
atarlar, 
kaTayı 

kürekle 
•atarlar! 

AHŞAM POITAll 
au:a RICUl!. 5 IHiHVŞ'rt H * ro~TA KCTU~U: na - UiTMISCL AD.BS8: ANKARA ÇADDESJ \AKl1 vuımu - ı:ırr~tsl'l 

inönü Akademide' Duseldorf 'a 

2 tondan 
ağır 

______________ ,,.._ 
Rus 
Sefirlerinin 
Müta~atıarı 

BufL.t'JŞlK Amerikada'ili So\'Y..:t 
ııeflrl Litvinot C'ümlıur Ba11 

bnı Buxvelti ziyaret etmesi ile 
l..ondradakl So\ yet set iri Ha.laki
Dln tagjlt~rede melnwara 'ulyet 
hakkında izahat verm ı aynı zıı. 

mana teuclttf ettiği için boı mllıa 
eaat ~e mlllikatlara atfedHen &-

Güzel Sanat/er 
'5ergisini gezdiler 
MILLJ ŞEF, SERAMıK ESERLE
RiN SANAYILESTIRILMESI iÇİN 

Fabrika kurulmasını emir buyurdu18i-

Milli Şef laöall 'Iakallll ltaboHlne konacak kendi b6iıttlerlıııl &eaadk 
ettikleri •racla 

Belllcllllllaramu, rat111 llepellae de 
derllal 11qıaum11ıaı, Barbuoı il r11eu. 
••• ltlr•• ..... , ...... 11 ....... ....... 

Reialcümhur lılUll Şef .ismet in 
~nll, dDn 6!t!eden sonra beraberi • 
rinde rellkalan ıle vali ve beled.• 

• ye reisi Dr. Lütri Kırdar "e M a-'f 
Vekilelı Sıizel nallar umum mu 
dilrü T ,. rik r rat 

sini ziyaret buyurıuuı,larhr, 
ım ,eonn Cumın• ...... ~" 

Haıtayda g6rdüklerl çini ve seram k 
eserlerin Vedad Ar tarafından do, 
tetkik edilme i emrıni nnnışler. 
seramik esei'?erinin sanayileştlril " 

.<Devıum S tlnollde) 

150 bomba 
atıldı 

Ylzbl ıerce yan
gın va Dlolercı 

,aıuaa bomlrası dra 
bırallddı 

Hamburwa yapılan akında 
da 100 t.o;ı bomba atılmıtl 

1 Londra, 2 (A.A.) - ~iliz ha• 
va kuvvetlerinın AlmanyadR. DilE• 
sel dorfa yaptıkları akm son g.ln• 
lcr.ın en Şd.det.J.isi olmuotur. 00 d'l• 
kika süren akm Şehre cehennem 
... teşi yağdırmıştır. Yils ~eı"C.e 

yruıgın b<mbe8l &tJlmıl, bunlan bin 
terce infllA.k bombam taJEip etmi.t
t.ı.r. 150 den fazla 2 tondan ağır 
bombs atılın1tt.rr. Şehir her dil.ki .. 
ka sanll1ryor, patltyan bombalar 
dra!ı altilst ediyordu Akının tid
detmden Düseldort mUda.ftleri ıa• 
§Jnllll l a rckr. 

.Ak!n aon ha.ftaiar zartmda ya • 
pılanlarrn en eiddetliııt ve en tah• 
riı*in W .Bir9c* bava muharebe
leri olmuş, 4 Alman gece avem dtt
Plril'JJÜlf.til', 

I>iln Biindb lııgim tayyanlerl 
teker ~- J'rankfmt, HOIMlftl', 
Vl lhelıımbat\!ın Dserlade ugarak 
bcıınMhır atmJtl&rdır. !iadls t.,. 
yarel~ HolAnda ve şimali l'rlln• 
Uzemıde d .. muvaffaktVetll ~ .. 
lar va.pmııglar, hedeflere bomba'!al' 

x.a bir mtiddet enet a....... 
ga y:ıprlan hava taarruzunda '100 
tondan f-1& 17& bin ya.ngm "-n. 
bam kuDaıııldıft tahmin edilmek• 
tedfr. 

(Davamı 1 tlnclcle) 

Yakacak Of isi kömür 

Saffet Arikan 
Berline vardı 

Mıaırda Alman &opçulan 

Mısırda 
ingilizler büyük 

taarruza 
hazırlanıyor 

Amerl aa aıker
ıerJ de ba taarr&za 

ı,urall edecek 
Kum fırtınaları yüziin/Jen 

•on günlerde laartkat 
az oluyor 

Loadra, J {AA.) - Garp ~k. 
deki huekA.t ıtddetli kum fırt.malan 
yUztlndeıı çok durgun bir vaslJllll ar. 
zetmektedlr. 

Kara f&&U,eti en ~ bir llı&dde 
.,. bava h&Nkltı da malldat bir -,m 
IQettedlr. 

Dön kum tlrtmeemm lmmeaa JcAt • 
ıdlmut tıserlDe motteflk bomba ta7. 
ya.relerinden mllrekkep bir tetkll, 
blr Alman m1ılı ıataatmm bala • 
da&u kunet.le talmdn edllea bir ,.t 
boını.la•,.ı•rdlr. 

\'lil. ı (A.A.) - .lılmr oeplm'nLle 
.aJdba dnam etmeld:edlr. vHmatlb 
Komadan ıwıen bir habere sere 1ııa 
ltlkb J&kmda blteoektir. !ngttlz Jnry 

"tıerl kumandam genenl O!dnlelt 
m lnrrtttleır ~tl~ ban an 

..ıın mmtakamada tıoptamqtır. ın • 
gtıızıertn bu mmtak&da bGJtur a .. 
QMe bir taarruza ~ 
anlqdmakt&dır. 

Oepbe prfıllnde Amerikan k1lf'f'et.. 
terl de topluı.mqt.rr. Bunlar taılm 

g&melrtedlr. Yeıı.l t&arnıa Amed. 
lsalı a•kerlerlı Lle lft1rak .t.mMt 
muhtemeldir. 

-----------------------

(Yazısı 2 Dc!de) 

ark cepbc.dac!e -
Don nehri 

cenubunda 
Vahamet 

arHı 
ggua~a~ 

1111~ .. eua111111 
taarruzlara 11_... 

Ruslar şiddetti mu
kavemet gösteriyor 
Alnuuılann KrllMWMlor • 
Noora.iJriyi ~ .,_,. 

,allflılılan anlaplayor 
ı.o.dm, 1 (A.A..) - 4.lmeıııler .._ 

liıı&'nLd iallremetinde ealdr aı -
devam ediycırl&r. ~ kuıiıv eUeri 
burada fiddeW bir müavıemet ,e.. 
terfywı.n& da Don D ......... eaml.. 

buDl& vabam.et art.mattır. Deıl .-oe 
llolkovada ~ Soor,et ~ 
tt fUdar: 

"SoYJıet ataıan 8lndlıll Klıe ..... 
JI& - Sl.mliamık, Kuoev*a ve 9allk 
mmtak&lanndıa IM!detle lfU'f"fDIMar 
olmawtur. Dlter lı:Nlmlerde mllblm 
!llıdi.l9 ofmıuınp.., 

Tebltl'de 1sml seçen Kworı9*a. 

Roatoftuı Kalku7&~ pcıen flmea... 
diler hattı: 8a1*, N~. ita.. 

lllıpad -- -- ı.ttı Qzerlnde, 
IDet.kaJ"&, Doa Dlılll'l k&valndedlr. 
~ .... dl... babedlıre 
...... JDatü&,a ile cima wwpta bir 
noktada AlrnNdar 7eai n+Ntaııale 

t.unılElanm •rttzrmltlardlr. 
(Deftllll s ...., 

Fransada 
., ..... ltlr 118"•• 
laallla 111JU•am• 

datm.-em 
hemml7et blltun bütün zlyadelet 
tL Müttefik 'e nıibver ai)'a-.i mah
fillerinin bepsı mal!tellf bakmllar. 
dan mesel ye Sli.ka österdller. 

Yalnız J..lh lnofun Cilmbor Ba,. 
kanl1Je an~"11 bir çeyrek uat ka 
ılar r;ör~ü' olması IMmun bu 
müzakereden dyade bir ~ebHğ lc:iıt 
\11Ua geldj 1 sammu \eriyor. MU.. 
fibttan sonra etrafmı R 1an ga(e-
lecflerfn ıtaalleıiıle 1 lhinof ~;u,. 
rell eevap \'e1'11l' \e gazetecllerirı 
tcliı ve •d ~1erln.e tJ{irlk etm3' 
mittir. Londl'Jlda Mı:.i4'kl'nln de c:c1. 
dece izahat venlii n.i haber alryo. 
nn. Ba Jza.hatın neden ibaret ol 
dupaa bl '.aılyorus 

Aziz Milll Şefimiz akademi mil· 
dllrfi Bilrhan To:ıraklo profc örl,.r 
ve talt>beler tarafından heraretlı· 

iıtikbil olunma~tur, Akallminin 
bft ün şclbelerjnln çahımasını ihti 
va eden ıetılfde yeni yapılan ve 
Tunca dökülen kendi bilsUerlnf, 
tetkık ederek takdirlerıni bildiren 
Milli Şefimiz, serginin seramik ve 
tezyini sanallar şubesi eserlerinı 
ihtiyaçlannı ıı.oran Cümhurre.islmiz, 

Kargaşalık 
dağıtmağa başlıyor Malta uzerinde çıktı 

Bavamıuaıtaaa . . . Dö~t ayda Bir••··· •ıllwl, 

Her halde her iki konatmada <191 
harp du~aaaa bir 11ebep t.etMI 
t:ttitı acflıardır. Amerı'lm "aze•,erl. 
lert ba harp dnrumanon Rulc.r 
leln miblik olup olmadltmı ıuııa. 
rm11 '88l'all etmlflerdir. Ralbıf.d 
harp \'allalarma dair hatt& mih 
ver bJn&klannclan ırelea resmt 
haberler blle Ru•ı1ar ~ mUhı!l' 
bir d•nm ima etmemektedl1', .l•·t 
.. .._ esir saym ve ~nimet mlk
tan haldmıda pek e&mert davl'&" 
11&11 AllllUI ndyosa ba aa~lni 
ft1Jt.ıDamMJa .. ....,., tafstl&tm ~ 
ltemmi.yetll aet.IC!e e!de ed.11dlktctl 
soua •erileeellai bildirmekle ıktt 
ta etmlttlr. 

Dola oeplaealnde harb'n ~dt4 
llaklanc1a Londrunn bedhia elma • 
...... girllyorn, VoroaeJde 'Ra!t' 
.ılar ~ tehDJcede delillerdir. 
BIWds kelldlleri orada Ahnanlar 
.. bir t.ehllke ıe,ıuı ecll10rlar ve 
Don aellrialn ~ ulıiHne tekrar 
•erlelmll bahmaftl'f•r. A.,.lıda 
O. nehıtnln cJirwllnde 8itallaltl' 
nd lbelfne llerle:rişln c1urdatu, 
iter •tde yava~ladıl'r haber Yeri .. 
lyor. Yalnız Rmlar Roetotın C!ıe 
natMmda Sttallnin son kati emriM 
httals a,.ar udunnannı ,;tbl gortl 
a-=r•lal. Şiddetti mttaafns1ardn 
IMaindtdllannı. dU,mana ç~ 1;ft:vf• 
at •erdJnliklerlni resmi telllltfe 
... nnatat taylttvorla~ ds büt'bn 
"" ..... ~,....... 9(mU1lc19 

Yellf ment1eN ~lrten t1a 1-Jt.. 
Ht1Dlyor. Ba ,_ı mew.nerin 11tte
el ~ ı.. Wlt c'leıt'dlr. 

'8tVUbS~t) 

Yeni iran kabine- KömUrUn kılosu 9 kuruştan varılacak 382 mıhver tayya- lld ouı , ...... 
Yakacak ofisi tarafın4an halka. Ticaret ofisi miimessillerile mal. • do u Oldu s•ni kuruyor odun klim6r, daltltılmasına yartn- rökat ofi!'lf muhasl'beclsl Ratfdden resı Ş f 

• dnn itibaren bH'ı nacaktrı:· mürekkep bir heyet tömftrlerf aJ• 
l.ondta, ı (A.A.) - R6yter aıo Mııhrllkat ofisi muhtelıf yerler- mnk ve mukahilinr" verllecrk ma.ı 

Halid Ja ölii " ::Ja1ar IHll' 

ı •nsmm Ta.brandan aldlğı bl.r h., de-o gelen ve dt'poıfbtfo'k ydinden, d leri t i t k 0 ..... c1 • _ _. 'O klid e em n e mc zere r-ın a. 
, re ~re, yem tran kabıtıesi.rti sahi1Jere vılhlan 0(1\lnları, r Sofyoya gidecektir. 

{t\"&mti.9ealtana t.efkil edecektır. Kadıköy '9'! Ahırlcayu !'lablH r n 
tt"&n parlA..menlo!Jur.da KıvamU11n.J. bulunan 'eni depoora kaldınlacok 
•ana 51 Sftbeyıt 28 rey almııttr. tır. • 

Teıııeklrill edec~ tcıvam~alta- Odun. kömftr. bnyllill kfn meh-
el kabinesi. mevcut muabeden ı. r!'ıkııt ofisine sen\$ mikya ta mora 

alıkL'Tlnu yerine getirecek bir !Jf' .. :ı:ıtl r yapılmaktadır. 
ıilde ~l!$ReaJrtlr, Sotıı,ın h:ılkıı kol ~hl;la yapılma 

Amerlllada 
Temmaua '11 filep yapıldı 

l.oadra, Z (A.A.) - Amerika 
•:apar in'6at rekoru yapmıııtır 
femmuz avında T90 bin ton hac 
mtnde 71 şlJep yaptlm1'tır. Bu ?rj) 

'ar hazhıu:dan 4 gem\ fazladır. 

ını temin maks ehle her semtlc 
a,:r kaç bayi ola<'aktır. Odtınun çe
ki 1 huırilnku fiatln 2 lıra nok 
~anına satılacaktır. Kömür 9 ku 
ru!!t n sah~a çıkarılat'a'ktır. 

Son an1n$ma mucibince Ru~ar·~ 
ndnn 25 bin ton komüriln Türki 

\'e~·e lhr:ı<-ına miı11:ıode edilml ti 

Mersinde dünkü tören 
......... ~-------------------------~----'!"""o-··---------Deniz Harp Okulunu bitiren 

gençlere diplomalan verildi 

Norveç 
sahillerinde 
AIDlaaıar blJ Ak 

ullerl maaevralar 
yaptı 

Sıtokholm, 2 <A.A.) - Non·eç 
batt kıyısı boyunca ve bithaaaa 
Kristinnsud çevreaıe l'rondheim 
c~nup bat m1a bUyUk asker! ma • 
nevral T • ptlm !jlIT, 

Manevra mevzuu, muhtemel dllş 
man -:rlcartma barcketlerin:n ptıs • 
kUrt.ülmes'rıe :üt bulunuyo~J. Ma 
nevral!lrm devamı mür.ld tinoe btı
tlln deniz mfinakııl!tJ ve bahk av
lnmak yasclt edilmişör • 

Mai ski 
lnglltı genel 

IEarmar ıreıerlyle 
glrı,11 

Merılnden btldlrildlttne g6re, 
lenfı harp okulunu munffaktyel1e 

olllren Te donanmamıza iltihak e'" 

rteo ıenc subaylara. dftn merasim 
le dlploma1on •erllmlttir. Bu mft 
nasebeUe den1z harp okulunun 186 
ncı )'il d6ntlm8 lnıtlanmıfbr. 

ll.ferulmde, Mareıal Fent Cal
rnak adına G nelk1Jl'lllaydan yar 
bay Terlik Sıımurkat. MID Mildafa:1 
VekAJetl deni• mllste19rlıl1 ad1aa 
da yarba7 Salim Dorolr buır bd 
lunmQflardır. 

vatanımızın kara. deniz ve bavala• 
nnda 'kahraman miillelimlzl tem~·ı 
eden •e mul f:ıza ı uiırt\Jld• hl; 
bir an lereı1dild ö tenneblzin se 
ve '•· <'anımızı verece!Umlz şan]• 

ı.ancajımı«ın altında başlıyoruz .. 
diyerek merasimi oçm~ır. Mektep 

Benıe, 2 (A.A.) - Londradan 
müdllrll, genç subaylara diplomata Tribwıe de Gene\Pi! gasetdine bit. 
nnı verdikten so!ll'a. and içllmir dirildiğine göre, dün lngiUıs me • 
tir • buelarile .görüşen Sovyetıerin L-on-

Okul m8dftrtt Nevres Tlmer. 
.. _ Ba,E(lnktl t6renlmfse, Mtl•li 

Bunclan ııonra bahçedeki Atatürk dra blyllk elçl8i Maiıııki, aym za • 
blııHlne oeleak k nulmut ve bir ıre manda k&b ne erkAnı ve geaeUrui• 
clt 1't"91DI Japılarak merasime son j me:y ilyelerile de göröemel6 yap • 
•erllmi1Ur , DQDtır. 

• 

Malta, 1 (A.A.) - Dün Malta 
bzerlne dört dtllman tayfareai 
dUşlirlllmtlıJUlr. Malta Ur.erinde uç
mak isteyen düşman tayyarelen 
Britanya ta.yyar~lerl gijrilnUt' g6 • 
rilnmez geri dönmüşlerdir. 

Malta üzerinde dil§l1lan bava l!a 
rekatının hafii'lemeaimn aon zun~ 
tarda verdikleri ağtr zayiattan i
leri geldiği tahmin edtlmdrtedir. 

Nisan ba'Pndan temmuz eonuna 
h.dar .Malta Uzertnde 382 mihver 
l ayya.re5' diifilrlllmtbjtllr. 

liri inat~ Bulgar aıldı 
8ofya, 1 (A.A.) - Fesatçı AlltOD 

Proutkin ve arkade.şr Peter Pertrotf 
dftn Varna cesaevtnde uı.ımıtJ.ardıı'. 

Olermaa&oFenand, 2 (A.A.) -
Ofi: Öğren ldiilne göre, da ar 
leden 90m"a eaıat 16 da, bk komti
ıriet bdm bOy\lk caddelerdetı 'b*" 
rinde bir yiyecek mağUMı önlnde 
bekliyeıı hallEa pıqıap.nda beJano 
nemeler! ~;tmakta ve nutuk lllS ,. 
lemekte)'k~. Uç pollıa memura bu 
kadmı teTkil etme k.lstemi Icr 
Jt'alrat bu esnada, ka<lma refakat 
eden Uç ~. mUdahal,. ederek 
el sillh atmıştır. Pol'slerden ikisi 
ağır yam.la.rııru ttr. Birlst, gıspon. 
cen yedi ktırgun, diğeri .kamından 
ild kurşun yemi,ıir, Bir Aman u 
keri varabrhr. H2lk arasında d 
l-Ir ki$i ölmüş, altı k' i yarat nnı 
tır. 

iaşe teşkilAtında bazı 
yolsuzluklar mı olmuş 
Bir takım dosyaiarın gizlendıği, bazt 

evrakın yok edildiği söyleniyor 
Bu sabahki "Yeni sabah .. gaı... esna ında müJk 1 ta maruz k 

e~inden şu haberi aynen alıyoruz: mışl rdır. t ı. a f{lire, bir t:I• 
kım do J r ız enmek Is enm 
ve b zı evrak da ortad n yok ed 

Mutğa tn,e leskiUHının beledıye 
ye devir ve teslim muam leleri e 
nasında bir eneye yakın bir t • 
mandanberi hali faaliyette .buluna'1 
fa.,e tefkiliitında bazı yol uz hare 
ketler )apı}dıAını tahmin e tirec k Yeni v•. f 1 r_ n leten bele 
sebepler ortaya çıktı~ı ileri sürll! d ~ e ktı:ıı t mu . rl u kadromndr 
mektedir. ki ~murl ın ı şe memur annele 

Tahkikata sare evrakı te ı m aı- evrakı t rm l k için mltet.ddtt 
mak nııere mü1 ' ı şe mnd rl 1 def lor v kı ric J n tı'af edilme 
ne gelen ve burada yeni v z'f r 1111 v ı te Jır.ı edecek -111'
al n B t-d v~ tktl t Mlldürl ı lar tevzi ı r. n rınf'ft -.r · 
te)ktl ti, d vri t 1 m mua e e rı, (J.leMmı S lndde 



rlAFl A SOHBE 1 ! 

ta· söz erine dafir •• 
Ala sôzlcrlnln manül.m \'C mahi) etleri - gençlerin bir kusu 

ru _Topyekun ilırnçl - Ozlü Ata sö;ı;leri. - Soysuz Ata sözlcrJ
Hodk(ım, .sny~ısızlık ve emniyetsizlik - Eski kitaplar \'C mecmu· 
atar - bir kaç kıtap - Keyfin ıyi mi? Adamına söre - Yalan soy· 
lemeJi mnm:ı, kubhe~ı;ı; bırukmnmıılı - Gelin çıçek, her dediği ger· 
çek. kn~·mana yılan her dedllıi yalan! - Devlctlh e dokun geç, 
fıknradnn sakın ı.ıcçl - Kadm mı en iyisinin Allah bcllısını versin! 
Yur tekmeyi rıı•sin. 

Yazan . Mlnir Sflleyman Çapanoftlu 
Atıı sozlcrının tcr!ı ~ e\j, sos) ııı hnllü iktisadi ııınhi) ellerı 

\"'lrı1·". J' k. I, ne kadar )!17.ıl, ki, gençler Orn'!!ınrln eı-dııltnn kaJmıı 
bir lnkım t:ıt' lcrimlzııı, düo;lurlann konulmıısındakl hükmünü 
anlaınıy:ırak. Al.ı sözleri!~ birlikle lisanımızdıın çıkarıp atmak is 

ti)oı lar, Ikın top ) cb.Cın birden ... H:ılbu ki Alnlnrımızdnn kalnı. 
ıidetlerin, örrıcklcrın, tiıbirlt'rııı, nnonclerin, ) ine c.nlar111 kullandık 
l:ırı ıhareleriu, 'e niİr.ıyct Ata sözlerinin ayrı ayrı kiymeti, m!'ı· 
niısı. hilvivt'li, irşad Ye ikaz Nlici nı:ıhiyeti vardır. Bazıları hakkın 
,.e hnkik:ıt iu ıır derece sa)ğı) :ı lil) lk olduğunu gusten·n, insanı 
sa~ rcntlışliğı.: \ c lıırbıriınızi iyi görmeğc lcş,·ik eden gfı:r.e\ söz 
Jerdır. Bazıları da, \cf,ıkürlığı, doslluğu. fazilet ve haysiycı daire 
sindcyoşıını:ı) ı, doğruluğu, l) ilıği öğrelcn,kimscyc boyun <'ğınedt•ıı 
lıa~knları:ıa vlik olın::ııl.ın ~·nşamayı fa\·siye eden özlii ve ruhlu 
sözlcrdır. 

Bunlurın hemen hepşı bır çok ıecrilbclcrdcn, hir çok ııcı \c 
acıklı \Dlwl.ıı d:ın, hır çok lıiidi~el<'rden. bir sürii sevinçli vnk:ı 
l:ırılnn oıu .:ı ulu un , ırfıın hazinesine mııl olmuştur. l\lamnfilı. 
şura~ın1 do ıtirnf clın<'k liızımdır ki, Ata sözlerinin içinde özsOz, 
nıh~Jz, iusııııı lıoılkıimlığa, birbirimize karşı sn)gıo;ızlığn ve em 
nıyetsiılljJe seYkcden. viız üt10!;'1i ve hnyasızhi;ı körüklcHn liınar 
da vardır. P.ıra km·l'etlne inancı \'e saygıyı, inoı;ıınlnrn karşı 'llılmii 
ve talıakkiımü meşru gösterenler de olduğu gibi. 

Len kitap!Jrda, gazetelerde gördfığlim Ala sözlerini lopladıın. 
(1'e\·adirülzlircrn> dnkıleri eledim, (Haşim Yeli) nin (Alasö7.leri) 
nl lelkik eltim. Y:ıznın ve b::ısma eser1erle, lôgnt kilap1ıırmdn rast 
lachklnrıını kopile clllm. Eski ve yeni mecrnualarcln gördilklcrimı 
yazdım. Aşnlh yukıırı ııl'ı, yedi bin kadnr Ata sözleri topladım. 

Sonrn hunları lılrer. hircr inccJedim,. içlerinde bir hayli her 
h.ıd, soy.,uz ve kö!ülilJHi söyleyen şeylere rasllııclıın. Ve .\t:ılarımı · 
11:1 öl'liıt ,·eren, lıa~·rıtı gösteren, ,.e her bin bir hnynı dlisluru 
oıan Jıu glizcl süzlcrlnln içindeki molozlıırı. ç:ıkıllnrı, _ Bir ke 
lime ile - ıı"rretc liiyfk olanlarını nyı.Jdııdını; ıı~Tı ayrı tetkik 
e:tim, Bu işi Ynpnrken, (Reşitpaşa zfıdc Akif) adlı bir ziılin kii 
çuk, nncn.k rn sn) fnlık bir kitııbından is•Hııde etıiğınıl söyle· 
ınez .. cnı, lıü) uk J>ir haksızlık etmiş olurum, Bu znt da bu mini 
nıınl kılap he ,kınrln a~-nl uslılü takip etmiş \'e bir takım tas 
nlfler ynı>mıştır. 

Onun toplndıklarile, benim topladıklnnmtfnıı ra ısele nn 
kıUcr yapıyorum: 

lıuıanıara ltBr§I zulmu ve tahakkUmU meşn.ı 
g&ıteren ata e6zleri: 

Büyükler ı:ulmeder, yalan nöylemez. 
Er ol da bao yar, 
Ağalık vermekle, ytğltllk vur.maklııdır" 

• .y. .y. 

Akraba, t-vıa.t, ana ve ba.ba hakkmdakl flklrlerimlzl ve 
mua.meleJerJmJzl gösteren ata sözleri: 

At Ue a.vnıda ln~n olmaz. 
Ortak gemlaf yUrUr, elti gemlsl yllJ'Umez, 
Kıı.<lının saçı uzun aklı kılla, 

Oğlan doğuran Uvtln!Jtln, kız doğum.o dövllnsüıı. 
J>Unya) a dayıuı:na, kanya gth·enme, 
ttte vefa olur, avratta ,·o.ta olmaz.. 
Gelin çtpek, her dediği gerçek. 
Kaynana yılM, her dediği yalan 
Akreb etmez a krabaıım akrabaya ett~n. 

:(. :(. :(. 

JU!§veti, ırttoayı tqvik eden ata sGt.ıetl: 
ÇolJ&n, köpeği gibi no yer, ne yedirir. 
:naı tu•an parmıığı;ın yalar. 
VerinCfl kırkı, gidor korku 
Yn.ğmur ynğurl<cn kllpUnU doldurma.ğa. bak 
lsUkamet mab7.ı cinnettir bu oılilkU mlllete, 
Devlet.6 yaranm11 yoktur 

:(. .... 
Kac.ın bo§nmayı ehemmiyetsiz bir §eY gibl 
gOBteren ata sözleri: 

Almak fars, bopmak atınnet, 
Elim! Mllasam ellls1, ıı.tunı -.llasam tellisi! 

.Ama.ayanın bardağı, biri olmaus bir daha! 
Kadın rmP ı:.ı l31stn1D Allah belAııını venin. Vur ıekmyt ıdhln ! 

Hodg4mlığ: t~lk eden ata sözleri: 
Ben &dlllrt.ea aonra taş o.tllnde taş kalnusın! 
Gemhlrt! kurtaran kaptandır, 
El iÇ1ıı )aıun& nArA, yak ~buğanu satanı ara! 
E.I Jçln ağlayan lld g6ulcn çı.lta.r. 
Can IJ(:nlru cruıını. s;ıkaın elin canı! 

Kendi aerdlınc bak, lhann gamını çekme. 
(]lhan tntupa ~lnd" mkl bir ha111nm yok. .y.. 4 

HAyat .br.kkmda ka.yıtaızıığı i!adelcndlr<ın nta soz:lcrı: 
Peynir ekmek, Jıazrr yemek. 
~1 ylyeceflnl bugiliıden cWtünme. 
Dünya ~1.ttedlr. çifteyi nmyan da köpektir. 
ffiibeğtooo cam yok ki ne yOOlklo bellt oa.un, 
Bugün buldum bugüıı )-ertm. )"ftnna Allah kerim. 

~ .... 
.~tta temiz yapmak, dAr11llt. kalmak tıra:rerııerf 
caydıra.cak ata .s6:z.lerl: 

DüııyMla ya :ını&li için Uç tcY JAzım: İdare. ctubara, ı11ud.ıra, 
Doğru eöylly.Mıi dokuz köyden kovarlar. 
tcsti31.kıran ela, suyu getl.ren de bir. 

~4 .. 

:.YilzsUzlfl#o, çeolt çefit ahla.ksızlığa ve nayasızlığa aov. 
kcdım ata &az!e.rl: 

.Blr gllnJIUc beylik bcyllkt.lr. 
Kıl btr hile, al bin akçe 
R:ı.h&t olmak 18Uyar. aatır. kör, dllsh o1maluhr. 
&Ttmda ywıuır1a lriıfowt yok a.' dönUve.r. 
tnümD yo do bağtnı sorma. 
Az ver, çok yalvar. 
Koyfln lyl mJ 1 Adamına göre. 
Ne bilirim, ne görilriim. Bundan lyiM yoktur. 
nır ndım gf!l'1 gld<ın tk1 adım lerl atlar. 
Devletliye dokun ~ 
Fnkamdan •km l"Ç. 

Ar, narnoe ve bay&J! ula oyleme be9ap •. 
Etme uyl ömrttnU blr b6M eyle lntlfıap! 
Kapıdan kovolsnan. lıacıadan gtrmeğc ~alış. 
•flftılle 99 _..,... ~. 
1'91"Ma aç, oradan lutt. 
Priia ;r...._ VM'lnaD 6Cll de bir &4iı.UnÜ kapa! 

(De\amı 3 üncüde) 

Afyon: ı (AA,) -T1caret Ve• 
kiti Dinarda lsp:ırtn ve Burdur 
vfUileri ile görllştilkten ve vilayet 
Jerln1n vaziyeti hakkında i?.abnt 
alarak dtre:<tifler verdik ten sonr<J 
Sandıklı istasyonunda Kaya Kay· 
maka."!lmt P.ll"ti ve belediye m!l· 
messHleıini kabul ıle rröı"ilı:;mUştUr, 
S!lat 15 de P,elırimlv. gelen vekil 
,;fl.li ve bclcdh·c reiGindcrı rw.ı.h"ııl 
vaziveti • gıda :naddclerı fintlan 
hakkında malumnt almış viluytt· 
te ye'.'lı kar:ırl.:ı!"•o hasıl c1 t iğı ne-
tfoeleri eormuş ve direkifier ver· 
r-iştir. Parti ve ticaret ocla.sı hey• 
etlerinı de kabul eden VC'kf 1 c:ar• 
f;Jyı gczmis. Halk ile konuçmuş ve 
b!lhassa gıda mııddelcıi fiatmt 
tekik etmi.5ti!'. Nebati yağ imalat· 
hanelerin: fiv:J.tlı.nnr ds:ı gifaden 
geçirmiş ve sonm Silova giderek 
onda d:ı silo mesaisi huk'kmdn. l· 
?.nhnt alm-ş ve .. aat 16.30 da Er· 
kişehire hareket etm'ştlr. 

-- ---()---.- - -
Bir hırsız bir sene yatacak 
lstanbul clhel:lndc bir gnrajdau 

malzeme çalan RU.stem adında bir 
hırsız bir sene mUddelle hapsı: mah. 
kQm edllmlşUr. 

-()-

48 ihtiyari tramvay durağı 
kaldırılacak 

Tramvay seferlerinin tanzimi ı~tn 

ihtiyarı durak mahnllcrl yeniden a. 
zaltılaenktır. Şehrin muhtelif semtle. 
rinde 48 lhtlyart durağın daha kal • 
dırılacnğr sanılmıı.kUıdır. 

Bir genç kız. balkondan 
dü§Üp öldü 

DUn gece B"yoğlunda fed blr ka. 
za olmuş, YUksckkaldınmdn Gayret 
apartımanında oturan bir muoovı a. 
ilesinin Roza adındaki genç kızı bu. 
lunduğu katm balkonundan sokağa 

dUıımUıı, parçalanmak sureti! ölmUş. 
tur. 

---0----0-

ıj: Mülga bölge iaşe mildllrti M!lm. 
taz Rıılt ticaret vekOlotlnln daveti 
Uzerine Ankaraya gitmiştir, 
~ Fakır allelerln çocuklnrınıı. yapı. 

lacak şeker tcv:zJaatı önUmUz::lckl. 
hafta tçlnde başlıyacakt.tr. 

" - ----<>-- --
Suadiyecle balo 

Beşiktaş Çocok Esirgeme Kuru· 
mu mcnfa:ıline 5/Ağusıos/1942, 

Cnrş:ımba günü akşamı Suadiyc Pi 
liijındıı fcvknlii<le bir Balo tertip 
edilmiştir. Fakir ynvnılıırı sevin· 
rlirmck fo;lelenlcr cJıı,·eı ediliyor 

Saffet Arikan 
Berline vardı 
Berlin, 1 (A.A) - TUrklycnln ye. 

nl Berıln elçl.61 B. Saffet Anka.o 
cumartesi akııamı Berllnc muvasalat 
etmiştir. 

Alman ha.rfctye na.zırı M. Fon Rlb 
bentrop hAlen BerUnde hu\unm'ldı. 

ğından bllyUk elçiyi Tcmpelhof bııva 
meydanrnda protokol mUdOrU orta 
elçi Fan Doernbcrg lmrşılnmtştır, 

TUrklye mıı.alahatgtlzan bUyUk el,. 
çlllk mUste§arı B, Kemal Nejat KL 
vur ile bUtün elçilik memurlıın dn 
B. Saffet Ankanı karşılamak Uzere 
hava meydanına gelmişlerdir. 

yorsuı. ya ..• Bıığrn yukar ındnl.i.'' 
diyen bir köylü gibi. mahsus ga. 
y~t lüi;ayd b 1T tavır t.aı.,nnrnk ba • 
na şunları söylemi. ti: 

- tlmidin ilk balo elblsesilc 
resmi, J.-ızımm bu hali o lı:ndnr ho. 
t>urna gftti Jd, bu hatmt~'l tcshit et 
tlmıekt~ kemlimi alamadım. 

Sabri bu levhndruı gözlerini a.. 
· yırnıa.dan: 

- Çdl< gtU.el batıra, decli. U • 
micl fe\ kaJMc gü:.ı;el bir gene kız 
oldn. 

1'·ainıenln siması. tatlı bir anne 
lcbessUmU ile u.yclınbndı, Snhrlnin 
dilı:ıtineesini "gnliba" kelime ile 
tn"<.llk ettikten sonra: 

- .,.e,kalfı(.'e kelimesi, diye İ· 
Jave etti, :ırtık olur olmaz yerler. 
<le kullaıııb knllnmla 00.~'tı.i:rıla~tı. 
tlmid için bask3 bir "-ıfnt bulmnk 
liizmı. Jlem oUırsanız a canım, :(). 
n'Jd bir 11.rkada..,iyle gezmeye git~ 
ti. 1>&, ba~ !k<>nuşncak epey vakti 
miz \1'r. 

- Snhned<-ld heyecanı gt"!:tl 
mi! 

- '.l'anuunlyle... Fakat r:anne. 
derim mavftffakiyet ona biraz 
68rsttr. DUıı aksam oda.sına gir • 

BMustata Beyefendi Hazretleri birden
bire sinirlendiler. Benaenize karşı 

ağızlarına gelen küfürleri 
savurmağa başladılar ve akaiJinde de,, 
el .... n .• l\lOMEŞllUT sulh '<1za 

mu.hkemcsinde 1 <la\'8ct 'e 
2 &uçlu \'ardı. Da\'ııcı ihtiyar gvı· 
liılilü temiz kılıklı bir zattı. Sol 
~ımnğı ~·~nıi;ı \C yurı!mıştı. lSelliy· 
dl ki. burasına hayli r;lıldetti bir 
J umruk J onıl~ti, 

Su!;lular ise b:ıba ile oğuldu. 
Her ll<l!>i de tem'z liıyafetll, dıl· 

ıli üıvırlı idiler. 
Okunan tahkibt e\Tnkından nn. 

ln~ıldığma göre; baba ile o~ıl, 
davacı .Mtinlrin Süleymıuıi3 etJekj 
c\ inin alt katında ldracıdır:nr. 

Geçenlerde Alinin daire indekı 
eleJ;:trik te>iMtı birdenbire bozul
muı; ve karanlıkta kıılnu~lnrtlır. 
T~i·ntlnrtnnı saati MUnlrin Wıi • 
rtsiodc bulundu~'llllda.n hakm&ık u. 
zere gitmişler, fa.kat MUr.lrin dni. 
ıesinde kimse ohnn<lığından bunu 
ertesi gilne bırakımşlarihr. 

J<~rtesi gün Ali ile oğlu Mustafa 
alı~am lizeri erkenden e\'e gelerek 
elektrik sn.sfüıe bakmak Uzerc lUil 
nirin dairesinin kapısını çnlmı~ • 
lnrdır, Kapıyı l\liinir aı:mıştır. Bn~ 
bn ile oğul elektrik -.natlnc bakıı 
cnklannı söylemişlerdir. }'aknt 
l\lünlr mihnu.naat etmiş ve s1ddetli 
bh kavga koptnu~tur. l~e bu ara. 
da ne olmuşsa olmuş \'c Münir ,111. 
\"1lc.ı, ha.ba oğul da suçlu olarak 
mahkemeye verilmişlel'(llr. 

Hakim. usulen ilk söztt cln\"':.cı 
Münire verdl E<>kl bir tstnn•>ol 
efendi 1 olduğu şi~>heslz bulunan 
l\lUnir, gözltikl&inl düzeltiıı, bir 
Un 3ks\lrfilıle ~ı ayarladıktan 

sonrıı: 

- 'l."fer:ıdi • diye ııöı.e başlatlı, 
ve Alinin oğlu Mu~tafayı ı;füıte • 
:rerc.'k • bu !Uustafa. beyefendi hu. 
retleri, altşa.m ,·akti l:lendehan'? ~ 

nln l::ıpısına geldiler: 
- Elektriğe haJmcağım, bmtıl 

muş. Eğer saat bozulmı değ15tire. 
crhrim. dediler. 

Bendeniz, acizane, yangın olur, 
:r.eJzcıe olur, \'elhnsıl her nevi lm-
7.n tar bu elektrik yüılindeıı nc~et 
c<ler kanıı..'ltinde buluncluğnpl için, 
1Uustnfa beydcncll hazretlerine ... 

- Oannn bu im.dar in<'elmenlze 
ne lUzum \'ar. 

- Efcndl;n, bendeniz ••• 
- Kavga ederlten de böyle in<'e 

inee konuşmu' olsaydrnız, her hal
de simdı burn:ra gebni<: bulunmaı. 
dmız •• 

- Af boyunınnz beyef encli, ben 
deniz bu sözleri lizeriıte l\lustafa 
beyefendi hazretlerine dedim, ki 
"elektrik şirketine gldcrsini1., elin 
de diplOf!!';l."ı olan bir elektrik mfi. 
IM-ndlsi ile birlikte t~rif e(lersl11\z, 
bcn<leniz de "-b.e ancak o zamıtn 
el.ektrfü sa.atini gösterebilirim. Zi• 
rn basla\ türlü evimi tehlikpyc so 
knma.m." 

IUustnre. beyefendi hazretleri ı~ 
rar ettiler. Bendeniz de: 

- O Iıalde dedim, "-İz gicli11b e 
Jc.ktrlk mühendisliği tahsil ~()inlı. 

ı a.uuı. 

JUL ROMEN 
mistim bana her P.amankl gibi, 11af 
gözleriyle b:ılmrak "beni güzel bu 
luyor musunuz?" diye sonlu. Göz 
lerj ma'rl bir elmas gibi parlıyor. 
du. 

- Na.cql "Omldt dnns ett\rebJJ 
diniz mi\> 

- Evet, benimle dans rtmilye 
rnzı okJo, buna gnrib bir sebcl> 
buldu. ben arlık korkulacak kl\:lar 
gen~ değilmişim. Bunu tlmidln ağ 
:ıımfa!'I dinlemek gftrib bjr şey ••• 

- B:ışlmlatfylc de <lnns etme. 
si f~in !rendlsine nacdhnt '\'enllğiniz 
lınl<le ••• 

- Buna ne IÜ.7tlm var? 
- Umit şimdive kadar her 

damı teklifini reddediyor. E~er 
lıöyle <levıun ederse, gilnUn tıirin 
de Umidln tek ba.'Jm:\. bir l<öşN!e 
yalnız knlaca~rnılnn lmrknlo1', tl. 
midi bu çekingen hayuftdaa \'az 

dfplomn alınız ve lı.Jndcnize göste
riniz, ki ize saate bnltmıık U:r.erc 
bırakayım. 

llirdenb're sinirlendiler. Bende 
n:ze karsı a6'1Zlnrmn gelen lditUrJc. 
ı·i savıırmaj;a bn5Ja(blnr. 

- N c diye ldifretti ! 
- Rirn e<lerim heydcndl hn1r 

retleri, bunlan burnda tekrarla 
mnl,'n te<xhliib ederim. 

- }~fendim, bnracsı mahkeme • 
'lir, hakkınrzın tecelllsl için her şe
yi nçıkça söylemekte beis yoktur. 

- Bendcnizin erleb ve bnynsı 
buna rnUsait değildir. Af buyuru • 
ııuz söyllyemiyeceğfm. Sadece yiı~ 
~ek ki\fürler ( ! ) ettiler. 

- Peki\a sonra 'l 
- Sonra da bi.nlt"nbire liclzane 

bendeıılze yıtrlırnn mi nll ı:;iflcletli 
hir yumruk sa,ıırdnlar. O srrnt1a 
ııcclerlerj Ali beyefendi hazretle 
rf de teşrif ede!e.k oğluna yardım 
ettiler. Bendt.>nizl merdh en ]erden 
aşağıya füişilrdüler. Yere blhlı" bir 
hnlıf~ .,eriJdim, kııldım. 

- Neticede tm\'3.cl mısınrr. ? 
- AciznnP bu l~in mukaclc1c.mıı-· 

tını nn 'atmak. •• 
- lUuka<ldemstı lfuım <'!eğil, tş 

te, biz şimdi bu davaya b:ı-4ıyoru7~ 
- Faknt simıliye katlar bendr .. 

nize yaptr!da.rı ••• Dendeııiz mnh~. 
rnelere pek çıl•mnk istemeillıSm • 
ılen bunlan şimdiye kadar davn 
etmekten hep çekindim. Fakat ••• 

- Yeter, efendim, yetc1'.
Mtinlr dunna(lan Röyliiyorclu. 

Nihayet hiihim l<em1Mni gıiı:lllldc 
" 08toMSP ~ ot rt1u ve_ e\1\·eJfl 

Alinin oğlu Mustafayı S-Orguyn 
çekti. 

19 yaşında olan Mustafa: 
- Ben, dedi, elektrik bozolun 

('a HUrur Beyin dnfre§ine gittim. 
Saate bakaca!,"llllı söyledim. Bir • 
d.enbtre kızdı. ''F.,1rne n&Sll, han~ 
~i hakla taarrm; eden.in?'' diye 
bağmp çağmnağs başlndı. }faik 
toplandı. Hepsi bu kadar. Başka 

bir seyrlen haberim yol<. 
-Yıı. yüzüne attığın yumrul<? 
- Haberim yok. 
- Pelıl, ne olmuş bu adama 

Jıöyle! 

1 - Bllmlyorwn. 
neltkanltnın bnbası da oğlu gibi 

Jıiçblr :;eyden ha.beri olmadığnu 
söyle<li ve: 

- GüriiltU~ii duydum. kıt[ltya 
ı·oştum. Fakat halk toplanmıstı, 
kalabalık arasına girip yanla.rma 
bile ya.klasamadun, dedi. 

Bundan sonra ş.'lhltlc.-r cllnlenll 
eli. Bunlar da, birdenbire bir gii. 
rültü ıluyup kostnklnrnn, .IUünirin 
sumtnu kan içincle gördüldc:inl, 
fnkat Mnstafanm \"llr<loj:'lınu ı:ür. 
mediklerlni, küfrettiğini de işitme 
ı•i"ı<'crini l>Öylcdiler. 
Net~e puı.hkeme, Alinin bern.. 

etine. oğlu l\lustnfanın cin l ı:iın 
Jıftı>ııiue, 17,5 lira ela lıa•a <'.<'Z:ISJ 

na mahküm edilmesine karat' ,·er-
di. N1HAT ŞAZl 

...,-e'litren: 

LUTFI AYı 
geçlnnelL 
"- •.• Tnbü Hnbe istanı ona \'er. 

dim. •• " 
Sonra. hfç,bir ~yl bül illtmiycn, 

uysal bir adam gülümsemesiyle illl
\'e cfnıisfi: 

"-Benim yerimde siz olS!lydı • 
m7. ne yaprdmız?'' 
Şubat1a bu sözlere hi~bir f'ı'!'\'11.p 

Hnnemi tim, Ynlnız <loğrusu hny. 
ı et ctmistim. Hsbeşistnn m~ele . 
~inin Roma ~örlişmelerinıle böyle 
birdenbire blrinei piliuda rcr a
Jarn~'lnclan hiç ~üphe etmemfatim; 
Qual d'Orsay ht>lld de bu meıınle 
i\7.erinde kMi dcl'('CCile hn7.1rlıkh 
hile dnfülcli Ik\·iılin ornyn "isleri 
:roJunn ltoymn••" ,.e ~lusoünivc ha· 
zı ı,üçUk lırclireler vermek lı:fn 
r.,Jttlb-int blli,rordmn. Eo;asf'ft rc<ı. 
mi tcbliğlel"de de ~ulcce "lctic:iik 
lıe<liyeler''cfon bahscdllmisti. Böy. 

2 ACUSTOS - 1942 

in iliz parlAme1t
tosonun yıla 

121 ayesı ... 
Şu korkunç clünya harbi içinde 

hltbir clel'let parllmeıntoeu 
Jnglltere pnrlimentosu kadar acı 
uSır me"-:rolann konuııma :reri ol • 
ma<lı. Bu lnntrı, soj;'llkkanlı, harbi 
de spor bn.line getiren milletin ta. 
hnmmülU aeab:ı hangi milletlerde 
\11r; her halde azdll'. 

J\Jjh,er ordulnn ilısrr kapıtarıa. 

,ı:ı, lıattfi. t.oprnkla.rmdadır; Ak-o 
deniz dünyanın bu muh~ ~ 
nizei dc\letine kapanlllJftır. At • 
lnntikte denizin dibini boylryım 
gemiler mil~ onl:ı.rt'a tona bal:Jvu 
''c bu derde hala bir ~ bol11na
mı3or; bu ~emlJerlc birlikte ma;,. 
volan harp vnsıtatn.n, lptJdal ve 
J i,rectl• mnddr.Jer, (lenizcl an~ur • 
Inr dahi\ değerli kayıplardır. 

f ngillz parlamcntosa bunlarla 
mec;gnlcllir: taıihte bu k!Mlv alır 
\':ııJJ etlere <W tüğU yokta. 

Bunun sebebi nedir! Elbııt rn~ 
fn!!lltere p:ırliimcntosodur: dra bo 
ıınrlilmento bundan :\1rmi, oa, hat. 
tfı be sene cwel bugtlnkft tehli· 
ke~i sezmicı o]o;aydı, seaneie çal~ 
a)·dı 'c tedbir alsaydı timdi ba 'le. 

l'(!CC Jlo maz<lı. Hayvanlar arıt~ 
rübelerdf'll ve büyUk fel&ketlerden 
mutlaka ders ahrlnr; o vmf7ete 
<lüsmemek i~in her :r.- aymık 
bıılııntırl r. Jlalbuki hayvanJudan 
ü~tün ol<lnldnnru lıldia ed• in • 
nnlnr böl le değilclir. Tarih mite. 

mmliyeo t('krnr edilen hatalann 
\'e bu hııtnlıırm doğurdu~ fell • 
ltef terin b1kft~·e ·dir. 

inı:i1terc parliimenfo511 93S se -
necol birinci ltiinun ayında ne ile 
uğraşı\ orclu biUyor m1151111azf 'Rlr 
yılanla". 

fngiltercnin J,o~ Neııı g-öJllnde, 
s'mdiye lmdnr hi~blr tarafta e!ine 
rastl~nmıynn bir ~,lnn 1törft'm~; 
halk hf'yet"ıt.n ,.c deh'8te dit,aıdı. 
J>eni'Z neznretinin tanllhllJt Abay. 
lnrmılnn lromn~clan Galn~ g6!e 
glfmi;; nrtık ~izlrnen ywluu göre. 
nıemis anın görenlerden tafslllt 
:ı.lnrnk trumlığunız hayvanJann hlfJ 
l>irinc benzr:ned'i;rini ~sbtt t!tmi,, 
vnrlri:"Tl':n innnntJC•. 'l'nJIDİıl ~ 
si h~ hiidi eclcn ehenuniyetle beh. 
secllyon1u. l\lehusl:ırda.n Greyin so. 
nısuna ltnrşı hiikiımet adına sar 
liollln demi<1 ld: 

- nu Jmı".mnç haY'V'UUa vlt9 • 
dunu inlrur edemeyiz; &Irat ... 
dilii halde ba bnsust.a hllr6nlcqe 
)aııı'nc:ık hiçbir sey yoktur. 

Bn"-ka bir mebus hltı oJnr·
h:wntlnn rec;ınlni nlmak mlmldba o. 
lop olmadığını son111ca da: 

- llnlin kollarımm 'ha ite me
mur ctmd!:l bi'.! el~ dll•&Yt'nn: 

Ocvnbt \"Crilmic;. 0 truiht.e mtler 
AJmnnynnm fdn.rec;inl e]e a~•. 
BugUnkli pnrl!imento o pullmm. 
tovu ncnb:ı f;:cnd:c;•mlen dalla m..' 
sut mu yol~" h,..!lbaht mı •YnOrf 

Kaclircan KAFU 

Kocaeli cez.aevinie bir 
kütüphane tesia edildi 

KocaeU ceza ve tevkif ..tnde mtL 
dllr sururl Ermete Uıra.flndu a as 
1200 kitap alabilecek geıılfJllDrte bir 
kilttlphane testo cdllmlftlr. '!Wılde 
M'ksen beşi okuma blleıı blft'ad&kl 
mahl:Qmların ıslahı haltertnd9 M • 
yUk bir tcslr ıcrıı. edecek otan lrattlp. 
hnncye hayırsever vntand&fl&na fatı 
in kltapJRrından birer tan. ~ 
mest yerinde bir hareket oıaoır.ktlr. 

le birdenbire. Habes!sı. .,.....aa 
bir hediye nn.cııl olmnştw da •l'tıaJa 
çflol·erm' ti? Kimbilir Wlıi de 

o yn.listlll• zamruı1anna ait......_ 
terek m!lZl''nln (!) kola,._...il 
o teşrlfnt ız, progr.ım_<n9, adeta ... 
kadac'Ç!l konn.5ll1alnnl• 1111" lıı 
iki nhbnp Niylc ımlaş~ 
O subnt günü Lô:vfill dlaledrea U. 
br~Mıı.nm Milletler Cembetl -
olduğunu nklnna bile g~ • 
tim. Dob'Ml"u Lihalln "venneiı"'le 
neyi kastettiğini de pek IJI •h
yrunamı!jtım. Fnkat ra~ .., 
f·tincesizcc bir lın.rekett. 1Mı11ln • 
mus olm:ı.stna ve bnşl<a tedMNr 
nnı ınc1n. --esa.sen kencJialae alt 
olmıynn- Hnbc!;lst.n.nı ~ 
DIU\ afalmtini nlmncl'l.n '"nrmlt'" 
ol:tbilccch-inc thtimnl ''ermiJ'oatwu.. 

Bu konu:1mııyı -M. L&vUa .. 
gün hstırlıyabllece!;inl BID"'W 'ı;. 
la. bernl>cr tnmruniyle dopw oll8. 
~'UDU slr..e 1t"nı!n ederim- 111• 
terııı r.itmeğe bıc;laclığt UIB8ll ... 
hal hntırl!ımı5tım. Ağn8t.ae q • 
mı nslnrmda. L!h~I her taran.. 
kendisini <lii<.ünccsizce ve •u,.t. 
sızca hareket ctmi~ olmalıla ..._ 
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Aaweteıııe sOndrr11en 
C'ftıllr ıert vf'rtımeı 

~··············· ......... 1 Dünden f 
j Bugüne! 
··················~ ..... 

Ddacı cepiıe m eıe
leaıaıa mlna ;a,aıı 

&riin radyoeu dünkü ne'.ıriyJtın 
ela ikinci cephe meısclesın~ temas 
ederek demi§ tir ki: 

BcriiD rad.yo&u bugünkü ncş..r:ı~ :ı .. 
tiııda fUD]an söylemi!flir: 

Askeri mahfiller Avn:pada ikin· 
e:ı cıepbe eçılmaf.1 ha 'inde ı..loğ..ı 
eepbdin(len hiçbir Aiı:ıan askeı i, 
'-l>kı veya ta.yyarcsı çekiımiycce(!:· 
lııl temin ediyorlar. Batıdaki. Al • 
~kuvvetleri Avrup:ının herhan• 
gi bir ısahil nokta.sına ~ npılneı:ık 
h~ hUclmıu muzafferane ı·liskürt • 
lbİ}e muktedirdir. 

Nevywk Taymis gazetesi ise 
lunJan ymmaktad.tr: 

lldnc:t bir cepbc açılmasının le • 
ilinde ileri sürülen deliller alcy • 
binde eöylenen sözler de tara! tar 
buımaJrtadır. Ruısyanm lıarbc d~ 
"1unmı tanin ed e~ek o 1 n n i-:cinci 
bir cephenin kurulması zarurC'li 
~ tarafından da k11 bul edil • 
~r. Bu zaruret bu~n her 
~dan daha ziyade hL;,:ısedili • 
~r. Bu hmmta hiçbir anlaşmaz. 
lık yoktur. Fakat me&cle, bu te • 
~ ne ~eye kadar mu • 
'\ıt.ff&byetle tatbik edil~eğin• 
decUr. binci eepbe teşebbil.aUnUn 
fcl~ bk' ~ice vermemesi la"' 
ıını.dır Bu noktaJan ancak sala· 
biyetli

0 

a*eder takdir edebilir. 

Daıeldorla alon 
(Bqtarafı l incide) 

Loadn, 2 (~.A.) - EvveThi 
g"tcc Duscldorfa kal'!I yapılan ha
va akını esnasında İngiliz bomba 
uça.klan dört dilşman avcısı d'l • 
r;ünnil."lerdir. Altm sırasında hava 
tsr'..la.rı çok iyı idi. Mükemmel bir 
ay şğt sa~'e&inde Duıteldorf §ehri 
kolay~ görülcbilmiııtir. Bu SQ?'tlıır 
arasında taarruz süralle yapılabil· 
rr.~ ve hedefler bomba sa.ğ'nağma 
tutulmuştur. 

D:.ıseldorf şehrinin Alman onlu .. 
lnrı için büyiik önemde bir imalat 
.reri olma.sı yilziinden gerekli m'l • 
l emır.cl müd.ıfaa tert'.nleri!e mi.ı • 
cebhez bubnır.asma rnE;"ITlen bo?r.· 
bardnnanın F,"icldet Ye ~ok siiraHi 
vapılması ka~mda müclafRa top
larilc projektörler kannakanc:ı.!t 
bir halde kull:ınılm•ııt:r. 
ŞiMALi J<'R~~S.\ ttl.l<~RUl\'frf. 

AKINI.AR 
Londra, 2 (A.A.)'- Hur.icaııcs 

<:V • bomba uçaıkl~rile bircok Spit 
fire guruplan dün öğleden sonra 
~·mal .Fransada demiryollar le haş
ka hcdeDerc taamız et.mi.'}lerdir 
Daha sonra. Spitfirelcr rcfaka1ir
dc ; ulıınnn Boot.o::ı bomba uça.!:la
n ela 1<1e&ingııe de>°i(tsnnı bomba• 
lumıc:la.rdrr. Booton ucakla rınılan 
cokuzu c.Jrni!•tir. 

Lonrlr.ı, '! (A.A.) - Be.şlnnnda 
bır Bclç ~alı subay bulunan Hurr:• 
l'anes bomba uçaklarrnın, diın öğ • 
leden sonı-a, İ.ŞgRI altındaki Fran• 
ı;a topraklannda maMandiz tiren• 
!erile başke hedeOeri bomhııladrk· 
~" n:sm"n hildirilm<!ktedir. 

lıveçte Polonya kara kitabı 
müıadere edildi 

Stokholm, ı (A.A.) - ıs,·ec; hu. 
lrlımetl, I'olonyadııki ycnı Alman ni. 
zamından bah1eden Polonya "Kara 
kitabını .. .:nll.ıadere ettırmııtır. 

N orrJeç kralına Çelı harp 
madalyui. verWli . 

Loncıra, ! (A.A. > - ~ kralr 
Hakon, ÇekoslO't'akya dl ı u ıelıll 
Beııe,ı kabul etml§~. Bll8 ıbala, 
Çekoelovakya ukert kTp ,,,,....,._ 

8UII tcvdr ~. 

Bummlıa beraber ummni efkar aeri, mUteaddid defalar nehrin 
ınUndıe mftiıa.kat& edDebileceı1c di- ıofu yaka.sma ~i~ler iııc de 
iu bazı eıeasJI mdelel.cr de var • Ruslar taı..Urndaı~ •l.;edilm.islcr. 
ciır. Bu noktalardan birl, böyle b:r dir. Almanların in~a etmiş old"k 
Cephe eı;ımnasına karar verild.iğı lan geçidlcr Rus uçak1an ve 
takdirde bunun biran evvel yapıl• lbatarya;lı>rı tarafından tahrip 
<lb88i için teşkilatta ne gibi değf • olunmuştur. 
tlk1'1cler yaprlm.a.sı ~::r<'kligi rcd!k:• Bir noktada Almanlar. piyade 
lesidir. kuvvetluerini ve birçok tankı 

Ruzvelt Ue ÇörçH!ll harp plA..n • nehirden geçinneğc muvaffak 
lanna a.it işlerin büyitk rnr J..-umıt· olmuşlardır. Ruslar ~ ~etin 
il! Mz:ııat idare etmek iste.J.lkleri harp etmektcdirJer. Ve bu tnc. 
-~ daha açık bir surette nn- tada düşman. tek bir ileri ha.re. 
lapJma.ktadlr. keti icrasına munff a!• olmamTF~ 

A*erl pll.nlann hazırlanmasın • tır. 
dıuı beşhce. mesul tutuluak zat Yine aynı rad~·oya göl"e, Voro • 
daima 'kuvvetli ve yeni bir zihni• nejdeki Alman 'kuvvet.Jeri 80n dte 
~le lıarclret et.mclt zorundadır. rece gayri mll.'Ja.\•i bir vaziyette bu• 
lldncı cephe m.eyelt'Sinin orta ·a c:·· h.rr;ma.ktadırlar. RnsJa.r.deva.mb bir 
kardyğr mcselel<-r çok hUyük ve ka tazyik ile A Jmanlardan l:rirbhinl 
'1şık mC9Clelcrdir. ln~iıtere ile A· müteakip birçok müdafaa hallan 
l?ıerika. tek kumandn oltmdıı tıı.t• almrı;lnrdır. 
bik edilecek bir "t~te~i planı :1a- Röyte'rin Mos'kovada bulunan 
at-laymcaya kadar bu işin memn·ı· hususi muhabirine göre, cephenin 
ııivet verici bi:r tekilde halline ir.•• en ziyn<lc endi~ ver~n kt'8!.ml Ba• 
ki

0

n yoktur. ta'.&k doğu cenuo bölgesidir. StMi 
fjABK CEPHESİ "DE VAZtl ET 24 saat zarfında Ru8lar bu 'ke!im• 
BerKnde resmen bildirildiğine de Alma.nl:ırm iki yerde il~tlcdik· 

göre, Alman kuvv-.tleri Don .!'!P" Jerini bildirmişlerdir. 
h~mde Salzk şehrini zaptetmiş • NEHRUNUN BEYANAT! 
!erdir. DUnkU Alman tebliği hare- }föı.d kongiresi lideri Pandit 
kit hakkında fU malümatı vermiş• Nehru gaz~teeilcre yaptığı Mit bir 
tir: beyanatta Hindistan meeelel'i hak 

Dofuda boı7:g\m dft!ıımanm takibi kında ezcümle şöyle denWştir: 
ı::1rasında Krasnodar • Sitalingır&<l Biz, bugiinkü durm~n istifa
ac-ıniryolu gen:fş ibir <'ephe üzerin- de ederek Ruayayı ve Çini tehli• 
de aşılmıştrr. Sovyet kuvvetleri ku keye atmak istemediğimiz gıbi 
ru~ ve Jmha edilmeleri pek ya mihver devlctler'.Ain zaferlni de 
kın bulunmtll}tnr. Salzk demiryolu istemiyoruz. B'z, JapQnlan dur • 
kavşak noktası slmmtştır. durmak ve Çine yardim etmek fs-

Alman M.va kuvvetleri büyUk 1jyo!"ll'Z, Fakat bizi ve Çin; tehdit 
birlıiktcrhalinde dU~anın ricat lıa eden bu tehl~keye,karşı koyabil • 
reketini balta.laml51ardır. Don bü • mek için bu harbin, Çinlilerin Y9P 
Yil'k diı'Beğinde ba!en <lewın eden tığı gibi, Hindlil~r için de bir "mil· 
•!ddetlJ çarp~r MraSJnna diln let hnbi,. olarak tclA.k!ri edilme
Yeıdden 48 dilşınan Zll'hh nraba51 si laJtmdır. 
Joemen tahrip olunmu&tUr. Hindistan hilkümctin1n hazırı• 
Han~ uc:ı.ks.war batı>r• r.ttları vaziyetin ieaplarlle mutena• 

·.-'--"' e ~.-;; ..e. ncırek ıı:Und!~z · ğ'ld · ı-,_ ~.:.. .vtuaQJ ...,........,. _ ....... - up de ı i':'. Bız mcm OILet~ ...... 
"' ccce wert milnakalatn demir, mukavemet :i.r:ıdeai yaratmak üttt. 
~ara, 9U ~mR taarnız~ar yap. yoruz. Menfi bir V3zlyettc kalacak 
ınııJlazdır. o1urstık, hal:ttalü mukavemet duy 

Volga nehrinde bir pct::ol gemi• gusunu, İngiliz hUkumeti istediği, 
•ile 7 IDMl16 be.t?rI1ml3 ve bnşka gı"bi yuğurabilec~tir. Kendi mu• 
16 yük gemisi hasara uğratılml§- kadderatnnu.00 bizzat Amil olma• 

r.r. '.'-·-~·- lıyız, Gandi taldbcdilecek yolu 
Ri~ limalinde Sovyetıerln te • göstcrml~tir. !& td>irlcr 15 güne 

1ccnfir ecten yeni :t.aanı.tzları ~etin kadar almmalrdlr. Kon~ komite
se'VOIJfada a!ldm bıralalJnJ!itTr. Bu sinln ilk t'>plantımna hiltlln mil • 
tnlbıaadletle ~ öört dü~ • him parUlerin ve bu meyanda 
?nan uc:eb dU~!"!nüştUr. Hind kongre partiAI ile mftsltıman 
D"ğer taraftan M n s k o v a birliği milmeıısillerı iı,tlrik edecek 

radyoıru, '.Almanların Tsimiyan~ UJ-. Muvakkat milli hllkmnett bu 
kaya bölgesinde Don nehrini mü.ınt!!sfller ~ , 
~· tlğrutrlarken hUyUk lstıkl!l meeclf'!i otrafmda hlç 
~yiata ummakta olduldannı ''ir müna.kaş&. ka~ c+..miyecdiz .. 
bildirmektedir Mitralvöz \°(' ha.\' Ancak teferllata aıt nottala~a, 
~ı.Jwılla9an.~Jmuı 3*.~ Dl~Y.e_~ 

HA BE R-Alqam Poıtuı 

Bosnada bulunan 
Maoarıar 

3 

r.--.-~--~~-!..~~.Y.!.~-~~----...4\ 
MESL T VE ŞÖ~'RETLiLER Panama 

kanalı 
1 

Sanılır ki. her söhretli mesuttur. Şöhrete kavusmuş, 
Budap:: .. te, 2 (A.A.) - .Macar • • • 

göçmenler idaresi Bosr.ada bulu· yerını yapnus ını:ar:ların mesut aimayış/arına kofoy ko. 

civarında nan birçok Macar allele1i.ni a.nn 11 lay inanılamaz. F ahat §unu unutmamak lazımdır ki 
yurda taşmıışt:ır. Ş.mdiyc kadar şöhretle &aadct araııncla başdör.dürücü ucurumfor var. 

Yeni bir Anıerikan ~~ri:r:~:sg~~~ ~:~~~~,ad~~:; dır. Şöhıcııi ve ayn: zamanda m~csu~.a pe~ ~· ra.tlanır. 
.. .. 120 ailenin g~lmesi beklenmekte • L Buna kar~ılık mesut olaların cc;gu r.ol?relı bı'mc:.:ler. 

denız ussu kuruldu, drBöylece nisan 1042 denberi CC" M.LLI ŞEF AKA DE DE 1 

Bu üı 60 gün gibi kısa bir man 1400 kişi kadar .Macar nlifusu ı M ,. 
müddet içinde yapıldı anı:ı yuı liu ı:;-elmi~ buıunma-ktadr:-. 

Ne\·york, z <A.A.> - Tuğanıi- Yenı· Gı·nede 
ral Clifford Van!ıook Panama ka• 

nalı. eh·~r~~a__T~doga ada..~.ınd~~ lapouıar orma iar-
yenı deruz us~unun &;!lış tor-cnını 1 d k 
y:>proL'jtrr. \ an geçere 

Yeni den~ üs::;il .60 ~-lUl gıl;i re• Moresblye doılırg 
kO'r .sayılabıleeek lıır muddctfo )&• rl 
ınlml"iır. B~ı ıeı;ik Amerika clouan- ilerliyor 
ma uçak\nı,le torpil atıcı hızlı bot- • . 
lar ic:in ü., olar<ı.k kullnnrlac2.ktır. Londra,. 2 (A.A.) - Yenı Cıne-

'fadoga ad::ı.c:ı Panama kanalı • de Bwıa limann-.a çıkarılan Jnr-on 
nın p ıs:r.~ <:ıriş a<Tzınrn 12 kilo • kuvvcUeri .orm<ml~Jan geçel'ek 
metre açığıntlnclır. MoresbiŞ"c ılerlcmege calı§Jyorlar. 

Bu ilssün yn.mlr:ıı Panama Cüm· Japonların ilk hedefi Kokova hava 
hurivcti ıle B"~le'flik Amerika ara• meydano.ı de geçirme!t~ir. Bu mey 
ı mcb n.1d ecH!en ve Birlccıik Amer _ d:.ın Bu_na ~te Mor_esbi arasm·fa 20 
kanın Pa.ıuım:ı. toul'".iklarmın her ı:ııl uzunlugundaki yolun ortasın • 
tarafmda lüzumlu askeri tesisler aadır. 
mey-..!nrn-. gcti.rob"lccc~i'lc clııir olı\ıı . J.oı~<lra, 2 ~A.A.? - Cenubugar 
anlaşma Jıiiltüm!ar ic"lıınclancirl' bı Pasifikte milttefık bava kuvYet• 

'" • ' · Jmnin hıioumlan giitikç.c gcniRle· 

Perl Harb• rclanberi 
Alfı .Japon uçak 
gemlıt batınldı 

0

l'ıışin11;ton, 2 (A.A. - Harp :iB 
t·hbaral bürosunun biMirdiğinc r ·". 
re, Pc3rl•H ... roo-1rd'.l. 1 deııiz:.ltı .ra 
pon uçak genüsl be.tırıJmış ve iki 
ll<:ak &cm;~· hasara uğratılmtştrr. 
Aynca yedinci bir m:ak ~mis'nin 
de batmış olduğıı sanrlnırıktacl:r. 

o 

'ark cephesinde 
<Bat tarafı 1 inelde) 

Rua ıebllğlne yapılan blr üte Ku. 
~ ne Balakta Alrn.anlarm o.tnn 
larnetJe taarruz etUklerl, Salekta 
Bu• kuvvetıerlnln bir miktarı geri 
OB)dlmeğe mecbur oldukları blldıdlrL 
UJOI'. 

Sovyet tebliği ekinde K;urçeska • 
ya mmtaka.ıundakl bir nehir geçidin. 
de tllıtUn dll§ma.n kuvvctlerınm yap. 
tı~ bir hUcum pllskilrtuı nU.;, ve 
dttşman bir miktar tank kaybetml§, 
1500 kadar ö!U ve yaralı verml.ştır. 

Sovyet yüksek k~mandanlığı, Vo. 
roııej mıntaka.sında, Rusların elleri. 
ne geçirdllderi yerleri takvıye eı -
tiklerini bildirmektedir. 

Don çevre.sinde muharebeler git • 
tikçe bllyllmekte ve mihver kuvvet 
lert Sovyet hatlarında açml§ bulun. 
duklan gediği genişletmek lc;:ln aza. 
mı bir gayret aarfetmektedirler. Sov 
yet kuvvetleri Almala.rın bu gayret.. 
lerlııe anudane bir mukavcmeUe 
mukabele etmektedirler. 

Londra, Z (A.A..) - Rostofun ce.. 
nubunda Almanlar Kraanadora doğ. 
ru Uerllyorlar. Buraamı ve Novroalı. 
kl mümkün olduğu kadar çabuk ele 
geçirmek istedikleri anluılmakta -
dır. TlmQ9enko kuvveUert şimdiye 

kadar tuzaklardan 'kurtuL.'\rak sağ • 
ııım kalmqtrr. Fakat ne da olsa ri.. 
cat. mUhlm insan ve malzeme kay. 
bma sebeb olmuştur. 

Hoekova, 2 (A.A.) - Röyter mu. 
bablrfnden: Rostotun cecut>updald 
?Jmge en ziyade endl§eyi mucip olu. 
yor. Almanlar byrada 2 lıtlkamette 
uerıemlşlerdlr. Durum son derece 
vahimdir. Almanların bir tttrlü tll.. 
kenmlyecek kadar tanktan olduğu 

anlaşılıyor. Sovyet kıtatarı aruma 
para§UtçU bile lndlrmi1'1erdir. 

Ruslar cesaretle harbedlyorJar. 
Don kavstndekl mUdataaıan bunu 
göstermektedir. 

KJZO..YILDIZIN MAKALESİ 
ı.onıtra, ı (A.A.) - Moskovadan 

bUdlrUlyor: Kızıl Yıldız gazetesi dL 
yor ki: ''Donun cenubunda savaş git 
ttkçe bllyUyor. DU~man Sovyet bat 
ıarmda açtı~ bir gedlğt genişletme]"; 
tçln bUytlk gayret sarfederek çalışı 
yor. 

BtRÇOK SOV"t'"ET '.l'EŞK.İl,LERI 
ÇEVRİLDİ 

Berlin, 2 (A.A.) - D.N.B. ren 
a~erl kaynak] anr.dan 6ğreni1J.i • 
ğiııc gÖ'rc, aşo.ğı Donun cenubunda, 
Sovyet teg:lrlllcri, serl Alman teş • 
ktlleri ve Alman piyadCBjnin ileri 
kolları tru:-a.fmdan birc;ok gurupla• 
ra aynl:m.JŞlsr. Sovy:et kıtalaruun 
rica.ti, gitınk°9e da.ha z'yade sürat• 
knmektec'iir. Alınan krtalarmm ku• 
~atma hareketilc-, bil"ÇOk yerde 
Sovyct. teşkilleri çenber fç'ne a.lın
m!§trr. Bu'teşkillcl', imha edilmek 
üzere1ir. Rica..t eden düşmatın, Al
man hava kuvvetleri tarafmdan 
dor.medan hüeumla.r yaptlmaktn ve 
Alman hava lntvvet.leri::ıin bu ha • 
rekA.t.ı, Sovyet ~llerlnin...bozuJ • 
m~ tesri etmdttedir. 

mektcdır. 

Yeni Gin~ ile Fili.pin adaları a• 
rasmda bir diişman kruvazörüne 
taarruz cc'ii~tir. Hr.vanın fenan. 
~ı dola.yıslle atıhn bombaların 
kruV8Wre isa.bct cdıı> ctmedığl le"• 
bit edilememiştir. 

Amerikan 
tayyareleri 

Akdenlzdekl bare
llAta geaıı mikyasta 

ııtırü edlror 
Londra, ! (AA.) - Birletik A• 

nlft'i.ka ortaşa.ıkt.lıld harp gayret
leri günd<'n güne aırıtmaktadrr. 

Birleşik Aınedka tarafından 

~rltredc geni§ mikyasta bir ha\•a 
depo ve tamirhanesi d.nşa eclilrui~
lir. Bu deponun inp ve tcsis:ı.tm· 
da Amer..kalı ckfsperler kulinnıl• 
ır.ıştır, Hasara yirayan .Am.ertlran 
tayya:relıeri bumda t&ntir edilmek• 
tt-dir • 
Diğer taraftan Amerikan hava 

kuvvetleri, orta.~arkta ve A'kdeı~ 
deki hava harekatına ı:en:ş rnlk • 
ya.,ta. iştirak c'tJnektedjrl"r. 

Çörçil Rusyada mı? 
Stokholm. l (A.A.) - Stefanl: 
Allehanda gazetefin!n vermekte 

olduğu blr habere göre Çörçtıtn 

Stallne mUl~ltl olmak Uzere gizlice 
Rueyaya hareket etmiştir. 

iaşe teşkilAtmda 

yolsnzluk mu yar 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

dan yapılan bihıını.ım maddelcrın 

tcvzı listelerini clohıııltıra ve masa· 
lnrın gözlerine kilitll:verek mtrhlc· 
lif mazeretler cröstererek zaman, 
zaman işleri haştndnn ayrılmışt.u· 

dır. 

Eğer iddfrılnr do~ru ise bu avro• 
kın gece geç vakit handan dış .. n 
çıkorıld ığı da sövleniyor. 

Ilütün bu keı:Jmekcş içersindc 
muhtelif işler ve bilhosı.:ı 11\sl•k, 
çivi, vesaire almak üzere mür:ıca:ıt 
eden ashabı me!aJilı nereye, klmr. 
müracaat edecejtlni bilmeml'kle ve 
ba yüzden hl çblr i• ı:örülemcmı>I. 

fedir • 
Bu arada evvel'kl gfin otomobil 

Hisli~i almak üzere mürncaaı eden 
ihtiyaç ahipleri hidayette sabılf 

la~ müdür muavini Hurşide mü• 
racaat etmişlerdir. Hurşit kendisi 
nln bu işlerle nll\kası knlmndıitıııı. 
l"erine gelen yeni tevzi şefine mü 
racası etrnelerlnf söylemiştir. 

Veni şer. Jrıc;lil; me,·eudunu alma· 
dığlm. ı:ıi7.Ienmek istenen evrakın 
arasında bulunan teni 11'Sfelerin i 
de ele ııcçiremedilUnl söyliyerck ıcı 
tekrar Hurşide havale etmiştir. 

flu Yazivel kar~!Stnda ihtiyaç S:l 

bipleri nihayet lk1isat Müdürüne 
başvunnnğa karar vermişlerdir. 

~fosclcyl ehemmiyetle nazarı dik 
kote alıın iktisnt müdürü Ssffet s~ 
zen müracaat sahiplerinin i.şlerini 

snhuletle hal için icap eden direk· 
tiflrri vrmıiştir. lşin hakiki mahl· ı 
yclı tahkikat neticesinde belli ol:ı 

cııklır. 1 
Haber Yeni Sabah refikımmnj 

verdiği bu haber üzerinde olA!>a 
dar makamların çok e"ıı~lı bir şe 
kilde durarak incelemeler yaJJması 
llıımclır. 

(Ba ~tarafı Jncide) 
nıesı ı~ırı 1 izım geleıı tahsisatın ve 
rilınrsi 'c hlr fahrika kıınılınasm~ 
«izci S:ınnll:ır umum mıidurtl Tc\• 
fik Aranır ile Yeclnd Arı memur 
l>u:ru rm uşlardı r. 

Milll Şefimiz bundnn onrn y:ığlı 

boya resimlerin hulıındcı1u salon 
da tclkiklcr yapmışlar 'c şehirci· 
!ık kımilc bilhassa eski Tiırk mi 
mııri i kıı.mında , uzun müddet du 
rurak izah:ıl nlınışlnr, c<>ki 1"ürk c· 
!>crlerinın muhafazası için dırektif 
ler ''ermişlerdir. 

~liUi Şefimiz sergının mimari 
kısınıml 1 da profesör \'e tnebelcrin 
nıes:ıisi iiıcrinde uzun uzun meşg..ıl 
olmuşlar, Profesör Seyfi Ankanll, 
Profcsor Scdaıldan iz.aha! almışl:ır 
dır. Cıiınlıurreisimiz çalışııııılnr ve 
E,:Üriilcn eserler hakkındaki takdir ~ 
!erini iz.har bu~ unnuşlardır. 

~!üteakilıen Sark tcz~ini sanallar 
kısmında tetkikler 'l npan Cümhur
rcisinıiı; lıurnd:ı ilk defa hnkır tız.e 

ri ne fcvknladc güzel bir vnz.o vti• 
eurle getiren cıanalkar Muhsin De· 
mlronntı takdir ve ll'şYik etmişler· 
dir. Milli Sf_:f, kendi hususi kiltiıp

hane.lerinden ıtamir için sanat.Ura 
gönderllmiş olan 17 inci asra ııid 
kı)"IDdli kelAmı kadinı cildine ur· 
fedDea emek ~ iŞ(Jliği bcğenmi!J• 
lerdir. Bu erada Münib mllıe.si1'e 
aid olup bombardımanlarla kabı 
harap olan JAke eildli bir eaki talik 
yazılı, eserin Alnıanyadıaı tamir e
dilmek üıeN ba genç muam:mııı 

gönderildiğini ölrene.n JıliJJl Şet, 

bundan dolayı d:ı bilhas.sa memnu.. 
niycllerini i71ıar huyurmtı,lardır. 

Cümhıırreicıimıı: müdüriyet ocfa• 
'itnda kı'>a bir istirahatten sonro, 
Aknlcmi resim rtt:!csinin muhte.111 

kaderni muduru B!irhan TopraAa 
'c profeı;i:ırlere illifnllıırını şu su 
reli" bildırnıi~krdir • 
"- Seramik, tez.~ ini :ın:ıUar kıo; 

mı ı.crgınin en kuHctlı eserlerini 
ihli\'a ediyor. Bu kıı.1111 :.t•\ \ c•lı . 
:ıdela digerlerinın ıc~irini ~ili;ror. 
Bundan onrn he~ kel kı ınını tok 
inkişaf elmiş buldıını. ı,örtiyonuı., 
ki. buradaki mim ıi kı mının da 
.ı~tı bir husu~i}eti 'e çalı·m~ toru 
var. I~:ık:ıt resim "IU!:ıl'siııi daha çıık 

çalışır gönnck ısteıtlim . Uuna gu .. 
ret ediniz. 

Miııt Şrfimir., /\'adcı"' ııin l'lel"?.f 
defterine ele şu kı~ mellı \Özler: 
l azmışlardır.: 

"H:adtmiue hu oclı'şimdc dal•ı"J 
.= 1yaılc :evl.-lt', ıunidlc ııe ~cvinrl" 
çıkcırtm. G:ı:cl Mnallar a),adcmimi• 
:i cok severim ... 

ISMJ.f lı "ÖNÜ. 
Alkışlar arasınd:ı Akııdcmlden, 

ayrılan Milli Sefiıniz doğruca Bar
baros türbc~ine siı.lerck !ıhidcsinın 
konulacıığı yeri tctkJk \'C onra de 
Taksime gidcrrk ıihide m:ılınllinı 
göı-ınü.şlcrdır. 

Basya ile nni&D• 
dlya araıı~da 
~ Z (A.A..) - Bükrc teki 

FinlA.ndfya Ol't3 ftçitiğ· 1 üküm('tin• 
den a.ldığı lbh- en*' ı\l:'.crin<' re~rc • 
tiğl t~bliğde, Helsinki v.: Mosknva 
hi.iıkiimctJerl arasnda sulh müza • 
kercleri y:.ıpılmakta olduğu hak • 
ılanda ya.ba.ncı :luıyna.klarda.n yayı. 
3ıan lha.berle-ıi kat! aırettc yala.nln· 
maktadrr. 

her akşam 
profı>sörJer ve lıılcbelerinin eserleri• (~rafı ı nclde) 
ni Hılivıı <len salonlannda te'IJ(lk· tıt.e mtltteftk kaynejilan tara. 
lcr :vnptıklnn onra heykel kısmın. rrndan anedlldifi te-kilde durum 
dıı hilhas~n lurnıuşlor ve profesör badW'. Ve bu durumda simdillk bir 
Bellıng'den izahat almışlardır. Mil- tehlike buh111111amak iktiza eder 
li ser· bunu rnlitı:-:ıkip profesörün, numedüebillr. Fakat l!!in l~li 
Taksime konulacak olan kendi hey~ nedir! \'a,lngfon l°e l..ondtn. miı 
kelleri üzerindeki t:ılıı.m::ıl:mnı, likatlan ,UpM.5iz ki, i~te ha ~J u. 
tetkik buyurmuşlar ve fikirlerini ze dafnlir. \'aşingfonda J.;Jhinof, 
öylemişlerdir. Hu nr::ıcl:ı Milli Şef, müttefikler derhal ikinci bir ~p· 
h!Jha:o;sa bfö"l.1k Türk mimarı Sinan. he nçmazsa Sovyet moka\emetioin 
yür.c Amiral Bnrhnros ve Namık tnmamcn ma.hvolaeağı hakkında 
Kemal Abidclc-rinc chcmml~·ct veı- bir tebUı"; mi yaymrşt.ır! Bullft pek 
niklerinl ö~liyerek hunlara tıid nü· 1 ibt"n: 1 \'er"lcmez. Çiinl !1 aslrertik 
muneleri tetkik elnıişter, tolışma M j ha!mn~ d:ı. sıkı tcma.s haJlncle 
lor üzerinde ir.:ıh:ıl nlmışlnr ve Dar ı bulunma.lnn tabii ola.n mfttt.efft< • 
lı:ıroıı abidesinin ı:ltı n~:ı k:ıcl:ır h:ı· 1 ler ba ikin<'l <'ephe m~leslndeki 
zır olacağını öğreninc-c t u Cıhidc M ı' bütiin ha1'ikntlere \aktft.Jrlar ve 
nin yerine bir nn en·el konulmn:ıi nr:ılarmda tam bir görll"' mutahıı. 
le tok sevinecckll'riııi cöyll'mişler- lmtı balnn<luğunu da resml'.tl bı1 • 
dir. Cümhurrei~imiz Fnlih Sııltnıı ~::-r.ıl~lerdlr. Borıula yalnız bir aok 
Mehmf'rlin hcykc'lnc '":ılışı.p çn!ı• tada katJyet ile bahsedil<"bi1ir. Sov 
şılmnclıt:ıını '>Ormu~ırr ve mrnrı ce yctler Bir1i~nin her ne suretle t1 

vap alınc-a h~mt'n hu i~f' de lı:ı~:-ı· ı lurnn. olsun san.:f.an ,. .. r.nm~tne 
nılnı'.1? eınrini ,·crmi~'"rclir. 'Ju 3"%1 lrn?din yoktur. Rruıya kendtsini 
da R.ırb~ro<ı :' lıiclcsi r.rafın:ı Prc mi?n·Prl,, elin" te111lm edeme?:. Mih .. 
ve1.c nıuh::ırcbc~indcıı rülycrlcr ko- \"erin h~blr uuuline inannmaz. 
nulması ıırzusunu izhar elmişlci• RD8ya ümitsh bir ,·azlyette d~iil· 
dir, cllr. Mulawemet ffaha n:r.un mtid · 

Akademiden n'r·lır],t'n Mi il 41;<'r det sürebilir. 
Güzel s:ınntl:ır tl'nıım mlidfirile A Hüseyin Cahil Yalçın 

HAFTA SOHBETı 
( Cq tarafı 2ncldeJ 

1!:J öpmekle afu ıı,ınma&. 
Siz de yl)lp lçellm, bizde gillllp oynı)ahm. 
Akç.esl ak nlıuıın llllktna yilzünün karasına 
Vlğltlık ondur: Biri kaı;rr..ak, dokuzu hiç görünmemek. 
Yalan aöylemell ama, kubbesiz bırakmamalı 
Bedavu olsun da zift ol"un. 
~öprUdl'n geçlnce~e kadar ayıya dsyı derler. 
Adın ııe Ha~n. faydan yoka:ı ha sen, ba bea. 
Fnkarantn baoueunda oturmaktan. zenginin ayak ucunt111 

Herkeı1:.n nabzına görtı ıterbet vermeli. 
Fı&_ı:da.tııı: evliyanın kubbeli b&ftna yıkılsın, 

• .y. • 

Birblrlmiz1 saygısızlığa ve emıliyetsızlııt~ 
ııevkedeıı ata sözlerL 

lıı.anmıt dostuna. saman koyar postuna. 
Elden vefa. zehlrdl'n ııta. 
El ellyJ0 yılan tut. 
:t.aanın alac&M içinde. h'.l\"Vannı al.- d"Ill111. 

:/o"' :/o 

ölmek .)ekt.I. 

Para kuvı.·eti:ıe gU\•encl g-östere 
ne y:ırdır:ı eden ata SÖ%lerl. 

ve alıl&k dilfkGnlllğU. 

Ey abdal dervlıt. para ile biter ber ısı 
Parayı 'lteren d\idl\f;ü r4!Ar. 
Akçeli adamdan dal' kOt'kar 
Altlll eli ~ ~ 
ZenJinln ııı..- da :rum-oo1-.... -
lnuant feaHI otı:na ~. Meter .Ulftrt o1a. 
Haram lıeol&l 'ftr Allalum, 

kalan Aıl'PN!'lr 7er AJJalıım. 



okun, b"n 
• 
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.Uızdc, yalnız boş:mmak mı güç.tür? Hayır. Ayni zamanda ev. 

... nıuck de süçlür. l~{;er canınız sıkılmazsa, bu işdeki b:ızı ~alCım 
arı n:ım cıl. ~ inı: nclki bu vesile ile bir kaç meçhulün ballıne im 

kın bL•lunur. 
h.:ıbul cllıt?imiz medeni kanunln birden fnzla kadın olmak mii-

.ısebetsizliılindcn - 1' .. na ,·ahşctıcn de diyebiliriz - kurtulduk. 
Buıınn kin sevindik. Mamahh. medenl kanund!lki e,·ıenme usul
Jcrı _ bele acemi kırlasıyeciler elinde - Pek ağır, zorluklarla clo 
Ju. De~mc bab::wigılin bunl:mn hakkından gelmesine imkan yok 
tıır. 

Evlenme kanununa göre, yuva kuracak kimselerde şu vos1f. 
l.ırın bnlunmnsı şarttır: 1 - Hukuki bir ehliyeti lınb. olmalı. yanı 
muay:rcn lı r yaşa '·armış olmalı. 2 - Dalın evvel bir lıaşkasilc ev 
lenmMcrse, bu h:ı~lnr şu veya bu şekillerle tnmnmrn oı1ndnn kalk 
mıs buhınm:ılı. 3 - C':iftlcrin durumları ohnalı, e,•Jenmelerine hiç 
bir miıni huluıımr.ın:ılı. 

Bunlara diyeceğımız yok. Yerinde konınuo;, is:ıbell<; hıı1unrııu'1 
~artlar. 'l':ıbıiclir ki, evli hirinin. tekrar evlenme i kadar kotü bir 
şey ol:ıınnz. Sıhhi \az.heli şüpheli, rirenı;ili \'Cyahut 1ınşl<d hastnlık 
larln m:ılul bir kadının ,·cya erkel'lia hnyaU:ırmı l>lrlcşlirmeleri, 
yalnız kendileri için dri{ıl, cemiyet içinde raydn~ız ve tehlikelldır. 
Bunlar. ynlnız birlıirlcrinc hastnlık :ı5ıl:ımnkln kolmıızlnr, do{lnc:ık 
yavruları dn sakat o'ur. Y:ıhul, çor.uklıırı olmaz. 

Es'kldcn tle, nşağı ~ııkarı bö)le değil miycli? H\lcnmryc chh
yet, i:dnname ile tnm:ımlnuırdı. Şimdi de, e' lcnme memurunun 1a'i 
dikile tıun:ım oluyor. Kanunun tnyin \'e t:-hdit elliği urulde hic bir 
revkoH'ıdelik. kötülük \C sakallık yok. Fııknt tatbik sahno;ın:ı konu 
lunea i5 bir çıkmaza girbor: nrnı> s:ıçı sibi knrışıyor. Evlenecek 
Jerin karsısına llımal:ıyn kndar güçlükler çıkı) or. 

Çöp cııt:ınl:ıra baş vur:ınlnrın, onlara herşe\'drn en·rl GÖ leı·. 

meğe mecbur oldukları şudur: Nürus cüzdanı. E' lcnme memur.J:ırı 
bunl:ır.n bn'knrak, bunların k:ı)illerine ~üre, tnhkıkntn lrnşlı) or. Ve 
işte nsı1 zorluk burndn kendim gösteriyor; memur bakıyor ki, ken. 
disine verilen nüfus cüzcl:ınl111 ınııı, nfifas kiiliiT.iin<le k:ıydi yok! .. 

NnS11 olur bu? 'fnbii olmaz. Fnknt 'bu ilk milşkülat kHisik bir 
özJük ıılnlı5tır; usıılen tahkikat ynpm~ ... Inz mdır. O nman, l~tnn 
buldaki hir evi" memuru, sıcili Kars~n olan h'ir crl,ek ,·e.rıı 

bir kndın hakkında tnhkilrnt ynptmıcnk, or:ıyn tez'kcrc ynz::cnktır. 
Simdi, bu te<;kerenin ornyıı sldişilc, cevnbırı gelişi ornsındnld ıa

mımı diŞ{jnün. l undnn lınşkn, cevap da menrı gelirse. gc1in de bu 
işin içinden çıkın. Kutü!t kaydi rıkmndan 1ıic bir şey yapılamıya. 
cnğına göre, tnhkiknlo b:ı~lm bir cepheden baş'1am:ık, l'Dhu1 ~eni. 
den sonnnk liizım. Haydi bir tezkere dah:ı. fr orı;ıu dnhn •. Bö)lc
likle nylnr ve nylnr seçer. Ve c~cr bu 11.yların sonunda nüfus knydi 
sicilde bulunursa, sizi tebrik ctnıclc Jnııındır, .taliinlz vnrmı~. 

Muıı-ınele bununla bilse, fakat ne sezer! Sim(li bir de askı :işi '\'ar. 
Tam isimler 11.sılırl•cn, e'\'Jcnme memuru, ince eleyip. sık dokum~k 
kaygısUe: "Sor.:ılım dn öyle asılsın!,, diyor. Haydi, muhabere başı 
na, yrne teskereler ynııhyor. Hnrtalarca ceTap bc.kll~•orsunuı, yok. 
Şairin dedi~ gib: 

Ağla gö:ler•m ağla, ne acl.en var, ne giden, 
Nihayet cevap .geliyor. Fakat tamnm değiJ, esasen doğru dürüst 

cevap alınnk mümkün değil. Haydi lrlr teskere daha •.• Ve aMık bek· 
leyin, allı ııy sonra ce,·:ıp setir. 

Bunda. C\'lenme memurunun suçu, günfıhı vnr mı? Yooov! O 
ne yapsrn, elindeki kamın hö:rle. Fornıaliteyl tntbik etmek Juzım. 

Y köylerdeki ev:J.eıunelcr .. Bl!nun :1.ıaşk:ı cepheleri üzer.inde dur
Jnayac:ığım, fnkat muayene meselesi ("dk mfrlrlmrlir. Küı•liiler - Ev. 
lenme~ CS1I en .silıhnt or:ıporo oJduğuuıı göre - muayenelerini nasıl 
yaptır:ıenkl:ır? •.• Dız clurlerde.. knımhnfardn doktor ulnmnzken, 
köylü ne yapacak? .. Rn da bnşka :b1r dert ve evlenme i5lerindeki 
formülün en gür; tarafı •.• 

GörüHiyor kl~ e\'lcnme işlerimizde Pek çok zorluklar Yardır. 
Bunun için. 1 o ar. :ı~ ı da. evlenmc:ra Cle kob~ l:ışbrmıik lıinmdır. 

Yazımı bHirirken, su noktayı dıı işaret edeyim: 
l\nnun huT.urund.ı C\ lenmeksizin bernhe-r ~·nşemıık Ye "kiıtip 

adil ınuknvc'esi, ikı FrJ şmek imk.ınl:ın '"lirken, ~lrnmrJerin nzıı
lacağı muhnkkııktır. Nitekim, Türki~·cde, nüfu umuzn J'Örc, evll!D· 
meler ~k azdır. Bir çok çHUer, niktılısıı \"C evlcnmrd"n yar•vor
lnr. Bu, nii'us hnkımmdan dn memleket .içfo zararlıdır. Cünkfi, bÜ)· 
lelerJ, ço<"uk yapmak, i 'emiyorlar. Bu işi yolıınn koymak. Jçin, mec· 
buri evlenme isine önem ,·crmcliılir. 

Bir nokta <lalın; 
nu dunırııclıı, "plı; !., diye cemi~·etfn yersiz h:ıknreline uğra. 

yan z:ıvallı ve günahsız kiıçilk mnblılk neslinin ele, günden güne art 
m:tsı tchlıkc i do ':ır. F. kiden, meıuJdkctimir;de "pi.c .. ?-"Ür.hindc 
bir görülürdü. Hnlbu ki, buııün bunlann snym yüz kızartacak de· 
recede artm1.5tır. 

Edcnme Ye hos:ınma dnvalıırı etrafında tetkikler yapılırken 
bu mfihim :nıe,-zu iizcrinde de dıırnınntız Hlzımdır. Jiııtıiı her ŞC):. 
den ve her ırtCJ1 e,·,·cı. Ciinkli tıu niluıycl bir nhlı\k ve fazilet mcsc · 
lesidir: Uııulmay:ılıın, ı.ı-• sız bir cMTiiyet, köksüz bir ot gibidir. 

.Alıllcl rıalm:: VCIJJılama:, bunu <ınl'ak tıirlil:te, 
Kaduı .ı-rl.-d(, iki vlNlnn birle~erck mrpara1:. Ldedrl. 

:4 "GUSTOS - 't~42 

Tarihinbüyük davaları· .ehi ıa küf'phane 
li z 

e er imiş ir ese !laza ıya 
A~ah S1 rrı Levendin ~·n:van E ebivatı, 

• • Toplayan: M mseo · 1 t k ·· 
l'ılUttclikler Pıırlsc girince Ney muhakeme etmeye snliıMycU yok· eser.nrn as,usı amanlianma uzere 

Pr:ıns:ıdnn ayrılmak ı tcdi . .Rnhııt tu, da\'artın Perler mecli ine gön • 
rahat yoln f:ll\tı. l~l~·ona ka.dnr <lerilmsi leap ediyordu. 
~eldi. fnknt Llyonıla fikrini lleğiş. A\·ukatın büyük hir hata .}ııptı • 
tirdi. S temmuzdn ı•rnnsııda siye. ğı meyrl:ımlntlır. \"akın har,;> d!va •. 
si suçlar iJ:in umumi bir af fliin c- nı marcşah mnhkf:.m etmek Ü7.ere 
ılilrıd5ti. Utı umumi aftan f..,fünt1e ı.nrulnluştu. l'akat clh·anın bütiin 
€deblleceğlnj dü5ündü ve Fransa-- nza ı askerdi. Ilirçokl:ırı mıırcş:ı.1-
ıla kaldı. la silah arkacla~lığı etmiı;;, bMıbrı 

24. tcmınnzda mn.~-znl Ney hare- ılıı m:ıre.,alın emri nlhncla <:alış • 
ketlerinin hesabını \'em•ek lfae.rc mı5!,r. Ru a.dambr bcIHi lll~Te<ııılı 
nskeri malıkcıne buzurıına. anvct mnlı1."fun c<'!erlcr falmt hitıhlr ~ • 
ohmıltL 'Mıı re<"al bu d:ı' ete icabet Dlan ona ldnm Cl!7.a ı ''ereme-zlenü. 

' etmekten e sa~<l:ınmayı tercih et. l>a\•a ,·ekilinin bu tarul:ıki mi'-

1 
ti, Ulr J\Ciyde al{nthalanndıın biri- d:ı.fa.nsı hcrkestbn C\'Ycl d·,·nmlınr .. 
~inin c\'inde ,·eı·lesti bl sevindirdi. Bu :n-ul•nt barp di. 

1 
MAREŞALiN tUTJYATSIZt .. lGI '-o.uını ,.icdnnl.arma w tr.rih.! Star. 

18 inci faıi blil•fm1ctj mnreşah ~· kcndl!crinl lt~tük dü'Jilreııeli bi,. 
ın:ıhkemeye çağırmıı:; fah'"tlt onu sı knnı.rdnn lrurtarıyorllu. Rlııaenn • 
kı sıkry::ı. nm.c;frnnnl• fikrfn<le de • leyh uvukatrn ta.!ıel.ı"31I •'.E'rindı- gö:. 
sfkli. lM.Jima1 iti m:ıre«alın 'Fran"a- dü~r. lln.rıı dhıtnı ittifnlda l.ıu o~ 
drıl>i bü~iik cıiihretinden ürküyor \ayı frÖntıiYc saliılı!yeti olmaıh_ğı. 
onu hc.?'ıun hmmrnnclıı mnhkeme.) e ı•a \"C dn.\ anın Perler mcctisi tnr <ı· 

1 

f:uğınna.Jdn. tereddüt ediyQr<hı. fmc!an rüyet edilmesi icnp cttif{ne 
Sel•ep ne 'Olnr a ol. un muhakkak knr:ır verili. 
o~an bir no~;tn. 'nr. llü'kfımet N ey'i 

1 
arnctırmıyor. O yerle~-t'~i ~irtJi~t: l\IARl;ŞAJ.. Pt:RJJ~R 
tc ıulet:ı. serbest dcntlecel• u\r lı:ıl- l\tEOLISINDl'~ 

~ oe yaşıyor. Hııy:ıtr tehlikeye mn Perlcr meclisi 1.)6 ı!zııclno mü -
ruz: -<1ei:;fülir. rrkltep büy;iik blr mn!2kemcdir • .l\la-
1\la~al hn ~iftlikte c'lahıı. nıhnt re5fi.l N~y, bu mah1'eme huzuruna 

~nŞ1\yuca.ktı. ~nknt bir ıihtiyntsız • ç1'<anlırltc:l nnılrntıarının hntn et. 
tık yuptı. ~ey kencli,;lnc~ inıparıı. • fiğini n.nla.mı<1 n bu iki ı\\'ukntt:ı.n 
torun hediyesi 'Olnn Tüı'1• ic;i el • ümidini lıcsm!sH. Onun için keu<ll
m:ısl:ırla miizcn·cn nlbn bir ~nlt" Efni müClnfa:ı. ctme.,ini e ki nrkell:ı. 
cı d:ı bernbeT götürmll~tü. Bu la • şı Belardıw rlc:ı etti. BeL-ır o lilra· 
h~ 'Snl.h.nt'lığı ~·in salonunda :ı • c1n Parls mılhhcmcsi müıldc'iumu • 
f:ılicn duru) or<ltı. Gidip ge'lz.nlcr tn. mi i btthuıuyordu. Resmi 61Cıı.tı bu 
mfmıi:ın görülılii, rlcilikoı'luJ~rn se• dn\'BY! k:ıbul etmesine m&r.l teşkil 
bcbiyct \'erdi, nilnyct iti çiftliğin ediyonJı:ı.. ı"t!lmz c;rlındnşına bir 
mıntnl,nsmcln balon<luğu l\nntnl ysrdmı c<lebllmel< itin bir müila • 
,·alisinin lmt::;:r..,:ı luı.dnr gitti. fıw ifl

0

l!nı h:ı.zırlcdı. Ye bu i(lilanı 
Vnlj r.ıar~nl Neyin askeri ımnh. Neyin n.rnknt.!artnn 'erdl 

kemeye \·ctilmiı;ı olduğunu 'biliyor • A\-uknt.lnr bu pilil.n dıı.hiliııd:? 1ş 
clu. Her mcnrır g"bi Unıirleriııc ho ı;örmeililer. U:ı.nunun lnct"llklerine 
ı;ürilnmck h;in bu fırsatı l•acnmak ığınara1• ~arip müddn:ılırıı c;np -
ir.temecli. ·e~in \'ilii.yet dahilinde trlar. Mahkemenin i!k celsesinde 
bir çiftlikte sıı1dı ol<lui:'tlnu hüku • P.erler meolis'~ r..arco;a! Neyi 
mete bil<Urdl ,.c tevkifi iı;ltı r.mir muluıkeme cdemiyeceğini ileri ü~ 
nlıh. V-nH j:ın<Innn:ılıırla beraber düler. Zira !Har~ Snr Lıil ıkö
~iftı:ee gitti, 'b:ıbı;ede ~eziııen bir ytinde (loğmuştu •• nu ~-<ıy 1'815 cb 
adamla 'lm~1nsh, ona., l\farc53l F:r.nnc;a to:ırnkl:rmdım ay.nlı:m; 
Neyı ted•if için gcldi~nl söy'lcdL bulunuyordu. mn::ı.ena!eyh mııre. l 
Bu i.iz ii7,::rine bu :ulam en11lnnilı Ney Fransız fobiiyetimle dei:ildi. 
''c ~nrn.üı·".lnız mn t Ney b l'er :r ,.mccllııl Er:ımsız olan ılr 

s•im, dedi, te\'kif edileceğime de • yal.ınnc:ıyı muhakeme edemezdi •• 
ğil, hcd •nnımnnuş 'llmamza "te • .Mahkeme ı:ekilili, <lüsün"ü \'e 

Edeb:yn.t cile';l"Jmi.zin tanm.mrr
farmdan biri otan Aydm metus:ı 

Agli.h Sırn Lcvt"'ld, 28 ve 30 A· 
ğustosta, EminönU Halkevinde Jii 
konfcr~s verdi. 

Değerli konfernnsGmm bu kon • 
fcrnnslanntn m"vzuunu: "l)ivan 
edebiyatında hiciv ve m·zah"', 
"Divan edel:ıiyn.tmda kndın ı.•e aı::k, 

'Tilrk ve Arıat!oıu·• te~kil edh·C\T'du. 
Konfer:ı.ns mev.zulamu 15 se 

ne giti kUçümsenc.'11.ivccek b·r ı~
manm mesais yle ortaya gctirdıği 
"Dhnn Edebiyatı" aıi!l escrind:n 
rıcçmi5t.i. B ı.ıcser g~rçi daha t nrnn· 
miyle b:ı.sılıp, edebivet sevenlere 
e.unulmu, d"ği!ı'J:r. O:ı bel) ~enedc 
hl)Ztrlanatı bir cscr·n 1(T<>:ı bir za
manda baaJrp ortaya konmnsına 
ıln maddeten imk!in yoktur. Be ba· 
kımdan, eser. biıı:<'k sener!enberi 
nı:ıtbıı ı;ekle hü.-:lnmiv.e ce.'l:ırpy<lr 
Oğrend;ğimi~ <;iii-e rl~ nrtık d"· 

ALO-Al_O 

Hayvan memurlar 

Son fiCll'!lcre k:ıı.l:ır, f Milizlcrin <'S üf ederim." k:ı.rarmı ''erdi: Sutla Frnn~'\~!l 
Marec.,.nl Pruiste n k.eri mahlie. ibn.not cürmünü işfotli,!;i 'ıı.lut l"r.ı:tn memur 'iıı ıfındna, ••:ılnız il-i ha.\·· 

·~ı..ı· ttn"'- a· n l vanları v::ırdı. Bunl:ırdan lıirl, Al mc lıuzurun:ı çıkmacle.n evvel 8 ny Eız l..«>U ıye u.::y' ı '\"e ..- et' er rnee. 
nıe,lruf ~m.ldı. Zim ruarcı:;•ıh mıı • lj i azn m:ln.n bulunuyordu nlr..:t"• l:ııılik :ıdulnrınıla kııllımılıilı hir kCı 
hakeme cde~I< bir nskcrl mahl•c· nnleyb Pcrler meclisinin hw:ıır~ nckti. J3iri de, Gcbclüttarıktıı btsle. 
nıe tc hjl eflnc!i Jrolny olrondz, da hnr.cketini:ı ıhcsab:ru \•crmefil L' "j l.ıir ayı idi. fl •nforın \"OZ(fr)e 

Askc>ri mn.lıl•eme TcisliğinP ge:U· lfmmgcHyordu, ı i mııhar17Jıl,1 ı. 
ıilmclt istenen MnrcsııJ llonr.:cy P.u karsr luırşısmda )'ine anı. SJmdj ise, hn memur ha~.nntı. 
"Mtu'('~:ı.l Neyle y::ıny.:ı a oturarnlı katlıır lcımuni ıfncellklerc sn:ıtılıır. ' rın :ırı~ı rlörde ~·ıltı. tırıve erlik""! 
:ıskcı i pitanlar üzerinde miinr.lm· Cu sefer de llnre.craS "·e~iu Mosko. lcr. iki an'.!' rıııındur. Btm •:-rr rln eı,. 
~aın.r ylirlitmivc hnzmm, fr.!mt o. ' 't>rensi oldu~runn h:ı.tırlnttıııı.r. lıelitarikta hizmet cdrs ı~ \ e n· 
nu bir u,ı:lu ~Oi lı:nrşımıı alıp da [ia.nuni liükUmlerc ... öre rens ııın. Millercyc , c;rnr IC'. ; ~er ln·•:ı;z lir:ı 
nıulııı.kcme edemem" diyerek bn ,·am:u '?ıniz ()lanJnrm mıea.lt n.ilei 51 s:ırfet:frh·ar1 r. 
\ w.if.e..,i kabul etme•li. NihR'-'et bu lnr:ıli mnhltemclcriude ımulıalteme ., ~ lır~~:ı.m nıcmurlar .. ı '07.ifrsl. 
lmrcl:ctlcr.inin lıiilrurnete k~ı ita· edilmesi li7.rm :geliyorcln. ,IUıı.hi>e· neb:ıtoı ~:ılıa'!ıncloclır. tn"ilizler. 
~.t•.izHI• t.cş~cl eclcce~indcn korlan nıe bu iddiııyı ela yerinde lm.lınaı'b. 
nıüter jit \'e cesaret<>iz ~eneral· Napcılyon :tıını.fınrln.rı u:?rilcn hü • 
!e= ve su'ıayl:ı.rdan mürekkep bir tün um·nninr l..'111dırılmıştı. Er:~ 

l lınrp dhnnı l=unılabtıdı. \'.e l\tnre. enale,rh Ney :::ı.r:tık Mo tO\"ll r~c 
ı;a.l bu m:ıı.ı;.eme buzunı:m çıkarı • <lc;:;ll ... ll. 

\crlil(•ı-;n 1 • d'i:ıÇl"rdnn ;·rrı 

ra'k, çıçd• "Ve ıneyırn nünmncsi oh. 
~ or!Jr... Bunun için de vf! ıçl r.:ı 

zcncılcri -;ıkurıyorlnrdı. n.r Jllııdis 
l:ııı rr,·izi :ır:u:i<;inrlc iş gi;rcn lıir 

l l:ılıl'<ll l\fahkeme bundıuı sonrn ~ns ıne-
1\Jıırcsnli, dava ,·ekili Deriye ve seleye geçti. ttnreşaıı Ney ~ık !lir ınemıır, hu iş için, rr.:ı.' mı nıl:ın is. 

J>üpen ınfü:l.9.fna edis-ordu. Bu iki irade ile ynç:-ıl hımu bir.et' bir:e: tlCat!,. e•~.t' ıni dii• iindu. Z· '1r lc,.ı· 
n\'ukat harp di\ıuırndn bU3iik bir anlattı. J{mı.l 'Uğruı:d:ı irupnr.ntorn ı;ördürdü[.ü işleri, mn,·mun'nr:t ölt· 
gnf ;ı.::ı tıb.r. fahkcmenin selah} • nasıl Jüyanet et.tiyse, Inı11arato.r rctincc, nrlık, 7.r'lc·ı('rc mulıtnc ol 
~·etslzllı';inl ilt!ıi sür<liilcr. l\f:ır~şnl ı nğ'nında ila aynı f,ielilldo ırn.ln i - ınııklnn kurtul la. M •ynaml:ırı 11ğ,• 
l\cy Pcr~cr mecli<ol denilen r.n bii· lıanet ettiI;ini söyledi. licndini tıı. en ı:ıknrhyor. rnpr '" -d~ck. ınc>~·rn 
~ ill• m:ılıkem~ nzıısmd:: dı. Iianun i rlnct ihanetinden dolnyı <knbnhat. ı::ibi sevlcrrl~., [)(' • 'c•r-;r. on' rı ko 
hül>ümlerine göre Ferler m~1;s.1. ll göriiyomıı, b.'!ot :ili'cci fh3ııeti:ı pn:'lı)or . 
nin nznlnrı nnc:ı.h Per1er me .li,,in. ' den doinyı suı;suz -01du;:,"Utln ilm:ıi Mnymunl:ır"' İ5" ynrodı-,ını ı:ö. ı 
de muhakeme cd;lebillrlcrdi. Ilımı. 1 idi. ren hükümet, onlım, .resmen knb.,J 

l•o U%Un zamana ihtiyaç hissetti~ 
ıaiyocek bir duruma gelmi§, anca\: 
basrlmamı9 bir.kaç forması kalını.' 
ur . 

Divcın edebiyatının kelı:ntleıin1 
remizlerini, ınru:mt:n ve mefbuml 
r:•ıı blı er b'rer tahlil ed"!n ou e~ 
ba.slıca şu bahisleri lhfü•a efuycı_r 

''TILS!lvvufun, ~er'i akideienıı 
llmi kcH'ı.mm ve 'lrıJmıeti kndirue<! 
n ı: tcsirle::-1; llmi kimya, sı:nya ,.d 
re-mil gib: batll ilimlerle yapıl:> 
ına.zreıınlar efsruıeJcr. kıs.s:ılnr 
mucizeler, ayet ve hadisler, dar.bı• 
meseller. ta.birler. A:det l\'t' ahlak 
hltiv ve mizah, hikmet ve felsefe 
ı: nd ''.'.' znlrld, san:ıt '\'e tasannu: 

Bunda.:ı b:ıska, ilivnn edcl.iyn • 
11nda gilzd, tabiat. kıldnı ~·c .a5k.ı 
Türk ve Anadolu, vatnn ve n•ilJct 
ı~tıı..n!ıul gibi bahl<>leri ihtivn et• 
r.lCk~dJ.r. 

Agiıh Srrrt Levmd. ;~e Erni .. <"' 

nü Halkevinde verniği iki lm?Jfc• 
r,msın mevzu1<> nn1, yuka.rdn dıı 

ı:öy!ediğiıl"i:ı uibi daha ba krsı fa• 
marnlnnmrya.n bu büvUlı: escrin·rı 
::ına mevzularmdan eeçmic:cti. 

Ko1Jferan5.lm dinlediktı-:ı s~ra 
lıae ö~·le t:'eldi 'ki, Ag!h Sırrı Le' 
nnd ,.e Tünk cd-ebiyat kütiip~ır 
rıcsi y.,·unda e~:-ler]e öğUnebile• 
te!tlerdlr. 
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J _ 'J"m·cklli Rn;on.n. 2 - Son ı 
\'e ııihırrti. ~ - Kıvr.m. ! . .ıreket f:ı 
.zı, 4 - Oldukc:ı "'n lı, uzm·JnrınJ2' 
dan hiri, nrapçn ( u),;; - Olmmnl 
cvi:.ı l>:r l;ı nı .. fi - İran dil.n · 
~su) hıı\ an. 7 - Bir L-eul~J:ıın önf. c 
cucnıcl.Jik f'lbisrmin alt kısr:ıı. 
B _ Pnr:ıretli bir hn~.,.:ının l"ll>ı: 1 

9 - Ekc-.ik. <' ' r. 10 - Leke, ıd .. 
r h: m llrii. 1 l - T:ıhrıp edic:i ıır 
ınıı." i, lı"r knchn i mi. 

'.\·ı.ı:. rıd:ııı :ı.ş .. "ı. 
a - ~- .,·,ıyrı il:- ~H etlen. 2 - "· 

r 1 a (1.ıb •ıc•l·r), bir dcn"z n k
lire \"ll •:ısı, j - Bil ·ii!; lor.h ı, 
Kü ·tı •.•• c~er, 4 - .Ar pça {bab:ı. 
ic elbisesi :J - Arn •r.tıınan bir ısül• 
bir b::ıstnJık, 6 - Lfu:ıın elen nı .. 
f:ılıc:ic iılr tı 1. i - )CJr.1 • e<;c ben. 
r.cr , e turşusu 1 "-ulur. hl' kes "'l • 

kentlinc'1° ~0·r-. S - ;; ~ •;, ,·ahşln 
in nk i. '!) - r .. " ı1rr:ı tiahn trk- r 
e(lcrsrıı!z uç~uz bıırnksız sfö.·1cn:ı c 
o1ur. ~ ir ('<'Şii lr•fı':ı Parr.a51.' rn _ 
n .. ~ı r ,.~ ~n 1"<' lnı ·npılm•c. ~ 1 •n 
11 - J\:ınun:ı hrm:er <'~no;, 1ıii ·j': 
biçıık. 

Dün'kfl bıılrıırıennuzın lıolli 
'J _ l\lir!!Sll J,onnn, 2 _ Aft:rın 

\'cc:ı, 3 - C1m ,..,_ı:t hnn. 4 _ m1·p 
l\lilan, 5 - Re. i\hıı. Itır, .r, _ '\ '-
• rn'k. P.le. 7 - S.ı.,.nı, C .F. \ 0 

8 - Erli., Kın::ı, A. !l - Vız. IFl"S 
De, 10 - E. Ebe1!'ıımc~ı. l 1 _ N .. 

1 . Onun iı;-in Sa.brinin D'l!:ldupln:-ın 
da 'Omldo OOJd:lğ ılçin tcsekkllr e 
<len cümlclcre: "Iı:ıyır ,tlostnm, di 
ye ccmb ,·erirıIJ. ben s;zo t eşekkü 
re bo~luyunı, bn ~ocuk ne esi ve 
f..CVgL"İ fle e\'İme cöken ınntcml s'l 
eli." 

r-nnleylı, harp divanmm marefjalı (TJl!ı1am1 var) elli. 
______ c. ______________ _ --- .. - .. - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - o - - - - - - - - -..!!"~----______________ ..;...._eı>;;.._•;:;;.....;;•.___ .. _____ • ___ ._..;_~:::;..:•:::...._ 

Arıız. Met'-. 

Snbri lı;criyc girdiği \akit otur 
ınaılıın bir tablo önlinıle hnyrnn bir 
ltı:.ç dnkilrn. geı;inli. OtJn:m e5.'ki 
,.c e:oluk (l<o) as1yle bir tezad teskil 
eden bu tnblo, tlm-n.nlıı. hcm~0 c:ın 
lnnacnlc ~bi <lurtın t!miclin ynğlı 
bnyn bir n'AAli idi • 

Sahrinin bu dildi:ıtinj giircn 
Xnime: 

- Ben o fikirde rleğilim. tim • 
mm ::ı.rzul:ı.nna hlirmet edelim, 
sonra biraz ctr:ıfhoo dü~linellm. 
J>nnsı tnm:unlyle mn.çum IJir eğ • 
fonee olarnk kabul edebilir miyiz? 
l\ızmırz beUti hiitUn minnsilc te • 
miz ko.lmıı.I• fçln mulıltinden ;açı~ 
yor. 1;mıt ynnınuh kıılmış ol ·nydı 
İrr.~;fim yok ben kendi ine bu lmJ.ar 
temiz düşünceler aşıbynm:udnn, 
Onu "'izin ynnmıı.a bırnlrmakln ne 
lcacb.r isabet efml' olduğumu an
lıyorum, 

- Bu.;takdire ]Ayık olsam, CmL 

•1in trmlz, yliltsek hl lerinl h'?n ye-
1Mirmi;; olsaycbm hunUhla öviln· 
ıııc~" halı.lanı olurclu. F.:ılıat bilir
&inlz ki ~ilzel çicc~derı Truın ~·ctfs. 
Hrlr; .rü7.gij.r e -:.er, ynğmur ~ula~, 
Ye renı.lerini gline · ''crlr. Jfaiıçı. 
\'nnm pfçelilerjlc ··i:rfiıınıcğe ne hak 
kı \'nr? 

Genç ocllplomat: 
- Şimdi, dedi, bunlnn bıralcrnız 

ıln ıavn.Jlı dostum T\en:ın Ferillin 
~-ndigii.rmı ibu im\d:ır mükemmel 
3·ctJştirdiğin!ıı: ıkin s1ze nıı ıı te· 
rld!Hr edeceğimi ö:rlcyini1.. 
B:ı:rnn Ntthne afifç.e ~lümo;ly('. 

rclı b:ıl']mı salladı \"C dnlmıı. yudığı 
cümlcyJ tclmırl:ıdı: 

- &na te<ıcf.füür etmeyiniz. nu 
mucizenin n.ruiht:\n ıil•i :tarnrm sev. 
:;kindedlr. n·z bhilıfrimir.i f'\'llik, 
tıilt•ın mesele bun<lıı•ı lb:ırc·t. llu 
ne benim. ne ele Ümclin eseridir. 
8irhlriml:ı; ka.rsılıidı anlaclık, hnr. 
şıhkh SCHlik. :llk t('rı:asfa fcnlhJc· 
r:mlz ftYnJ h~le 'hirle';'ti. l'ııutııı"
~·ınız iti :ı~-ru mntem~ı ro:irzte"f:k 
e'cmlcrlle dolu hlblerimizde, aynı 
h:ıstnlığn yaknlanmıııı ik; ins:ıııı bi· 
ri rfne yunJtsbra.n t:c'.dti km"\ et 
de \'O.rdı. tlmit l!\ilıncde;, l ~ıyn. 

• 22 .. 
nuyacıılt lmd:ı.r gmç, hen, SC\'Jlleo

den r:ı.hııt edemiycoeli <lcreet"~ 
UıtiyJJ'dnn. Bunlar ds ayn l•ir \'C• 

f:lle oldlL Rulıta.rımızr hlrle5timlCk 
le asen me\·eut deruni ihtiy:ıcn 

CC\11.p rnrnıi .oldult. E!rbirlmizi ıın. 
lıyon:.z, ~rnber bul ·nil k_ç.'l. b"rbi-
1 Jmi.zden r.ıı.bnt ~ otmuyoruı. Uu 
"iicut d:ı. t.elc rc!ı A"lhi llmynnştık. 
C'd'.ı defo ilüı:ci:ı: <le aynı cyj o.ym 
~L!l !.le ·~iyon:ız, sc\"~oft!.7.. 

So:ıro .n.b lıclkf b:ıra!nrmı anlıy:nr 
rın:r. ıL!Z, ben omfa ilci gençlik fJir
ıJen r;ürttyomm. Biri bt:'ninı ,·nkit. 
4 İz sönen ~enç~ğim, ötek! yctMr
k~ o'up dlil.."ii1 n luzımm ıt~we& 
ği Ji~. Cok def Vmitte ~ irmi be 
H"!lelilt ıt-ir rn:uiy.e nJt bir c.eiırenin 
gö'[{cshi ı:;iirü;, ~özlcrhıllc benden 
~et:m~ hır tel>r'>sfimiin p:ınltr mı 
\l ·~~'i '.!'lir.:ı. nu hir '\ himtlir '\."11-

•n. f • :ıt '"1C (~,._ o~ IX!ft n \"dun 
b:ığlı~un. Bt.:ıoe bu l\ehim bile mu. 

ıın.czdir. Sonra dü üniinbı. Jil tJ. 
mit iııf.u :rııu,. filtacıi,'llll ,:?;ilıi uslu, 
mulJ ve tn.1.Jı b1r !ıv.c!ır. n:ız~uı hu 
lıoca bebclt selimli bir !:celi yut • 
tnklığile r,elir. nucnğuun tırma • 
mr, l.Jin turlli mızili \e ı.:ıtlı sii:r.ler. 
le ruızl:ınır ,.e lmJ:ı.b'IDUl usu İ<".ı: 
"ı\n.:ıe! Se\llm<:&c, s:l\·ildl_ğimi lıis. 
~tmiye nıuh~cım" <lcr. O , .nlilt 
lcollznrn o:n:ıziarıntla loilit'enir, 
<'!ıula.lmlnm nlnuıda ynpı.ı;ıl. kalır. 
f,,imlz de ('\ il.d.ğimizi c1u) aro.I• tle· 
ı-ln Iljr sc,1nç i~ersimle lienrlimiz
den ;",ı"~rfa. 

- Sizin ~ibl )ı,·I bir kndındaıı 
tm.5l•a ibir c;ı-y bcltlcmez~im zaten 
buna ıı.rı kça ö li,rcbllirlm. F l~t 
is '.)"filruz bannn1:ı da lmlruıynr, J1u 
inee \'e nıır:a nıI:!u kız. h:ıssıı ~ii;f. 
~iinüzde lıü;riik ıın- er!lniy~tlc letl-; 
ti. B:ıs-ltn tris· onu y:mhs anla~·n. 
lıi'trdf '\"e hu ın~·dinl:: ıle inı;nnlık 
bir hatlnc im;) bctmis oturdu. 

B:ıyc.n Naime, <lerin s:ı.mimiyeU 
içinden te"nzuu bile unııtmnc:tıı: 

- E\·eı;, yaul15 nnla.~slal.ıllır., ~·ıı· 
ni la~!!: olduğu lhtimımıhı ~e,.llrui-· 
~ cbilfrdi ••• Bu l::ıl ıo:ltld .. tli blr ,..,., _ 

gi r.,,usiyk- ı;arp:ın ı.tllb"ni biittin 
mnhlthıc lmrst k.arıayncıı.k, acı bir 
17.tırabru mengenesi icine lıoyı:~:ı k 
tı. Hnss:ısiyctı bu e!cmiııt : "i;a 
'urm:ısma ini :W.cnl<. gidi l.Jır 
hnsWıkln inle';)'ip dıır:aenl h. t;a ha 
fif 'iicut b-.ı hiirpe diml\ğtU·i ir:ı. 
tlr 1\m,·e.ti Hnrsı~mda ben de b"-r 
to'I• defa.'3.r şn trdnn. Hızıını~ı ~r.
rcnlcr onu znrıf irn<les.iz 1.ıir ıu:~h -
H'ıic !.::ınırlar. l~n.kut o ~·~.<oınılıı a ı•· 
nıulnuyaenl< ı.rul:ır metindir. 
S:ıime b:ınlnrı :ınl'\tr.-kcn ~nbrl 

.ı;oz.lcrlni ÜP..ıidiu b:ılo clbi es] yıı.ğ
Jıboya ı·c .. mln.tlcn ayıttmJyordu. 

Bu .elbisede fevkalilde denecek 
lıkbir 17ey yoktu. Snde, hatta lü • 
yumund:ın d:llm nde bir tül elbl • 
~ili. F:almt o 1mdnr derin bir .:m. 

fü::ıç iw 'i\cudun lhn.t lnrmn ka)"ltt. 
ınıştı iti, on.ı büslıUtüa bn":kl\ blr 
f(>kil \'c kıymet verdiriyordu. J ö. 
ııük gibi dökUJon '1anteJler·n üze• 
rind:J ··parırUs bir dnlgn. .. ııı Mm 

çi7~i · gibi .Vm.irun bey:u. .omuzları 
'!i.k c1i;)•or. !Bu ö:n:ızlıınn nar·n 'r 
lıcynz ım-rınıl:ın lb~z ~-:u!.arıy:ı 
dol:'Tll fpclt c::u;!:ırııı :ı.1tmlnrı ki-· 
dl.' ltuJ bohıror. Etınt'lım onra '('Cb. 

r~ni:ı r.ıcstcsna int"'Clit1i lm_'r~or • 
du. C•ı be!ı~z, ı-. ,,.dı }ii'lde meçhnl 

ülem ıflıi bir çlrt Vi Zt:chert -ü-. 
cıfo csr:ırlJ ılch'ltlerı derhı!~c;;p 
gicliyor. Tnb'!:ıt bu bak.ir yü:ı:lle ı:.ı.· _ 

km sonunu -;ii5k~cn b·r ıiivn mu. 
lıHi ~':lmtmak istemi" ~iblydl 

St'bıi birdenbire ihlh r kıdm.a 
bolıtr \'C: 

- Bnna, de:li., u Hikcrrcm 
ll'Ct'(ic<len bİl"l\7. bh• ~er m1 ııiz, 
kedrl l:ni Jıiç tnnımıy'Oruın... 

H~ mı' Ifaimeyi ltorkutm~dı 
ib'l.ılrls hoş:rıuı ~«i. Ger.en L~ Xr.~ 
rimanm yeğen; ile IJlr ha1orla t.n.nıo;... 
uısıı. ihti,yar kadın bil~iS'i, bibn;. 

lıl:'l ,.c 7.ekii<ölk mııhıtıv.ı dol:1ııwııtın 
J!en_çlerdc::J J:cf.; yül· cJ.r olan ü • 

t~rrcmdc Omi~ ~ güntL""Il gıl· 
no art.mı Wr aını.~ scmıiştir. lht.r 
Jl!r lmllm bundan memnun oldu • 
sıınn a lrunryordu. 

(Dc\·amı var) 





• 
.U;ırdan gelen gnr&onu.n söı.lcrt • ı Tiyeu • Fo orab3da lnlrleacll: 

~ntlcr scı;:tlkçe - Tlyen • Fonun rlb. - Şa lhtlyarlıınn hep 1 de birbiri. 
nınl kurcalıyordu. no benzer. ettnc vo güzel ln!Wnlıı.n 

ç\cabı:ı. gar onun söyledll.lcrlnden çekoıll('z.lor .• Nere '& gltso.m, karEı. 

rnzıa. bildiği bir 11oy vnr mıydı!' mıı. bir Uıtıyor falcı !:ı..ltor ,,.e bana Is. 
Akşıım olu,> ordu. tfübaldc, knrabulııtlıırdııo, yılan ve 
:Ner~eyse gü.ncş suya düıJCCCktl ~!yanlardan h:ıbcr verir. Bunlardan 
lngUiz polis l.;oloneline ı;önderdl~l hiç birinin nğu.ncJnn güzel bir aey 

u,ak bAia geri dönmemişti. duymadım. Daim~ felaket, ıZ'tır&b, 
Yok a. Tlyen . Ponun o gece llAh. lı:ıken~. kıııkançlılc •. dalma ıukıntıya., 

neye çıkm:uııns tnglllz 7..abıtıı.ııı da azap \'C üzüntü. n:ıdetten, ııanulan, 

tnnıttar dl'tll mlydJ'? servetten, gUzel ve n~ell yaşamnk. 

Fakat, buna lmk'iU! ım vnrdı ! O tan hiçbiri bahsetmez. 
gece (lcwllı:clebek) bnr111a. Şanghıı.y. Tlyen • Fo bunan için falcılnra 

dakl en zengin m~terller gelooe?ctl bll§knları.glbl inanmazdı. 

TJyen _ Fo sahneye çıkm :ısa., her 
fil'.) den önce lnglliz zabıtası barda. 
ki büyük hissesini al:ım:uyaca.ktı. 

ŞD.!1gbnyda lınrp sonu vurgau.lıırı 

alıp l Urümüııttı. Dün;) tının bUtUn eğ. 

(KIZIT.KELEBEK) BAHINllA 
KANLI Btn 1\.A 'VOA 

Gece :ıııt dolmı.. 

lence yerlerin:le sa glbl para akıyor. Bar ıııtlonundn g4irülrnemlş bir im. 
tlu. Hele Şanghay gibi boynelmllcl lııbalık nr. 
bir memlekette pllrBnın hiç d~ğerl 

lOktu, 
Tlyen • Fo kendi kendine, Çinliler 

mulınlleslnd" oturdu •o kUçUk evde 
tiOYIC dü.,..Unllyordu: 

- Beni "'-'ıD.!Y.! çıkmaktan nıene.. 
den bu garson, benim tl~ıkım oI:ı.bL 

lir. Şlm:'ll gnrsonu.n tcl~1111 anladım. 
Bu gece b:ıra NILnkln zenginleri gele. 
cck. Ben b 11'1 o zenginlere kendlıoJ 
kapbrabillrlm,. ya sonra f Belki d& 
bardan rıkar giderim. lşte yalnız o. 
nun dflğil, bütün gnrwonlann, btltlln 
bar me:ıınıplıınnm encllııosl bo değil 
mi 

TiJ en • Fo böyle dil, ün Urken, ka. 
pınrn 6nlinde bir lnglllz poll!!l dur • 

du. 
TiJ M • Fo pencereden görDndil: 
- Beni mi arıyorsun'? 
- E\•d, &lıl arıyorum, san! 
ı•olfs p~ncereye sı>kuldu: 

- KoJonel hnzreUerı ısu mektubu 
ı:Bnderdi size. 

fül!,.iik blr zarf nmttı. 
Tlyea • Fo mektubu ~tı, parça. 

buk okudu. 
- PekCılA. T~ekkUr ederim. 
- Oevnp verecelt misiniz f 
- Hayır •.• ceı;nba lüzum yok. 
Polis (klr.ılkelebek)I 8C1Amladı •• 
Çinlller m!lhalleslnden aynlch. 
Tlyen • Fo Ae\iııtyordlL 
tnglllz kolonell lu!laca şu aevabt 

yaznu tı: 
"llel;;hıbuno aldım. Endl~cye ma. 

hnl yok. Bu gece. ban, her z:a.mıua. 
kinden lazl:ı lnzıbat ve ta.rn !ltıt altı. 

na. nldırao:ığım. Hiç kimsenin el kaL 
clırması lhtlmn.11 yoktur. Hattll. böyle 
bir lhtlm.-ıll düJUnmeJc bllr. m:uııı.91z. 

dır. Oözleıindcn öperim. 
Ben bu gece sruıt onda gene eıskl 

:ı ertmdı!ı h•ll olarak oturııeağun. O. 
.) undan sonra btılu~mraz.,. 

Herlces içiyor. 
Bir yanda Rus, Jap11n bayrıı.ldıı.rı 

(banıJ) hııbcrlcrlnı müjd~lerken; ö • 
bUr yanda sako ve peycu kadoolerl 
dolup boşnlıyor. 

Herkes neeeıı .• 
Herko9 e~lenlyor. 
Snhne 8nllnde klh bİr' Japon mlid. 

ğl, ldlh A\'l'Upa orkestrası çalıyor. 

Bundan ba,kıı. teker teker salınoye 

çıkan artistler gUIUnçlU nnmarnlıı.r 

yıııxırnk, .ınU,şterllerlnl eğlendlrmeğe 

ç:ılııııyorlar. 

Ara sıra masalann başından Be!llcr 
yükseliyor: 
-'' Tiyen • Fo ne 7.4 ldllll çıka. 

cak!,, 

"- Blz, knılkele~t görmeğe geL 
dik.. sııbrımrz Ulkcndt. llııydl nere. 
deelnl'., 

Ön mııaal.ar ta.mt\mlle lngUiz zabı. 
ta mcmurlan tarnfınd.ıuı lıK:'&l edU. 
mlj. Bir yıııudıı. orta boyltı, kırmı7.ı 

~I ve ortıı. yıı.şlı bir adam otonı. 
yor., Yanındaki resmi olbl.sell 1ngl. 
Uz. znbltl.ne soruyor: 

- Tlyen • Fo g-eldl mı ~ 
- Evet. koloncl! Biraz 6nce kcnıll. 

.anı oda5111d& gördüm. Ha:ı:ırl:ınıyor • 
do .• 

- Bu ak,am mUtlılş bir kalıı.bnlık 
var. 

- Kalabalığı teşkil edenlerin bir 
pofıı Nanklnden gelen harp soou mu. 
haclrlerdlr. 

- Bn mııbaclrler besbelli kesele. 
rinl cJolcturmıış olıı.caldar .. T? 

- ŞüphCf!l7., kolonel ! Hepsi zengin 
ln&anl&r.. Şanghaya p.ıra yomeğe 

gelml:ıler ..• 
- Bunlar arasında Tlyeııı • Foyıı 

tanıyanlar da var mı acaba? Yok a 
bura:;ıı. teaa.dUfen mt goldller ~ 

- Bir toğu Tlyen • ıronnn şl)hre. 
ttnl dnymu~lar. Hattfl. :ın ıı.rkn.d11 s:ı.. 
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Bugünkü 
I~~ YENJ JA y AT 

alatasaray :: TURKiVEDE 

Beşiktaş maçı 
:: BiRDR 

'( .. O DA 

Buglln Eeykozda bUyUk klitpk
rir.llzden ikisi G::ıhtıısarayla :St'~ik 
taş futbol mevsimini aralarında 

yapacal:la:ı blr ckzersiz mnçı ile 
açacaklardır. 

~: Abdülvahit Turan 
sınd:ı., bu sene kulUblerine yeni 1.. mamulatıdır. 
,...irmlfii ~hın oyuncuları da deniye- .. ~ Her satıcıdan ısrarla t< 
C't>klerdlr, ı~~ . t . . '1 ~J 

il uı eyımz. ~ ~ 
Bu nrada bir ~ok tanınmış An· , .. ~ Taklitlerinden sakınınız • S S 

karalı ve İzmirli oyuncular.n bu ı~ tstnntıııl: Galata Nec:ıtıbey r.ad1esl No. 8~ Tel: 400S8 (t Gerek san • kırmızılar ve gerek 
ıMynh • beyazlar, saat 18,30 cı::ı 
yap::ıçakları bu eksersiz karşılaşma 

'ki ki k l "b' ~.,,,. ... -.. ... -.. ... .-. ........... --. ... .-. ... .-. ... -.. .... ~ ...... .,.....,.~rı..v.A.•,...,,.l"..•n..,..,.....,..r.,..,-.....--....,._......,..-,,.-.,•~ 1 
ı c~ u u tlmlizün taknnların- ~ ' 6"'6"""'" ... "~-..ır ........... " .... ..,. ... ...,,.,.,.,.,__..~A" .... '"'""",,,." .... "'""'"'•'"' .... "'•"•~•~•"'A 
üa yer nla.:aklardır. 

rı 
!stnnbul susporlan ajanlığı ta• Galatasar vdan Mahmut ikinM, 

rafından tertip edilen bölge yel " Deml' sporclnn F~yyaz iiçUncü gel· ı 
ken teıwik milsabakalarma. dün diler .. Müsa.b:ı.ka sonunda Feyynz 
Moda koyunda y:ıprldı. Ha~·an:n ltiraz(la bulundu ise de hakem 
rilzgft.rlı Ye deniz'n sert olma.sına heyeti bu itiran haklı olarak r.:d· 
rağmen yımşlar muntazam oldu. etU. 

MUsabnkalara; Galatnsaray, Fe KIDEMSİZLER: 
ner, Demir spor. Liman gençlik İki mil üzerinde yapılan bu ya· 
kulilplerinin on altı teknesi igi::• r:ş heye<:anlı oldu. Neticede : 
ri.k etti. Yarışlar, kidemli ve ki- 1 - Has.ı.n (Galatasaray/ 57,27 
dems!zler n.rasmdn idi. 2 - Sadık, (Fenerbahçe) 
KIDEMLİLER· 3 - Niy::ızi (Galatasaray) 
Üç mil Uzerinde yapılan bu ya• ı Müsabakal:.ırdıın sonra kazanan 

rıeta; Galatrumraydan Nedim l lam ajanlı:k tarafından kupa ve 
eant 5 dn.-:Clka 55 sa.niye ile blr:nei, madalyalar verildi. · 

Marmara 
tenis 

maçları 

o 

18tanbul, 1 (.A.A.) - Mar. 
mara tenis ma<'larmın dömifin!\l 
ovmı!aı ı bugün- F cnerbahçc kort. 
larınd ı ynpılmıc;tır. 

Bugünkü karşıl~cuna sonunda 
Şefik Vedad,a 613, Teylan, Hol. 
mes,e 614, 216, 7-5 galip geım;ş.. 
tir, 

Kürek 
yarışları 

Bölge kllrek ikinci te3vik müsa· 
baltalan bugiln Pa.sabahçl•Beykoz 
arasında.ki sahadn yapılncaktır. 

Müsab:ı.ko.lar; kıdemli ve kıdem 
Nıler ile bayanlar arasında ola .. 
cli.ktır. 
Eııkekler (2000), bin bayanlar 

<100-0) metre üzerinde yanşacak• 
)ardır. 

Or. ibrahim Denker Çift erkeklerde Suad- Criss, 
Giraud,lara 517, 614, gıi.llp geJ .. 
miştir. Karışık cltiblerde Jülide Calıkh Hast.anesı Dnhlllye MUte. 
Fehmi.ye Maz'buryan. Vedada hBfWSL Der ı;Un ı;aa& lt'i ten aonra 
613, 614. galib gelmişlerdi... Beyoğlu • Afacrunll, Sakız.apcı 
Yarın final maçları yapılacak~ l l•oo•d•d•es•ı•ÇöplUkı;eşme aok&k Nn. ıs 
t Tele!on: 42468. rr. 

VAKiT g 
işt· ak 
esti va 

intis~ne 
ece~ .. 
gr 

i!eyoğlu Hal ev!nhı se~~ie balk 
01anları ıan atli&\rları geıi rathnlzde 
bittıtn kollarlle ba~ır bulumı2ca · ıar 

~vvelee de :ıı.:ı etUğ'lmlz gibi \'okıt oltuyucul.ırma mahsus lnr \'c nıeb· 

tap gezlntlıf. programı, tılnıdlye kact::ır yoıııln.ıı gezinti ıırogra:nLar-ınuı 

en zengini olaC'Bkhr. Bu gedotlnlo bir husu!liyotl de, gez.lntı jerlJlr. 

~lmdlyt' kaônr lııtorıbuf ballnna oçılmo mı~ olan Çubuklad~kt l:lldiv•ın 

korusu bu ef'-.dnttye tahııl!J edllıulştır. Sa7., caz ve l1·~ oğlu halke\'lnlo 

ı:O:ılde halk. <>yunlıırı unııtkt\rları bUtUn kollarlyle bıı ı;eLinUmlı.de aı:ıe 

ınllll oyanJa.n eoııliun bir oeıı~ itinde göstcre<:el•lerdlr. 

Geziye 
.. ,,_,,_ -~ 

iştirak şartları 
,_, ._, ,_,,, _ ,___ --- ~----

VAKit okuyuculan bn gc.zlye 20 lrupoo ve 8(' lcaru, mukıı.blllnde iştirak 

f'ıteblleeıekJP.rdfr. Şimdiye kadar kupon biriktirmemiş olan okuyucuları. 

uw., eksik kuponlorını mntbaamızdan tedarik edebilirler. 20 kupon ve 

80 kuruıı yalnız blı ıııurak bakkıaı vermektedir. 

Kupon topl:ımada.n iştira!< etmek lstlyenler giindll:ı ve gece l\larmarır.. 

da yapılacak vapur gez.lotıııl için 160 lrunı, 6doyeeelderdlr. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Yanmış o·nn fen takUlteel blnaııt duvartarmm yıktrrtltnaSI ve :mot~ 
lnrının nakledilerek zemininin tn.n-zlm ve tesviyesi işlertle yıktıntan du. 
varlardan çıKacak inşaat mo.lzcmesi kapalı urf usullle arttır.naya. çıkn. 

ormruştır. Arttırma 11.8.942 çarşamba gUnU saat 15 te defterdarlık blna.sın. 
ela ımıı Emlf'k mUdUrlU~nde mlit~ekkll komisyonda yapılacaktır. Mu. 
Lan1men bed,.U (8000) Ura muvakkat teminatı 600 Ura.dır. Müteahhit bu 
teminat beded haricinde (l'iOOO) liralık aynca blr banka teminat mektubu 
\'erecektir. F~nnt rapor ve proj:sı ve uınumı şartnamesi Milli ~lAk mu. 
dUrlliğüııde g~rUleblllr. 

Ttyen • Fo bu ınaktubu okuduk • 
tnn sonrn. geni:J bir ,ıeres aldı. O 
hl'rlcestcn zl 'tı.dc İngiliz lrnlonellne 
gu\ onl.) ordu. UiltUn lngillz zabıtası 

o ı:-coo (kıı.ıllxır)da Tiycn • l'"coun 
nruhafnzası.n:ı. memur edllm~tı. 

blrsıı.lBnanlann büyilk bir kısmı ı 

letcklllcron muvakkat temlnııtı ve beş bln Uralık banka mektubunu 
ve muhtevi 2490 sayılı kar.unun tnrlfatı dairesinde hazırlac.ml.IJ kapalı 
ve mUhUrlU zarf derununda teklif mektuplannı ihale gUnU saat 14 e ka • 
t!ar komisyon rel.ellğlne makbu& mukabilinde tcvtli etmeleri. (7819) 

Tl,>en • l'onon endişesi ve kor1..-usu 
kalıruımı,tı, 

TIJ en • ı··o o gün sl\slend1 ve &k. 
nm gUne'I SuyB dil mrden, kliçUk bir 

arabaya bindi. 
•rn.m evden çık~!lğı sıradn, ev ııa.. 

hlbl Çinli bir lhtlynr kAdm, ellıırlr. 

tuttuğu a~ nayı Tlyen • Foya göste. 
rerrk: 

- :i•"alıno. bnkttnı .• 'baııucunclıı. kara 
bulutlar doL~ıyor! Bugün solmi;'a 
tıkma.sa.o fl)lla olm ~ d•ıll. 

Th·en • Fo JrllldU: 
- Bun:ıl-l:ırın '1<Sı.l,.rinl diınleme... 

Dl<' e andlç::n1 1tlm. Rıiyh' bir giindo 
nnı'Jımı ~ınm:ım. 

lhtljar Juı.dm hld:l.,t:endl: 
- Diln;)n, bb: IY.ınaklann ellnde 

duruyor. Son de yar ~ bunayacak m .• 
3 nşlnnaeakııın .. s;ıçl:ınn..-ı. nk dU.,ccek. 
'l Uzülc kırıs.nr.ak .. {;'Ö7.l•rln çöke<-ek ! 
l'n yn~ta ktılmıynrokoıın, Senin de 
ı:üze lllğt n 11ç.:ır.nl; •• 

'I'ljen • f1'o arab:ıAıya: 
- H:ıydl. l'ıf dlnk:mek hoşuna mı 

~d \Or'? drdl • Çel. nrnb:ıyı." 
Tiyen • I"o Ql..nlller mıılıalle!!lnden 

ll1'tl1d~şır1:P.n, ıtclırln surlarına gölge 
dıı,tiyordu. 

ı.,n.m gUnejjl bstlyordu. 

Idi fcnn lın!dc (~eniz tut.n.r. Ku • 
mnr O:'J'::.malt yıldıi iı;in bir lşi,t? il• 
l'('(ltr. rrcr işini "alctindc yapar. 
h~rel ~tleri inthar.ıh 'c CilçUh~1ıir. 
Jlnfif nıhlu dcKi.ldir. l\nrr,.rln1'tnı 

rl~!ndtikten so~m n?rir, Erkc"e< .. 
ler n.'tey-t:lncl: ohn:ım!llda 'fı .. raher, 
()n1arm. ynnındn <'kıim:- çekln2'-n 
hlıl-. AmrT'i'k"!:l-ınn f;l·ıjne göre 
!"İncm.'1. m1>11·,,.•;ne giı'ml-; en iyi it. 
hııJ"lt -e!yıt"'•!1rr. 

~füirtı:ım bııl sı>ttJ'!ı !!iimil1' kr
Jr n~<M:!? ~n J;t!mt:ş 1m!t- Jıcrluı.· · 
rlc J!nU, f o?5:1. s:ere.~tir. ·ıt:In: mi 
r-~ T"tn,..,. "':-'-"., şimdi lenesine 
ı ·'~"l'lı\·n u~-n5ıyor. 

Nankl,nden ~c1611 ı:englnlerdlr. 

- O halde bu adamlardıın zarnr 
gelmez. Tiyen • ıroya haber VP.ren 
rarsonun şüpheleri yersiz olsa gerek. 

- Ben de 8;yle tııhmln l'diyorum, 
kolonel! Esasen bBrlarda.kl prııon • 
lnrın sözlerine lıımndmaz. Onların 

heJMiJ de ya. para ile aatılruı~ veya.. 
hut rakkıurclere ı;-ünüllcrlnl k&ptır • 
DnŞ U\'t\llılıirdır. 

- Çok doğru ııc.jJliiyorsun ! Don dt" 
bu 11klrdelim. l\laamıı.nıı ibtlyntlı 

bulunına.yı faydalı bnlurum. 
- Balk "*ye, eğ-lenocye ııı;a.. 

m~rr, lmlonl'II 7.Un sava~ a:darın • 
dan s(]Jlra, bu hürriyete ve bn ba.rıtJa 
l<avuşan lnsanlard&n bir fenalık bele. 
lcnm('f:r;. 

- Doğru .. hep!!I doğru.. Fatuıt, 

lhtlJ'tlt her aeyden fıııtündUr. Her Z.'1-

rnan bir lill7.ı:ı. \"eyn. tehlike karşl!!ln. 
dıı. imişiz gibi tooblr alııuıhyız. 1 

:t. '!' \ S A n R U F 
HESAPLARI 

2 lldncıte~rln 
1-\t'şldesine ayrılan - Bt>r türm todblr alınmı:şhr, ko. j 

loınel ! Dıltiln dctektificrlm sivil olıı.. ı 
rn.Jc burad~ yer Blm15IBrdıl'. Il;\r ılı -
şındald noktnlın takviye e>dlln1ltıtlr. 

Etrııfta t:ır:ı.ssut mnngalıırı dol:ıır.ı. , 

ikramiyeler: 
l adet l 000 llrııtık 

l " 500 

yor. HnttL\ muı:ı.non yerlerde sllMılı 

nobetçlfcr bel.llyor. Bundan ba!!kR 
akla ~elmly~.ı bir tojblr vnrııa em. 
redln de b0nıcn yapnlım! 

- ll:ı,\ ır, Her şry tamam, Teşckt 
kür ederim. 

- O lı.alde birer visıtl l~memlı.e 
:mlısıı.ndc. buyıınınuz.. 

Kolonel garsona: 
- Bize iki vfıkl Ue ~ima getir .• 
Dedi. Zabıta f)Cllerl ihtiyatlı iç • 

~·orlnrdı. 

Japon müziği durmuşta. 
Bir kırmızı famı un üç kere yanıp 

l!ltinmesl, Tlyen _ ı-·onun sahneye çı. 

'kncnğı ı,.·ıretlnl \'f!rlyordu. 
Herke birılenblrc heyecnna dU:ı • 

mll,tü. ' 
- ts~. perde B!:ılac:ık •• 
- Kızıll•rl0bek çıkıyor .• 
- Gf'C<?Jlln koynunda olmdi bir gü. 

ncı doğnl'.:ık. 

- Onu ı;-önnek itin ta Nnnklodt"n 
bura3-a geldim. 

(De,•amı ,·nr) 

2 .. 21'i0 .. 
l4 .. 100 

lO " 
40 " 

50 
25 

Tesviyeci aranıyor 
İstanbul Elektrik Tramvay ve T~ne] İsletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 

lş~tmel:ı::ımlz Şişli tamirhanesi için g':"' ~ • ..,ı ehliyete göre saat. 
te ( 40) kuru~a kadıı.r Ucr.:t verilmek sur~ tıl u t •sviyeclye lhtlya.ç var. 
aı ... 

Askerllk'c al!!.knın oimıyan lırtekllJertn nUfus h'Jv!yct cllz:1anı bllsnU. 
hnl kA.ğıdı, 4 adet vesika. fotoğrafı ve ııtmdlye ltıı.dar ça.lı,ı nı, oldukları 

mUcE.srselcrdm atmmı;, iyi hizmet veslkalarllc birllkte 5.8.912 çarşamba 
gU:ıU at H ten 17 ye kadar idarenin Metro hanı zemin katındaki zat 
tşı~rı V() sicil mUdUrlUğUne mUracaatın.rı !Uzumu bilJfrlllr. (8238), 

~-----------.ı~cr1S1------•z~m,~ Tflrklye CUmbur~yetı 

ZiRAA T BANKASI 
llaruıuş tarlhf: 1>188. - Sennayeal: 100.000.000 Türk Uı-1\81 

Şube vc &jaruı adedi: 283. 
Z1ra1 vt. tıcart her nevi tmnka muameleleri. 

Para blrUrtııenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat BankaBintla kumbarntı \'O lhbamz ta.sarraf 
en az 5li •ırası bulunsrlc.ra seı::ede t defa çekUccek kur'a 

hcsapın.rmda 

ile aşağıda k ı 
plAna gore ilnamly!' d ğttılacaktır. 

4 adet J,000 liralık 4,000 lira 
4 ,. üOO ,. 2.0, O .. 

' .. ı50 • l,l)!>O • 
.. o .. 100 4.000 • 

ıoo adet 50 llrolık J5.00C Ura 
120 .. 40 .. 4,800 .. 

160 • !!> • S.200 ,. 

DiKKAT: 1-'e ı ı ıı rındakl paralar btr sene içinde 50 llradaıı aşağı 
::uşmı.yenıer(' il<ı e ı•ı.. e çıktığı takdirde % 20 cazıaallc verUecekttr, 

Kur'alar senedıo, 4 defa. 11 Mart. ıı Haziran, .ll EylQI, 

11 BlrinclklUıunda çekıtecektlr. 

DOKTOR OPERATÖR 

HAFIZ CEMAL 


