirler sayesinde memleketi. 
nıiz hic; bir :ı..'lllıan bli}iik bir dar
l!k çcl;miyeccktir. 
Bu~ün olduğu cibi. Yann da her 

Eıey her yerde bulunabilc ... cktir. 
letih.talimlz ona. göre tarızinı e .. 
dilm'-"'tc-l 'r. 

Ve JaponC'n 1·o~k:ı opera~ı başla
dı. 'fenor Fııjj\'nra v~ hütüıı arka. 
daşJarı Avrupalı ellıiscleri giymiş • 
Jerdi. Japon}·nh Toskadn. tamnnıf .,. 
le SaralJerna\ı laklit elmi~. ~lyah 

kadifeden bir elbiı.e Aİ)ınişti. Ak. 
irisin n1aky:ıjını :tııpan !>t.ınatk.ir hir 
koç kalem \·uruşu ile aktriı-iıı çek i l{ 
gözlerini lıir ,.\' ı up_ıh ~özü ;.: ; ıi 

güsl('rn1eye rnu\'affıık olrrıuştu, ll•r 
çok scnelertlcn beri Japon · :ı :: :· 1 

musikisinden hir ';ok eserler rıJr-1 .. .;. 
fakat bu \'adidc hüylik ınu'·Af (•ı ' ~. 
y"t kaydcdcınC'nıİ~tir . . .-\ydı 1·e ;\l,'j. 
non Leo;.ko operalarının lf'msili trı:·1 " 

bir muvarfnkiyrlsiılik oln1uştıır. 
J.'.lponyalı gurp opcrn~ıdan hoc.J:J rı. 

mı:ror. 

Toskanın Jnponlnr l::ırafınd;ııı he· 
Aenilişi her lınlctc eserdeki lirizr.r· 
den ve bir Avrup::ılı reji~ör ll'rcfın. 
dan sahne:re konma.sınd11.n ileri gel 
mlş olsa gerektir • 
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ç 
A rı 

etlr 
Çör;u, pilot dalı 

hevesli gör 
böylecv, 

t 
AŞIR1 GA l.'RE'J'lN SOX 

DİVANDIARP 

[ NGlLlZ ordu•u •ıhhlye 
dında.n ikisi, son gii 

ı..ıto.larmdnn firar cürmil;, 
harbe verUmJşlerdi. Bunlar 
ri!>ı-1, Kin~ isnllnıle bir srhhiy 
'uı,u .. diğeri dr, Ki\tbcrton i 
ele bir sıhhiye n~ferl. 
Çavuş verdlği ce\·aptn, ki 

~an k~mıı.dığmı, billikis hiç 
•eT•in y:ıpamıyae:ığı b'1' şey 
ru:ık, berkesin takdirini J;az 
emeliyle kıta.•ınclan ay!'ldığıı 
lemlı} '" yaptlğı işi ~ şöyle 
Jı.tnuştrr: 

Ben, bUyUk bir iş ı:örmek 
~~ordum, Dilşlinthtnı, ta5ın<lt 

ınma bf.r arl•ado.' alır, .ılma 
l~gal ettiği Fra..-ıgız sa.biline 
•am, omcfa fabrlknlar tahr'ıı 
gemiler batır:ıbilirlm, dedim. 

Ba,,\'ekll Çörçile bir m 
nıaksıı.dnnı bilcllrdlm , .e """ 
lemeden g~rp sahiline gitti 
raclıi', Frnn~ız S!l.hiline ~e!:m 
bir fır<;at gözlüyordum. 

Bu srraıla, Külbcrtonfa d 
la~tmı. Nihayet, ellmiıe bi• 
otemohil geçirdik, içine at '. 
yola koyulduk. Yanımrzda 

yiyeceğimiz, suyumuz \'ardı; 
knnomoz, denizde ya.ıı yat 
ceğlmiz suya dilştü, gitti. 

Biz, Fr:ıımz snhilind•, Ş 
kıyısına çılctık. Geceydi. Ar 
~un, nrhılığı keşfetmek için 
hğa tırmaııdı. Orada Abo 
konnştuklsmu ı,ttmiş, lnı 

Almsnlı\l', denizde proje 
~ezdirmeğe başladıla.r, Kan 
atlaclılt, dl~r bir yere ~ıkın 
re yola koyulduk. 

Btra.z suyumuz vardı. On 
re ile içiyorduk. Ylye<'eğlm 
ma<bğı için, ııç duruyorduk, 

Geceleyin, böyle giderke 
şa~rk. Zaten hareketimi 
galon benzin almı'tık. Bir 
j?ittJkten 'IOnrt\ benzinimiz 
eti. Denizin ort.~smda. lrald 
hal, on beıı !(lln sUrdU. A • 
'koyacak bir şeyimiz yok!"u. 
muz da, çok azald•ğt için, 
bir kaça.r ka5•1< su lçlyordn 

Bereket ....,...ın, bl•i bir 
tayyn"""1 gördü. O <karda 
nan bir destroyere ha.her ,. 
Destroyer de g~llp bizi kur 

Dhıuuhal'p, ç"vuş Kinı; i 
fer Rütbertonnn söyloo!kl 
•anarak, firar cUrmUnden 
lerlne karar vermekle berab 
tıı.!armdan lzln•i• aynldtkl 
dolı>yı lki•ini d~ haP"e m 
etti. 

tıd nbbab t"'"ll•lar, D!my 
tJnce giderli:en, e\'deki bul 
cıldnla.r. 

ÇÖRÇİL '[AYYARED 

Li Du bba yüzbaşı Rogen, 
terenin At!antlk ha\ a fil 
en ıyl pllotlanndan biridir. 
Baş\"ekill Çörçll, Amerllmy 
derek Cilmhurrcls" Ruzvcl 
ret ettlkt~ sonra Önüşün 
llz Baş!<ıımandanlığT, bu ta 
rlyi hü",ri'ımet reisini sağ sal 
tfrmlye memor etmiştir. 

26 Yll!!lnd" bulunan yiizb 
il""" bu '«'yahat hakkında, 
APiz gazetesine şu mallima 
m1ştir: 

Çiirçil, bel' Şf1f hareket 
bulundnğu bir anda Bervic 
yarc•ine !:inli. Yanmda Lor 
verbrook n, Sir CharJes 
Sir Duclley Pound vardır. 

Başvekil hususi kamarn 
rince yerine geçip otnrdu. 
na balıLşmda tayyarenin bUl 
ğündc11 ,.~ kvnfordan mernn 
tl hlssoiunuyordn. Berrak 
"8bııhı idi. Yolcular, s:ıbııJı 
tılannı yerken, tayyare 
hiç oarsıhnada.D havalandı, 

Kahvaltıdan soıın 'fi• 
çile tayyarenin kontrol od 
yeret etmeo<lnl teklif ettim. 
non oldu ve derhal heni ta 
Kendi§lne, tayyarecileri 
etllm \'e ehemmiyetli ola.n 
yl ~ikterdim. O, bir sUrU 
>onıra.k, telsiz t~lgraf ii.l 
'e•aireyl tetkik etti. Bnrn 
lot dairesine geçtilr, O t 
""e' k ve iclareye merak e 
Bunu hli:.;ettjm ve kt'nrlı.;i 

r:ıreyi itlnre etmes!ni. t~kli 
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ÇCR.Çölb 0 ö 
Amerlkad~a lnglltereye 
getiren pilot anlatıyor ı 

Çörçu, pilot dalres&ae girince, tayyareyi kallanmıya o kadar 
hevesli görüoöyoırda ııı, ona yerime oturttum. işte, 

b6ylec~, laglRAz · eaşve!!lli, tayyareclUk ettt ve 
t~y~!'eyi yirmi dalılka idare etU 

AŞIR1 GAYRETiN SO~U: 
D!V ANDIARP 

[ NG1L1Z ordu~u ı;ıhhlyc cf~ 
dındnn ikis i, son günlerde, 

kıtal:ı.rındnn firar cürmil-0 (ll\'mu. 
harbe \'erllmişlerdi. Bunlnrdnn bi · 
rf::>I, Kinı; ism!nıle bir ıhlıiye çıı • 
'usu .• diğeri dr, KUtbcrton İ5nıln. 
de bir sıhhiye n:ferl. 

Sevinçle lr:ıbul etti ve yerime otur. 
ıJu. 1 ·\ nıuda1li muavinlıne de, ya • 
''aşı;a, ıı.nr.ak, ba!:!Veklltn bir hata 
Yllf.711'\SI h::ı.lintle mildaJınle etmesi
ni rica ettim. 

l-s.ziyetimi7J, siiratimlzl, geçtiği • 
mız mesafeyi, esans me,·co<lumu • 
7!1 bildiren birer pusula veriyor • 
dnm. Jlükfunet reisi ile arkadasla-· 
n tayyarenin ötesi berisi hakktn
da birçok sualler soruyorlardı. 

Sinem 
an 

Dary·· 
Evi -n 

Yakında ı:ransa.nm eenulmnd:ı 
Pcr Pinyen şelır'.nde bUyttk bir 
diiğün yapıldı. Aktü:ı.'itc filimleri 
ı•iıle yetecek büyii1t bir dü6rün. Zi. 
m gl'lin çok fotojeniktir. 01..'llyucu. 
~ u fazla mek:akdn bmılannmnlt i~ni 
gelinin isminicle \ 'erelim. 2S yaşm
l:ı otuzc.lan fazın filim çC\ lrmi~ i~in 
olnn Dnniyel D:ırö. 

Çavuş \'erdiği ce\'nptn, kıtnı.•JJ .. 
l~an kaçnıadığmr, bilfl.lds hiç kim • 
M!fıin y:ı.pamıyacağı b!.r tseY yap • 
ruak, herkesin takdirini J;;az:mmak 
emeliyle kıta. .. ından aynlc1ığını si.ıy 
IE'mifJ \'e yapt1.ğı i~I de 5öyle nn • 
lstnu ·tır: 

Hül<funct reisi, kibrit çakmakta 
bir tchlll<e olup olmatlığmı <tordu. 
"llnyll''' chdim. İri yııprak clgarn• 
ı..mı ya!,hlctan sonra yerime otur. 
ılu. Bö:;l:!Ce, Rc"'İ:ıl< tayyaresini 
rirml dnki.lr:ı iclnre etti. Hattiı Lir 
koç 'iru.ı<la bile, o \uıdar maharet 
gö5tcrdi ld, müdahale etmlye lU .. 
zum görmedim. 

Geee bulutsuz bir !lelDada u~tu. 
ğumuz bir 2'.amanda Bnşvekille 
J,ord Bea,·erbrook konfr.ol daire • 
sinde beni ziyarete geldiler. Her 
ikisi ıle ~yahatlerinden çok mem. 
nun oldtfklıırm.r 'löylüyorlardı. Hat 
:u.,. gördüğ\lm vazifeye gıbta ettik 
lcrinl de id<Ua ettiler. Sonra ~ekf.. 
Jjp gittiler. 

Mösyö Rublrcw.a ;yddıun sefaret oto mobiline b;nmeslne :r•rdım edlyor. 

Bu Dnnlel Da.riönün ikint'i e\ leni 
~i<lir. Daniel Dariönün ilk kocıısı 
eski tuyynre subayı, csld ;y üıme 
~ampiyonu, Illanş l\Ionteliıı eski 
kocası e ld spor muha rriri 'c filim 
reji..öril olan Hanri Döku,·a.n idi.. 
Haniel Dııriö Dökuvanln C\'ICndiJ'.:i 
\akıt 18 y~da bu1unuyorfüı. L""-·· 
l~ıir evLennle'L n.l."f.ıoh büyü~t bir 
r:.o~ret lmz~ı. Bo S(ihrot. !ft'yer. 
lmg :facbsı fUminden ileri gelivor. 
<1u. 1."ılclm binlcnblrc meşhur eden 
hlıc1isc bu filmin bir ~aheM•rfdir. 
Danicl filminde Arş!cllk Rodolf 
d:uı bir t-Okat yer Ye hıma mukabil 
~ok tnbii bir tarzda su s ö7.l r rj söy. 
lt'meklc iktifa eder •• 

~ bUyUk bir iş ~örmek isti • 
·~ orılum. Dil~lintiilm, t:ntöın<lım: l"a 
mma bir arlıadn, alır, .-\lm:ııılnrın 
l~gal ettiği Fra..-ı.ı;::ız salıiline çıkar. 
&am, orada fabriknlıır 1nlır1p etler, 
gemiler babr:ıbHirlm, dedim. 

Ba.."'·ekil Çörçile bir mektupla 
nıaksa.drmı bildirdim Ye ccvnp bek 
lemeden garp sahiline gittim. G
rnda, Fmnsız s!ı.biline geçmek için 
Nr fırsat gözlUyordum. 

Bu sıraıla, Kütbcrtonfa dıı. n.n • 
l&Etıcı. Nihayet, ellmhc bir k:ıno 
otomobil geçirdfü, içine atinyınca, 
~·ola koyulduk. Yanımızda biraz 
yiyeceğimiz, suyumuz vnrdı; fakat 
knnomuz, denizde yan yattı, yly~ 
ceğlmiz suya düştü, git:ti. 

Baş\'ckil bundan sonra, kabine • 
sine lmıuuıdı ve lıususi lditibl ile 
tnhşmıyn haşladı. Bu ı:alıı:ma, ta 
Bernudes adnfan gcirllrniinceye 
lmdar devam etti. Ken<lic;ino yere 
inmezden ewel, adalann üzerinde 
ıı;rırnç cle\';r :r<'pmnmm teklif et. 
tim. Kabul etti \'e tekrar pilot dn~ 
ırcsine geldi ve mua,inim:n yeri• 
ne oturdu ,.e ycr.e ininceye kadar 
buradan aynlmnılı. 

Hava o kadar mlis:ıittl ki mmı. 
\'İnlmin yardrmma muht~ ~lm:ı .. 
füın fayyare~i r:ıha~ yere indir • 
dim. 

Çörçll derin bir uykuya tlahlr. 
Lord Beaverbl'ool<, bütün geceyi 
ı.aap olmmakla g~trdi. 

İngiliz a<lnları görtlndtiğü 7.aman 
Raşvel•il pilot dairesine geldi ve 
tayyare ininceye kadar oradan ay. 
nlrnaılı. • 

Esıuısunı:ı Jngilterenbı en uzak 
l)ehrinc giılehtle<"ıek kadar vardı· 
f:ıl<at bir lmç sa.a..t ewel aldı~rım~ 
Nr telsizde, Plymoothc)~ beklen • 
diğimfz b!ldlrilmişti. Oradalil ta,·. 
ynre meydanına. da, d~ha kolay' • 
c.'\ _inebilecektlk. Tayynreyf, or~-:ı, 
dogru !;'e\'(r.::1lın. 

Plymoathda bir M\'& kunett 
bizi karştladt. Yerde de Başv~ll 
t'Ctolmn t('za}ıürntla lmrşrlandı. 

- Za\"!!.llı çok fv.tirab Çekiyor. 
f'un.. 

Filmla ilk temsilinden t t.ıönren 
Dnntel D:ıriö bhinei mıf bir y:ld:1.1 
oldu. Derhal kendisini Holu, uttım 
çağırdılar, ylldız orada parlak bir 
ınuluwetc imznlndı. Fn'lmt bu m11. 
' "affnlrlyetin neticelerinden istlfacle 
edemedi bir müddet sonra llolh'Ut 
dıın lmçtı Ye kocasından aynldı. 

Biz. Fr:ınsrz snhilinde, Şerburg 
kıyıstna çdctık, Geceydi. Arl<adl\ ~ 
~ım, nrt.:ıhğr keşfetmek itin kny:ı• 
lıfa tırmaııdı. Orada Almıınlann 
konu,ınkb.nnı i,Jtml!!, bo ~ırada, 
Almanlar. denizde rırojektörler 
~ezdirmcğe başladılar, Ka.nom!l7.a 
atladık, diğer bir yere çıkmak ü1~. 
re yola 1myulduk. 

Ilernudes adalarından hare'keti. 
m"zde de saat 17 yi 25 ge(e mo\'a• 
rnlct edeceğimizi he~pla(lıf,'1nllz 

J•lymoutha !m.dnr yolculuğumuz • 
da <ln dikkate şayan bir hiılise c('. 
reyn.n etmedi. Ilna seyahntlmlz, 17 saat 5lS 

tlakik:ı sünni}3t\t, 
Yıldıa Pariı~kl evinde örg\1 örtlyor, yanıba,ında nl.şanlııımııı fotoj'rafı 

İlk randc\'U flhnint larntan J;ti. 
zel ~tkiir 19!10 SonteŞrininden 
lıeri dul ol:tr:ı.k Paric:;te yaşıyor l"e 
ıneslcği9e de\"am cdiyorclu. Fakat. 
Amerika yrldmn hayatında mühim 
bir rol oynama'kcln d evnm cdecekdl 
Çünkii Dıuıiel DnriönUn nlsanhsıeh 
Amerfknd:ın geliyor. Bu nİ5<lnb 
Antil adalanndıı kücliı• bir ~ 
huriyet obıı Een Domlnik tnlmaınn 
dnndrr. GUzel bir ismi ,-a';.: Porfir. 
yo Rubiroza. Bu i im lıem çiçekl"rl 
~~mde ~ymetll tn~lan hatJrlnhyor 
Zıra rubi yahut, roz gtil demektir .• 

Biraz soyuınm vardı. Onu ida· 
re ile içlyordul<. Yiye<'-eğlmiz ol ~ 
madığı için. aç duruyorduk, 

Geeeleyfn, Myle gi~rken, ynlo 
f~ık. 7..aten hareketim!zde 7 
gaton ben1.in almıştık. Btr mUddet 
gfttHrten ~nrn benzinimiz tliken. 
<li. Denizin ort.'\smda Jmldık. nu 
hal, on b~ ~n sUrdU. Ağzıml7.a. 
koyacak bir tıeyimlz yok~. Suyu -
muz da, çok a7.al<l•l;t için, gtinde 
bir k~ıır k:ıc:!k sn ici;rorduk. 

Bereket ..crc;ln, b17.i bir fngi)jz 
tayyaresi gördü, O <'h-nrda bula • 
nan bir destroyere hnher ,·ermiş. 
Destroyer de gelip bizi kurt.ardı. 
Dhıunharp, ÇD\'UŞ King ile ne • 

fer UUtbertonun söylediklerine i .. 
11anarak, firar cürmllnden beraet
lerlne karar Yennelde beraber, kı .. 
to.!armdan izinsiz aynldıklarında.n 
dolayı Ud'lini de hapse mahküm 
etti. 

tld ahbab ç:ı\'\t"'lar, D!myada pf... 
rince giderl•en, e\'deki bulgurdan 
C)Jdular. 

ÇÔRÇİL TAY\'ARJ:DE 

J.,j Dubbu ytlz'ta31 Rogers, İngil• 
t~renln Atl!\DUk ha\'a filosunun 
en fli pllotl&rmdftn biridir. İngiliz 
Baı\'ekill Çörçll, Amerlkayn gide. 
derek Cllmhurrei r~tız\·clti ı.iya
ret ettikten sonra M:İniisUnıJı- tngt. 
ltz Ba.5kuma11duıhğı, bu tayyare • 
clyi hü"ıifımet reisini sağ salim ger 
tlrmlye memor etmfı,ıtir. 
~6 ~"R!Pftd& bulunan yiizbaşı Ro • 

1?,en bu '«'yahat ha.kkmda, bir tn. 
J.!,fliz gazetesine şu mallimatı ,·er _ 
mi~tir: 

Ç4irçil, her ,ey harekete hftZll' 
bulunduğu bir anda Ber\'iclc tay • 
yarcc;lne girdi. Yanında I.orıl Den. 
verbrook ile Sir CharJes Portal 
Sir l>udley Pound \"nrdır. 

1 

BnŞ\·eldl hmıu i knmarnsma gi-· 
ıinoe yerine geçip oturdu. Etrafı • 
na bakrşmda tayyarenin bilyiiklU • 
ğüıukn \'e könfordaıı memnuniye
ti hissohınuyorllu. Berrak bir kıs 
ubahı idi. Yolcular, sabah kahval~ 
tılanru yerken, tayyare kaydı ve 
hiç sarsıbuadan lınvalandr. 

Kahvaltıdan soıırn lUl!ter Çor. 
ı:ile tayyarenin kontrol odasını zi. 
yeret etmesini teklif ettim. Mem • 
non olda \'e derhal beni takib ettl. 
Kendisine, tayyare<'ileri tnkclim 
ettim \'e ehcmmiyetlt olan her ~· 
yf gÖ9terdim. O, hir ~Uril sualler 
E-Omrak, telsiz telgraf aletlerini 
'e~aire,>i tetkilc etti. Bnrn<lan pi. 
lot dalre!'ine geçtflc. O tayyare~i 
ı;c,k \'e iclareye merak ediyordu. 
Bunu ht., ettim ,.e kt'nrlsinc tn;v -
r:ıreyi idare etmesini. teklif ettim. 

Ben, hel' fki ıoaatte bir başvekile 

Şişman bir arab:ıcı tarafından ı. 

clarc edilen lfıslik tekerlekJI, kadHc 
döşeli şık bir yaylı araba, derebeyi 
Gryabovuıı evinin önünde durdu. 
A rnh:ıdan inen zarlegfm cemiyeti 
reiı:i Feoclor Andrcyic Otsovu, yii -
ıündcn uyku akan u.5ak holde knr• 
şıladı. 

Cemiyet reisi: ' 
- Evdeler mi'! diye sot'(lu. 
- Hayır efendim, hanımefendi 

çocuklarla beraber misafirliğe git. 
tiler. beyefendi de mürebbiye ile 
balık tutuyorlar. Ta sabnhtnnberi .. 

Otsov, birnz durdu, düşündü ~e 
dereye, Gryabovu aromıya gitti, O. 
nu, evden iki kik>metre kadar öte • 
de. dere kenarınıla buldu. Dik sa • 
hilden aşağıya baktıih ve orado 
Gry:ıborn glkdiiiıü zaman kendini 
gülmekten alamadı ... İri ynpılı, şi,. 
man, kocoman kafalı Gryabov, yere 
Tiirk usuın bn~daş kur:ırak oturm.ı, 
bnlık tutuyordu. Sııpkası ensesin • 
deydi. Kıra\"atı yana kaymıştı. O· 
mın yanında, uzun boylu, deıtnek, 
gibi ince. patlak yengeç g6zlü lngl· 
Jiz mürebbiye n~'11ktıı duruyordıı. 
Jfocaman burnu kancayı andırıyoro 
du. Ozerinde beyaz müslin bir enta• 
ri vordı, bunun arasınrlan zayıf, sa. 
rı omuzlan görOnüyordıı. Altın ke
merinde küçücük altın s:ınt nsılıy • 
dı. O rla b:ılık tutuyordu. Her iki• 
sinin etrafında ölü bir sessizlik hü 
küm sürü~·ordu. lkic;I dl', fü;tfin <k 
olta mantnrları yüzeJW)ere .kJıçlıır 
hareketsizdi. 

Otsov. gfılerck: 
- Ne muİııı beyle batık tutnnl:ı .. 

ral dedi. Merhaba. lvan Kuzmiç. 
Gryabov, gözünü sudan eyınnı • 

yarak: 
-Vay .. Sen mi gelrlin diye 

du. 

sor 

- Gördü~ün gibi... Sen de Mili 
hu zın·anla uğrnşıyorsunl Demek 
vazgcçemedin? 

- :-\e gezer ... Bütün gün tiı sabah 
tanbcri buradayım ... Bugün, ht'r ne 
dense fena tutuluyor. Ne ben bir 
şey tutabildim, ne de bu kikirik, 
oturup rlumyoruz. lılç olmaısa şey 

t:ının kuyruğunu yak:ılnc;nk ! Nere • 
rleysc, lmd~t. diye halhrnca~ım. 

- Sen de vn7.gcç. Gidip vodka J .. 
çelim 1 

-- Dur .• Delki bir şey tutanı. 
Akşam üzeri balıklar daha iyi gelir. 
İşte birader, tA sabahtanberi bura • 
da oturuyorum 1 Öyle cansıkıntı<11 
ki tnrlf bile edemem. Bu Jınhk tul• 
mak sevdasına nereden kapıldun, 

kapılmaz olaydım! Zırva olduğunu 

bildl~im holde oturuyorum! Dir al· 
çak, bir kürek mahkCımu gibi otu. 
ruyor ve bir budala gibi alık alık 
suyn b:ıkıyorunı ! Honn:ın:ı gidip 
neıarct etmek liızıın, ben se balık 

• 

Albionun kızr. 
Yazan: A. ÇEHOV 

Ra•çadan çeuiren: SERVET LUNEL 

tutuyorum. DQn, Haponyevde tak • 
dls merasimi nrdı, gitmedim, bu 
mıymıntıyla ... Bn cndalozln burnda 
oturdum. 

Otsov, sıatılank yan gözle mllreh 
blyeye baktı: 

- Fakat ... sen delirdin m1' dlve 
sordu. Bir b:ıyanın önünde ~üfrelli· 
yorsun... hem de onu .• 

- Canı cehenneme! Hep~! bir, 
nısca anlrunıyor. Sen ister methet, 
isler küiret .ona göre hepsi bir! Şu 
buruna bak! insan, yalnız burnunu 
görünce hoyıhverirl Her eiln sa 
bnhtan akş:ıma kadar beraber ohı. 
ruyoruz, bir tek lAf etsel Bostan 
korkuluğu gibi ııyakta durup ıözl~ 
rini bellnterek suya bakar. 

İngiliz kadını, ~nedi, i#nedekl 
yemi de~lştirdi ve oltayı suya attı. 

Gryabov, devam ederek: 
- Hayret ediyorum, birader, son 

derece hayret edi'.\l>ruml dedi. Bu
dala karı on senedir Rusyada ya!!Jıi
dığı halde rusça bir tek söz bllmi • 
yorl Blzlmkilerden birisi onların 
memleketlerine gitse hemencecik 
çat pat onların dillerini kon~mıya 
başlardı ... Şu buruna baki Buruna 
bir baki 

- E, sus anladık canım .. ayıp,. 
kadıncağıza niye hücum edb·orsun1 

Mürebbiye, kendi adını işldlnce 

burnunu yavaş yavaş Gryabo,·ull 
tarafına çevirdi ve istihfaf dolu 
gözlerle süzdü. Gözlerini Gryahov• 
dan Otsova kaldırdı, onu da lstih
fafa ho!tdu. Bütün bunları, bir deve 
gibi, sessiz, azametle ve yavaş bir 
.bereketle yapıyordu. 

Gryabov, kahkahayı atarak: · 
- Gördiln mil diye sordu. İşte 

alın size, demek lstlrorl Hay seni 
kikirik! Bu yengeci yalnız çocuk .. 
lar için tutuyorum. Çocuklar olm:ı• 
sa ben onu çiftliğimin on kilomet• 
ref yakınına bile sokmazdım. Bu • 
run ş:ı.hln gagosındon fark!ın: ..• Ya 
bel! Biliyor musun, bu kukla lbann 
uzun bir çiviyi h1ıtı.rlatıyor. Elilfte 
bir çekiç alıp şöy1e yere çakasım 
geliyor. Dur bakayım. Benim olta:n 
ıtaliba gagalıyor. 

Gryabov ayağa fırladı ve kamışı 
çekti. Olta gerildi... Gryabov bir 
daha ı;ekti ve oltayı çıkaramadı. 

- Takıldı! dedi ve yüzünü bu .. 
nışturdu. Hey Allah cezasını ver • 
sin. 

Gryabown yQznnn teessftr Mrfi
dü. İçini çekerek. huysuzlana1"8k, 
yerinde döM d6ncrek Te JAnetler ı-a 
vurarak oltayı «kiştirmeye ba,ı:ı .. 
dı. Çekiştirmeler hiç bir ııetice nr 
meyince Gryabovun yiizü sımırdı. 

- Ne felAketl Simdi suya girmek 
JAzım. • J.-.m, 

- Vazgeç c:ınım ! -r--'.' 

- Olmaz ... Akşam üzeri iyi tuhı-
luyor ... Hey Allnhım sen bilirsin! 
Suya girmek lazım. LAzıml Bilsen, 
o kadar soyunmak istemiyorum ki 1 
Mürebbiyeyi buradan denemek l • 
cnp eder,.. Onun gözü önünde so. 
yunmak ayıp olur. Ne de olsa ba • 
yan! 

Gryabov, ,apka~ıyla kıravatını 

çıkarıp attı. 

Mürehhlyeye hitaben: 

dü ve burnundan sesler çıkardı. 
- Ne onlamıl or musunuz? Sıına 

buradan git, diyorlar! Soyun11ca • 
~ım cadaloz! Oroya git! Oraya! 

Gryabov, misin ko lundan çekli, 
çalıh~l g österdi ve tömeldl: ynni, 
çnlılı~n arkıısma git ve saklan, dr. 
mek istiyordu. fngllh: kadın, enerjik 
!bir şekilde kaşlarını oynath, aee • 
leyle uzun bir inıdllzce hitabede bu· 
lundu. De-rebeyleri gfilmekten katıl· 

rlılar. 

- Hayatımda ilk defa onan :c;e.<;f. 
nl işitlyonım .. sc~e diyecek yok! 
Anlamıyor! Simdi hen ona ne yap:ı· 
yım? 

-Vazgeç! Gidip votka içelim! 
- Olmaz. şimdi tam b:ılık tutma• 

mn sırası .. Akşam .. Şimdi ne yap.ı 
yun? Bu ne musibeti Onun lSnfinık 
soyunmak k:ıp edecek. 

Gryabov, rediııgotunu ve yeleğini 
çık:ırdı Ye çizmelerini çıkannak fi. 
:ı:ere kuma oturdu . 

Cemiyet reisi. l umnığunu ağzımı 

dayadı '!e kahk:ıhalıırJ .. gülerek: 
- Bana bak, lvan Kuzmiç dedi, 

bu senin yaptığıno, aziz dostum, h:ı· 

karet, istihza derler. 
- Kabnhat kendisinde, niye an • 

lamıyordu? Du ona ve biitün eene • 
bllere ders olsun! 

Gryabov, çizmelerini, pantolonu • 
nu, iç çam\şınnı çıkardı ve Ademin 
tlbiseslyle kaldı. Ostov, kasıklarını 
tuttu. Hem g{ilmekten, hem de utan· 
maktan kıpkinnızı cılmu~tu. Mü • 
rebbiye, kaşlarını oynattı ' ve göz'e
rln i kırpıştırdı ... Onun renk!i'l yü• 
zünde, mağrur, mfistehzl bir 1ebes • 
snm belirdi ve kayboldu. 

Gryaboy, krı ,.., ı'1rına vurarak: 
- Terim kurusun, dedi. Feodor 

Andereyiç, tötfen söylennisin,neden 
acaba her yaz ~öAsOmde sivilceler 
reydah olu:ror? 

- Çabuk suyagir., y:ıhut bir şeylr 
örtün! Haynn 1 . 

Gryaboy, ~uya girip haç çıkarır. 
ken: 

Bu delikanlı gençtir, znrifdir 
~efarette at~ vı\Zlfcsini görü. 
yor. 

Bu cıga.ra tabaka..•ında rOOsyG 
Rnbtrozanrn resmi vardı 

trk ~klan gündenberi Danl 
el Darlö ba esmer diplomata ~adık 
bir a.,.o;lda b:ı;ğlnmnıştJr. l'ıldmn 
apartunanmm biltiin mobilyağlan 
il7.erlnde, el çantasında, tabaka. 
~mcfa, pudra kutusunun üzerinde 
genç diplomatın resmi \"llrdır. Bu 
çıli'.,rın a.,km devası ancak genç dip. 
lomatıa e\'lenmek olu:vordu Da:ıl. 
el Dariö de buna yap.O. • 

' 
Yıldıun el çantafııncla da ayni 

~im bul!ınur 
- Hiç' olmazsa azacık utansa. 

kahpe! Dedi. U\-v. Su buz gibi . 
Bak kaşlarını nasıl oynatıyor! Yerin lngilizlerin Venezüela;ya 
den bile kıpırdamıyor. Kendisin ! bıra!ztıklan ada 
her şeyin fevkinde görüyor.! Hc,hr Brilıınya büki'ımeti bir kilomclre· 
he. lllzleri adom yerine bile koymu lik hir toprak parçasını, zenci bir 
yor! polis memurunu. karısını ve ke :i 

Dizlerine kadar suya girip .ko. sürüsünü VenezüeUa cümhuriyetinr 
caman vücudünü gerdi ve gözünfı terketmlştlr. Burası Venezüclla kı 
kırparak : yısından 3 mil mc.,afede bulunan 

- Burası İngiltere değil, birader! Pnto adasıdır. 
Dedi.. · 1G28 denbcri 1nsillere~e nıı o 

Mis Tfays, büyük bir soğukkanlılık lan bu odada bir tek adam oturu 
la yemi deı:iiştirdi, C!lnedi ve oltayı yordu. Şimdi bu edam vaziyetinin 
suya atlı. Otsov, utancından beşını ne olııca~ını düşünmektedi r. Zira 
çevirdi. Grynboy, kendi ollasını fngllizlcr zamanında :rnhatı ) t'r in'h' 
takıldı~ı yerden Jmrlandı, suya daldı . idi. Vazifcc;i de poz:ı r gfinJcrl nds. 

- O, kadın de~I, kız... Pclkl de 
yavukfü1ar lahayyfil ediyordur, cııe 
daloz. fürnra bir nevi küf kolmsu • 
dur saçıyor ... Ondan, elimde olmı • 
yarak nefret ediyorıım, biraderi 
Soğukkanlılıkla bakamıyonım 1 Ko. 
caman gözleriyle şöyle bir bak!t 
mı, kolumu trabzana çarmışım 11ibl 
bütün vücudum iirperiyc.or, O da ha 
lık tutmasını seviyor. Bako;:ına: Ba• 
lık tutmakla ulvi bir vaz:r.- yapıyor 
muş gibi bir tAvır takınıyor! Her 
şeye istihfana bakıyor. Ayakta dur• 
muş, kcraıa, kendisinin dünyaya 
bir insan olarak geldiltinl ve bina
enaleyh tablatin sultanı sayılmal< 
hakkına malik olduğunu idrak erli. 
yor. Ya arlı nedir, biliyor musun'.1 
Uilka Şarl Tfnysl }'uvl •. İnsanın dl• 
!i bile dönmüyor. 

- ~fü ... e-e-e .. dedi. Mis Tfayııl 
Je vu prl.. Ona na!'al nnl:ıtayım . ya
hu'! Anlnman için ~nıı nasıl ~öyl!. 
yeyim 1 Raksanı7.a.. oraya 1 Oraya 
girlinl fsltiyıır mu'§un ' 

ve ponıyarıık s:ılıilc rıl,lı. lki dnklkn nın b::n r ak d ircp;ine İn~ijjz hnyra.. 
sonr:ı kumda otuna•or ve 1·ine b:ılık ..,ını ~· ı"lcklen ib:ırd ıbmun or " 
ıulu) ordu.. <lu. Mis Tfays, Grynhovu istihfafla süz 
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t: ouıson bu !iOLlerl duyunca ger. I ıer, karhıı.ııe.ler, hususi eğlence yer . , 

c f.tl'lll aklını oynntıı.e::ı.l<tı. Kolonel lerl, .. bunJarın hrpııl de tıklım tıklım 1 
.ılıı.)cı llÖLlerin:l • ıera.rla dc:v::ı. n f>tlL dolup boııalıl·ordu, · ı 
'ordu. "Kı.zılkelebck,. barında her gece 

E,,lrlcr .. A.~ıkl:ır .. mahzenJu.. küçül< bir devletin bütçesi kadar pa J 

Bütün bunlıı.r luglliz lioloaelloe gö- ra sarfedili~ordu. ı 

re birer ef ano idl. lngill.z 'LnbıtatH bu kazan~lara kar. 
~cabo., kolonel ol.sun, asayiş zabi. ~ı elbette lAkayt kalamazdı. Her şey 

ıı olııun, buaları ka ten ınl .) apıyor. den once "kızıil•elebck., bıı.nnıo o 
ou ': me~bur rah~l~.ıse.slnl el.le et ut,tl. Bu 

Adeta bÜ o.damlar da Tlyr..n • :::•o.. ka<lm l<a7.ancı.nın yarısıııa yl\kın bir 
• .ı lılLmel edlyorhu, onun lelılnde kısmını ıtilii.f zabıta.sına vermek su. 
onnşuyorlıırdı. retllc Şanghayd:ı. istediği entrikayı 
•romson birdenbire ayağa ıc:ı.ll<tı: ~e\ lrebillyordu. 
- BanA nılısaade ediniz., l;;olllncl! 1,te, Tl~cn l'·ıııun nıııvaH:ıld~·c. 

dedi • Ben çoli yorgunuru. Otele gi. tlnin iı;yaü .. 
Jıp yatacağım. Yarına lmdar _ l!lizln. • 
le koınııııabllmck için • itidal va mıı. 
h:Wemcmi lılrn:ı dalla toph::n·.ı~a. lh. 
tiyacım \ar. 
Şarıghay solmklarında l'emuı;inl 

ararJ;;eıı, Tomson lnglll:ı k.ım'1tı\nı • 
nın ~tınmda.n ıı.yrıldı ve otclı:. gitti. 

'J'İ\.'EN FO NEREDE? 

~;ınuıer mahııllcsindıı küclık bir 
evdcyt~ 

!'iyen . J.'o Çinlller ınnnalleııLndeki 
J;üçül> e\'de otururken, ''k•ı.ılkelebek,. 
barııııl:ı. ı;alışan gar-ıonlardıı.n blr1 
geldi: 

'HABER-Akşam Poatası 

................................... 
iŞÇi ALINACAK °" 

1 

BUYUKDERE 1 

KiBRiT F ABRiKASI 
MODOR/YETINDEN: 

Klbrt~ rabrlk&ıı lçitı 8.§8.ğlda y1LZ1b şartlar sltmda erkek.. ita.dm 
.-e çocuk i~l aJmacaktn 

1 - ft>kmU fabrika l§çUerıne ı_, _g-Unleri {>araaız ııcak ogle yemegl 
•torllir. 

2 - Ucretıer: 

&j l!lrkek laçllere: 
Norma: meaaı saatıan ıçl.D erkek tşçllere yaptmıacak işin 

mall!yetın~ göre saa: ba.şma Ucret nesabiıe gUnde 100 kUl"Ultan 170 
kuru.şa !>adar. 

b) Ka<lın ~çllere: 
Norma.! meııaı saatl&r! lçf.ıı kadın lşçflere yaptınlacak tfllı ma. 

lllyetill<' göre 7.5 kuru~tan 110 kuruşa ka.da.r, 
c) 12 3-'Dşınrtan lt 3-·~ına kad~r olan erkek ve kız oocUklıua: 
Normal mesal u.atıarı ıcin çocuk işçilere saat baıı ücreti be. 

eıabtl'! 6~ kuruş. 

d} Tuhmll ve fahllye, avlu lşc;llerl: 

Bu kabll işlerde çalışanlara lşln mahiyetine göre lliO kuru,. 
tan l'IO kuruşa kaoar. 

eı Fazlıt mooui urrellerL 
Koordtnaayo.1 Heyeti kararlyle tabrikanm günde yapacağı 

! sa.atıık taz:a ı:aıı~n:·alarm % 30 zammı ilAve edildikte norma.ı me
sai th 100 - 170 kuruşa kadar Ucret alan bl.r l.i~ye 150 den 250 
kuru-;a ~arlar. 71) - 110 kuruşa kadar alan bir Lşc;lye 110 - 160 
ıruru~ .. kadar. 6.5 lıuruş atan !§çiye 9:5 kuruı: 150 - 170 ıruruoa 

~adar alan i~çlye ~2l< - 250 kuru~a kadar gündeilk verllecektlr. 

} ACUSTOS - 1Dı12 
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GilZEL Foro-_,;_12"'"FL~R 

KODAK 
VE 

HODAK 

BUtun "l<ODAK" Satıcı1anndan 
Kodak _ Filın isteyiniz. 

Tlycn • ro uşağıoı ıD'.ıh:c.endm !:L 
karını, .• karşı kıı.l'§rya konu,uyo::lıı.r. 

- Çita e\'de ne y:ıpıyor? 

- Bu gece bardıt şarkı suyleıoenl 
~e taraftar değilim, san! Gerol ben 
blr u,ıı.ğıın ama, kırk .)'ılıl1 bir kere 
uşak llıfı dinJemııll, derler. Size sa. 1 
daka timi, yararlıld-ırınıı inkar ede. 1 
•nezı;lnlz. BM sizi birkaç kere ölüm. j 
den kurtardım, s:ı.n ! ş:iphe yok ki, ı 

bu sefer de lmrtıı.ra~a_;ım.. • 
- Ne demek i•tlyorsun? Açık rıöy. 1 

3 - Kanunl vergiler ı,ı;ııer~ alt olmak üzere ücretler, fabrika dıı.. 

t>Ul talltt&tr.am .. slllcıe yazılı llUkUmlere gö~ lıer 1:5 günde blr l>deıılt. '·------------------------· 
- ErulrlcrlnlıJ tatbik etmekle 

meşgul. Her gece ıılı.ln yatağınızda 

yatıyor .. gllnılüzlerl evden ayrılmı. 

~r. 

- BiılA gelen gldcıı yok mu? 
- Hayır, 511.n! kimse gelme:U. 
- Temuçln nereye gitti ac:ıba.? 
- O dii {'inliler mııh:ılleslnde sak-

lanmıştır, an! Şımghıı.yda. bir lmııın 
ııncıı..k bu mahallede izini kaybede_ 
blllr. 

- Solcıı.k başlarında 

musnn': 
- Dolaşıyorum, sa.n ! Fa.kat bir 

tl\rlU rıısth3 a.ınıyorum. 

- Onun izini bulnp bura.ya diljü_ 
rebillrseo, ısanıı en dt"~erll m:ıccvber. 
!erimi vereccğlm. 

- Onu bana bıraksanıı; da. hak. 
kından gelsem .. b"nl dolapb nıahze. 
ne lcıı.paya.u o ı.ııırirden lntlka.m a.L 
mak istiyorum, aan! 

- Seni buııdnn menl"derlm. Blll. 
yorsun ki, brn onu seviyorum. 

- Ben bir uşağım, san! Uşaltla.rın 
sözlerine blçbir yerde klym"'t veril. 
~ l':l'-ıu l{onfUçyfüı kendi u,a.ğt. 

nm dıı eözlerlni blı:- filozof gibi din. 
lemi~. Siz benim özlerim! lmlak ar. 
dına atarsınn am:ı, ben gene söylL 
yPceğim: Bu ndıı.m mUthl' bir CR§U't. 

tur. Cosuslıı.rdıı. vlcda.n olmıız.. a,.'k 
olmaz.. merhamet olm.ez, san! Ondan 
ne bekliyorsun 'l 'Merhamet mi? 
vicdan mı 'f Yoksa sevgi mi? 

'!iyen • Fo gtilmeğe başladı: 
- Bugün sen de Konraçyüsl'n ıışa... 

f:ı gibi konuşuyors1Ln! Sözlerin kula. 
ğnna giriyor .. seni dlnlemelden müs. 
tatnl değ'lllm. l!;ğcr seni dinlemek hı. 
temeseydim, knr11ıına alıp konıı,ma.z.. 
dnn. Senden onu lııtlyonım. l'e onu 
a.ncak senin bulaca.tına ln!\nıyorıım. 

:ıf. :(. l/ll. 

Sadık ıışn.k, Tlyen • Foya ısöz vt>r. 
mglştı: 

- Onu t.ulmağıı. ~ahşac:ığım .. 
Demişti. 

le .. dilinin altında ne var? •

1 

Garıton ~·ere diz ı;i)l.tü: 
- Bana inanın, ı;u.ıı ! yala.o ııöyle. 

miyorum: Bu gece b;ı,ıııı;ıa bir felli_ 
ket gckcek., aahııeyo çılcma.Jm ! ı 

- Iilm haber verdi bunu aaııa Z 
Clııler mi, yoksa lkl ayaklı ııeytan!ıı.r ' 
mı? 

-. lçimt: bü,>·le tl:;;;du, san! Bugün 
ba.nn etra.fmJıı. şü)hell a.ds.mlar dola 
:1Iyordu. Bir ;;ördüğümü bir daha. gö. 1 

rem edim. 1 
- B:?lkl cin t::.i!eslne mensuptular. j 

Seden tekrar görilnmedller? I 
- Alay et.meyin, san! Bu gece 

sahneye çıkmanızı gönlüm lstemiyor. 
- Ben ha.) atımı senin göııılüne gö. 

re mJ düzenU~·ceeğhn '! 
- Doğru. Jkn bir uşağım ama., 

kırk yılda. bir kere uşak söz\l de din. 
U,yen kaybetmez, derler. 

- Bugün u~ltlarılan derl!I ıı.lmıı.k 

tu.ıı yana. l.ı.lilnı <,;ok açlk, 

- l{a.yır. Onlıırmkl ba~l•a 

ı,ıeydl, 

bir 

- Beııı ı"n defa ıı.Oylliyoruın, ııan: 
Bıı gece sahneye çıkma.ymı.z. Ha.ya... 
tınız tehllk2kedlr. 

- Sen meraı< etme! BUtlin Şang. 

hay zabıta•n b~nlm arka.roda. ve et. 
rafımda.dır. Bana hiç kimse el ıua.. 

tıı.maz. 

şak gider gitmez, Tiyen • Fo tn. 
gillz zabıta. ,,crıne !fCiyle bir me!ctııp 

yazdı: 

"Aziz kolonelim! 

4 - lşçfler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 
li - l'allp clanlsı.nn BUyUkderede Bilyükdere _ Bahçeköy yolu Uze. 

r:ndeki Klbrıt fabrlkd.8.1 mUdürlyetllle ontus tezkereleri ve aıtı fotog
ratla beraher mUracaet etmeleri llA.n olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah nacak 

Kibrit i.mll edeıı da~relerde vdya fabrika tamlrhaneslnde maklnts·. 
v~ makınu: muavini oU..rak 1;auşmak Uzere birinci sını1 tesvıyect, tor. 
ı-acı ve freıeclye tbtiya<; vardır. Fabrikada yapılacak imtihan aetlce. 
sır.de gö.uereceklerl eh:.yete göre maaş veya saat ~ O.cretıert tayin 
~ciltcek~lr. Talip olanln"'=I! vesatkııe birlikte BUyU.kderedeld Kibrit fab. 
l"ıkası mUdlJriyetlne mUracaatları llı\n olunur. 

- Pi 

lstanb·.ıl Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktaı:-ı 

266 kilo 
1'13 .. 

85 " 
8 .. 

5289 metre 

Cimi 
Çlri!J 
Ça.m sa.kt:ı.ı 

Balmumu 
Yün boyaıu 
Trıınta :1erldl 

Tahml.n bedeli Muvakkat te;nlnat 
Lira Kr. . Lira l{r,. 

29'? 60 21 05 
G2 <;O S 04 

828 00 Z4 28 
30 ıo 

2009 82 
2 28 

150 74 

Be!J kaleme alt 208 13 
Miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve Uk teminatları yukarda yazlu beş 

k:ı.iem ayakkıbı realzemes! 19.8.942 c;ar~ambıı. günil s-ı:ı.t 15 te lst!l.nbul • 
Tnk.5'.mdc J. ;.:,a. Al. Komi!ıyonumuz::a. aç•';( ek'3ilt'll~ il~ alt'lı!ı·ttrr. B~;ı • 
kalemin bir .ı•eda ihalesi caiz olduğu gibi ayrı ayrı v<}ya birkaç kalemi-. 
n 'n bir arıı.d'l. ihale!!! r.alzJir. Şartnamesi p:ırasız herg1.lıı kon 3/J:l.J n•ız. 

da•~ aımır. NUILune görüllJr. 1stekiilerin va!lik1 va temln:ı.t me~ttıı;:> veya 
makbuzlaril~ eksiltme gij:J ve aa!l.tlnde komlsyoııu-nuz:ı. gZll n'l:ıri. (3235) 

''Şimdi bar garsonlarından ve Sil.- r 
dık adamlarımd:tn biri heyecanla. ba.

1 na geld.iı barın etrafında. şllp'.ıell a. • 
damların dola'.jitığ"ını söyledi ve bu ı 
gec~ sahneye ~ıkm:ımaklığımı ısrarla. 

1 

rica ettl.llalbukl,NnnkLnln en meşhuı:- l 

RSA"\ ·-BO 14,80 • 14,40 İstanbul at yarı.)armrn 
zenginleri vu Hong • Kongun sayısız 
para harcayan çiftler! bu gece: bizim: 
bara ~eleceltler, Böyle bir gece sah.. 
neye çıkmamakla ben bir ııey l.:aybet.1 
mem .. takat, sizler büyük hisseleri • 
nizden mahrum kalırsınız! Bana ka. 

31.7.942 MUAMELESİ tahminleri. 18,00 program 18,03 Rad 

Londrıı. 1 Sterlin 
Nevyoı:-k 100 Dolar 
Cenevre 

l\ladrit 
100 Frank 

ıoo re~ta. 

- 6:'24 1ı yo dans orkestrasının her telden pro 
129.20 gral"'lı 18,45 Radyo çocuk kulUbU 19 

1

30 Haberler 19,15 Serb:ıst 10 da!ti~<~ 
l:?,9376 19.~5 Beraber şarkılar 20,115 Radyo 
30 70 

~tolüıolm 100 hv~. k1 . Sl,16 1 gazetesi 20,45 Beste veşarkılar 21,00 

Tlyen • Fo birkaç gündiır kendi lırsa., bar etrafını ve hatta içini sıkı ©Tvelld.du~.lL 

konuşma(ana eserler)21,15 kanuşma 
22,00 Radyo salon orkestra.al 22,30 
Haberler 22,50 kapanış. 

kö«ld\ne neden gitmiyordu! bir tarassut altına ald:rmaltsınız. Si. l tkra.mlyeli %5, 938 22.50-.-
1'"eden Çinliler ma.hı.UesLnde bir vil ve resmi zabıta memurları, şilp. ı İkr. Ergani %5 933 22,20 -.- lsta.ııbul llçüncli tere. ml"murhığun. 

l.iicUk evde otunıyordu? heli müşterileri bulup yakahmalı ve 1 %7 1/2,933T.borcu Tr. 23.6:> -.- dan: 41/8201) 
Buna arılamak gnQ bir ı, değil • dışarıya çıkarmalıdır. Bu gece bar. %7 1/2,933 T.borcu tr.3 23.30 -.- Mukaddema Beyoğlunda Ayazpa • 

dl: Tom90n serbest kalrmştt. Şüphe .daki hlssenlzln, r;<imdiye kadar al _ % 7 l/2.ll:-1:' l.::ıorcu t.r.8 ?.8.80-.- ,,ada GUmUşsuyu caddesinde 495 No. 
yok kt, bn lıt U:zerinde ~ ürüyecek ve dıklarınızdan çok daha bUyilk oıaca. Sivas . Erzurum 1 19.95 -.- lı Alasa aparttmanında mRtmauel 
Tlyen • Fonun blitlin dolaplannı, ğmı sanıyorum. Slvas • Er:rurum 2. 7 20.- -.- Al içi yanmrta mukim ilcen halen o • 
entrflmlarını meydıvıa çıkaracaktı, Bütün bu dü~üncelerime rağıaen, o/o ~. 938 Haz..tatı Z'l ..00 -.- turduğu yer billnmiyen Andra. Jorja.. 
Tlyen • Fo bunu biliyordu. beni sahneye çrkmaktan menedecek %7, 1941 D. Y. 1 20.10-.- Ll\.mberllyapinin ııallye dördüncü 

HAdlııenln ııon safha.'ı çok heyecan ba.~ka bir sebeb ve tehlike varsa, ak. %7, 1941 D. yolu 2 19.73 -.- ticaret maukemeslnden aldığı 15.9. 
h ve beyeeanh olduğu ka.dar da. teb. ş!lM güneş batmadan önce bana bil. , Anadolu D.Y. Tth 3 51.50 -.- 941 tarih ve 334/40 esas No. 1ı ııa.mı 
Hkellydl. Tlyen - Fo, Tcmuçlnl gene dirmenizl rica ederim . ., .Aı adolu D. yolu % 60 30.70 -.- muclbince 935 senesine alt beş ayhk 
ıı.Jdatmıııtı. Ttyen • Fo ı Merkez bankası 154.50 -.- ve mahiye 225 liradan tutarı olan 

Tlyen • Fo: Ttyen • Fo, bu mektubu sadık u. Anadolu D. Y Müm 62.- -.- 1125 Uranın maa faiz ve masarif te_ 
- Bu 11efer Temuçln benden lntl. ı:;ağile gönderml!Jtl. lş bankası nama 15 -.- mini tahsili zımnında mutasarrıf ol. 

kn.m almnğa kalkı,ır&a, çok ~erimle Ak,ıı.tn ıı;une, •uya dil,unceye ka. I tzmır Esna.ı • AJı.all a &.10 duğunuz Kandilll mahallesinin ha. 
bi?' hnre1cet olıır runa, bu işte do be. dar ce,·an bftk!ly.-ccl<ti. l tm&r Ban.it.as: b1ae n.- -.- mal soka.ğ"ında eski 10 ve yeni 18/1 
nim suçom yok. Bn ııefer de bE'Jli Uşalc Çlnlller m~hallMlnden çıkar. Aslan Çimento 10.- -.- 218 kapı numaralı maa. bahçe bir 
lngill:ı:ler knndırdılar. I ken, 'flyen _ Fo öğle yemeğini hMliz Aıııa:ı çtmentc ınUelSi& 6.Ml bab hane Üsküdar icrasının 598/942 

Diyordn, I yemişti. ı Şark değirmenleri 6.- -.- numaralı dosya.sile vaki ışarımLz U. 
lngilb:ler kandırdılar sözü de ne Tiyen • Fo u,:ığın nihayet tkl sa.at İttihat değirmen. 27.70 -.- zerine haczedilmiştir. Bu haczi? kar!tt 

rlemektı ': ı;onrıı. döneceğini vo kati, müııbet bir T. ıuııııUı maden. 18.- __. bir itirazınız olup olmadığına. dair 
Şu.ngha.Jın büylik blr kuıwnın a - eevap getirooeklnl umuyor!in. l.J'.ı 8 T. bonolan M.- - tanzim krlrqan 103 lhban lkametg4.. 

sa.ylıtlnden İngiliz "Zabttıı.sı m~~ul de. (f>eıınmı ıınr) 'l'tlrk U. Tiyatro 69.M. _.. hınızın meçh1lliyeti haaeblle tebliğ 

!:'il mlsdi '? lst. Umum Sigorta 29.- -.- edilemediğinden merciin dosyada 
O halde neden Toml!lona çıı ııma.k ZAYİ - Nüfus '.kağrdınn zayi $1rketihayrlyt 26.- -.- mevcut 7.8.942 tarih ve 286f\/42 nu • 

":lbast v~ lmktınlan verllmiyorjııT ettim. Yenisini ctlcsracağımdnn Şlrketilıayr1ye temettll 30.- -.- maralı kararma istinaden tebligatın 
N~en Tl~rn . Fo gibi bir fettan eskisinin hiikmii yc:-ktıır. Rıhtım tahvill 15.60 -.- bir ay mUddetıe ve UA.nen ifasına ka. 

kadın :aıbltudan bu derece himaye Yeşildirek Riistempasa ı.okak i tat. Su ta.llvlli 5.10 -.- rar verilmiştir, ı 
gilrU~ ordu~ No. 1 de mü~teclr Ik>ldr Öna~. 1 let. Sll l11IM. 1.- -.- Tarihi ilandan itibaren işbu bir av 

Bunun sebebi ma!Qmd·ı.. kı§acıı. Nlrk bOreu l'r. t -.- 24.8~ içinde hacz~ karşı bir itirazınız var. 

ın atalım· nus. ·lapM harbi yeni il Dr. İbrahim Denker .. 1, Kay!!(!ri ve civan sa yazı ile veya şifahen 941/3200 nu. 
bitmişti. llı>r mı•mlııkette o'ı:Iuğu gl. 'IJllo elektrlp şlrketl hisse senedi 27.- marasma mUracııa.tla bildirmeniz la.. 
bi, bilb:ıss:ı Ş:ınghayd:ı. da yeni ~·eni Balıklı Ha!rtanfllli Oah.lliye MUt~-ı 0 zmıdrr. Aksi takdirde mahcuz gayri 
birtakııa ka:r.an~ ulıala.rı meyd'llla bas<ıısı. Urr gün saat 1.5 ten !toora aorao harici altın fiyatı Otl.aKt\ H':l!?tlnktı menlrnlUn usule:ı paraya çevrlleceğl 
rıl.mı tı. H rkes lcı-n llnl cğlene~yc Beyoi:lu - :\ftııc.'lmJI, S:ıkızağa.cı malumunuz ol!llak \'C 103 Uncu mad. 

fnhat• atıyor<lıı. 1 cadde ı (,oplulttt'l<me ıı;ok,tk "'in. ıs H.eş<tdiye 29.95 2!:1.M ı'lr. ihbarı mRk!lrtttn!l kaim olma.k U-
•ı'!tta.-c1a mUtl\I" bir ha~.'lla•ma ~~mi!lll Tclefon: 4246ıı ~ KUiı;e altın ın"Aını 3.93 :uı2 1 

., " " ----------------'• zere keJfiyet ilanen tebll~ oıwıur. 
1 Barlar, afyon evleri. r,a,yhane. c 4207 ı 

POKER 
TIRAi BIÇAKLABI 

Cildi tahri§ etmez, 

clidl yumu§atır. 

ff<'r yerde P O K E R tra, 

bıçaklarını arayınız. 

l • ~ • ~ . .. .:.ı. .. ~. • . . • , - . • t: ' - . -• 

Kü•,ahya vilayetinden: 
Ktitab~·a ır.emleket hastanesi yanındaki kömtirlllk bl.nasının pollkli. 

nıg-ı:. tahvili ;ı;u.palı zarf usülile eksiltmeye konuıınuştur. 
2 - Keşti bedell 1259~.4.6 lira ve muvakk:ı.t teminatı 914.SS lir&dlr. 

A.o.c:ak vekA.JeUn tasdik ed~ceği bedel esas olacaktır. 
8 - Ekaı~tme 14.8.942 gUnUne mUsadlf cuma gUnU saat 13 tc vtlA. 

yet makamında toplanacak daimi encümen huzurlle yapılacaktır. 
• - lsteklJleı in tckllt mektuplarını ihale saatındeıı bir saat evvel 

yauı saat ta::n 14 te daim\ encümen riyasetine vermiş bulunmaları ~arL 
tır. Bu sa.attım sonra tekill mektubu kabul olunmıyaca5t glbl postada va. 
kJ c-!acak gecıkmeler da nazarı itibara aımmryacakur. 

3 - Eka'.:lıreye girmek için ihale tarihinden en az UG gün evvel na. 
tla YntldUrlüği·ne mtlracıtatla alacakhrı ehliyet vesikasını ve ticaret oda. 
sına. kayıtlı '):luklarma dnır ves!l:ayı muvakkat teminat mektubunu tek. 
ıil mektuplar:La koymalar-. mecburidir. 

6 Ameliyat için !azla ma\ümat almak ve keşif dosy83ını ;örmelt 
lstiyıonıer he!gllr. daimi enr.Umen kalemine müracaat edebili ti·· ~ )r.;?) 

Yapı ve imar ı,ıeri ili~ı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksi!tmtıye konuıan iş: Radyo difizyon postaLarı Etlmeınt is. 

t.a.'yonunda:.u Emetör blllasmda yapı.laca.k UAve il'3 l>ura.yJ. yenl.ü.1 yapl. 
ıac'lk ambar l'lşa.at.ı işleri bazı tadilat ile yeniden eıtsılt:n~yJ ı;;ı\tıı.ru ıııştır 

Keşif bedeli 41332,01 ltradır. 

2 - Ek.•1Jtme 17,,, 912 puartesl gUnU ııaat ı:s te ::-l'afıa vek'.l.lctı ya ı 
ve !ma.r işieri ekeiltme komisyonu oC:asınd!I. kapalı z.ıı.rf usulile yıı.p:l t<.: :utır 

S - Ek.llltme şartnamesi ve buna mUtefetrı evrak 2)7 l'~ı yUz. yeı!ı 
kur·Jş bedel mukabııinde yapı w imar i§lerl reisli,tlııJen a.Lınoıbillr. 

4 - Eksiitmeye gire\:ilmek lçn atekLLlerin usulil daire.oln.:1e 3099.91 

üç bin doksa.u dokuz Ura doksan bir kuru1 m•ıva't\c:ı.t ts-nitnt v~: n~·erı 
ve nafia. vek.'ı.let!nde-n bu l' için alt-ımış ehliyet veSl\<.<ısı ibraz et:ne!erl 
l~ımdrr. B..ı vesikayı almak lçin iııtekillerin elHllt,ue t;ı.-lhi:ı.ien t'\t 1 
gUnleri harıc en az Uç glir. evvel bir istida lle nafta vekile tine mljrıı.ca ı.t 
etınelerl ve i. .. tldalıı.rma en az bir kalemde bu işe benzer 25.000 liralık bir 
iş yaptrkları:.ı::.a d:ılr i§I yaptıran idarelerden alta.nı} v~.:ı k,ı rJ.ptet nal-a-ı 
mu~<ta.z!dir. 

5 - tst~klllertn tcktte mektupla.rı111 ibate gthü Ol!!.'1 17.8.94.2 pn:ı.r
te:>! gUnU saat 14 e kaJıı.r eksiltme ko:nlsyonu rei3llğ1Jle ına.k' .ıı; ıı!.ılB. 

bllinde ~rm.;1eri rn.zımdtr. 
Posta.da ·>:acak gecllcmeler kabul edtimez. (8139) 

f>ev)et DemiryoUa rı ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhamnıen beclcll 1365 lbln Uç yUz altmış beş\ lira olan 350 (Uç vilz 
(!!l~)çiit muh:dtllif eb.ıta terUk(lO. ağustos 1942)pazarteai gllnU l!IDat 
(14 SO) on rtcrt otuzda Hııycarpaşada gar binası dahUlndelti 1<0,nlsy0:ı 

arıilında...'l açıl' eksıltme u.."lllile sa tın alınacaktır. 

Bu işe g!rmek isUyentl:rln 102 (yllz iki) Ura. 38 (otuz sekiz) kuruşluk 
muvakkat t.emlnat ve ltaı::unun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme 
gU.nU saatine kadar komisyona mUracaatları ıa.zımdır. Bu lşe ait §ı.ı.rına. 

meln komisyondan parası" olarak dağıtılmaktadır. (7923) 

• • • 
ldaremizuı Edirnedelci makine deposuna bir yıl içinde gelece~i tah. 

m.n edilen 5400 ton mader. kömUrlinlln V!\~onlari;ı.:ı b:>~J.ltılıp g-JJterlle. 
cek yere is•i! edilmesi ve gene bu kııdar kö:nUran lo'tD n 1t n~r~ veya va. 

gonıara yükh.tilmest işi 1.cttekllsine verilmek üzere 2700 lira mıı.tıaınmen 
bedelle açık eksiltmeye konmuştur. 

Eltslttm3 17. ağustos 1942 pazartesi ,.unu S&&t 11 de Slrkecldc 9. 
işletme aatmıılm~ komisyon.unda yaptlaoalttll'. B;ı işe giru~:ı: i>tlyonlerlıı 
20:'.'.50 lira m~vakka.t teminat yatırarak yukarda. yazılı g.i.n ve ııa.a.tte ko. 
m!Pyona gelmeleri • 

Şartna.ın'?ler paruuı ole.rak komisyondan verilir. (8199) 


