
~~ 
kan 

ile 
yumazlar. 

kanı 

J 90 lil'ente 
c YABANCI D!L DERSLER! 

au ile 
Yuyarlar 

AKŞAM POSTASI L
~ . lngiUzce - Franarzca 

Almanc:z 
HABER METODU 

Ciltli Her cllt: 230 kuru, 

l\.UKES: ANl.L\.KA CAOUE!!!J VAJU'I VCIU>O - lSTıU\IJ:U;ı. l'l!a.ıı:.l''U.N: YAZ) lŞL.E!U: 231472 IUAliE; 2.ı:no .y. SENE: u 

Almanlıınn Avropanııı batı saJıJllerlndo kurduklan son sistem fstlhkfimJardan blrl 

Batı Avrapadakl lstlbkim· 
lar kavvetlendlrlllyor. 

l\~areşal Ronişted istihkamları teftiş etti 
Berrıe, 13 (.-Ll.) - :National Zeı• kın münasebetiyle Almanlar batı 1 şal Hıııışteıl istihkôrul ıırı :yeniden 

tunı'~n Ber.lln muhabiri bildiriyor: 1 ~vrupa müdafan~ına fazla ötı~hl , .. c- t~ftiş eln~iştir. Y:ilnız buralara son 
"Dıyep hmanına ~ apılan son a- rıyorlar. Alman kumaud:ını mart..- sıstem agır loplar konacaktır. 

Cenub Batı Pasıf ikte .. . -, 
37 Japon tayyare- MUNAKALAT 
si talırlp edildi VEKiliNiN 

Salorron adalarındaki BEYANATI 
Japonlar takviye allyor 

Londra, IS ( A.A.) - Alınnn teb• · tahmin edilmekle<lir. 

liglere. göre, cenup batı Pasifikte ~ Londra, JS fA .• ıt.) - General ı 
ınilttefık u~akler. 37 Japon uca.~ını J\fok Artbur karargahınJan bilditı• 
lahrlp etmışlerdır. Hyor: 
Japonların Salomon adaıl.arını ge- Müttefik ucakJgrı Bua:ı'daki dÜ5• 

ri almak icin gayret sarCettiklcri man üssüne 4 şiıldetlı lıavıı. akını 
görülmektedir. yapmışlardır. Burası, Poı·t ~fores• 

Amerikan sillılıenrlazları Salo• biye karşı yapı!ınııkta olan Japc,n 
mon ndalarmda temizleme amelil'"ı .. "" ilerleyişine iis vnzÜcsini görmek 
!erine devam elınektedırler. Karı.:n• tedir. Hava ruanıııa 20 ton bomb:ı 
hktan istifade edilerek dfı~ınon.ı atılmıştır. ı 7 diisman uçağı tahrıp 
takviye kıtııııtı gönderılıniş olduğu 

Yeni bir tetkik 
sel}ahatine 
çıkıyor 

Belediyelere baba. 
bat satın alma 

ıaıabıyeU verildi 
Ankara, 12 ( A.A.) - Ticaret 

Y~kili Dr. Bebcet Uz yarın sah.ıh 
• Şehrimizden hareket ederek Kayse"" 

rı, Ulukışla, Konya, Akşehir, Afyon, 
Bltrdnr, İsparta, Aıit<ı]ya, Aydın, 
İınıir, Manisa, Bnhkesir ve Kütah• 
Yaya gidecektir. 

Dr. Behcet Uz bu seyahatincte r \'aliler Ve AJ:ikadarlarJa lemes ed'.l• 
1 t~. borçlandırılan mahsulün leS"" 
\~ lirn vaziyetini ve leeltlıürJer.iıı sc• 
\ hebini tetkik edecek, toprak man• 

Vilki Bağdatta 
Londra, ~ (A..A.) - Reis .RuzveL 

tın §e.M mümeSBUi Vendel Vtlki hava. 
yolu ile Bağdada varmı§trr. Kendlsirıi 
hava alanında. İrak başveldli Nuri Sa. 
it kat'§Ila.mt§hr. 

--0-

lngütereye hava hücumu . 
Londn., 13 (A.A.) - Hava nezare. 

tinin cumartest ak§a.mki tebliği: 
Bu ııabah tek b8.§lll& hareket ede'l 

bir dtl§man uçağı 1ngUte -enin cenu • 
bunda bir noktaya bombalar atmı, -
tır. Yaralı yoksa da hafif hasar kay. 
dedi!mişUr. 

OrtO§arkta Jii§iirülen 
tayyareler 

Londra, ıs (A.A..) - 8 eylül ile 11 
eylill ıı.ra..smda.ki müddet içinde orta.. 
~rkta yapılan çarpı!Jmal&rda 11 dU
ma.n uçağı tahrip edllml§tlr. !ngUI" .. 
Jer de 11 uçak kaybetm~lerdir. Pi
lotun blrt sağdrr. 

Şark 

vilÇ\yetıerinden 

Hayvan ~akliyall 
en yüksek 

haddine vardı 
ızlnll askerler için 
Haydarpaşadan Erzurum 
ve Diyarbakır istikametine 
haftada bir kartdıkh hu. 

ıuai katarlar- hareket 
ettirilecek 

.M1lna.kal!t vekili Fa.hı1 Engin Ulus 
gaıeteain~ beyanatta bulunarak deınit 
tiz ki: 

"- 3 Eylülden 10 Eyhlle ka. 
dar devam eden seyehatımda. 
Kayseri, }4alatya, Adcuıa, Afyon, 
Ankara devlet demiryolla.rı işlet. 
:me mildürlflkleri işlerini, demiryolu 
mın ba.knn ve t!arlr işlerini. Si. 
vas ve Eskiş~ir cer ve yol ate'tye. 
]erini, İskendertln ve Mersin l.imat1 
işletmesini tetkik etmek mümkün 
o.'du. 

A.ğust-ostın son günlerinden iti. 
baren deıniryollarile ya.ptlınağ& 
başlayan zurltliyat en yüksek had. 
dine varmıştn-. Pancar, hububat 
ve şark viliyetlerinden hayvan 
nakliyatı büyük hacimde devem et 
mekJt:edir. Eskiı;eh!r ve Turba! çev 
rdcrinin beherinde gllnde ısoo 
ton pancar nakl~dilmektedir. Di. 
ger taraftan kömür havzasından 
karadan ya.prlan kömilr nakli de 
ayrroa mühim yekun tutmaktadır. 

(Devamı 8 tincüde) 
'-Ullcri ofisinin ve ziraat bankalaıı· 
ııın mübeyaa merkezlerini ve ar.• 
barlarını görecektır. 

A.1tkara, 12 ( A ·i) -- icra Vekil• 
leı-j heyetince kabul edılen lıir ka• 
tarnameye göre, mahalli ihtiyaçlar 
çiıı bilumum belediyeler mem!e

kettn her tarafından bııbub:ıt satın 
01nıaya meıun kı 'ınmı~lardır. 

Bu salahiyet billımum belcdiy~ 
lere, hemen harekete geçerek mem• 
tekelin her tarr.ıfınd:ı borçlanciırı • 
lan miktar haricinde kalan kısın ·• 
dıın liızıtmhı huhubah almııl :ın '"e 
~l.:ınek ilıtivaçl:ır1111 teııı in eyfoıne
erı vazHcsini de vcrmekledir. _ .. .... 

Maarif J!ekilinin belJanalı 

üniversitede spor 
teşkilatı yapılacak 
ıstaabulda beden m lkellellerl için 

yeniden dlrt klip açılacak 
.(Y&zısı 2 iodde) 

Kafkasya ya 
bol karyagıyor 

Bas topçularını ta ş! dtetll baraı ate,ı karşısında 

Terek nelıri kıyısında _Ruslar 
bir çok noktaları geri aldıiar 
Stalingradda sokak muharebe-

leri oluyor 
üç Almal'! bölüğü 

.imha edildi 
VoronetdeMacar b~camıan pitlklrtlldl 

Moskova, 13 (A.A.) - Ka.!ka.aya.. 
ya bol miktarda kar dU§Jnoktedir. Her 
tara.tt& Rwı topçusu Almanların önU. 

ne bir ate;ı barajı ~lunektedir. Bu 
ba.ra.j, bilhassa. Terek nehrinin cenup 
klyıBmda bulunan köprü b&§l&rm-i 

karşı yapılmaktadır. Rwı uç&kları ve 
topçusu benzin krt.lJğmdan dolayı ha.-

Lolldra, 13 (A.A..) - Kuybi§ef rad.. 
yoaunun bildirdiği.ne ıöre Voroııejln 

cenubund& birçok Macar hücumlar 
geri atıımı,tır. Birinci mağlılbiJ etle· 
rinden sonra :Macarlar kuvvetıermı 

yeniden topl&mı§la.r ve iklnct bir ta. 
&rru.Za geçm.i§lerdir. ŞiddeUi Sovy~l 

top &te§i iki piyade bölUğUnU imha c.: ~. 
mit ve gert kalanını bozguna utr&t

reket edemez blr halde bulwıan tank J:111§t.u-. 
ve zırhlı alaylarma iaşe maddelerinin Tank ve uçak ne desteklenen bJr a.. 
gelmeeille manı olınaktadll'lar. çUDcll taarruz da pUskUrtWıı:ıU,Ulr 

Mınık°'"-a., ıs (A.A.) - Moakov~ Krzılorduııun eline mll.bJ..ın miktarda 
radyosuna. gör, Sovyet blrliklerl bir • gana.im geç.mi§tlr. 
kaç gUn ırtıren çarpışmalardan sonra Londra, 11 (A.A.) - Koakovad~ 

Terek nehri cephesinde birçok stra. ne§redilen Sovyet gece y&riaı tebll~ : 

tejik ehemmiyeti lıalz tepeleri geri 12 eylülde, kuvvetlerimiz dllşman • 
almı§lardır. l&, Sta.Ungradm b&tı ve cen11p be.t,ıam 

Şiddet!t bir Allll&ll mukavemetine da., lıloadok ve Slnyavl.ne keıstmlertn.. 
rağmen Rwı kuvvetleri dağ geçidin - de §lddetJe ça.rpııuurtır. 
den geçmeğe muva.ft&k olmu§la.rdır.

1 
Diğer cephelerde kayda değer hiç • 

Birinci Alman dağ tümeninin üç M. bir değişiklik olmamıştır. 
lugü tama.men imha edll.aıiftlr. (Devamı 8 tincüde) 

Batı çölünde 
devrıye 
faaliyeti 

Tobr11k limanı Je
nlden bomoaıaadı 

1 
Londra 18 (A.A.) - Batı çölU.!!.de 

devriye ve topçu !aaılyeU olınu§tur. 
Mihver hava. faaliyeti hafifçe artmıt • 
tır. 

8 müttefik harp 
gemisi batırıldı 
Vişi: ıs (A.A.) - Berlind.en 

hildirildiğin~ göre, Alman kuvvet .. 
leri son 24 saatte 7 ticaret ve 8 
harp gemisi batrmıışhrdır. 

--~ 

Almanyadan dönen DiyepH 
esirler 

Vlşl, 13 (A.A.) - Dün Almanya • 
dan Fransaya DiyepU esirlerin hepsi 
dCSnmUşlerdir. Bunlar geceyi hudud'l 
yakın bir noktada geçirmişler ve sa
bah ~afa.kla hududu geçmişlerdir. 

Hindistanda 
Muhtelif yerlerde 
yeni hAdiseler ol ~ 

ııı, 12 raraıı v 
Bombag, 13 ( A.A.) - Dün Hi.ı

distanın mnhtelif yerJerinıde M : 
scler olm~tur. Kendeşte •polis 
ateş açm1şt1T. Yaralı ve ölü va 
dır. Baharda 3 kişi ölmuş, 12 
kişi yaralallllllşlır. Bi90rfde poJ~ 
karakoluna hücum eiiJırniş, pofü 
ateş açmıttır. 

'--------------J 
Çinliler 

Har·., girdıklerindenberi 
6 milyon insan 
kaybetm şler ! 

V.iei: 13. (A.A.) - Çin hiıkı'ı. 
meti ta.ra.f:ından neşredilen bir 
tebliğe göre Çin . Japon harbinin 
iptida.cıındanbe!i Çinlilerin kayıp_ 
Jarı ölti ve ya.ra:ı olarak 6 m:lyon. 
dur. Bu rakamda esirler yckti.ır. 

Madaqaskarda 
laglllzler 

Adanın ınerkezine 
doğru f;erliyor 

Londra, 13 (A..A..) - Mada.ga.ak .. r 
cdaaında. İngiliz kuvvet ler! ada.nuı 

merkezi Tanariye doğru ilerlemekte. 
dirler. Bir İngiliz kolu Mapungdar: 
diğer bir kol Betsibokodan w üçQncı.; 

bir kol da Diegosuarezden Uertemek
tedlr. 

Lon<Im, 18 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerine men.sup uçaklar dün Y~
:ııiden Tobruk Jiına.nma taarruz etmii 
lerdir. Yangınlar çıka~tn'· 

Ayni gün, Amerikan bomba uçak. 

lan da Suda körfezinde mihver ge • 
milerine taarruz et.nıjJlerdir. 

ANKETiMiZ 

Şelızade
başında 
Seyyar satıcı 

Necip 
ı<endisiyle metres yaşamak 

istem yen b:r kadım 
bıçak tadı 

Dilıı gc<-e Şehrz:a..de ba~ında kan 
lı bir lıô.d~e cerC""yan etmiş. topaİ 
l:Jr adam kt-ndisile metres y~a. 
mak. isıtedıiği genç bir kadını \•ur. 
mu.ştur. 

Qı.rih Fatihte seyyar satıcılık 
yapıın ve "~ bacak,, na.mile ma. 
rUf Neciptir. B:r müdJet evvel 
Melfilıat minde bir kadrnJa tı.ı. 
nışmış, gazinolara, plajlara gide. 
rek eğlen.m.ifl-el"dir. Necip böylece 
Me<lihati fazla .sevm.eğc başl:ıya_ 
rak kendi<Jile ~tree ya~mak is. 
tcmiş, Fakat kadm bunu ka.bu. 
ctmiverek ortadan kayb::ılmuştur. 
Seyar satrcı scvgfösini günlerce 
arad;ktan sonra, nibıı.yet dün gece 

(Devamı S tint.iide) 

Harp iıe zaman 
bitecek? 

Muharrir ve mütefekkir 
Peyami Satanın cevabı 

Bugün Peyami Safayı dinliye. 
ceksiniz. 

Peyami için henim herhangi h i 
takdim ra.sime<;i yapmama liı.zan 

yoktur. Esasen bu hadrlim de de 
ğildir. Zira Peyami Safa, öyle hi r 

edebi firmadır ki, ~at.etelerle n 
zaktan ''eya :vakınilan atfi.kaclar o 
lanht.r, senede hiı: o!mazı;a hir <le 
fa onun ya bizıat ~opardığr, ;1·,ı 

butda ismi etrafmd.ı kopar.?a » 

fırtınayı ister i!ltetn.e7. görere~ o 
kuyar:ık şöhretine ''ltl..-uf pey<l rı 
etmişlerdir. Peyami , Snfnmn mi' 
cadeleeJ, kalemi, ya. bir ticaret , ·e. 
kilinin. ys. ~~1ir tlyntrosnnun ya 
bat dn Çö~ilin peşlcledir. Bunlar 
arasında ne münasebet ,·ar. diye 
ceksiniz. Öyle amma ne yapıtlrn1 

ki Peyami b11 •• DeonilebilJr ki, Pr.· 
ftm1 ~:afıı. !lleft~'! f!\:-kıl tıir 4'ef,• 
ya bir edebi münaJrn.sada.n, ya da 

(Devamı S ttncftde) .Peyamı Sa.fa 
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HAFTA SQ~BETI 

Umacı geliyor ! .. 
NCirA n küfür - Rolr.ltfl kır. - Sevinç gülil,ıcrl - Ciyak t'l3n•, ~rkı 'JÖ.f. 
lllJcn eamer - Ooo acı)or! - Ermeni duduırunun yllrcnlifl - D!rlııl ınl 

bopı.lı)·nrlar": - 1'Pa.rayı nldecekııln'l - Solln k111laın yumurcak! -
Yedi buçu1'll'1 kırk paraıı önUne! - Mahallenin balJ belAeı ! - l>linltU •c 
bagUnkıi ı.:ocukl.ar - Aerilltln bir adı da nt>dlr': - EıkJ tocuk terbiyesi -
Gulyabani, 6eııl dnler alm118ın! - Hortlak - Elmastan korkulur mu T 

Bir BArlu: Sidik1i &I~, ol."kaeı beşe! 

Yazan: Mlnlr Söleyman Çapaaotıu 
p Ol.iSiN bcl..c.;ı arJyoıı <.liidul!ü. keüileıin ucı acı ha~ırışlurı, .).ı' 

nınıızdakı C\"dc olurun !ki Enncni k:ıdınının b:ığır;; lıul;ıra ko
n:.ı1maları, çene~i '.Hı~ük bir runı kadrnının karşıki npartım .u •. aki enııcnl 
duJu.\13 lc ·yarenlık elıınc .. i, sccr: l arıMnclan sonra, ~ oku.ştan inenlerin 
niıra nlı~l"rı' sunlul'lu kli(urleri, bilmem hangi kifüenın ~aatl bildin·r. 
ç.ını, .ıprtıınanlardaki koı. cklcrin uluması, karşunızdııkı l ,·de oır.uz· 

)aı ını kill•ltl nrıık y[ıruyen uobsliJ kızın, balkonda a1\"llZ a\'M şarkı SÔ)

lc.~ tp, sc\"f!ı:ısı I~ı nıcnı çocuğuna acı ncı ı.slık çalmnsı, :ırkaduşıııın 
çap.:.ın İ..ilıhi.ahnları, l;r .. ıışu madam lle:ıtrisin maycl:ınozcuru çaRırıııJsı, 
yenı nı~ıınlanıın dene kııın, st:vinç (ıiiJüşlcri. kız.kardeşnıin kıskaı.~· 

Jıkl,ıtı, apnrlı.ıııan koın~uları esmer, sü:r.Ji.iklü kızın pcnccı relen lı:ıı,ını 

çıkcıı ıp, göğsuı:ilıı üte.sini lıcrısiııi Ftostermeğe çulı-ııırak ci) ıık 
eh ıık ş:ır'kı sôyk111c3i, sonra arkadaşını çağırarak gfüicrini s.".ze 
sür.c ,•c zavnllı blı gururla u siinkü Rezmcleriııtlen bnlısctnıesi rctır.i" 
yormuş gı!1:, :anıtlı b:ışınıa bir lle hayla:r. bir çocu~un uluıııalnrı, lıagıı
:naınrı, fn:cmclcıi, svkaklr.ki t:ışları loplnyıp evinin rııı;ıl.ırını in~!:-.• 
ma~ı, tcpfıı~i. ha) kı;mıısı ,ı·ıl>lı. Gece sanı, <löıilmt·ı~u. lıcşi çalnıııdı. 

nt;lamalı bir ses: 
-·Ooon·y! Acırorl 
- Alıhl.: .• Yandım! •• 
~e olu3-0r'l lrrlni mi ho~azlıyorlnr. Korku 

la) orunı. Ha) dı pcııcere)·e... Knramanh kadının 
hep? .. Hasta oluu.bunu bütün mahalleli biliyor, 
ılfic ~ apı.ı ınrkcn. acı:ra lalıommül edcınıiyormu, ı .. 

içinde ~·Jtaktıın r1r
~ocuğu :ığlıyor. Se-

1\e hnslJı.ı ?.. Gıılı t•:ı., 

Bu ııi;lıuua, IMijır.m:ı. ıırlamı, tepinme, anasının elınc!en kurtulup 
soKr.~ıı ·ınna "e c\·i t:ışl:ıma, balta ile evin tuiilalarını kırına ıııulla"11 
•111.ı:ıhın onunn ı..ldor dc\'mn ediyor. işin yoksa dinle ... 

Jş :ralnıı bu.ıunia knho. iyi ... Dunun bir de ikinci poslı:.ı var. 'fe
da\'İ faslından sonr11 hu sefer ayak diriyor: 

- Para islerim: .. 1::111 km uş -.er. 
Kısa boylu annesi, karamanlı nğziyle: 
- Parayı lll)"<leceık5in ? .. Yine kumar oyna,.ncııbtn tJc•il mi 1: 

Bo ·un bo6un rlcvrl!~ıu. çıknrmaz olaydım .5enin gibi yumurcaAıl •• 
Oglan bu ı.deı dnlıa tiz perde<len tutturuyor: 
- Ay.ıkkııl.ıı istr,rlm. 
Kudır.cu~ız, ıkl clk'rlyle saçlannı yolarak haykır13•or: ' 
- \"J~ gôıun kör ola!.. Dahıı alalı üç gün olmadı. Nittin kun• 

ıkırıııarı goylıa ... Yoksa saltın mı L 
t;ocuk lıom ~lıror, hem ıtepiniyor, arkasından dıı a•az avaz ba 

~ı.arak, "para ısıerlm. a~ıbı i6tcrim:" Sözlerini bir şı:r.kı nakura
tı gibi t.e.krurlı3 or. 

Dcrkrn,, vcnccrelcı-dcn başlar a.ıanı)'or; seskr ~~bet seı.leri 
:haşlıyor: 

•. - Bu ne ~ulet 1 S;abıı.h uykularımız haram oldu. 
- SMin ,kısılsın )'umurcakl 
- Scr;;turun tiUllU a)ol !._ Her sabah bu, ı;ekllir ~ey dc~il ! 
Fal.al kim diıılcr, .ona olulııın .. arenadı, _klfür\et'le, b:ıAınnalarla 

cıcum odi:ror. Bek~ye ~ikllyct e(}tyorlar, tesiri olmuyor. 5opa~ını 'kıı· 
pan sokaj;:ı rırti)'l,P ı;ocutu tut~~a snQıŞıyor, o kaı;ı)or, ötclti l;:(,\'a• 
~r. Buan tuki~·Ol'lar.;Mlnmakıllı dövüyorlar. Buntın d.ı. tesiri olmu• 
y<ır. \'ine hlli·kn;ıJ'\>r, uluy.or, nrlıyor. Arada anlll!ının üstüne atıL1rak: 

-:' .~~karncn'i.i' nr 1 
J?ıye toıunıyOT. 

Ana6lntn p.ıra vermwıekte ı.llı nr. Cfınltü; paro)·ı alır almaz, 
nr.ı.ı~n :u·kad:t~lannı buluyor, kaldırı:ıı fütıindc, ev, •pıırtmıan ııwrdı,-
~cnlcrJndc zar.'ll8llcyor •. bubot o)'ftayor. Ren lraç defa: ( 

- Yedii>uçuğun 'kırk pawıası öniine! 
Diyc.-posta ,cll•tıiuu;.görd6m-
.Ayı.lııkahı alı~·cirlar,~ pın1ısı:ı • kalınca, Yalı udilere :mtı-"1r. Ek"mek 

koı nı:s.ıni <le satİıtak• için .. t.tiyor. Bi:rkac; 'kere e•dea çalıp ::ot mı~. şım· 
dl meydanda btm1mııyorinr. ı 

V~lhıısıı. bu on ıki., on iiç y:ıışuıdoki c;ocnk, yalnız annsının baş 

bel Ası duflıJ, mah.dlcnin fıte baş a.tası ı .. Ne ele .sı~ıyor, ne avuca. Sert 
mi, sert, 11e {ıf!aıı •nn:fJl)r, ne dG,.ıkt:ın, ne sözden anh:t·ı.r, ne n.,ı;j• 
hııltan. Döv~orbr., ~ml)'(lr, k~la 41ölfirlh•orhı.r, ke;rkmuyor. N: 
ıc.rılıH ••ar, ne.-.ııaytt ... -Mim.·A.Uah ıshth otala, aD83iyle mahalleliye 
uc ~ •erahll •• 

• B ENtM ODeWIUltttmda da yanmaz.. ar.can çocuklar .ardı.Fakat 
bô)Wlliai ne gürdiim, ıte ijlltim. Büyüdükten. cemlyeUn lç!ne 

~tıklan ~nra dn• .-..sBamadun. 
Eski dcvirterd<:, c.ocıık, ne kadar J,ar.amar., başarı ol~a. yine bir 

•eıtıh•elcri vardı.~ .Atıa ve W•lariDıhİÔ ~ dadılınndıan, ku.ieşlerinden 
~Uk~ri, lijtrudıkl~i - fe!'leri .. ,...P.rı.ır. lumfi harfine tııtblk 
~cliirl ttai. 

• • r 
Su lC{'rkeıı he:Jı.csin~yııuıtıe dQir.u, içmeder, oonerlcr. her SOrıtı"JYil 

.,el.eAd•mi:·.~ N! kal'ıftlık \'C~erdi, 01...süriip sun:ıköriirltn ~larıııı 
<M".hya ı;evulrler, ı>aro vcdrl.c~seı:...,.att almak is1emczfeT. ııonra :ı·ıı• 
;;.r.' fak:ıl bu.ırada el etek ~pme!itJhınel fı4.meııterdi. 

Mjsafil'liflc gilti~lc:ri' ı.ı.11ı1:ın :~. annen n:t4,I, iyı mi,.. dıyc 
!t<lr.dİiir;l:ırı 1:ımım, YaEİ)'f'lC ff\İre "illeriniıdea, ekııklerini .. dt'n öpe~ler, 
au ederler, halırınııı ~rı.r:·;ct;Jıe eaile,"J>i\ıltıto cevap ll't;.rirlerdi. 

Zcn~nJerin,,.. p:ışal~[m eteUeriili, orlah:titilerin ellerini öpüp I..:r• 
şoorında ''enpuıçe divan" duniller. ot11r chmeyince oturrruızirı•dı. 
Yıbnrz z.cn.gın)enn, pafaların etelılerini itpmıeMer, ~rintn de ctci.ıe
rnıi öpe,.lımlı. 

Vel'-'1, eski ~}arda. arwıt....,-biııJıik ~ı ,.JH"dı. Büyük
lere saygı g&term~nI1~illderdi. Baıwlı:i baiün bO):tc n:i1 .. Erl<ek 
çocuk, dala'! on he~ ya,ındo iken, .,.akhwını ana ve lr.ıboıla~mın ıbun•n
la:-ımı dayayıp ~is:ır;ı içiyorJor. On iki, on üç Y•şındeki lızlar, duduk• 
)9n1f1 boya~p,,ka.,ıınsu yo1ayorlM": Alalarını peylıyorfar. Bazan, ôiiv
:.ned.iJı:leri kiııtqor ! 

IlunlNa,. ~a ':...:ıtünasebetantiıklerıe asritlk mi dlyonıun~ı. '·· Fok at 
aıırılılıfn Wr aôtAH' de leriİJHiısl.ik okM<l~ııı unufmamalt Jlı.ımdu ı 

• E SKJ ~ırlerde, ~likJara \llM'İlen aile letbiyesi, ci<!d'Cn güzeldi. 
fAlci lcrtıiycnin o;o\ kunoetti taraflan vıırdı. Çocuk, :ınasındun, 

bıWMından, aikr..sol:ırınden, daıch5mdan, süt anne.<ıindcıı lı:.lün ııos,•al 
TC milll lertitl-eyı ~enircli. Bll)'QWe~ nmıl hümıel edılır, küçüklere 
~l ITNJGIMJC J"llp'1ır, lnınların hep~ini ö!renirlemi. Bu nrndn ı1 ni 
ı ... ririye de 'lı:at'iyrea Umıal edllmıe:ı. Allah korkuırn, i~iJik rnpmok vnl• ... ~ 

Maaiİlıiı&:ti, teıbi)e tŞtnin basan lcomilc, bıızan yersiı:, 1.ötü taranan 
da vardı. JrualA, <:odalc uyumu, ıhaysmtandı mı, henıen: Cmacı ş;(Ji• 
J'OI'. scı8ı k111PKlk7t'apa gö7lerlnlf''"dlyerek korkuturlardı. 

~ ~ 

Vmaıcı .. tiladfT NeJ'di1 Bunu çocuk aklımızla kavraya:ııaz, umarı· 
yı Jıüylyet~naireaıadilı:. "l'•bl. çok korkardık umacıldan. O çeşit 
ç~itti. 

Dı~ı bit patırlı, bfr tıkutı, .bir sallanme olur, o ıaman, ana" 
1.ırıııız, dadıtarmıı, ahretllkler gozlerlnl acam: 

- (;inler, penler top oynayorl•r Gel 7a'1 ! enı •ht> top ıtfye oyr n• 
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Lik. maç .arı Maarif "eki/inin beyanatı 

b aş l ı J 0 r üniversitede spor 
Günün en mühim m_açı Beykoz - teşkilatı yapılacak 

istanbulspor karşılaşmasıdır 
Lik maçları bugUn Şeref ve Fe. ı çalı!Jtıracaktır. Her sene olduğu si. 

nerb:ıhçe btndlnl'ında ba~lıyor. bi bu mevsimde eski ve kiymetli 
Futbol Merc.klılarının hafla~arılan sporcularnr.ızdn.n Mehmet Besim 
beri harer.!tie b~klcdiklcri bu sene hııkemle'l'i talışt.ıracaklır. 
kı !ik Dl!LÇları gene es!risi gibi 10 ku o 

lup arasında yupılncaktır. lieçen 1·· k·ıye yüzme 
senekinden Lir farkı, ikinci kUmc ur 
şampiyolılı Da.vutp:ışanın birincı, v 

1 kiıme Eonuncusu Beyogıusporun birİnCİllQİ 
yer deği~tirmi~ olın~s1dır. 

Bugiln ynprlac·ak maçlar bilgi n• d'selı" geçtı" 
kUV\'et farkları bnl~ıroından IDÜ • ] a 1 
h_im ı1eğildır. Ancak Galat~s~ra~, B:den teııbiyesi umum mUclilr. 
J. en~rba.hçe. lstanbul:S;xır, \ efa gı. lı.ğü yıi.zm• fcderesyonu tarafın 
bi kulüple;i~izin _ lık ma~la:rına. ne~ dan Aada~a.da tertip cdllen Tilr: 
§ekilde gırdıklen, kadrolarındakı kiye yilune birinciliği mtiıubaka 
d<'ğ~k~iklel"i. giJst~r:ı:ı'esı bak.ı~ın. • ınrında bı.'"Ç()k Mdiseler.ın olduğu: 
dan mUhlmdır. Gunun en muhım, 1 ıııı bu blrinci'iklere i~lirak eden 
müsabakası hiç :UpJıcsiz İstanbul ı yü~iıcülerin ~ikayetlnden anlıyo' 
spor:a Bey•koz arasTnda. yapılacak. • 
t!r· Uzun .~~d~ettenberi ~ir tngi. 1 ruzBiltUn beyn.e1mile1 yüzme kaide. 
lız antrenorliniln neznretı altıntla 1 1 •• alt üst d n ~·'l' hM"sey· 

1 ıst b 1 1 la'rln bu se 1 crını e e u•ı ı ı 
!;ll ı,an an u spor u . • burada yaunadan geçemıyeceğız 
ne kendi muhitl~.rinde ç~k ıyi ça. j 26 bölgenin iştirak ettiğı bu 
hfi~ış olan enerJık ~eykoı: karşı. miısabaka.tarda 100 metre serl>est 
eınaa alacıııkl~rı netıct merakla 1 yUzme mUsaba.kıw eeçme&iz. yapıl. 
bcldenmekterl.ır. mıştır. 

Gene bugiln F1ene-rl.ahçe stıı. Muhtelif müsabıklar kendi ara. 
Qında ye.pılcıcak olan Galatasaray_ Jarında yunşml§lar ve dde edilen 
Davutpaşa. Fenerbahçe.SUleyma. clcrecelerle birinci ikinci ili.o edil 
ni~e .. maçlarr da. iki güzide ku!Ubü: ıııi§tir. Adana bölgesi namına mu: 
mu~n taraftarları t~rafındo.n ala snbakalara giren Haydarpaşa lise. 
ka ile bcklenın~lttedır • . si talebesinden ve Gale.taıınN.y ku 

Fenerbahçenın bu meva..m. mn<;. lubUnden ve Mahmut kuv 
Ja'l'8. kuwetıi bir kadro ile Iııtirik velli rakipler arasında yarıştığı t. 
edeceği ötedenberi .söylenmekte • çin ı 3 4 yapmış 1stanbutdan lb 
dir. ~tc bugünkü mUsabaka bu n rahi~ de Malı.muda nazaran dah; 
vnyetleıin ha.lti~ate ne .derece uy. kuvvet&iz .rakiplerle müss.baka, 
gun olduğunu gostemıesı bnkımm • ~ptığr için ı. 4. 2. lik bir derce-: 
dan. hayli entc.~~ o~.acaktır. elde etmiştir. İşte burada beyn.cl. 

. •·eı:en sene ıkın~1 lmme~e uam. milel yliz:me nizmn lı.airlesi çlğne. 
pı~~n .olaru~ ~e~·oglus~ı· ile yer nere-k bu iki rakip ya.rııtırtlmaı1an 
dt•gı1Jtırcn, bınncı kümcnın en genç Mahmudun derecesi nazarıdikkate 
takımı Dav:.:tpa.~a~~ .san.kırmızı. alınarak birinci ilan edilmiştir .• 
lı~arla yap~cağı musabaka da ayn Halbu ki, bir::z ııonra İbrahim bay 
l:ır ehemmıyet taşmıaktı:ı.tlır. rak yanımda 100 metre aer'Jcst.e 
.G~J:ıtasarııy~n bU sone b~~ ı. 2. 4.. yUzC'l"ek bu mUsabıı.kanın 

mnı;ım clcme.nm.rmı k:ı.ybettıgı en iyi adamı olduğunu göstermi§. 
~ay1a olarak s6ylcnmdttc<Jir. tir 

Bugünkll ma.ç bu iddianrn doğ. Banda.n iki hafta evvel tstan 
ru veya .yanlıe oldu#>1nu bize g~s. btılda. yapılan atletimi. Türkiye bi 
tere~ktır .. :~e~clCTCe Tnı1t sporu • rinciliğinde 100 metre scçme1erin. 
nun lıderliğinı yapm~ ölftn bu gtl_ de Muzaffer 10 8 Oczmi 10 6 vap 
zide k~lUb~üztt.n. bu se?e .de kuv mıflardı, pek aıa bu iki atı~ dun: 
vetl! ~r §ckıldc lıklerc ı~tırCık et. ya mrorıı ~'B.P8D Cezmi bir:ncl 
m~ bütiln spor ~erın tmıcn. Muzaffer ikinci run ediLclbi!irdi. 
ni ettiği bir cıeYdir. Paltsi beynetmile-J nizamnameler 

Şeref stadmda. güniin yegfuıc Alun.ı.rl1 koşularda veya zaman 
müsab!ı'kası Vefa ile Altmt~ am. nıefhınnuna da.yanan yank!J.rda, 
sında yapılacaktır. A~ğı yukarı böyle ~lcre ~ vcnnemekte. 
iki :nüııavi kuvvetin y.apacağı bu 'lir. 
maç hiç ~phesiz zevkli bi~. ı;cki;s l~te Atlıınada. '.I'ürkiye lbjrinciliği 
nıe oMnk CC'l'eyan edecelttir. namı altında yaprlmı müsnbakııla. 

~ktaşlılarm, hrnir fur lllıpa. nn böy.ıc bey.nclm':lcl kaideloeri alt 
SI maçlarına itti.ı:Ak etmdc"ri do_ üst (.den 8'M,:ma v~ keyfe g5rc ve. 
layısile Tak.simle Beşiktaşın. yapa. riJmiş kararlarla. yapılınl'!J olmnsr 
cağı maç devre smunda. yapılmak T&tk: sporunun :ilerlemesine maru 
üzere tdı.ir edilmiştir. Lik maçla. te5kil ettiği kanaatindeyiz. 
rına başlan~en ibütUn kulüpleri. Burada. bjr diğer Mdfırcye de 
mke candan muva!fa'liiyetler te_ daha na:ımnb1mati celbetmeği fai .. 
menni ~er ve spor meraklılannıı. deli buJmaktayrz. o da h8.lii l~nn. 
bekledikleri v:vk ve iheyecruıı ve. i:;ulda Galatasaray lrolübllnde bu. 
teeek iyi bir :futbol :mt:V!!hni ynşat., hman Halil it.e kardeşi Mnhmu. 
malannr dtldiz. dun Adana bölgesi nnmına m~a. 

HAKEM lDMANlıA.Rl bakada gimıf9.i lı:eyfiy~id~r Ru iki 
Lilt maçlarının ba§laması tizeri. ;yUrllcli lhAbl ku.1Ubline ve bölg:esi. 

ne !stanbal futbol ajanhğı hakem ne lstifas:n.ı: venmiş değildir. Böyle 
lerin idmank bir vnziyette maçlnn oiduğu lbaldc ba~ko. bir bo"lse na_ 
klare ede~1Jıneltıi mnksııdi1e her mnıa mi.iss.bebla.ra natııl giriyor. 
hafta ~aT13amba glinU l!aaıt 18 de laT. 
Bt"yoğlu Halk rnnde hakemleri ' Bütün bunların iı:ahtnT yüzme 

Leopolddan da bahsettik. Leo
poldttn metresi hal<kmdn dü~· 
dilklertmi DUroka söyledim. Dü· 
ro'K bu lmdırun bir AJman olduğu
nu. tok eüzel fakat ~ok nhmak 
bir kn.dm olduğunu siiyliiyor Te: 

'"Bu l•u:J beyinli kadının gizli bir 
ı, göreceğine inanmıyorum" di
ror. ÇarsfU1'1ba 29 mayıs. 

9 !'18ftt uvm1oğn miçln bu sabah 
kendimi c;ok iy; hl ~iyorum. na 
son 15 gün i!:inde Fransanm sima
linde çsrpı5nn erlerimiz acaba 
kaç ~:ıat uyuynbilcliler! Ruglin 
Pari-ıtc hidi'se.<ıl7. bir trün ohlu. Ga
zeteler Beltilrn. kırnlmm ihanetin· 
den bah'iedİ\·orltır. J.izbonıla na· 
,.a., ajn.n"~m muhabiri ile bir 
göriisme yapan foriıı J\leterlin~ 
J.eopoldan Almnn 'kanının uyn.ndr· 
ğmr ~öyledl. Reji Dünkerk'in 
lıMA elimf7.de bu1nn<lıığunu mUjde
ledi' ve l<UçHk bir kmm İngifü 
km'\·etterinin 1ngiltereye dönmüş 
olcluğunu "löy'll'di. Punt~·ede bulu
nan &lçika kTrahnm roeuklan 
Lizbon:ı gittiler. 
Fnın :.tda bugtın !,!I milyon 

Betc;iknh var. A<"aba Frnmıa hun~ 
l:ırıfnn k:ı'"mn emniyet e<lehillr~ 
Piyerlo 300,6~ ki-'ilik bir Belçika 

Yazan: 

'Alekıancler Verl 
ordusu knrmayr \-aadediyor. Reji 
}'rı:ınsanm m:uıeviyatın<lan endi~c 
ediyor. Ve Frıuıt'llL hUkfımetinı 
f;eşinci kol mcnsoıılannı cerbest br· 
rnktığı halde komUnistlerı <leliğe 
tıkma.smdnn acı acı .!Jikiiyet etti. 
Öğleden sonra "ıı.ktimi mebu · 

san meclisinde geçirdim. 15 gün 
Tar J,j buraya gitmemiıstim. Me
buslarm hepsı U~üncti Leopolda 
kızgın. Fakat bu öfkenin altın<lıı 
g;'r.lenen bir de &e\in~ \W. Yenil
menin günahını yülileyecck birisini 
bulmanm Terdiği se\•inc. Mebuslar 
hila fngitiz uçalı:Jnnn<lan tal•<lir
le bahscdiyorlarılı. ı.~akıt mecliste 
İnglln nlcybtan bir riizgirm e'i'" 
ti~i d~ hi<ıo;ofunuyor. Medis gazi· 
nosunda. Marsel Deayı buldum. De~ 

lıtaabulda beden Dillkeııeaıerl için 
yeniden d.ört klüp açılacak 

Dün toplanan beden terbiyeııı lataı. 
bul tstl§arc heyeUnde Mnari! veklU 
Hua.n All Yücel ~ağıdalrı demeçte 
bulunmut§ur: 
"- Gerek ben ve gerek sıhhly.ı 

vekili nrkadn:lım beden tl'.'rbfyesl va. 
zlyetını lstanbulun içinde ve dı11ınd!\ 
tetkik ettlk. Merkez isU,,are heyeti 
Azalan dıı. dolaştılar. Tetkll<at yap.. 
ttlar. Biz evvelO. 11imcljye kadar ne 
yapılml§tır, onu anlamaya çalıot.ıl< 

Fakat henUz tamamlyle öğrenml11 d;,. 
ğWz. Meacll!. mUkeUcfi"r bahsinde 
henUz her taraftan cevap ıılmadık. 

Buna rağmen §imdiye kaıiar olan tet 
kiklerlml.z blzl bazı neticelere götUr. 
mU§tür. 

lat&Lbul, nUtusunun ehemmtyeU 1. 
tibarlyle blz.l en çok ~gal eden yer w 

cilr. Burada gu kana.auır.ı~ var. Ea. 
kiden kuruımuı ku!üpler kendi §a.rt • 
lan ıçindc hayatlarını idlillle ettire. 
bllmck içln bu §artları takip etmek 
mecburiyetlndedlrler. Ba ku!Uplcrin 
elinde meae.lA. mUkellc!iyııt meseıeslnl 
idare jmkAnr yoktur. Hıı.buki bize~ 

kıınunun ruhu kl§la ve n.ektep hari.. 
clnde kalm13 olan gençleri beden ter. 
biyesı bakım.:ndan yetl11tlrmekt1r. Bu. 
nun için bu meseleyi bilhassa 1stan • 
bulda esa.slı bir surette lı:ı.lletmek ka 
rannı verdik. 

Bunu yerine gct,lrmok ;>ani mevcut 
kulUplerin çatııımaıarına ve yaşama. 
lanna meydan vermek için mUkeUe 
tıyet meselesinin kendi t..-ela edece 
ğımiz ve idame otlircccğımiz kulUp. 
lcrdc takip ve halletmenin hem doğru 
hem zaruri olduğu kanaatine de vnr. 
dik. 

Bütçemizin 1çi.n.de bu temln gare.!c 
rlni de bulduk. MeselA KaragUmrUk 
isin 7~ bin lira n1aarafla oır saha ya.. 
puma&t&arr. Oracl& blr lokal tesis 
ederek bir de bol JllflA§lı mltktedir 1 

bir hoca bularak gcnçl~rhı orada çıı.. 

lI!Jmalarını kabil gördük. 
Sonra Bcykozda bir b1M yıı.pılmı,. 

lır, kayıkhanesi de var, ondan istifa. 
de edelim, Altmordunun lokalinde bir 
gençlik kulObU vUcude getlrellm, Be
§iktaş için bir yer kiralayalım. Be 
yoğlunda dağcılık kulübünden istlfıı

de edelim ve bu suretle hiç olmazsa 
dört yerde gençJ.ll< kulubU teBia ede. 
rek ımUkelleflyet işini bunlara gör 
dUrellm. 

Bunu tem.in için bütçede bazı m!i. 

feder.ı.svonundan bdtlıyoruz, Ve 
bu mr..s.:lelerin tetkik edilmesini 
de beden terbiyesi umum mli::?ürU 
muhtenm General Çc!vik Ta'".ercl. 
den TUr ıksporculuğ'u namına bil. 
h~ rica ediyoruz, 

---o--

SU Sl'ORL.:\RI A:J \NIN·\ 
M0.KAFA'l' VERİLDİ 

1942 su sporu mevsiminde dur. 
lnada.n muvaffakiyetle çalı§an kiY. 
metli hakem ve gazet~ci arkadaş. 
larımızdan ve İstanbul su sporlnn 
ajanı Şfızi Tt>Zcan, gS.stf'rmiş oldu_ 
~u yerinde g:ıyr~tlnc karşılık olıı. 
rak Beden Terbiyesi l'mum Mü. 
dtirlüği.i tarı!frıl'lan kronometreli 
bir saatle mükfı.fatlandrrılmışur. 

na.kaleler yapılmasına zanıre.t vardır 
kl bu Lstl5are heyetinin aallhjyctf \. 
çinded!r. 

!klı:ci mesele latanbulun ırpor ba.. 
kımmdan mllletıer araamda.ki vaziye. 
tinde All!<ara ile beraber ilk aatda 
geldiği malOmdur. Biz yaınız apor ya 
panları değil seyretmek ıuretlylo 

sporla alAkadar olan binlerce kl.şlyl 

dUşUnınek ve beynelmllel llitlyaçıarı 

da karıılamak mceburiYetfnde oldu • 
ğumuz lçln vallmlzlıı daha evvelden 
düşUnmU§ olduğwıdan douayı kendi • 
sine mUte§C1tkır olduğum lnönü ıt:ı 
dını da itmam etmeğl bir vaztfo 
tellkkl ediyorum. 

Üniversitede geçen dera Mlleainda 
9700 talebemiz vardı. Orada da apar 
tc!!kUAtı yapmak için al!.kalı arka • 
dll.§lara rlcıı. ettik. önümüzdeki sene 
esaslı bir organizasyon temeıl atılm ~ 
olacaktır. Ytıze yakm beden terblye;ı· 
erkek hocalnrmı ve bede.o terblyeııı 

yardımcı 6ğrctmenlerjnl lk1 a;vlı'< 

kurada topladık. Birer ay çalıftılar, 
tatbiki surette sporun muhtel\f ge • 
klllerlnı gördüler. Biz.zat oynadılar. 

Gazi terbiye cıuıtıtll.ııUnün beden ter. 
blyeaindekl gençleri Ycşllköydeki kan: 
pa geUrdlk. Onlar da tam bir açıı< 

hava hayatı geçlrdil<:r. Bu suretıe g.: 
rek beden terbiyesi öğretmenı olacs!! 
ve gerek bugün bizzat bu va:ıUcyı 

yapan arks.da§lan yakın tJAka De el. 
den geı;lrml§ bulunuyoruz. Bunun dı 
"1Jlda da.b6 geni.§ tedbirler almağa dci 
mecburuz. önümüzdeki bUtçe yılına 
bunlan da hallotmeğe gayret edece. 
ğl.z. 11 (A.A). 

Beşiktaş 
izmirde 

4 - O kazandı 
İzmir: 12, (A.A.) - Fuar fut.. 

bo: tı.ırnuvasr maçlarına bugün Al. 
sn.ocak stadında seçkin bir 9eyirci 
kitlesi önünde devam edilmiııtir ••. 

B:.rinci maç Beşiktag ile Altın_ 
ordu nr:ısmd:ı idi. Beşiktaş bu ma. 
çr 4 O kaznnmıŞtır. 

1.kinci mnç Göztepe • Gençl.ertlir 
liğj arasında yapıldı. Bu müsa.bata 
1 _ 1 berobere netice'eıım.iştir. 

Alhn liyocn 
Dün bir RC§adiye altmmm :f!Jıa:ı 

SB Ura, kWçe alt.mm bir gramı '6J 
kuruştu. 

ROPORT AJCILARLA 
ROPORTAJLAR 

Yazan:KADRİKAYABAL 

Bu cazip röport&j 
serl8lnl yakında Haber 
sOtunlarmda takip 

edecekaınl.I 

mesi gerekti. O ~la harp illn et
med~ en·el biraz dlisilnmeliydi. 
J;unclım bir yıl evvel ''Danslg u~~ 
rıınila ölüm" ba,lıklı makalemi 
ynzdJğım Yn.ltit t>,nim milletime 
knrşı bozguncu \'e hain gibi g&t
tcriliniz. \'e budal:ı Dnlady0 de 

itiliil!J~~f;~ sj~l·re kandı. Şirurti ettiğini~i bu· 
iL~~a:iliilıW~~~~ Iıırorsunuz. Belçika kıralma gelin" 
Çevlrım: 

Mazaller Esen 

aom yanm<la iki tiç l"rnnsrz gnzc
tecfsi var. Dea bu gazetecilere 
fikrini açık ~k söylliyor: 

- Dii,man ene gelmeden daha 
Som Ux.erinde iken sulh yapmak 
daha doğru olur. Sene gelirse Lu· 
,·ara. gelmeılen, Lu,·arn gelirse 
Garona gelmcdC!l sullı ynpmalıdır • 
D~a benim~ konuşma!'a tereddüt 
eı1iyor. Fa.'kat İngiliz yardınımın 
nzhğınd:ın babs~en bir jkt tenl•it 
cüml~inf kuJlamyor \'e Dünkerk
te ~lcilen lnı:ilizlerin J"nınsızlnrı 
Almalann karşısında ynlnrz bırak• 
tığıda şikayet cclcrclc söyleiyor: 

- Bizi bu harb~ onbr sürükle· 
dl, biz Pıı1onyalılsrn ~·ardım cdc
miyeceğimizl ı:ok iyi hilil orıJnk; 
L<ındra hü1cfımetiniıı de bono bil· 

tc onun ynptıw hareket doğru bir 
tey <leğil, bıınunln beraber ••• 

fösyö Den cümlesini bitinnedi, 
fııkat "onun yerinde olsaydını 
ben de öyle yapardım'' demek is
tediğini antatıım. 

K<'riılorcln içtima salonundan çı
knn Röno ile birkaç keli'me konus' 
tum. Flandr ordusunun denh y;_ 
liyTc geri ~ekilebileceğin.e fakat 
bunan hayli pnbnln·n. maı olac..
ğmn in:ı.nilığımı sciyİediın. Flandr 
ordu unun \ al<tincle Som üzerine 
çelıilemeyi,'nin ml"itıliyetini Belçr 
ka k1ralmıı yilk~di. Fnl<at meya 
olmadığını i!nve ederek: 

- Jl:ırpte böyle Şeyler olur, de
dt ftnnlıı.rn ehemmi~·et \"ennemefı 
JAzrmdır. tn~ltere bir.e bjru cJa• 
l1R ynrdrm edec ... k olursn Somda 
duyanabilcceiiz s:ınr~·onırn. 

(De\1U1lı var\ 
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Lavalin Madagaskar 
hakKınDa sözierı 

'fl A 'Is~ R- ~lqam Postası 

Malta üzerinde 1 Şar . Cep es! 
Malta, 13 (A.A.) - Cuma gcccs' 

bir tek dU~:nan uçağı ı..!llta adaım::.. W.ı5 tarafı l jnC'idc> 

e 

birkaç bomba atmıştır. Ağ'ır u~aksa.. Loııtlra, 13 ( A.A.) - Staıını;radd .. 
\'tır t:>pları bııraj tesis ctmlşlcrdır Hu.sl:ır Alınan hUcunılarpı. durn:ınct:..ı, 
Blnnl;ırda hasar yoktur. Blr kitıı ha!ı! gcrı uLmaktndırlar. 
çe yııratanmı.,tır. Cumıı~t"lii ~unu hir: Gece yarısı tcbliğıne yapılan bt· 

Çinde 
10 m iyon asker 
taıim görüyor 

ulr dUşınun hıwa faaliyell dmaınıştır ri\, Rusların yalıuıı bır ı.eslmdc, Sta Çuıı,kıııı;: 12, (A.A ) - Çin 
-- o - - Ungı·adın cenup batıaında sen çeki! Harbiye Nazırlığı yük_cıck memur. 

N o;veçtc Kisling taraf tarl::ır: dıklcrinl söylcmektcu1r. Sıl\ yet.!e: !arından Gem~ı-..J Ç:.\.."lg.Treyue'lıll 
k d ? bura.da ycnı mevzilere r·ekıl:ııı .. ıerdlr. Lildirdiğic11;bre, Çınin ziraat, sana. ne a ar. " ' k 

Bir Rus cuzu son gUnleı<lr bura<! ::i i!:in lüzumiu .iı:snn ·a)naklar:. Lunılıa, IS f .ı A.) - ı.,, e, ıc ı"· 
1 

• ı kunm:ıdan d"ha becı eene tam 6000 Alman öıdUrmll~tür na ı:~ c o. .. " ı..ın !:ı' en k:ı l>ngclıluıkl f:Jl'cll' .. i h:ırp d k · 
KafKasyacta Ruslar Terek nchr· mütem:ı.di rurettc • <: t-cc ıu :\oı ,·erir hblın<> '"' ııtı.ırlm·ııı.1 d.ıir d B u OL mı\ 

" h:r.crlndc bazı strateJ k chemmlyetı sanı var rr. ug n. yon ye. 
ıın~t"clılcn !ıir 'i-le.' 1 ikiilı.ıs Ct!ı• a... Sll'-"Ua rr' fili' 

' ... lııı.jz tepeleri ger1 almı~lardır. Groznı ni asiter ve y .. ı · .;• .,c.n u 
'or. l'tl Jbl"\. C "Orl" 'CJıirlcrılc hnl• ( J b• \apınalt u··zcrc va cen " ' ' ,.. ., yolunun mUcssir bır cuı ette kapatıı • a:ı ızmet • J , •• 

lrnı anc:ık ~ uzılt• lıiı ı KhPnf: ı:.· dığı tahmın cdılmcktcd!r. hey:- g-orıc!erilmiş veyahut t:ilim 
rall.ırıılır. Mosko\·a rudyosuna gi>r<', Rusla etmekte bulunmmıtur. 
~, I Novroslsk kesım!nde de kar§ı hUcum.\ Mü akal"t Vekı·ı,· Hava miisaıt o ursa ma ıya l .!ara gC"çnıışlcrrl r, Rus I\'.aradrnlz do. n Cl 

kurulacak 1 nanınası karn kuvvetlerin<' yardım et· ( Bıl' t;ırofı 1 incide) Llıviıl. dün o"lcdcu ,,oııı:ı ~cılı '~ · ı• 1 ı --a "ü "k · d'h e n·yanct !şlerl relslib,'!\cc t.ıyın cc .. ' ml'k.l.•'dir. Yolc:u vağon arın n u yıı ı:ı: ı nm 
Yabancı gazelecilerı kabul clıııiş \'C len vfiı~hr r:Unrl"n ltıtınrcn muhtel f 1 ı.::.ırkasynda ilk knr kendini gost('!r. '·ardır. Yolcular hakikaten lı.·u iz. 
Madagaskara karşı '<ıJHt .. ıı '· cnı l·ı· d km k di B 

" camilerde mao:latmu b:t"llı;mışl.ıı ır. mıştır, öıhamdaıı zahmet ~e c te r, u 
BUiz hücumu k3 r.,ıSl'ıd Fr:ııı.,ıı Hava mUsait olduğu tal-.1lrdc 'bUyU. 1 L<:nıngrad kc~ımınde, Sinyavlccdıı .ıu kal1iJlam8k için yakın~ Haydar 
hükCuııetinin durumunu lnlıiırııı.:,.· camilerjmlzdc mahya da kurulacaktır Alman mü tnhkcm hattnrıada Rus. fıq.ı:-adan Erzurum ve Diyarbakır 
tir. - ıar ı;'cdık nçmı§lıırdır. i;otikarnctlerine haftada bir karşı_ 

Gnzctcciler koııferaı'~ında l.,.,, :. ~C'kil .•ldığını iJilılırdiğı s0ıilııürtılP • lıklı ::-uf izinli nslf.~lerimizc mah. 
Mada.c;askara karşı ~ apıl,ın askc ı ııı!ulurı;n ~0,·yc~lrrııı ı~·incle hulun· .\Ll\fANl.AH Ml!TEl\IAD1l"Elli ı:;us lretarhl.r lıa1~~irilecektirj 
harekatın yeniden b.ış:ııılığ1:11 hw ı!ul,ları kllikel d'llııı zırnılc un!~· YE~t TAK\1l'E Al.l\'OR Cenup hududundan hududumuza. 
diren İ~iliz tcblı~i. bunun ııı k.•· şıl r. \'l':İ, 13 (A.A.) - Stallngıııtlın \'tl <taima teehhiırle giren Toros Ek.s. 
sından da BirJc:>:k de' lctlerın b • ,\lnınn J,J';k.ırı \·oıp d •r•cj:iıni zjycH günden üne k<>tUkıımcktedır. presn:ı.i1ı hududlarI!Nz dahilindckı 
İngBiz hıırcketi~le nı.ınrn :niı 1.ı· iyıı-r ıutmıı'.t·ı \l' \lııı· ıı ~nınuını:· i\Iuharebc scılınsmn yeni .Alman ve I. l!al'f'keti yeni bir itinererc tabi?. 
hcrctlc .buJunduğı.nu k• l ucd lı re, lıi:;ı }'Ul'tllllll '>lll'0 i1l°Cll•llJ'ıill;,. l~'l'l tlllyo.n kUvvellcrı 1;etıni~t:r. İacııktır. 
mı Amerikan demeci okunnıu~lur. lı:r·hır ı.chcp goı rJncıncklcclır. lıı· Şehrin batısında ve ocnub batısında D~i!'yol personelirun vazıfe • 

Bu v1>ı.lkaJara r-ev:ıp ol .. rak l·r,ın• !>dil \'l' nınııt•ıııc ... c.: ııAr:ı<lıkl.;rı k-ı· r:.usl .. r yeni m~vzllcre ı:ekllınl,ıerdir. }erini ifa hususunda büyük ;;ay. 
sı.z hü'kılmet reisi Madag:ıska:- uıın • ~ ııılal'lıı lınlı.iı ılii~rn Sovyı•ı kıl.,• .Novrosısktc ı~ualor yenı1en ı;erı ç.?. ret sarf~tmekte ol<luklarmı mem • 
:mi valisi Anct'lcn uldılh bir lcl;;rufı hıl'llıııı Jnıliııı ı;a~ ı d lı·ı·ııı ı '>lulın,,· kılmişlerdir. nJniyetie gbrdirm. Bu sene yaz 
okumuştur. Ancl bu tcle;ı.ılıııd:ı ı·ad iııütlar.ıu~ı.1 1 1 ILılı~is rlnıek'c nyla.rmın .sicak gitm~I bı't kımnı 

'il APSt~ Lll\IANI TF..11L1KEDF. · b J şöyle :elemektedir: ıliğı·r kcsiııılcrılc haııı l•IJı•ri ııi ıı sıu· mtistalıd.emlcrimız veya un arın 
ı , . , 'ı ... ı, 18 (A.A.) - Rus C'Cphe:ılndc.. da _,. t _,_ nsilizlerio bu lıurckcli .ııç ııır delini uz:ılllıkl.ırı saıulnıııl.ıaclır. ailcleTi amsm Çur.ç:L fil ma v..,,.._ 

&UieUc lıakh Eı10riUemcz. llıc bi•· ıııo~J,c,a rııcl~o 11111111 dıin lıildn·· aıınr .. n son nabcrltre göl'<', Ruslar Nov alannm görillrnt'Sine sebep olmuıı 
taman )abancı deniıoltıl:ır l\lnj.1_.• dı~inz gör<'. Alnı.ınl:ır Lcnım:rırl rosiek kesiminde, sahil yolunu tutma tur. I}eaJıiryollarmm sibbjyc lc&}ti. 
tıaskar limanlarında yardım ı;orm~· cerJ!ıe iııllc Yo1kof l.c~ııniııdc ııcm· ya ç<tlışma.ktadırlar. lıltrnn mensup doktorlar en tiCl'.a 

Tuapac Jımanı için teh!ll\o bag gös · J "" ..:ı- h ft d b. nıişlcrdir. Medagasl.ardalıır mu.n• raJ Mcrcı;kof kU\ ,·etlerınin huuınn: ısta-syon!:U"a r.a.ouır n a a ır 
rekc komis1onu ,.e )alıııt lınşka lıır karsısında t:-ımamiv!e F,:nşırmı~ bir tcrmi11tir. gid~rek memurl.arnmzı ve aileleri. 
Yabancı lontroiu de ~·ohlur. ~lr.dıı· Wlzlycttc lm!nu~la~dır. Düşmanır. , OLGA t,zımtND~KJ GE.MILEH "i tcda'i etmektedirler. Devlet ele 
saskara hiç hır Japon denizallm ~iddetli mukavemetine rağmen Rus BATmILDI miryolıb..~ Ez.ki~ hastaJ1anc 
veyahut Japon uça~ı e;elruenıışlir. !ar Alman mUda!aa. hattına epey_ Yil'i, ıs (A.A..) - Rus kumandalı.., ı;j bttJıususta1~iDİ; ~rmcktc. 

Bu telgrafın okunmasından soıı• <'e derinliğin~ girmeye muvaffak lığının bir cmrı ile Volga,nehri üze. dir.-Bu aencnln ikinci teşrin a)an. 
ra LA,·fil demiştir ki: olmuşlar ve ıbirt0k' me~kaıt'~rlerit :ırlndckl bUtUn11:emll&r batınlml§tır. dıı...1Ank.nr,:ı'(lak.i devlet dcmiryolıı 

Yalanlar karşı~ında ıştc umumi kurtanruşlardır .. Bu !kcemidc mn.ı ,~elikle Stalingrad mUdafilcrl.; tÇir. ~an~ :\cac:ıi,hz:. Bura;ya.: 
vaJinin btt demecı vardır. lnsifü: · harebc devam .ctmclttedir. Cereyan .:ımrtııluş çaresi kalmamıştır. BunmJ. ınUtehascns doktorlar seçmitt..tJultı.\ 
hareketine askeri seobcplcr yüzüı:- c.-tmektc o1an biiyi.l:k ha\•a ruuhnre _ muhııkka.k ,l.ııir o!Uıno mahkQ:m oanmııı r.uyoruz. ,Af$r::ıki ·~ hasta. 
den haşlandığı. hakkındaki iddia 'belerindc Almanlar ağrr kayıpla. bulun~ar. lıvnesinan 10. ' 2-0 ~ın dev 
da doğra ,~ir. Jngillcre Ye D!ı... ra uğmma..lrtadır. son 24 ıeaıı.t içinde Alman slUıhlan Iet demiryollan müstah<i.cminine 
leşl.k dfKloHcr ,bn dcmeclcrrleld sc• U:.'N/NGRADD,t 11.\Y.41': 161 Rllı uçağı dUşUrmUşlerdir. tohsis0 hU5usun.da vaıı: ile mü ta.bık 
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HAFTA SOHBETi 

1 r ••• 
(Bn ~tnrnfı 2 ııcide) 

nıJ~ınlaı ! dcdcr, lıiı de korkudan lıril tırıl l tııJ~ıı.i., l..t..}.ır. ~ti' .. ., 11 

uc.u.1a kadar lı.ıımlüı·, llurlam ı~ ı h.•'IJı dıl.: 
'l a\'ı nd.ı (.ırc eıc .. rnıı : 
- Aman eıelı~oı·, ıı~u! 
Derler, hemen Ul ıı:ıluk. 
Uoğ.ık, g.ıı·ı p. ıj:lrcn~. l.orl.un•· ııc~lrr i~ıtılır. ko:-ku ih. C'lrafa lJ:ı· 

:..ııc!ık.1.lunhııı ı.l:o)dllJJ dıahfoıın lıı11 l"ıılıuak )f"lll bo.ı.n'~rl\lr sı·ı· 
fa.ıd. rıyl,• ~ Jpl ı!.l .. ı ıııı du5iıııcıııh cı el- buz.iıltirlliık. O am,w, lıırı. 

- \\·, hıııll,ık ~cl:ıııs, ~·otuk CIİ ıslcrin, di~c b.ısrıı~or y l ll!-U! 
Dl''l' lıcıııcnt•ecık tıuzlcrlıııızi kop. r, dakikasınıla •,cııdiıııızden 

J!C\'l'•uil .• 
Y Ji;ınuı lar b.ırtlaklaıı lıo,aıurca')ına ~ oğı..ı, :ır:ıdn şıııısddeı r.ıı~a, 

E;ol; ,.;i.ıı lc~c: 

_ Aman ... Cadı <lr, sol yabaniler kurlcrc binmi~ıc. 
~ ıl.ırıdarı k.ıın~·ılaı· nlnıı~ı.ır, ~cytanları kvvnlıyorl.lr. lıumı\ 
U) U! 

1 •ı", DC 

rni 

Derler, lıız ~ıc göL kıııınlı, fakat lm'akJıuımız kirişle u)urdtık 
Elmastan konkulur ınu? .. He.,kcs onu clegcçırnıc-k l n uğr .. ~ır, 

k:Hiınlar, ~ udıl.ieı' kiıpclcr ~;upnıak ı~·in ıızuUip ha'~ ılır:or. Ha~knlaıın· 
d.1 sı.irdiılcr mı. ıcicri pıdcr, ı..ıskonırlaı. hterler kJ, F;oı:;ı;• •crınde r.ıı• 
lr,sın, k11!&ld:ırıııd;:1 ı:;iine~kr <foğsun, paı ınııklnrıncln mchı .. Jll:tr ısıld -
sın. Böyle ~eyden ııa.,ıI korkıır ı nsnııl!.. Ü~ le ama, hen ro.:uk luğunıd1 
ı;o!.: l.orkaı o:lım. 

- Elmas geliyor, en·ab ! 
Dedil\lcri zaman, don:ıı l.alırdım. (l:.lma~) 1011 beyJr. saclı, nk 

"o;;lü abla~ çat.ink yi.ır.lü, bir dudağı •erde, bir dudağı gokle, R\'Uçlaı -
ııuı ıçı bemhe) az, unın buyile, deAnıe nundere. ~edıre .. ıs·n ıı 1 'i.ô 
k' ohıi.; :l>ir lW'~>..ı:h~ıydı. J>cnbc dudaklarını açıp lıcmbe~az ııı ler.,1i 
s:cıra""Bth~ı nı~ıınr~~iooplar, ıeime bir feır.Kı'k f!ehrdi. 

B c rON bu l.:orkubrdnn sonra, gece ""hdesli gelen hır çocuk, ~·aJ<' 
ım:: lı.:ı.şına ı:lısan nasıl ~ıır? ı. l.i~ ıı na.o;ıl. gfttt.1 Elbette 

~ . ~ , ..,. 
sıdt:mez; cinler ılışıırıdn top oynuyor. Cµdıhır; şe) tanlan ko\a!ı~,r. 
ıwrtlakhı,· ı.:ocuk eli istiyorlar. Bunların ara&?ndan na~ıl ~tçılir? G, çtr 
lcıuC'~·inı:e de donuna salıverir! .Y<ttıı8a0coyuveT"irl 

Kornverır ıımıı, hu cin bir fdı\ketl Unıncı, eihi bır .bc.IA! Sabahlc
'-'in, se~misin ~alrvt:rcn? Evvoliı ,1emjtte bir .. ilo,·aı: ı;ol:erlcr. Sonra 
!'.İlerler, ~·ıkarJaı. Hu ışleri yapar.iıH'ten de hasarlar çinıdı~ı. bu \'elmi• 
~ orJ1lu5 gi11i, lı:ıld ır. kol ellerini 'l>urarlar .. 

Fu arada, bu:;·ı!k annenin H'i)duyulordu: 
- ı\yı:ı!! <.,oclığa knbnhat buhnay1n, ibelki bch 11ı;ılnıı;hr. Btr•ne 

çci,;tirin 1 
Uılınem lıanı;i hamımın,.iri Ja~-~:tjl n ~atıırılıı. ıaı~ 1 "'L c; n reli Çek• 

• n.:~· ... ~ ,_ ·-·. tiı;ıliT! Ve.~t..\utansın <fır, 11ımr ana ... o,m·cml". ı ,. · ; evo=ııe-
rın 'lı~nin to~~eod.arla. -~inin kar~ınd.:, İll'l• bır agızunn 
~ u ~:ı nkı -Oİ.."UJUJ 1 : 

Sidikli ı;işc, 
Ol:kası br r. 
Gel bi:.im darııa, 
'f:skı7u lJCl!!IÔ.: • 

bepJer sıw bahanelere istinat et - Rö~ terin Mosko\(ıduki bu~IQtl- kalınmıstır. Ayrıca.. 80ri aylar zar_ 
rne.ı. zorunda knlmı')lnrdır. Fa cl.ı hnlıiı inin l>füli söre, n luko' tM<>SKO\'A RADl·o UNl • BU f,nda .lJUtün"iŞlcnne merkezlerinde rat&o&ğuın ;:Ur.he clnı.3m. Kilİat lii, 
Anet'in cevabı .sarıhtir ,.c kıtficlir. ullııııl.ı hıılu1tı1n ı.cııi?utrnri'uı g~· SAH.\HIU 21.T ... ';lRl'\'.ATl Ankara ve· Emur.ımı hariç • birer ~rl bakımdıır. da cihan harbı 

Bir gauıtccl M. Uıvnl~n Fransa. çen l.ı-;ın şiddetine \'C hiiyük mah· Umdr&, 18 (A.A,) _ MO!!kova rad. revir açılınrş,tir. Bu re\•,rlcrden de kat'i safha l1"t sinni~ bulunuyor. 

Aııketiimiz 
nzn huauııı tedbirler d~UnUp dll§Un. rnıııi)elierc rağmen 5imdt iyi b:r yosu bu sabah §U neşrlyıı.tta bulun • iatifsde.,.etl!@ği R.Üphesi:ıdir. ri n~smd:ı sayma.ğa_ btı gartin En~bttyW\ ölt-ti Rusyadır. On.un 
lllediğinj BOlDlll§t.Ur, M, Lıaval. bu SU ı:;ürünfi~ nr7.cıliğinİ f::OSl

0

1 nıckloolr. muştur. Stalingradda durum ıva.hin:0 Şehza' eba~Jnda y;lralanan nıez kaz:ıJ:ırı kanıksnmağa. ~tan •mokM-emetj kınhrsa, )Jenıokmsi. 
a~ "§imdilik bayır" cev&bını ver • Pr.ı' d.ı saıetesi nıuhııbiri halkııı djr. Ehemmiyctıı bir tepe lçln1§1ddct. t'f' a alı~mLStfl'. Polemik onun ihtiyacı.' ıertn. kınfm:uı.a, Almanla.nn narhi 
11'.ll§Ur. dış görünü~ü şinı.ii düze miş oldt•• li muharebeler muyor . .Ahnanliir!ldltei (Baş tarafı 1 incide) ılır, Bu kadar e;cnis ölı;üde ~öhre. billi11 dcğike bile bilkm·Yc ka,·bet 

Te;cbbUslcrde bulunulup bulunul - ğunu sölhı)or. Sl·hirlilcr Rrlık zı• halinde hücumlarda bulunmU§lars::. Şehzade b3mıda bulnn.~ ve aynı tini ~·apmr, bir muhaJTİr ~n be. mi, ol~ htikmedilehilir. 
lllıyacağı hakkındaki suale Lae Frnn. yıflamnnı kl:ıdır. 1..enil'ı:rııd sok:ık· da mevztıcı:ımizt yaTamamı§lardır. tt'kEfini. t.eckrorlanuştır. , nim söy1eyeceklerim, lümm5112 bir - Harp bıte~, nerede ,.e na. 
aız hükO.met rclıl "evet,, dıye muka. lar1,11daki kalalmlık ııdalr.lcrının c.• Kaciın: ''uka1Ahktan ba~ka birfey olma. 1>1) biter~ 
bclede buhmmu~tur. nerjisini kıı~ hctnıek kor:.ıı~iylc e'1' ısTALtNGRADDA SOKAK - Ben zcn~in bir adamla ev. ... ... -~·tır. H~ıc' ronınmı Peyami Sa - Bu harbin büliın netir.P.lerl 

S · ~HTHAREBE11l 01.UYOR . _, .. .......,. • 
Alnc.rjkanm MartJnjk hakkında oı.. kisi gilıi )a"n' yiirunıü~or •. iıııctı lcnm~k iiz~c)im senin ~ıbi topal fayı anlatm:ıi;.'ll ka;lkmrun, büsbil. tafol;nii.n <:<fea.~ te~ meydanı ~·o~. 

aut;u gibi .Madagaskar hakkında ıı yiizleri yanrk hali, ı:;ı<lu ılımı nunuıı Mosko~·a, ıs (A.A.> - Stnllngrad. adamı ne yapayını ı«ıc;. ıı1cc Necip tün ~~l!Mden yul.':lrı t&mıı!m de 
1 

tur, Nılaa~ dariı~llıft ~ moa.yyen bır 
ıı:ıuını gara.ııWer verip vermediği su_ dü:r.clcliğini gösteren normal iJir :r ı• da sokak muharebeleri oluyor. Almıın k1znuş ve prçağını ı;~erek, kadı. ınek olacaktır, ~erde, liUı"I 5a\'a"' bölges1nde 'u. 
aıı de sorulmu§tur. M. Lllvaı bu su .. riiyü~ıc yollarda ılol:ı~ml\kl:ıdı... ıar bi.rçok sokaklara girml~lerse d ııın üstüne· aulm~trr. Necin Mela Kııc znmancl:r miltefekkir mn rııhnmıı b:?klenm,.~Jidir. Hrtrp, 
ate L\U cevabı vcrml~tlr: Btillin tııııuıni hahcrl~lızc lıalı• pUskUrtUlrııUşlerdir. Şehir olmdi hara. ıiati biı'kaç yerinden ağır surctt~ harriri nnyordum. ı i\..; t:r.raftan hiı inin. harp. ~"l!dreti_ 

··- Vqlngton ve Londra tehllğlcr• çcsi ~rkline ı.ok•Jlıııu~tur. Düşm.m be halindedir. Almantnnn,§ehrc glr. Yaralaırus, kaçnl3.k isterken yaka. Nihayet, dön, karşda~tık: ıun ,.e mokıın11et sı t~mının toıı 
ld&dagaskar'm yeniden b~ransaya c!ö IOrt'l''>U 1.cniııgmd'ı hoınlın':ımnt;ıı meğe muvaffak oldukJnn noktalard" lanmt.~t·.·. _ Anket itin kaç gündiit' sin yokftn felce u~r:ur.ası ile biter. 
tı.ec~ı vaadini lhUva etmektedir. Mı. de' :ıın cdiyorırn dlt halk hundan Ruslar §lddetli--mukavemet gösterly?r Melahat Hooeki hastahanesine &n\·ordam. B&Şkı\ ! 
8..leaer Londra ve Va§lııgto.:. bu vaa~l:ı lclı.işa düşmez gibi hgörünıııektedi~. kaldırünuşt!r. • ~- Ne anı.eti~ - ikinci cephe ıtçıla.CAk m•~ 
ile zaman tutulacağını tnc;rih etme - Şehrin umumi m:ınzarası ıleğişınt.• ..:

1
:a::r· __ _;, ____ ...._______ - Harp n<> ıamnn bit«.ek? - tkinc,i rephe te~bbüslerlne 

tn!ftlr.,, ııııştır. Foknt l ııkından tctkık edı- A.J ;.,.I • Bulgaristandan külliyetli Yanmıızu:ıl.i gazeteci arkada §ahit olnumu: ihtima'i çoktur. Fa. 
SAllK CENJE5/.\'tJJ. \ l7.IH::1 lııırc hııyli l:ıhrılıat söze çarpmak· ınhism~ıar !tuaresı mikU:ırda kömür gelecek lardP.n hiri lafa kanştı: kaı,.§lmdiye l>atlnr ollJu.L,'ll .• i 
Berlinden bildırildigine süı ı.:. laılır. Bir ı:ok bıı' uk binn tam m,.• .Meml~kctlmizle Bulgaristan ara • - Bari harbin eı~en hiteceğı. ı bund:ın soura d:ı bu cephenin ~1. 

Rafkasyanın dağ1.ık çe,·rtsind~ So· - n::ı<si~ le kale hnlinc sctirilıııişlir. K a hff ve çay SUtdn ticari anbımalarda bulunma~ (j~ söyleyin de milteselli olalnn. ması ile knp:ınması bir ~aenktır. 
l etJer Tuapscye n 1'ııradcııizin Billrn~sn ~cltrin rakınlarında hır üzere şehrımlze gelmiş olan Bulg?o' Peyami afa hiç orah olmadı. Çiinkö; dfü:ıünfüıUz, Mihve1' ordula. 
cenup limanlarına gıd:!n ycg.irıe cok sokııklnr bııriknllnrla tıkanmı~- tlcarot heycu aldkadarlar!B. temas'.& İki k:~in kona~ma!!.Jnl\ bfr li. n Ru ynda bn k:ıdsr ıne~:!'tll ol_ 
Yolu (utma~ için limit iz g:ıyrcıic.r tır. Şehir ıniilem:ıdi~en uçaksavar • glri§mlştir. c;.üncii şah m karı .. masının ne de. duklan ıraılı• bile aı:ılruncıyan i. 
ı.arfctıiklcrlnden Alnıoıı hmıılcleri toıılnrııı hiın:ıycsi allıııd<ttlır. Aynı 'ı m a 1 a" t.h a ne 1 e rı Heyet ayni zamanda vj!Ayet mah • mek olduğunu anl~ten bir je~tle· ~inci eephenJn Rıt!!Yll haf)l clıı.ı kuv,·euı bir düşınıın ıııuku\'emcii.,• zamanda doıı,ı.ııııa lopları ''C nıkat ofislıe de anlB§maya vararalt _ Her halde nnkettcn e,·Yel l:n!dıkt:\n <ı-0nrn açılması nasıl 
le karşılaşmaktadır. Buıın rJğınrn l\roşlnıl kn!csiııiıı tnpforı <in ~· lırı mangal kömUril ihtiyacı hususunda lıitmive<'ek! eledi. mümkün ohır! Jfalbnki, lıiitıin 
Alman ve müttefil, kıtul;ın No' oro· konııııuklıulır. Eli i~e ~·olar :H·rkcs mutnbı.k kalnu§tır. Birer ~rkldoryn tüttürdük. Rus riç:ıli, Rns mokn,·emetinin .. d_ 
slsk'ln doğu ,.e cenup • dc·~usuna deniz ııı~aul lczg:'ıhlurıııda ''C harp ku ru·yor Şohrlmizo yakmda kUlllyeUI man. ten <ıonra Peyami .Safa, tane ta k:nc~ <'ephe a<"ı!masılla ba~lı oldu 
cl.osru her sfin yeni arazi clıle el• fabrikaları ııd:ı ı.·alışı~ oı. BıınJnrı.· gnl kömUrU gelecektir. ne, anlatma~ ıın .. Jadı: ğunu i.lin. ~Up l~urmu l.ırdır •• fiu~ 
ınckledir. içinde o~ nı nilı' dr:ıılının htp lıiı~ _ Jliç bir <fnlitor, milzrnin bir ~·ada hır f "ıd ıl:ııre \ardır: lkınrı 

Stolingrnd ccvrcsind·· Alı•ıJn ,.e den J~ ııı r.ılırikodu çnlışlıElı ı:vnil- !nh!sarlar umum mUdUrlUğU, l.nhL lstanbulda 30 bin misafir lı11Stı1hğm ne kadsr üreooği'ni tn. ~phe :!:ılm:ıdı~~·:?, Rus muı.a,cm.c 
lloınen kıtaları şc'hrin miidofna sls- mcktr.ıiir. sar maddeleri meyanına alanml§ ola'll kartı dağıtılabilecek yln c<leme:t. nu h:ırp ele ~·aptığı \C tı teh.hJ;~,,·e du~u~o.r, Hu mu~'· 
'"rt>lne ı;iıti'kcc 'itahn zi~ :ıde nü ruz M.J.l.lı\' rı:m.IC/ı\'J. GOU E: kah\'e ve çayı:n muntazam pakctıerii. Ticaret ,.c.k~ctj, her gehlrdc ne ka. ~·ı.:nabileooği iiıti'iHle.rla roliı.ın\n I '~mc~ı ~~ •'~ı~ı;a ıkınc.i ccıı~c ı!ı 
etınek.ledir. Sov)ct Julal:ırı \'olguyn Uılııku Alnıon ıchlısı t'ic nıulıaro.:• ı:lnde satılmneı ''e yurdun her ıarafl· darm.1.snflr bulunacağını, yanj her ge Hlfhn~·:ı l:f\ktan girmiştir. Mil::ıt~ tı!:"n1ı bu bult~ıı nzalr~or, l1or~ın 
"aran Alman k'skacu:ın şi-ırnl 'e br h:ıkıncla şu mJliııııaıı \'C:iyor: na kolaylıkla lc\'zi olunabflmeııi jçln hirdo ne kadar nıisatir ekmek kartı lt"l' arnsı bir hnrptir: iclecılnJilor ugırlık me:<rzı .\\l'~jl:~nın do~~. 
c~nup Uçlarına karşı yrıpl·~·ı ko... ' Novrosjsk'ln cenubunda pjyade kı. yeni blr ll'~kilAt vUcude gcUrmeltte - harcanabileceğini teablt ederek alA. • ar <;1 b'l' h:ırptir· kı~lar nrıı5r bir ıın<lan orta doğuy:ı ıntıJ.nl chı.:;ı 
fı hüeumlnrlıı m:itemndiyeıı ı\lın.m tnlarımız çetın muharebelerden' ııon. dll'. Bu işin en ehemmiyetli kısmını kndo.rlara bildlrmıştır. ha~ti/ Demokr~~iierin k:iuuıılıj; İ!:İn, Demcıkrn<.ilPrin hnhsn ı,u, 
taı)ikinl hafirlctmi)e ı;nlışı~orlu. ra aoıı sahil istihklmını da zaptet • tstanbu!da kurulmakta olan yeni k&h. İstanbul ıçln bu karnr azami 30 bjn nr r:u·T~diniz Rıınlar nolsc\İr.rnl~ \etlerHe .rnkm ı-:ırltı miırlnfnn~n 
Bu letjchhüsler akim ktılruış ,.e dti,• mışlcrdlr. ve \"e çay lmnlMhaneleri teşkil c!- olarak kabul edilmiştir. kodannı na..~ıl p:w~arnlilnr? h_ ıanrlandılı!ıın görühi\·or. nn .-,a~t 
D1ana a~ır kayıplarıı mal olı.ıuşhır. Terek kesiminde Alm11n kıtalaı· mektedir. le !11·

7
• an """ bi~ hnf'l' ,.e ilıtiHıl lar İÇİJH1P. A vnıpa l\lt:ı<;ına hır ıh. 

Bıı- ı ı b tnhl!!arm satacaın kahvelerin nevi --o.- d - •· - bh .. ·ı ı J?U"' :wı \C .... ,un nctkes!nılc de lıiicu•ıı \ıt t• dUfmıtn mevzııeriıı yarmış ar ve a. b" El koymadan mu••tevellit me\Zuu nu takflirrle Jrnrj'l bibe dp. rnt te.c;e · u .. ı, c,ıu e<'"' .' ~ .. 8lrımız cepheden vııpıtk'nrı bır tarya!arı tahrip eylcmlıılerdjr. !ere ayrılıp temizlenme.si, icap ettik. <le\'nnt '.erl"rek demektir. o rnmaıı Anglosalhoıı etkarını .ıntm•n ~cııı 
hareketle yeni mtist:ıhl.crn ııw,·:r..:· Staıingrnd önUnde tahkimi\ Lt'sis•e. çe ha,·aıandırılması .,.e pakl'Ucrlc ya. davalar takip edilmiyecek üç h•o; "e~ellk ~aht.c hir ~ıılh de\' ~·rıpılaesk ki;<'iik "i~·nc;ı harcli~L:~~ 
ı,ri Yarmışlardır. Kelınırnin tıı•ıı r; c:e geçlnnek için yopumaktıı oıarı pılacak satışlnr lçin bunların po.ket • Anknradnn bildırlldiğine Jöre. acili. resinden sonra ılünyanın bii vlik r~a~iyet;nı:" Ç;2!.l:H.•:ı.k .' ~r :ı<;J,aı ı ııı 
rııannsiyle bir m:ıhas:ır, kırl:ı ol 111 muharebelere dc,•nm edı'lml§Llr. DU~. ıenlp atrtılmıı.sı, kezalik !ki cins Uz' ye vcldUeti elkolma muamelesine ta. h~r harp \'e ihtilal s:ı.f!n .. 111'\ ~ir l.ır ınymetı nlmı~~c:ıkt . • . 
Stalingra(l :muh::ırclıesinde ~Pnis 1, 1• nınnın şaşırtma hılcuınlıırı pUskUı • r.ne satılaeıık olan çaylunn taı iti har ı olnn her 1,Jevı gıda maddelerinden ~e"İ ihtimali fl:!k r.oi<tnr. • -.Tnı ilı, hu harbe, ne ı"ını 'c. 
tÜde ff(lnlük tnarruz har .. İ{ctlcı i tUlmUştUr. manlanması, pnltctıc!in tertibi mtihln. mutevcllit davaların takibine ,.e ceza. Cihan hnrbinin İ<:inılc huh111ılu. recektar? . ·" ·ı 
beklen .. - Her miistnhkenı mr,• Hava kuv\'etlerjmlz dU~manın jk. bir ııı teşkil etmektedir. tnhisarl r Latin infazına lüzum kalmadığı hak, h 

1 
ü ı•ck mııınkun ki, t:ırı '• ı::.e 

~. ı:sı 1 U d , j!umuz afh~ ı ne 117.1 arımızın • -. t" .
1 

bu seferliini Zlin alev mnkı·n,,leri ''C clbo,ıbal.:.· mal yollarına ... ·cnıden hücum etmiş. idı:rcsl bu 1§ iı;ln at ye er v <'U e g · kında muddeiumumlllklere b:r tcb'lğ "t 
1
•
11 

• •
1

• k k a n ılc ••c-n <'ilıan t.~. ' c .•• 
'-' " d nıı "'t ı • erı ::ı ıı pe 1' • e "' t ı;ı ı · •t-.in 'C ı'kı •ne rly)c ele .,c,.1·rı·ımtsinden önre ton.. lerdlr. Stallnrrrnd ile aehrln şimalin· tirmekle. atölyclenn lcvnzrmatı t<ı 11 ı;öndermıştir. k ki ·ı' k •ı\ ııi hsrıı :: 

1 
• •l ..., • 

.., ~ ·- .,. " d b:ıııl:ırımız.m kor ta nrı ~1.}1 ııe • ·• 
1 

(to·nekiı:ı biı~iik cihnn çu \•e hava ·•·uvvetlerl ha7.ıriığın:- deki uçak meydanlan gece:eyin bom rlk olunmah"ta ır. ----o---- .. h'I' Kı"n ~ürem .. 
1 

r\in hır< en • . Q" 
1

. ıh 
,... UdU ıu.ıwı... "ft"' Ökfl uıun -.ure ı ır. " ... . 1 ., • .. 'l,·11'1 ,·er.mı. unu arn li""c .... n .... ır. Çckı·ınıckle ol.ın bardıman nd1'lmlat1'r. lnhlsarlnr umum m r. ı:; .... o .,.. , ç nce l 1 l Jınr ıı 1 , • 

.,.. , •-u ~ " lıü hiç <lei?:il-.c. öniiır.füı e <i ,ı<ım i _ ... n "l "'cnelik ahte b:ırı" dG•ın • ı· el Pljev•ı·n do" b d k mUhlm lı olnrnk bir çay ve kahve !JUbc mU. ' • • h • ı u t:~ (., ~ , 
y :ın -~,·n tarlalnnna ve ıs ın " ,,u cenu un 3 1 ş· a . t t. 3 c·l· "'nzın arp ' n k •ucı:., ı M\ t sls oltınmaktadı A""IC" ısı; e Muhtereme aıt ınşan ta \'e onu ta.-ıp c. '~.e _• · · 

1
. ele,-.: -.,1·1ıin hin. iik zncınn "8\ •• ' tı o laları- luluııdııliıınu ndım n- dClşII:?nn kuvvetlerinin yeni hUcum • dUr ub. e r, ,, · ·• • .. tin • • ... ,., 

dı ._ ..., • ıa Al k l • k tı" \C fabrikalar mUdUrlUkl rl tcş ç,1iı;a11 E,·zincanlı 19 Yalilnda Ka_ <'İnde "'cı:eceğuıı ;"<>"ter,,n mu .. ' 
51 

f"inde küc\ik bir miitarekeden k rıı ilerleyen pı·yadelcrle islihkıı,ı rı man ·ı a armın inatçı mu ·a. sa ,. . • ti "n··nc"c• •., lTnm sure ~ • d ~·ı..:ı· ·ı . O 
1 d b Ö 1 ı ti! cc" znn, '-'Spının il.Et katında kir-:.mıt ıo:nre er 0 u ·1 " 1•·· • bu~k bır ~v cgı uır. • tck'm S llalarının ı"ler"ı harekeli "'U\ ş ol• vcmetı knrşıenıda Akli kalmı11trr. ltil!'\t arı a una g re gen !il c c · J U 

1 
•. b l\lilh'erln, n • • , 

" DU T ·-d ti ta!'llr'kt'tl ÜZt'rinde yUrildUE;'Ü saça. mez ... n m una n~ 1 ,.... -n "'"n.. 10(1 r;ene üren lrnrp1cran aa rıt:ıktadır. 1 ~man .._ oga gölünün cenubun r. d il r • ftri\ ("11...~e ant< '"'' .... ' 
f n .. ·ı· . b'' da ve Leningrad !SnUncıe, kendllıjne Alm&n çay \"e kahvelerin mcrkezd~ ğın c;:ökmer.i neticesinde binn an .. lit7'A'\ erDı ı; •~-i'lel'~ tıı.hıımmttt\i bliyl!! ferd gö-.ıii ile bUyiik fl\Jmt • "

1 
ız fsllhbnral scrvisinın ı,c • l vilcudUniln c ı t'ft ernoK~ ... 1 1 

cenup cenhcsı'nc o;:ıo:ı;mt mı·ıı-:cr Hı· ağır kayıplara mnı olnn beyhude bil. ve taıırn tcşldlA.tında muhaCnzası. ı:ıFngıyn yuvar anmr<ı ve , .~-lır .. ~~'•eri chenl"nlcn Nık c". tarih .,.ozü ile kü!;i.ık fa ı n an \'RJ'. 
u ö bb · t ı 1 ı · d ı a C'd n llmbar1a. tıllıhtelıf '-'el'krindcn '.ıralanmıR. "" ı d rııcnl,rfnin .,ıı; .1 . •1 11 olll'. cun1l ıra te~e Us o m §t.r. Almım cla[;ı mııeı <;ın ı- e P c • · ,, 

1 
, .. ı. hN' .ki tın"Sfı i'ln fif\ rnnı ırnn ır. 

ç 1; Si il ~ı lllC' e ll d ki 1 kllt\l l ti l"r ·1 tıı·. "•{,...-. a'ı ~ı· li h'l.Stnhnne6İl1C kn • ... - ğ ırıu rt .. • ve Hırvat ucak!arı d fınA.na, herek"~ rın le arı \'11 es c tt , " 1.ktı·Lnclı' e'--pl•rı·n h:ubı' fclrc ıı _ \'(' ~nn 1:! " , •ı<' trılı11., rl•ı O " uc: ..., _ 
ıı.ın ı • · . • Uslcrımle oğır kayıplar vcordirıh1$llr. maktadır. o.ırılnl!.trr. 

"
1 duı umun d. ıı.ı ıı ;,:ık ;"!: 

He .. at Mohmnt 



Günün ,.-..------------------------------~B meseleleri 1 -
Şöselerimiz 

ı 'anzimattan ıonra:' ta cümhuriyet rejimine kadar halle. 
dilemiyen derd: Yol yokluğu! - Yabancı ve yerli kav 

11aklardaki y~ılar - Nafia vekaleti yol davasını naaıl 
brışar~ak? - Lazım olan para ıu: 2.000.000.0!JO lira!! 

Yazan : Semlb Ağlı 
i NKARA \' A giderken, ı:i· !\leseliı, münakale inık!insızlı{;ı, zi• 

' menc11fertlc, Tilrkiyeye ilk mı !!eli~memizc engel olmuş ve 
•h·fıı gelen bir ecneM i1e <1o t ol' '?il sene önce Amerika.<lan getirti'" 
ıııı:~tum. Onunla beraber §ehrc len s:ıpanJ:ırın kullanılmnsını bile 
rıkmrn, yol arkadaşım hayret et- öıı~i tir. Bu mesele halı:kındn, 
ınekten ken{lini nl:ımııaı: \ ı{ıut gn:letesintn 19 Cemaziye18. · 
"- Ne gUzel caddeler ... ,, lıır 1'?02 t:ırihli nllshrunnıln. !:•kan 
Dedi. Onun bu <oözleri lizcrine yazıdtı aeniyor ki: 

ııınıiyi hntırlndım. Gerek tanıim:ıt " ..• Çent sene rııukndclcm Ame• 
tan öne'!. gerek tanrimı\ttan Cüm rikııdan ziraute nınhsuı; imal r.dilen 
huriyet rejimine kadar vabaneıla· ~e\'İC'nd sapanlar \'e tıliltı sn.irc me 
rın Tiirl•iyedeki yollara' ·dair yn'İ.- ııın lilH mahsu~nya r.elbolundu ve 
<lıklannı nra~tırdım. Bunlar, bir' bıu.ı (?ShaL-.ı nrn~iye bunlann i ti· 
l;irlcrine tab:ın tab!\na rz.ıttı. Mc- mali tel<Hf l.ıhn<lı. Şimdiki halde 
ı-elfı, ult:an :l\!ahmo IJ 2nmanındı~ altı ç.ift ökU7. ile sUrliJccel< tarlayı 

1mp~rntorluk hi'ı.metinde bulunan \'e bi~ok rençııcr istihtuunı ile ya
l\lolteke, mt'.ldaplanndll Sivastan ıııJat':lk i i bu aJat \'a'iıtn iyle bir 
1\eban ma.denin.e !!'idiıilerini ~u ~ıı· adam yapalıilir. Ve bu nisbettc 
retle anlatıyordu: nıahsultlt tlalıi nrtıı.rken chH 

"Knr lizerinde i5leye i. leye hny- ziraatten (bu kadar mahsult,tı ne 
\ ıınlar nyal:ls.riyle bir yol ntmış• yııpalırn ~ Nereye na'kledcl!nı ? ••• ) 
lal'. J~flkin yot dci:il, ırat khprü· CC\'abı nlın<lı. Alat·ı mc:ıl<iırcnin 
~ıi :Kılrlan fnoe. lnlınr.tan ke kin. i..thnalinlieıı sarf ı nazar edildi •• , 
Hııyntnbr ıralannu , bu yolnn \'akit gn:tetet>inin 21 Oemnzi
U tlınöe ihti'ynthı. ~·ürUyorlartlı. yıeli\hır 1292 ı.,'iinHi sa~·ısınıln ~ıknn 
narsıdan bir SÜ\'ari g.ele<'.ek olsa, "~OSe yollnn" taşlıklı makalede, 
mutb.Jaı a.tmdan inmeğe mecbur zt>h!'reyi "dcl'lin .. i nıcnıalil<ten·• 
kalacaktı. nirı:, bir süuıri derken, ~ııhillerc taSID.lnğtı yarayncak yor 
karşımıza deve ile merkeplerden lıtrın mev~ut olmt\lhğı nıılntıtnnı.k 
ınlite ckkil. nlabihliğinc uzun bir bunun, mali~·ct rlyatlnrma tesir 
Jı:~n:ın çıl...'111.'\ m mı" Onlar da ettiği izah olunuyor. Bu yüzden 
oıırdu, biz de durduk! Uzun u:ııı· "kim..,,~ntn burayn ı;elip de mnlı· 
dıya mtlzakere ettik . .ı.9etieede zah- !ıu1Atımrzı mühıı 'lla etmiyeccği 
met:• daha nz olduğu iı;in, biz hay• ednıt. miiliihn.m ile mnHlm olur 
\anlammzın sırtından yükleri mevacldnndır" deniliyor. 
çiizüp yolun iki tarafına, kar içine Filhakika, lm<'B i'nıparatorlu,< 
nttık. Jln.yrnnlarr ela ite kaka knr· "mırlan içindeki yol !Sehel{esi 
lunn ar.ısına soktuk, ken·ana yol 18.SS5 kilometreydi. Ama, bunun 
'erdik. Ker' P.tıın önümüzden geç- da 4.45-0 kilometre i toprnlt geçi• 
me i bir saati buldu. Bidm tekrar diy<li. Bugün, bu dorumun ''Ba· 
eı;yalan yü1detip yola çıkmamızda ymdırlık i~leri <lcrgisi" ndcki· res· 
epey zamtı.n kııylıettirdiğinden, nk_ mi malümata nn7artın Jnsmeıı ıs~ 
~am üzeri erkence varacağmıızı san Jih olunduğunu ve Türkiyede'ki yol 
ı1ığınıız bir köye gece geç \'akit r;i. donanrmmın 44.256 kilometı·eye 
ı·ehildik. HO<'a ,hizi miufir etti.. c:ıkanlcbJtmı htllyoruı.. l<'tıl<Rt, mem
:;irns1an bu köye kadar olan 20 leketimiıin münakale ihtiyacını 
fer!i!lhhk me af ede de ancak be~ tamam~n karsdtıyncak bir vnziyet'l 
on ewlen ibaret iki ufak köycifez girm~ olcluğumuzu dn i<ldia edc
gördük.,, meyiz. Mesela, Roms.nyndaki yol· 

lolteke, bu şi'ki.yetlerinde yal• lann genel tutan tum ıos.sı;; ki· 
ıııı. değildir. Ünlü Rus bilgini lometred.ir. 
"l'chiht.chet'' de Anadolu yolla.. ~ose da,•a_ını kökUnden hallet• 
rmm bozuJdui:-u.ndan uzun uzad~n mE'k istlsen nafln. Vekaleti, bunu 
l•tıhsetmekte<lir. ba~l'fte!\k olım yent bir "'"'ose \'e 
• tmparııtorluk, tanzim:ıt denin. Köprtiler" kanunu tnsnrlamı~tır. 
ılen sonra cin. muntnz:ını bir yol ProJe. henU:ı Rii~·Uk l.\lilkt .lecli· 
cbekesine 1\1\\'Usm.-.m.,-tr. Tinıes'in l sin<lt!n ~ıkmAdığı için, gerek lmnun 

'.l'ari muhabirliğini' :f'l\p:ın, hatti gerek mucip ehcpleri· hnkı..,ncı; 
imp-.ırntorhık sınırı i~inde 1888 tam malnmllt ahihi değiliz. Fnk&t, 
yılında bir gez.iye c:ıkan ne lJlo. yaptığımız tithl•ildere nn~arnn, 
\'İtz'in ''Une Coursea Q.\n!'ltantinop !'\nfiıı "'~aleti yol ı,1erini tel< el· 
le,. ndlı derincte, bu hususta den idare ctmel< ltnrarn.d:ııhr \'e ny 
dair ı;ol~ dikkate değer 'llatrtlar rıca. sabit yıllıtc ~elir kaynnklnrı 
\nrdır. Muharrir, Osmanh impua· da bulsc!\ktn'. Da\·anm bUyüldli~i
torJuğunda )'C()i• dert buluyor~ nü anlatabilmek i~in, yalnız şu ka .. 
"Hn,"alc, ba1"8D, bıth5iıı1 \'alnflar, c.rırmı o;öyli'yelim: TUrJıbeniıı yol 
:\ol l'Okluğu, dalgalı hortlar \'e ihHynmnı karsılayabilerel: ııaru · 

\\'MJp:>.nm kötU niyeti.,, k1tftbın, nın topbmı neye \'fl.rma~tadır, bi· 
:ı. ol yokluğuna temas eden knımrn'" lryor musnnozf Tımı ik1 milyar 
elan ~ cümleyi ahyorum: liraya!! 

"Yol ''e nakil \.'1lıJıtasırun mef• 
lmdiycti, bu memlc'kct.t~ olduğun· 
t1un fnzıa 5iddeth' bir yara tc,kit 
etlen ve bunı'lan daha fcc.i bir gt• 
rilik Amil~ bulunan ba im bir 
ıncm!.el•ttfn '1ünyada mevcut oldu· 

SEMJH ..\GLt 

Gümrükler vekili Ankaraya 
dönüyor 

ğuno z:ınnctm110nım.,, Bir mUddettcnberl §ehrimltde bu . 
TturLioıattım SOnra çıkan gazete" ıunan gUmrllk ve !nhlııarıar veknı 

leri inceliyecek ohırsnı,. aynı :ra• ' R&l! Karadeniz bu nk§am Ankıı.aryıo. 
rnya ~ter Yumldoğuno ~lh1lrtiz. dönecektir. 

H A B E R - Akşam Poılası 

Tarihin büyük davaları 
._..-. ,__ -- -----...--. -

T©ılfifillPD ~Y0Vc§llr0 
Cön~y~tö 

Toplayan: Muzaffer ESEN 
Anastav hiç hcyecnnlı görilnmli" l\fansar ile dükkan '-npı~ı önÜnıle kendisini Ttunpl huharıııda 42 na• 

yor \·e ~ok sakin bir st.:slc &orulan lıir pa~a konu:,tum. lkindi~·e ka · maralı binaya götUrdil. \'c şahit " 
ı;uallere ce\'aJI \eriyordu. dıtr da tel<rar matın:ız.el Şevrenin le:rle 'kar. ıln:;tır<lı. 

R\.'\ ela Delnr , e Kabore ailele· yanında kahlnn. Daha. sonra Poıı- Şahitlerin ifadeleri ııel< birbirini 
r:ni tunıdığını itiraf etti. Fakııl zo"u solmt!ınd:ı 2 numarada oturan tutmuyordu. l<'akııt sorgu hiıkinı~ 
gnzctelcri oJ,umndnn e\ \'.Cl bu iki ınndam l..öbrönle konu5tuın, ak5anı ile Anııstay baron Delıırın ye;nel• 
nileDin de ııclre-.hrini değiştirdiklc-- ycme.ğinı madam J.nbe Desloıulun odasına girdikleri \al•it orn<la lııı· 
l\~ıılen hab('ri olmadığını \'e Delar evinde yedim, gece geç \'akte ka · lunt\n Delfin s:ıpsnrı ke ildi, lllll· 
nilesinhı Tampl bukımnda 42 nu· dar <ln bu !i:tılının e\·inde oğlu ğa laılktı ve ciğerlerinin bütilıı 
mnradn oturdui;'llnu "'azcte1erı,len I.iyonelle bernber kahlım. 1-im'\'etiyle h:ıykırdı: 
il~rendiğini ııliyleıli. l ~n:ıst:ı~·m odıı<ıında yapılım ara-:· - Katil, kntil ! Bu odur, tB kcn" 

o \'akit <;orgu lı!\kimi ordu: . tırın:ılnrda bir yeni scınsiye, ipek' uisidi'r, o cırna\'ar, o hayfüı l ı l"iı~ 
........ Pel•i, mndeml•i katlj g!l:lCt c· li ır;·r silindir ~npka \'e ma\'İ im· beni boğnzl:ımaya mı geliyorsun? 

1erı1en öğrendiniz, niçi'n a.rkallaşı- nınst..:ın bir pardcsii rle hulurunu}tu. Tevkifinden heri tnm=ımiylc :ı· 
tıızı bulup b!\Şınız snf,ro'"Uh deme.• Sorgu hfıkim; birlmı; ~ünc1en he.· ,tin ohm An:ıst:ıy ilk olnrnl• heye· 
diniz·: ri tr:ış olmamış olan ~cnç subayııı canlnndı. Şcmsi~·esinin ılemiri ile 

- Bu hnsu ta beni ~nbalııı.tli ıı!7.ayım ;nkallannı trn ettirtli. yE>re 'urdu: 
gürmcl;.t-c h:ıldı,..mıı. Ben de l<etı· Şnplm!iını ba..-ına geçirt ti, pl\rı~e ·ii· - l~nlmt, f'İ:r. henj öldUrmek i:s· 
cı:ıııi bu noktadan suclu glimıektl.~ &iinü giydirdi \'e ıeldivcn!i ellerine tiyorsunuz madam. ('ol• fenli bir 
yiın. Pnlmt ~·ılba'jtn(ll\ b:ıron Delıı · ~1siyes:'r1i ,·erdi. Bu kıyafotlc fiCl(jkJc )':ırıılıyoı..,unuz. Jlıcn ederim 
ra bir tcbril.: mektubu göndemıiş <l•kkntli h:ılnnız. 
ve 1'i'ç cc,-nıı alnınmıst ım. Bundun ' - llıwır, )'Rnılnııroruııı. i:ıi 
nrlcaclaşmun hnnn ~iieıenmi~ olrlıı· Haber.. bulmaacsı ... en nefesime kndar itf anı r.dcCE• 
b"ll m~nz.<omı çllmrdım ve onun için in f;im. 7,uvnlh h:ı.nmumı hoğnY.l:ı~an 
bö~le bir \'nzlyette 'kuc;ur ettim. i:ı.sini7.. Cenim başın11 l\ec;mclc i,,· 
Alcyhinch~d deliller sayılarak ~ 1 2 l 4 ~ b / 8 9 ıo 11 1i~·en de sizsiniz . 

htrnl:ınıncn, Ana..,f:ly limitsiz bir tıı· ~ ..-+-+-f.-4i--+-+--J1'1ı9t-..... Bu ifade c:ok knt'i idi. l"akal 
\ ırhı haykırdı: lmt'i olduğ\J için 'imnnatbah de,• 

- Na,.ıl ! nemlen ~Uphe celi'" 
2 ı---t--t--+--ı...,1--+--+--+-1f-'fll ğilıli. Bir lcadınm b~'r ah içerisinde 

:yorsunuz iivfc mi! Bana bir<:ok 3 ~-,,..___,.__ ghrıltlğü bir adıımı b:ıhuo;us fcc: 
iyil:ıc ed~ :ırkt.d:ıc;nnın nnne~ini bir ynra nldıl,tnn sonm rterlınl ta" 
ben mi iHclüm llslim 9 nu mümkiiıı nunnsı lmııun \'e adalet güıilndc 
değil. Siz böyle bir e~·i düşline- o kadıtr kııt 'i bir delil n~ ılanmzdı. 
mC'l.shıiz.. Ren rllya görliyonun. Bu sır:ıdn p;enç Bnron D•hıı· o· 
Bund:ın sonr:ı ~cnç ubny üzeri· dadan çılcnrnl< yemek sf'fonuna ~·· 

nin a.ranmnsmıı o;e çıkarmadı. t)" rinee sa.hnt büsbütün heyecanlı bir 
zerinde pn.rn. oll\ral< yalnrz 40 snn~ t;>ekil al<lı. B:ıron Dclar An:t!ll:lyn 
tim ve bir posta pulıı bııluncln. Jıitnp e<lerel<: 

Ceplerinden Unrh:yc nazırlığı" 11 • - Annstay, dedi, l'lİZe tıir çok 
nın 19 biıı~'ncitesrin 1891 tarilı1i Soldan saua: i)~Ukler etmiş o1n.n ııtıneıni ölc1Ur ' 
lıir teskeresı !:tktı. P.u teı.kcreclc 1 _ lsknrpin gi~·rne \·asıl.ısı, bir dUIUnl!u hu 0<1.!ldn diı çökllp nı• 
Ann•tayn ıhht rnziyetinden do • emir, 2 _ Jfono-;lnc uvdct e<lcn handan nr dilemeli iui'l. 
lnyı ordunun fnnl hizmetlerinde \' 

1 (mürekkep kelime)' 3 - uzc ı::.i "Gen" t-i ..... ~n prot .. sto etti·. !n.ılJ:ı.nı :ı.mıynca~ı blltliriliyorcıu. " .. .,. ... _ "' 
Diğ~r ccplerinılen 4 mektup Jüdilük, .\fısır Finıvunliınnr~an lı.· - Af(e(lenıiniz dostum, ıztırap 

çıktı. nu mcl;tuplartlıı: \•nıeri R. ri, .t - Bir vill\yct, sonrndurı mer- ~izi yanıltıyor, ben bcfüi kötü bir 
k • ) • d.ıııa ı:ıkınaklık. 5 - Bir ;\<'ınişın ubn.,....., , fakat ri<".a --'lcrı·m b ni 
Uı;ükm\t .. üniiı., folıyet im7.aları ı ı· ·• .... '"' 

'"ardı. tersi. G - Bir lıayvnn, nrın ıa ın· su~ uz oluuğum bir ciıınyctfo ımç· 
Bunlardan bir~'sinde şo sntırlar den anlamaz, :ıırabcde bir harfin lantlırm:ıymız. Annenize çok lıilr • 

okunutordo: okunuşu, 7 - Eski Türklerin ••"'P"'. it' etim \'aNlır, benim sofm ın:ı C• 

' ~ • zı, nrka ına bir (ki) gctir.r eniz t ~·-·'ug·unı bir l'n(lıııı ·.·~ ..... _k -""a-•Jfaycıı <ıc,·ınti lcocıu·~ımn. nrtık uru ... ·'"'"".. ou 
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~.ı&ılM 
(Gaz.etemlz.ln blrlnct aa,..._.. 

başlık yonınttnkl tarlh ÇCl'Çe\ n 1 -
Uyerek 1rönderecl'lt okuyocolarmam 
tJ<'ar1 matıl~etı haiz olıwyan ~ .. 
Hhılurı pıırusız. ncerolunur.) 

Evlenme teklifleri: 
* Yaş 42, boy l.68. kilo 'fi. ..,da 

net 120 lira maaşlı, anncleriıilia alllm!Y 
ile öksllz knlmı§ Uç çocuğu bıılunuı. 
devlet memuru bir bay; 2'5-IO J&JI• 
rında, ev işlerinden anlaya.JI, .... 
temjz, güzel V1l sıhhati ~ lll' 
bayanla evlenmek i.stemcktedlt. KOcı6. 
sı ölmüş. bir evi ve blr çocuta Ol&tl 
lar tercih cdlllr. (M.N.T.) ~ 
müracaat. 

* 215 yaşmda 85 Ura aau maafl1. 
meslek1 tahsil lçln bir seneye lt&Oltt 
Amerlkaya gtdcce.k bir mteDIW, ta~ 

sili 8tnı8mda dah! kendfne ttalıat ._ 
dccek. orta boylu, esmer kara ujb 
karagBzlU, okuma sever. mail ,....,._ 
tl iyi bir bayanla evlenmek ~ 
tedlr. (Okur) reınzıne mUracıMt. 

iş ve işçi m'ıyanlar 
* Lise 9 dan mAlt vaz.lyeu.la .. 

kfınsızlığı yUzUnden terki tahatl •&.11111 
ve biraz d:ıl<tilô ve muhuebe .....,._ 
den anlayan Anadolulu bir T8rls pa 
el; Bir ticarethanenin yazı '" ...., 
~!erinde veya bir yazihanenla •alla. 
f1,0bc fş!erfnl mütedfl bir ücret mub, 
bili deruhte ctmcğe amadedir. uı.ı . 
ıoı remzjne müracaat. 

rır ünıversıtcnrn Fen FakUlt-ande ' 
kumakta bulunan bir bayan; ...... 
vazlyetl iYi olmadığından ca&llm&" 
mecburjyetlndedlr. Resmi dalnlerdl 
ı;cyahut hususi müesseselerde Oi141 
bir iş aramaktadır. Fizik. Rl,..aı. 
ve Tabliye dcrslerı de vereblljr. 

(H. Mlnc) Remzine müracaat. 
* Ortamcktebjn UçUncU amdmd& 

ok\ıyan, 1Yi yazı yazmasını bilen b\r 
genç; mektepler açılmcaYQ lcadar -.U. 
~Un gtın, mektepler açılınca ~ 
sonra çalı~mak Uzere iş a:·amaktadıc 
(A. l\:arakartal) remzine ınuracu.t. 

Müteferrik: 
li- 5.6 odalı, kalörl!erll .,.,. ll*Jb. 

riferslz. aydmlık bir apartııa ... ttı 
ralık dairesi bulunanıarır. Aabn 
cad<leınnde TUrk1ye ec:ıanetıladlt Ar' 
Neşete muracaaua.n. 

• Enılntınu. Babcek&\\• Allll•• 
caddesi •eya Cağaloğ\UAda. Ull lo • 
dalı, doktor muayenehaııe8' ,.._,. 

eıverltll bir datreaı bu'""''""' 
••ooktot .. remzıne murac&atlU\. 

it~ lyı kullıını.ltnl§ zaye dit ... 
tmek ~t1ycnıerln lstedik1erl ftJıat•• 

dUrblnjn evsafını (Dllrbin>. ......... 
b1ldlrmeıcrt. 

bir karnr \'eriniz, ben odnmıı.ı bi· hir edat olur, 8 - 'N'c razln sıcak 111/(lıı i)l<lürchileceğimc nn ıl ina • 
le tuttum. Artık <lU~lhı tta,eliye- ve ne soğuk Mr .lilılc (evet), uzu\· ımorsunuz'! Aldınnu: 
lerini göndermekt 0 ' 'e mesut 01. IQrmıızclan iki.si, O - Bir cdutııı' "nu <ofü:ler ''ok snnıiıııi ı.;fö·lenmi· Aşnğtda rPmlz.11.'rf ,.aub .... • 
ın:ıh: için birıız mnnJ.(iz lııılma~ttan kısnltılrnışı, işçilclik, 10 - i3oş •e ı;c henziyordu. Diğer tuaftnıı <li'n• kU)'lıcularınnzın oanılartma .... 
ba .. ka yapılacak i imi~ knlmaılı.,, ııııınnsız şey, ılfı~:iıı, 11 - t\\'nııı:ı· lcnileıı itirnacln de~er snlıillcr A" mcı:ıuıılıırı ıı:ıııretıanemlz.deo ( ..... 

Diğer hir mcktuptn i e şunlar dn bir nehir, kc1•cmclik. ıınsta·rm o gliııii nerdcrdc geı•irdi· ııırı bnrlç) tıersun 9abobtaa tlltlıt 
okunuyordu: l'u/.:arulaıı aşağı: ğinl ~:ınti saatine tesbit edebili • ııaı11u ve ıınat 17 den aonra aı ıu-

"J~lerJmi!zin nn tl ~ittiğinden l - Çlngcncl~rln rcislcı i, '.! - ~ orlar<1•. Sor~u hal<:minin lmnırnti 
bnna haber ,·emıh•orstınuz? ~iı ı\lalurka bir mıık:ım. mcklclılı. 3 -- ıic bir ııarça snrsılır g-jlıj o'ımu .tu. 
!Jiyona dönmirccelcscniı ben Pn· flusyndn Lir şclıir, suru cd·ıtı, ;; ... - . H!:lu snrAu lılıkiınfyle Yilll:lynl' 
ri'"c gPle;rinı. Ne ;n.pa"ağıntzı hımn ııişlik, .ı - Yu\'Dnın lcrsi. iki şc:v n11 lcıu~ılıı-.uii.ı nııda hile bu Jm· 
lınb~r \'erecek Jmdllr nl\)'.ik tlavrn- ılıirihirirlc karşılııştırılııH".t ort:ıılrı rıanti ":ıı'!>l:ıhil'rse ynrrıı nııth'.heıııe 
ıı:u•nğınnı iimit ctmelc isterim.,, hir ey knlmuıııal>, ~ı - ,\lfııJı<•·lıı Jı11zuruı11l!ı h!<'erikli lıir avıılmtın 

Şfmıli sorgu hfıkfmi: en e"a 1ı su·· bir harfin olaınuşu, nilrnyd. li - ~ıırllımb le Sl!Ç"llZ ohlukun:t jiiri~i 
rılc gelmi,ti: Gra1111cr lınlıi-;leriııdcn !ıirl, Jıir lı,1\• ııınmhrnın:>.T. mıydı? 

!arı. 

(Ate~ O) (A.G.) (Bahtıı.a) (8.1,) 
(Ouhıtımnz) tE.N.S.) (l'J).K.ı 

(Kaynattı (I<arcln) (r..&le 11) 
(Mahir) (M.E. 49) (P.A.) (1 a.u1 
(S.A.I:. ) (Samımı) (Snlaoak T) (T.A1 

- 4 Sonte:;rin ~una ne ya1ıtı- 'an, 7 - Şimdi pek ihtiyııcı ıııız o-- .!\ • A 1'A YIN 11 .\ ,.A'l'I \'e bef;enirleull. 
ıırz! lnıı hir ey. ı\nıcrikalı hir siı1cmn T~u·• Fr:ınc;ıı\·~ Annc;ftı\" 1!-1 h'17.İ· .!\n!\<ot:ı~· ~~ç Kabore Re tok 

- Nor ve 1\Tidi otelini ıl.'.lt komiği, 8 - S::ırho."iıın fcrr.ıılı. rnıı 1360 ıln l.iyonıhı :•or•rlıı. U:ı· sıllı bir ı.losttu, llu ~iizılrn ........ 
ık'.:mzl:ı on nr:ı<oındn terliettim. bir ~uz renr.ıi. ~ - Dolnşıın, kiiı:ük l·~q ='''ili "<!hirıl~ 1.?r:ı:-N·ı~t rnpıyor DeJa~m c\'İıte de J.!'irip <::ıla~on1a. 

onrn çoenkhığomcltmbcri tanıdı" ııı:ık yl.'r, Hı - Bir drfn daha tel.· clu. 1872 ıl~ lıabnsı ı•oris<" t.1 .. •wlı HııUiı ~~nç Uclnrn hu"u"i denler 
ğım ihtiynr hir kızın e\'iııc ı;:ilL'm. r:ır ederseniz inlı•nıcği tnrii <'ılcr, ,·c om.da bir ccznlınnPnİn · ı•ı.-•,ul ıl" \'~rnı:...::. 
nu kızc:ığız Amele soknğııııla sz cümleyi teşkil etlen şcrler(lcıı. 11 - nıllılllr!UitUnıi deruhte 

0

c1t•. l":ılrnt j Aııno;f!ly san'nl"ıd'tr ruhlu bit de• 
nom:ıracla otunır. Gittiğim Ytıl•it Merlwbn, ııınni. lm m oıuı :nUrlür!ii'tter> ıııdıl?ı Jı!\rıt liknnlıyclı. Mc!{tente iken arlaMlar 
ev isleri~·J.e meşgulclii. Heni yemeği' /Jiirıkii lıulmal'ıımı:ırı lınlli: J:('f'ı,,,., .. =n... 1 Cıfl olnınılt~ml:ıtı 

1 
ınrrn ~ıızı1\ğı m!.!ktuııJar ha art1-.t 

<la\"l!t etti. Sonrn Romnrsc buh·n" 1 - 1\azım·dck~r. :.! - Aclııı ı, Aizli hir ı· .. IJir... l'"':\rıtk fnlrılıl,ln rı•imnıın bir flp1iJjdlr. U.likallh 
rında 57 numarncla ohımn madıtm l\:tnrıpc, 3 - Hl~n. H, Ztı, 4 - ı\Ji, J•nst1t'nn tedı\\İ rtmivc tnslnclı. \'e hilhar.su l~honc•e ya1dıiiı ini .. 1c 
Dnbc Dcslontıı ui:rradım. Bu cslci'" Asır, fı - T. Erl'I, l\ll\, G - .\rtı· bı• 'liuleh hil'knı: dofll adliyeye 

1
1 uıı!~"dn nelerden lmhset1ntscl;. 

<len t:ınıdığım bir jnndanna Jrn • lı:ıt•ı, Sn, 7 - \'c, Bnş. lln!:, 8 - dU'lfll. ··~es1'1:i W nti-ustos tMA de f.bo· 
ıııııtanının dul l<arT"-ıdır. Oğlu J,i· l'zıınııy, ~:ırn, fi - 1\lru, .\. AJ=l, fü•:ıııcının tınruıc o~lu l'lnn A· ııele :rnztlıı~ı bir mektuptll '" Mt.lr 
yonelıJc nrk::ı.ılasımflır. Sonrn Uo" 1 o - Lt'ınc, l tc, ı\, 11 - 11.ıY. ~:.· j ııııı•tnv c;c, imli, ıı~ ~·ıl bi~ ı;oMıl<tu. lar \'~r: 
nınr<ıe buh'nnnılnn kitnııçı Han~· 1.."'ıılar. 1 JCoın"ubrı bu r.ncuf!;n rok ı;~\ etler 1 Clle,·atnı \V\ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - ...... . - - .. - & C> • .;--.. -

..... ., _______ _ 
1 

Genç d!pfomat söziinü bitireme. 
di'. Dü~ündüğü ~y, ~endisine de 
.~n rip, in:uııİm~ gibi geJiyordu. 

1',aknt genç kız ısrar etti: 
- }~\·et · e\ et o zamanda, ta o 

Lamanl:ırdl'L.. Beu daha Jzınirdc 
mektepteyken bıın1a11 düşünuyor · 
dum. 

onra d:ıha ya,·a.ş bir sesle ili,·e 
etti: 

- Jfatırlıyor rnıı~unırz.. Size 
1" kıu-ıl•fa kocamı :.enelerdeu, çok 
C\ \'ellerdenb~l'.1 dfıtöüııılüğümü iti • 
rnf etmiştim. Onu beklediğimi', o· 
ııa. bir eün kın u-,mak ünıidilc .)"a· 
c;1\(i1ğımı süykmi~tinı.. Uu, doğru 
idi. :;imdi :;,, de itiraf edersiniz 
1•1 düı:ünmek k~n ki.fi hntta Jüzu. 
muncln,1 f:ız!a lıir zamana mnli"'ı< • 
tim .. Bu me cleyi kendim:ı bin de• 
IB sonnu~ \"C 0 önlümclcn clttimıı 
nyni mil pet ve <leğişnıiyf'n I'~\ n· 
lıı :ıb•na'll ıın ..• 
Sabrı kollnn nr:ısınıla ıktığı, 

lca.•.ıl Uzerinc.le snllndığı bt! erkek 
eıbistw-i içirJ"leki nefis \'e ynmu!'ia· 
t-ıl\ g,.:ıı: krr. 1<1euılwı:ı bi'r tahlo 
'-cyre;l!.u gibi bda\·orda. Gilılcri 
cleJıyor \'!: mOfckf:if'"!Iİ bcyh•~ı1e 
yere UzlllclUğU, cnııaı::füii;ı g-tlnlerln 
ııc:, kc~cr dolu d:ıkibl4ırmı lıııtır· 

lıyordu. 'imdi doğıın hakikat, o 
zamanın en ümitli, en ferahlı ıı. • 
rıtlerind.~l:i hın a?lcnlen bin lınt Ü'\ 
tündii. • 

Sabri bitkin IJil' hıılde nnrJhlall• 
dı: 

- Oh C\"giJi, n~lcım! Bıı beııinı 
i~in .• Benim i~in •• 

1'..a,·nllı, lıeyec.11111 \iizundcn hu 
<;efe~ de si.ız.unli tnııuunlnYıı.nımlı 
nucl:ı.klan ti.trh·rır, ~fiz'.eri. ool:::uı: 
lıir heyecanın !Iİ'ileriı .. ıslanıyordu. 
Genç kız, u1.1111 J.irpiklcrlylc nll\\ i, 
clorin ~özlerini yarı iirterek sözü· 
n<.> de\"'nm cttj: 

- iki ~encdznberl hayatımın 
her d:ılciliıısını, her nefes nlı':'ımı, 
nııbı7I:trımın ,,ıruşunn sizin k.iıı 
y:ı~:ıdım sn\'dım ve rli:ıleılim. 

Du "ö;lerae tatlı. b!ly:rın bir lıl
calıın hafü hafif titrcm,..lcri '~r • 
ıh. Genç ,·c taze r~hre'>indt' "'·C'nk 
,.e cc:;l.ıın bir kunın ııeıtıbe ılalgR· 
lnn görilnUyortlu. 

~a brl hnyluntı: 
- Ulltün hıın!nrn rnS'mf'n ben, 

Jıkbir ~~· :rnlnmndan. snntlctinı~ 
hi'm~cn iki sene ync;amıc;ım lın.?. 

flenç 1n:r. t:lc;t}jJ: etti: 
- H:ıyır. lıi('hir ~~y hi sctme 

din.iz. .• HattA ba7.An si1Jn beııılcn 

• 64- Nakleden: Mazaller ESEN 
nefret ettiğiniz zıınnınn. hile dü:;· 
tüı;iim olmıı<;tur. nu bi&lerin kalbi· 
ıııc hilkim o1dui:ru (.}:ıkilinlardıı ı;:e· 

f,,ırdiğim buhranı nıllnıldin ıleğil 
unlatıım:ı.m. Benim bıi,rül< bir iı. · 
ıct i nefsim 'nriJır. lli'l"t'\'mi )"a• 
lınncılnrın gUzlarirıdc ıık1nmnk İ· 
rin d:Jm~ lıu jl,i kn~ nnğu h:ı"l' ur
ıluın. lstırnplarımı, nr-Lularımı, 

korlml~tnmt, hnttü •. hatta lu lmııç
J.~larımı, Umitler·mi, emellerimi 
uııneme, hele s!zc nnlatınam:ık 1 • 
P,:ı nt>ler, neler ~ektim. ,.\ h bun • 
Inrı l;fr bilseniz. 

Sözün bur:ı ın<la genı: kızın ho
ğozınd:ı yine o u"ık lmmrularda 
göriinen iç çclı:sln titreyh;leri 
rıırhrııl:ııuır:tk sii11hıii l.:esti. 

Sabri, geni) kızın temiz :ılnı · 
ııı, sakaJdarmı, ~iizleri li7.erinıle 
uı.usan, ı;erıllleıı :ıltın hııkleleri ni·· 
lıııyetsiz bir mııhııhbetle oh ıyurnl' 
\•nh•nrt'lı: 

• - Oh Cınit, anlatınız, anlıı tı • 

ııız. Daha ıınlatınız. (;ı..':< anlatı • 
mz. 

\'c sn)ırn her se~ i, lıiitiın tn • 
lınıumiılü bitmh ~ıh1 ıle\ :ıın etti 

- Her SC\'İ bilmek... Uzun !iiİ· 
ren gnfleti~lıı J,örJiiii,ii iı;~nde ~e
ı:eıı hiııli ... rloriıı, ,·ıılm':nııı l\ll"nte· 
tini ılaınlcı damla füll'ıııck İ.,;ti~·o· 

rıını. 

Genç lu-ı anl:ıt fı · 
- Dönii5iiniizü ne bÜJük bir 

lıl'yecan , .c ~·ürck Ç1!rpuıtısı için • 
ıle bt-1,~dii;imi hitınem '"i"le nnlat · 
mnk kn.hil olnc:ık mı? •• Simrli lııi· 
tiln hu ı:l~li hiı.;Jerimi ~iıe nn!Bfır. 
l•en tııtlı1 derin \'e ~ilah hir lııt1. 
ıhı yuyoru m. 

Pren.ı.;e terılc - hııni· o ilk ~el
füğin:z ~iin - o k&dnr 1!7.tın '-Iİrcıı 
hir h:ı!!retten cıonr:ı \'e nnnem gel• 
dlfünizi. h:ıbt-r \'erdi~i 7nnıaıı bo':l 
l·ııhınıfom \'c ılııtlnlilarıınclan !'e • 
\ inı:li bir fcr~·nrlın tac:nınc:ma. nıfı.· 
n i ol :ınıaılun. t ~te hu hiirl i..,eı'len 

"Ollra birdenhiTe lıcnıliınc ~cı;ncı! 

ı armnğımıı. i~ne hatırdıın. Henı de 
rıek ılcriıı uir ıırette... Golip 
"Ne olılu11:'.. ııe~r bnP,ırdın?., di· 
.'·.e hornrl.ır!'>A pıırınat::ııııın U"Unıla. 

lıi ~·ıılmt ıl:ımluyı !'ö.,tercccktim. 
Sonrıı lmr;lm hlr seheıı ılalın \ 'Rr· 

ılı, ı:u lrndnr bii ıik 1ı·r sc\ iııre, 
bir ürur;ı, in"'nıı lıirdcınhiı e 1110 • 
ııamnz. ı;;tiıııi ıı;tırap i~·ın<le ılclc • 
rck k<>n•liıuin rıl)ndu olnınılı,ıiımı. 
tıını m!inih1lc sc\iııııı~ıııııı bir im· 
ı.·knt oltlıığuııu anlnnın'i. ı>;tenıi-; • 
ıiın. Sonra tiyle lıir 'lnrnnıı µc'tlı 
lii az J,aldı lı:ıyılılorclum. Ann.tmiıı 
l;ollıırı ara,..;nıf,. l•cnJ;ıni lu\\'bl't. 
rııcmck için o•let!L t ıl.i:t t!c ~ıiicn· 
ılclt- ettim. Fnkat biraz sonra b•ı 
kıt yine bnc;ıma ~Pldi. Ynlnn knl· 
'nr-nızın nrn.ı.;ınıla ..• 

~ılırı aıılnşıhnny şc) ler kıır~ı· 
.. ııu!n l~nlnuşlnra m:ıh<;tıcı o hiı;are 
\UZıycfıyle: 

- 1yi amma, <lnha o gtın bile 
lı:ın:ı rok c.111 .\·a\u<"ı Şel ler slivlc • 
ıııckten çekinınr111iştini1. Dedi. O 
;.ılinkı.i muRml•leııirle i1. ben;· ilıtl· 
)'llr bir amra y~riııe lrn)mıı!:tumı;.ı:. 

(J~r.<: lnz ÇllJılıın<'a •ııı ta\'ıt·l:~ sıı 

mütalenyı ilfn·c dti: 
- A~l•ım için o ıla ayn htr tle. 

1ilı1ir. değil ıııj ,' 
Hnliııdc. tı•hc: .. ,llmlln.1c ıynl ~ 

~f tcı.r:ır:ı~nıı lıir ınünıi. \I ....... 
rının yarı lrnp:ılı ıı;fül"lrııuı. "'•d 
ıfctlj l.ıir o;c' ~ıniıı ııarı ıt ııatı \ a,. 

' '· 
Snlıri «or<lu: 
- U~nılcn ll'lumı "'U an .. 19-

calc hir •fü:, bir harti1<et mi ........ 
'ordııııuz !. 
~ G""nt lcrz dudııl•lnnnclnl<i ..... 
..umu o;i lnıe<ıJcn si;züı:o de, ... tt• 
1i: 

- lfn) ır, hen c~a~E'n i111i anla • 
ını"I, "-iıin \lcrin rı~kınızı bir ba""• 
tn her hıılin"ı•len nı.u .. 81f19ftl. 
ÇUııl<ii heıı nrtıl' crlool.lt'ri i)'h-e •• 
•ııyıwnlc ı:ercccılc nır.ıı·ıınıtt "'allih 
olııııı.,tum. 

ihı ı1f'fn ~ntıri ı;i.ilclü: 

1 n~mt ıı•n•. ı.ıı 1 .ı .l:neeaiieıtı 
'"'rar <.-diyoNhı: 

- l<:\'et. C\ et. crl<ck1eri llllluml 
lıir surette \ 'e ..,jzj <le lıueıtiel tnr 
selillcl<> tıı.nı~ orum. lfcle ıki pek 
ı~·i·, pek derin hir sur.ette tUIJO• 
rurn. thılıa ilk Jmr'jıla~tığtrıUI • • 
ın:ı ııcla h:ııı :-;eylerin <leitieatif 01-
du;';ıııu anl:ı.ılrm. ~rtıl< haU e• • 
\'cfüi gibi !Jo;ı, mana .. ız bir ..... 

(ne,·amı ftP) 
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H~d selerin göz önünde buıurıdurduğu sıma lau harbin hakiki hika ;eleri 

ıs r Kıra 1 --Tr8b~fU- a- -bir 
~ A R U K den· hücur11u 

Bu gün yirmi iki yaşında bir genç olmasına 1 Z . 
ragmen, olgun kafah bir hükümdardır ve ş nıALı Afr•k· Y.::::,,,~~::.:·::m~:ı::'.: ,~e:'.:,."'.:~

06

'.~ı~:·L:.
1

e7 ... , ·~·Han 
kl d ' ıırnrlen tellerle kapalıll:r. hlicıımu <lü~manı ook İMal c~. (.\ 

tebeası tarafından çok sevilmektedir Amir~~cıı~::::qı::~~~: bnnun kıı• lfo~·ııınu u~~akl;:ır baş.adı. Dcı·ız knclaı· ki hlziın . gcldili.fllizi tlı"'rt 
mutasındaki kuclielli filo grııp •c.• lıirlikleri ~·avaş y.ıYaş ~elırin uııuııc bile etmediler. 

(\u·nıuı renkli bir otomobil, çıl
:.: ın bir süratle ı;idiyor. Görenler, 
lı<reean if.'illde. Bir kaza olacak, 
f ell{i de biri czilecelt. Fa.kst ha • 
~ ır. H!tbir kaza çıkınatlıın, hiçbir 
t,ım~e ezilmeden otmnolıil Abiddin 
ıo rnymın önünde durnyor. 

m.nnızı renkli otornt1bil de, için
l1el<i de belli. Kral Fanık, her 
~ ·ln kırmızı renkli :ylrıni beş ot.o • 
tııobilinden birini, hem de kendisi, 
böyle ~n sürntle yUrUtür ve him· 
~eye z::ı.rar ,·enneden g~tp gider. 
Zaten Mısmlıı, onunkilerden b~ • 
l,a, bu :renkte otomobil yo1:tur. 

Kralın bngtlnktı g'C"Linti dönüşü, 
A iman tayyarelerinl'n bombaladığı 
llelyopoHcıten, l{alılrenin şu zarif 
\'nro'1Jnd:ın~h. Or~. bir ~ e\'• 
' ~iki tnhriba.tı tetki'k etmicı, ya.ra. 
blan te;clli etmişti. 

tK1 TARAFLA. DOST 

• 
turaI Fıı.nık, tngllfzlerle dost " 

dan itibaren , 
krnlke Feride oldu: 

Safinaz 

Krruiçe Feride, Avnıpai bir tBb 
ı.il gördüğü i'çin. Mısır saraymın 
t.~ettür an'anesine uym:ıfü. Evlen 
<.lif.ti gündenberi, çarşnt gi1111edı 

Ve yüzilne, Mısır usum yarım peÇC 

takmadı. Saray kachnlan içinde, 
aç& g~z~ yalnız 1maliçedir, 

IURALIN l\IA 'ıt GÖZLERİ 

Kırat FMok mavi gözlüdür. Bir 
çok müdekkikl"!r. bunu kırnl Fa • 
rulrnn baba annesinden te,•arii~ 

ettiği~ h&mletmektedirler. 
Baba 3.0.nesı, bir Fransız müht~· 

disi olan -ı·e Mrsırda çok i~ gör " 
nıüş bulunan S\ileym:m pa,anm 
kızıydı. Kll'alın h\lytik baba~• ts • 
mail pa..')a, gençliğinde, Pariste 
tahsilde bulunurken, Sorbonda, 
Xnpolyonh birlikte !tlıcıll'ıfa. hu " 
JuDDl11ş o!n.n miralay rJozef 8evin 
kızı ile tanışmıştı. Onn, Mısırft dö· 
niiısttntle, berııberinde getirdi ve 
o»onla evlendi. Kn: do., Mrerr or .. 
dusunda muallimlik eden baba~ı 

Süleyman paı;a ~ibi mUslüman ol• 
mu.,tu. 

Hidiv İsmnU pnşnnuı bfr karı· 
!>tndım b~!' çocuğu, Siileyman pa• 

şaow hıznıdan da bir oğlu dtinyıı. 
ya gelmişti. Bn da, kırnl Farokuıı 
babası ]ilJ'al Fua.ttı. 

ınası altında harrlenen Akclcniıın scliFır ,.e rnevz; alıyor. Geniş el.• Fakat biraz sonra bittim ~~ 
sakin sathını beyn çhgilerle yırtı- niz lt•plarmın tehdit edici ıı~ızları Siirilltüsü öteki ~uriHti.Wvi liOjöu. 

şehre do~ru dikilirken Cirnriirnrl<> Kocaman güfü:.ler ıslık calll'l'ak ~j. yor. 
t h lı!r daha g:>renıiycedHnı hir man- diyor, ) umrus.ak topra!a ~r.· 
stikamet garp, e<lrf Tı abitı.,, 

E I .... znr:ı 'ıil" karşıkar'-na~U·'· Binlercr yor, )er.ien binlerce ışıklı dtinı-t 
~~ korsan arm llllı:-.n\'OJncı yu :ı;.• Y 

r>rojcklör ı;rr)kku! ı!ıe:d yalıyor, şiı;.ı~ ı:ıkıyor, belon parçaları eöl<J.;isütıe 
rnsı, bugün garp çöli•ndc lı:ırekı·I r k eli öliıın ve yanınn y:ısılırnl'cll, H;:- ış ırıyor, dilşman mc~·ıJ.forlnde ~ 
eden mihver kuncllerinin ba.şlıca !'ki ı · rüıımcycıı kuşları yakal:ınıo.ı~a .;ı:.• 1 eı· açılıyor. stiliıkfı~ yıli:uı• 
üssü. bolıyı;r. Gcct'niıı J,ar.rnlığı be)::':", yor, iıısnnfar öltiyor. 11\>r ~aıvod., 

Cenubi Afrı"·ka amelelerı"nı"n Bu harbin en dikka.le değer ılt' kırmır.ı, sarı rıorl:ıknl rengi teııvır gemiler direklerinden tekneleriniıı 
niz lıomlrır•iı:mRr~arındaıı bi, ı, bıT ılı'! 'ı1e '·ad~r tı'trı• ~ t ~-fi~ck\eriylc ııyclırılanıyor. li.eııdiı.ıi ll " n •• ~.. 01>••- a-

.kurnazlığı kaç rn:~t i•, erısiı,<le h:ışlıyııcııkiı.. Ameı·Prnnrıı bir ın ılit b:ıyr:-ııııntla ğıllarındaıı çıkan alcvıcı· şlınşeMrr 
Herhangi Dk istllıklımt rorl.mııı..:r:t, sandım. H~r tar:ırt:ın lı::ılkm ~<''in· .glbi hep.imi:li a:ydınlntıyor. 

Cenubi Afrika madenlerinde ç;>• y1J,m<ıya knclir yükrnk infiliıl.:lı cini if:ıdc etlen Jı.wni 1 İŞC'kkı i lı"• Top sesl€riric elrafımı7a rüi5~1l 
lışan ameleler, tebdilhnYa ıllıp fı .• 1000 ton bomba limanı, rıhlırnlıuı. lırladıın. \'e ~ıı siitunları J,nlıJıı ıın diışm~. 
retleri kesilmeden yan gelip otuı.. dıı' .. akır~J:-n ~clırln :ıskerl mınt.~· H b' 1 ı:ıullelcrınln ıo:Iığı da k:H"t!.lt. Sahlt 

'ti "" - ~ .. arp ırliklcri şclır n linfınllc 
mak iı;in pe\ 1rnrnazca bir tnre k::ıkırmıı. pıtHa:ma, akv ve tlttmfln• bataryaları dun) :ının hu kö~c.,ln• c yarım daire şekli ııdt' ırnlandıl.ır. 
JJU!muşlar, röntkcn muayt>nosine d.ın 1hm'et bir cehcıtnt'm hail ne Kulalerde topçular niş. ıılarını d· çmlayar. bu celıcnncnı korosu••a 
· ı:;Jk "tlriıltiisünden se~Jcrini ih'ıı·e 

gırmezden evvel, sırtlarına bir cfns koyacak ı ı b kl' ı ,_. ıı· ı 0 

• . c ı :ır ve e · ıyor ar. n\lrll ır cm r elmeyi unutmadılar. 
toz ~·apıştırıyorlarunış. Röntkcnc.· Yarın büiün dün~ bu cür"e,li l "alcş aç". Dcvnmlı lıir Bük giirult..· Hızlı, şitldetll, oldiirtirü 4r, dak.• 

!er, onlıırın göğüs!erine, cillerleıüne teşeBbfl~ün neticelerini öğrenecek. .sü denizin yüzünü siıpurdıı. Harp .kahk hareket. Ba,.larırnızın üze .. 
baktıkları vakit. hu tozları cierle- Cfrr'etli Lrııe-bbtis, zka Tr:ılııus 1 gemileri, knıvazörler, l:e~lroyer- rinde Trabhısu ıncrhnmetsizcc dö-
rin için ele görüyorlarmış. Tabiati~- ku·•vetli ~'lhil lı.1larynl:ırı ile nıiı· Jcr, )·ardımcı gemiler çciik ağllln· , en obü.,lerimizle ıılltlkı;e :;ıkış 111 

le ameleye, verem damgası yapış· rını a~lılıır. Yıkıcı ıııe~aiları ~eh•e l şirlclctlcncn ve şchı .. ı,, r rr,ı'Pr ıırı• 
tırıyorlarrnış. esasını arayıp d'ltımıışlsr, nihııyet doğru tükürüyorlar. 1 sııırln çelik bir cluYur ~ ii!,sdh.ıek 

Bu lllhaf cijter hastalı~ o kndar kurnazbğın farkına ""runışlar. Trablus şehrinde düşmanın lı:i· isliycn lıaraj ateşi lıi;-lıiriııe kn;·ı· 
coalmış ve tobdi!havacdar o d~ro• Bu kurnazl'd<, hayret edilecek şey tün ömesi gökyüzüne doğru top• 1 şıyor. Bu korkunç gürillliı :ırııwıclıt 
ce artmış ki, doktorlar, hn<;talıı:i n değjl mi? Janmı,ıır. Şehir biilün all'şini ıı- korkulu dakikalar seı;irdiğnni rlc 

~~~~~~~~~~~~~..:.......:._~~~~;...:.::.~:.....::.:::::..:....=..:.._~~~~~~_,!_.:.::.:.:.:.:::::~~=--==..:::....::.:.::.:.:.:..:....:. 

tur; mihvere clüşma.n (lcğil<lir. Za 
ten babası lcmı.l Fund m1irken, ona, 
ltal~·a ile harbe gJrişınemesini nısj 
Yet etmiştir. Ro \•a.siyet ise, la • 
raı Fuadın vaktiyle, daha çO<'ok· 

l•en, babası Halil İ~mai1 paşa ™' ~------------• 
itirnf etmeliyim. Düşman bizi vun.'" 

----------------•-bilirdi, zira gemilerin loplannd:ııı 
ltalyaya sığtnnuıı olm~sından Sak 
ladığı bir hatıranın neticesidir. 

Hidiv 1smıül pa..,a, Ml!iınlan ~ı
knrılınca, oğlu ile birlikte, İtalya. 
~a gitmiş, Napolide ttalya.nlBra 
misafir olmuştu. Krral Fuat, bu 
Ylizden, Tilren harp akadem!sin " 
de tahsil etmiş Ye stsjım da İtal· 
Yan ordusunda yapmıştı, 

'Kırat F:lnık'nn da, ftıdya ilo 
hiı.ıt alt.kalan var, çünkü o de., 
~-Octıkluk devrlnln bir kısmını ttaı. 
Yada. Veztiv yanıınll\~ınm eteğin~ 
de hu~nan "Portioi,, fleki Fa.vo • 
rit s:ı.yfiyesinde geçi'rmi,, bu sa.y· 
fiyenin bah!:.e1erlndey İtalya kıra ~ 
hnnı QOCUklan ile oynamıştı. 

'Kahirede unutulannyan bir Jmtı
ra d:ıha var: tn~illzler, 1881 se • 
~de, MısD'J isgal ettikleri 7.a.· 
nıan. bu icıgııli, yalnı7. 1talya t:.• 
nımamr.ıtı. Krrat Fuat ölürken, bu 
lıatıral~r sevkiyle, oğluna, İtaly:ı 
i1e d09t g~inme!lini vasiyet et • 
tni!o!ti. 

Krraı Fıırulnm Mrny hayatr, s& 
kin ve durgun gibicl!r. Buradnki 
eğlenceler, resmi ziyafetler hari • 
cinde. bllilrdo, tavla oynn.maya 
ınUntıasrr gibiclir. Kırat f~, boş 
buldoğu uıman1annr, on se-:1ooen
heri nıerak ı;ıa\'rlır<lığ1 eski eser • 
ler kolleksiyonlarma hMretmek • 
tedrr. Bo koHeJ<ı;ıiyonlar kinde 17 
net asır duvar saatleri, Mısmı. ait 
l:Dbtıldar ve tttfeklm' ''anlrr. 

Rrrat Fanık, yirmi il<? vaşm.da. 
buhınrn:ıkb bera~r ol~n ilüşüıı • 
celt bir htil.-iimd:ırdl1'. Sonrn. teba
&SJ tarafından da ~k sevilmek • 
l~dir. Bunun için, ~ık sık, sırtma 
l)ll' sivil e1bi"e giverek, yalnız ba
§IDa ııokap ı;:ıkar, ö~ünf' ~elenler 
le !?:Ör\i~. Bundan dolayı bi'ç kim 
~in terctımanhğın& lllzum gör -
11leilf!n, ballan hakiki hlsleriııi bi 
lir Ve bundan ald1ğı kuV\'etle de, 
bit.raflık •dyagetinde devam ~et • 
Jnek imkannrı bular. 

RIRA.LIN ZEVK1 

Kral Fanık, !i!İya"i mes!!;aleler: 
81'tl"nıd" ,btitün zeYlcini aile haya• 
ll'J\da btmin etmektedir. Beş se
nelik evl? bulunmasına ,.e iki 'ki1-
c;ticUk km ohna.oıma tt!men, zev • 

~ine Yine eski se\·~sı ile hğk 
11'. 

llep bUtvoruz: bu sevgı' tsvi" -r • .. ' y 

enın karlı ve btrzlu da.ğlannda 
baııla.nııı;tı. , 
._ 1 

s '. . . 
:. ~finaztn teııadüfen tnnı~mış ''c 
:\i>ucak onu se\·miştt 

Satina'7. o zamanlar, kırnl Fas 
lı11, Uc: hem~iresi prenses Feni • 
~e, Faize. ve Fa.ika. ile n:-knun.ştı. 
,.~nıar, ağabeylerine, 

, •~zelliğint, me'ljyetlerıni "•~!iP dii 
UYorl:ırdı, amma ~enç pr.eruı, he· 

nij 
z onunla kar<ıılasmnmıştı. Bir 

~~n, bu karşıla~~s -Sen • Moriç te 
il~~ byak pı"stinde \"Ukua geldi \'"C 

' gönuı bir anda k:ıyna~tı. 
8:f1'1lJ "F'arnk Mı~ım döndügu"'" n· 

f:)l)lt • 
i~ 1 Safinaz'a evlenmeye 
it~~~ ~·~l'c'lj Ve bo mes'ut netice 

J hl, la meydana gehli. Eu an• 

Bir karar vermek lfı.7.1mdı. 
Cim Klenburi dakikalardan beri 

masa üzerine koydu~ ollcriıt\t ba
kıyorıdu. 

İşte aylnrdanheri bu eller yumu-

su:ıJ ı;ıeldi. Ya Pct~n para")ı yat.ık 

odasına götürmüşse ne yapacaktı? 

Biraz evvelki güzel cc.sarcli erhlı. 
Etrafını soran ses~izlik omuzlarına 

bir ai?ırlık gibi ~i'iklii ,.c onu dur • 
clurdu. şak ve iradesiz oktıuslardı. Calır 

mıyan .Uerln aktbeıt uten budur. 
Vaktiyle o kaıdar becerikli olan bu 
eller şimdi hi9blr Jşe yaranHyordu. 
Fakat bir a<laın el.lelıine bakmakta 
yaşayamaı. Cimin 10 parrnaiı iş 

istiyor. Fakat iş de yok, 

ELLER YUKARI 
Bütiln iradesini loplayar:ık birk ıc 

adım :ıttı. Ne oluy·or? Tez~(mın ar
kasındaki kapı açıldı ,.e anılıkt.:ııı 

bit' ışık çizgi~i göründii. 

Ciın dudakl&rını hüzdll Yü:ııünde 
Çeviren : Muzaffer ESEN 

Cim korkudan olduğa yer<le dur
du. 

Şimdi yandaki ocl:ıd·'n şıe!cn ha" 
bir keder manası dQlaş.tı yahut küçük ben\anın kasıısını aç• 

Dfin)'a kendisine ı, vermemek mak ~ibi namusfüzra bir iş değil. 

için JHifak etmişti. Para kazanmak dir. Kezııllk h11 ış yolda birisini 
kendini beslemek, giyinmek, varlı• beltliyerek ve ouu lıi'>erverle koı .. 
ğının yükün.ii hafifletmek için hi~ kutarak cebinden mı.ra çanta~mı ııl· 
bir ümitli yıoktu. Rast;ele bulunan makla da mukayc.~e edilemez. Bu 
manasız bir iki iş aclıktan ölmiye- iş bunlardıın taırnanıiyle farklıdır. 
cek kadar bir ekmek parası temin Bundan başka Petenln rnüşterile• 
edebiliY<>rdu. Fakat böyle yav.ış rinin tımumi bir l"Crde kun·ar o,
yavaş ölüme yaklaşmak neye ya• namaya da hakları yoktur. Knnun 
rar. bunu menetmektedir. Binaenaleyh 

Cim Klenburi uzun jir tefekküre hattA onlar bu işi Cimin yaptı#ını 
dalmıştı. Ümitsizliğe bir çare arı· öğrenseler bile ondan ötiiıii Polise 
makla meşgul olan kafası bir motör müracaat edemezler. Zira adalet 
gibi lılliyordu. her şeyden ev,·cl bu p::ıranın ner.•, 

Yava~ yavıış gözlerini ellerinden den geldiğini nraştırır. Vakın burıı" 
ayırdı ,ve bakışlarını k::ıranhk mt;ı• da kumar oynnndıitını biliyor ve 
rakta dolaşan ihtiyar kadının zayıf bile bile göz yumuyor. Fakat rc1" 
hayaline çevirdi. Bir söz sö:ılemck m1 bir tııhkiknl sırnsıncln kıınunu 
için kendini zorl:ıdı. Sssini işitmek tam mdnasiyle tatbik elmeye me..:· 
şimdi onun için bir ilıtyaç olınn~ bur oacaktır. Sonra Cim ,-akalan -
tu. Kendine güveni olmayan bir se~ madan da bu işi yapabilirdi. 
fakir ycrvanın silkı1tunu kırdı: Bu diişünee ile çehresi değişti. 

- Nasılımı anne Yüzünde ıztıraba benzeyen btr 
İhtiyar kadın durdu ve merakla mAna dolaştı. l\f:ısıının üzerine bir 

<lelikanlıya baktı. Cok uzun zaman• yumruk vurdu. Pctcnln Jrnsasınrl::ı 
danberi oğtu kendisine böyle bir para vardı. Kolay ahnacnk bir 
sual sormamıştı. Sonra gülüınsiy1,;• para. 
rek ce\o·ap verdi: Bir daha ellerine baktı. Yumru· 

- Jyiyim yavrum. ğunu masaya \•ururken eli masn ü.. 
Delikanlı başını salladı ve o "da zerindeki bir ç.ivi Be çlzi!mL5ti, kal' 

annesine güldii. akıyordu, 
Bn iki kelime yorgun ruhunda u- Anrıesi: 

zun uzadıya diişiindüğü bir ta.sav- - Bunu niçin y11ptın yavrum'l 
vuru olS'ınlaşlırıvcren bir kuvvet Dedi ve ol!lunun l'lini ıuıtu ve 
olmuştu. Jı:anayan çlzgiye baktı. Sonra hiç 

Evlerinde para yoktu. Fakat köy• bir kelime ill\ve etmeden Cimin 
de lüzumundan fazla para vardı. kolunu bıraktı, s:ırgı ve sıcak ~u 
,\klın almıyacağı büyük yekunlar, gelirmek üzere öteki odaya ııilti. 
Cimin ve annesinin ak günler gö:ı- Döndüğü vakit Cim artık orada dl'· 
ıncsine bol bol yetişecek bir parli. ğildi. 
Cim bunları düşündü. Nerecle para Annesi odadan çıkar çıkm:ız d~ 
lmlacağmı pek iyi biliyordu. c~ likanlı kurulu bir kukla gibi yerir.• 
martesi akşamı bilardo ırılonnnu den kalkmıştı. Artık kararını ,·er • 
işleten Petcınifl k0"$8sı oonkotlar• miş bulunuyordu. Derhal mulfa~a 
dan dolup taşardı. gitti. Mutfakta, bir cekmcrede 22 

Oraya gittiği günleri hatırladı. O• ç.apında kısa namlulu bir lüverveT' 
raya gelenler de zengindi. Değir " var>dı. Cim bunu çok evvel satın al• 
mende çalışan delikanlılar cuma!"' mıştı. Fakat nişnn almayı bir tür" 
lesi :ıkşamfarı oraya ~len.me~ e lü beceremediği için lüvervcri bı• 
gelirler, yediklerinin içli'klerinin rakmrş ve yıllardnn beri ar:ımnmış• 
bedelinden başka oynadıkları ku· tı. Si15.hı aldı ve cebine koydu. 
nıar parasından da salon sahibit~e Sifüh dolu rleğildi, f~Rt Cim 
bir hisse verirlerdi. esasen adoon ötclürebilecek bir ]i;• 

Du para sessiz bir davet mektubu ververle hırsızlı~a lcşebbiıs eıd " 
gibi Petenin !kao;asmda yatıyordu. mezdi, zira bu takdirde mll\·nrtak 
Cimin bu paraya malik olması için olamaz ve yakalanırsa akibeti çok 
elini uzutmnklan başka bir şey Hı• fena olurdu. Halbuki iizcrindeki si• 
zım d~ğil. Sonra bu yapaca~ı İ.'5c lah boş olursa ... 
hırsızlık denehlllr ml? ~!iphe yok Dışan çıktı, gece simsiyahtı. Cirıı 
ki denemez. Zira bu para name'>"' kendi kendine süylendi: 
luca kazanılmış para değildir. Pe• - Bu çok kol.ay bir iş, bu saati.e 
tenin kasMını boşaltmalı:, mahalie Peten yalnızdır{.) Herlıalrfe günlGk 
bokblıııın ~·ekme<'esini 10rlnmt•k hesabını :rapm:ıl\ladır. Karanlıkla 
----~--llllljlll--ııİlıııl!l!.iııiılliİİİİıİıİı--.-..-

o ka<laT fazla kl.. fif se~ler işitilh·ordu. nirdenhiı't' 
Pete ihtiyatsız lıir adamth. Parn· kapı ardına kııcJor açı!rlı. Pcten ve 

sını kilitlen1ez bile. Cim bu par!lnııı Tomjet ç,ıktı. Komışuyorlar Ye kah
te.zgah altında, cıgllnııhı.r.ın bnlun• kahal:ıl"la gülfıyorJaı dı. 
dıığıı etajer-Oe -eski .bir konserve ku- Cim Klenburi birdenbire ~nkin• 
tustmda ob<luğunu peki'ıl{ı biliyor lcşli ve haykırdı: "El!er yukarı" 

O hnltle ce6at'et. Cim Jtimsefe bu ses o kadar sertti ki ıklik:ınlı 
fenalıık y:apruıyor. Rir ııdamın ~a • kt'ndi sesini bile 1:ını~·amclınışlı. 
IL5arak 'kazandığı parayı da elinden İki adam bir ktıkla gibi kvllcmnı 
almiyacak ı;oraca~ı adam l>lr ha o: kaldırdılar. Klenburi başı ne onlu· 
sızd:m b~-1l birisi deSfldir. ra duvara dayalı dnran lrncn Jıit· 

Ya yarın, yarın isted~i kadar y!· dolabı gwstcrerck homurdandı: 
yecek ıı.lacak. Ayl:ı.rdanhwi çektiği "Girin şurııval" I.üvervcrin tehdit 
yoksulluğun acı.s.nı vtkarnıak üzere erten ::ığzı önünde i'kl ndam km:u 
annesıne ve kendi&ine gilttl b 1r gibi dolabın içine l{irclilt•r. Cim 
;ı;iyafet ç~kecek. Anncsioe ister~c dolabı kapadı ve kilitledi. 
bir hatta iki aL:ıc!lk. Bu işler iki dakika icinile olmıı~ 
Fakat o kadar accl~ etmemeli. ts- hı. Cim konserve kutusunu lıul<lıı.. 
tikbnl penbc rcııidldlr. Fa.k:ıl im • Eline aldı, fakat eli titrec\i ,.0 kulu 
günden ı'htı'y"~lı d.nvranmnk ıu· • .... " yere düştü. Cim bu halden hiç bir 
zırn. Derhal pora~·ı meyclnn·.ı "'11'a-.. " • sey anlayamn·ordıı. Paraları topl .. -
mak do>ıru olm". z. E~·0ı~ et.•afa u• 

5 ·• '" " yomadı. bir deli gibi koştu, kaom~I· 
zakça bir yerde iş bulcluğu Jıavndi• karanlıklar içerisinde kaybolma' 
sini ynymıtlı. Bir'kaç gün işe gider istiyordu. Durdu, rlilşiinıfü ve mı • 
gelir gibi yapmalı, sonra paf"nyı 

nldandı: 
Yavaş yavaş meydana rıkarmalı. 

Güzel bir fikir. - Yapanııyacağı.m, hır~11ık t' 

Bu düsünceleri yaparken Cim Hmden Q'ebniyor. 
köye geldi. Cckelinin yakasını kııl• Düşündü. Olan olnm~tu. Si•ııdi bı 
dırdı ve araklnrının ucunıı hastı. işin içinden nasıl çık:ıca1;.tı? Aklın:• 

Köyün küçük evleri karanlıklara hiç bir şey gelmiyordu, "Ne oluı• 
gömüldü. Fa'knt ilıtiynt fona şey de sa olsun, diye s<iylendi, dol:ıhı ~
ğildir. Bcill>i körde uyuyamayan çar, onlan çıkarır, her Ş<'Yi anlı;· 

birisi vıırdı.r. Bir defa rla sokakları tır, heni P<Jlise t<'slim clml'1criııi 
Fl'CZ'ıtneli. rica edcriını.,. 

Hayır, hiçbir CYde ışık yok. s,,.. Liiververini cebine koydu. Yak;,· 
k::ıklnrcl::ı cinler lop oynuyor. Ka· sını indirdi. Yüzündeki mendıli 
p1sı öniinde hava alan bir t<"Jı:: kö:r· çekti ve dolabın .kııpısrnı açtı. 
lü hile l'Ok. Herkes tavuklar gmi 
uyuyor. Pete dolaptan çıkar cıkmo7. hn~· 

C. d d kırdı: ım ur u, ve Petenin oyun salO" 
nunun kapısını açtı. Kalbi çok :ku"- - Vay sen misin Cim? Sı::.simiıi 
vetli vuruyordu. Cim sanki hu kaip işiltin de biz kurlarmayn mı gel .. 
çarpışl:ın hiitün köyü uyandırac:ık• din' 
mış gibi korktu. Fakat kalbinde yn- Cim evet der ~ibi başını salladı. 
nan ümit Iamhn.sıııın ışıltı cesareti• Pele heyecanlı heyec::ınlı sözüne 
ni arthrrlı, cebinden lıı7.la ~n<lili• devam ediyordu: 
ni çıkardı, ııözlerinin aşağısını men - Bari herifi yakalayabild:n mi't 
diliyle sardı. Herif bizi öldürmek istiyordu. 

Bu işi ya !)İmdi hnşarahillr y:ı• Bu sırada gözü Simin e!lndcki 
butta hiç başarıımaz. Sür'atle cHi • yaraya ilişti. O vakit sözüne şöylr 
şündü. Lüververlni sinirli sinirli devam etti: 
nvucundn sıktı. Giilm"'k istiyord•t. - Seni de mi yaraladı' Vah zt: 

Bu iş ne kadar rfa kolaymı!J. vallı Cim vah, bizim uğrıımuzc! 
Bu huna.k Polen knpıyı da açık bı yaralandrn demek, me~er ~en ne 

rakmtş_ İş iyi başlıyor. cesur bir çocukmuşsun? Eli tıılııın· 
Yavaş yavaş, kapının kanadını cah bir hayduda karşı k ··mak hı 

itti. Kapı giirültüsüzce açıld1. Cim olur cesaret değil, Fakııt herif ıır 
sessizce içeriye kaydı. LR.'mıha:-;a tarafa klıçtı' 
ihtiyacı voktu. Orada nenin nerede Ve ertesi gfln Pete Ci.'mfn hu r • 
bulunduğunu ezbere bilır v~ karan- saret ve fedakArlı~ına bir şfikrıı•ı 
lıkta gayet ınizel yürüyebilir. . borcu olmak U:r.ere mücsse~esinl 
Yava~ yavıı~ te1,gAh11 ılo!2rn gi·!ı'" kıı~ıı~:ıırhk ft7.fff".'!fnl rir.lfknııl"' 

\•oı·. F:ıkat hu sırnıfa n ıl·~n;:ıı~h~:~r..;'"".ie~r~dı:.f·-.. -----------· 

cıkan ateş mükemmekn görülen 
hedef teşkil ediyor. 

ı·aknl bütün 1~iliz geınHeri t,• 
cclıenncmden zarar n kurtııld 1· 

llomhorclımnn 'tOnn yakla.ş1;r<M". A• 
mir. ı 11eınlsinin komulıı lml~inile 

görünen ''ateş kes" emri topfarımı• 
n su5llırdu. Bütrın toplar dC\"tmTb 
ateş yiiziinrfen Jopkırmı,;ı kf!sfl
ml~ler, karanlıkta kıztl bir yılan 

gibi parhyorfardı. 
Yavaş yııv:ış filo lıorr.!a nhamı:ıa 

girdi ve açıklara doğru açılılı; hı:ı'" 
ca1D.rdnn düşen ~,ldızlo.rn bcnıiyen 
hinlcree ateş parra-;ı göky:ıziimie 

kayıp gitrniye ba~ladı. 
htıkamet şark, gemileri!\ oornu 

tskcnderiyeye do~ru. 
Arkamızda yaralanan. YJkılan 

Tralılu'lgnrp ı:ıenlş yarolarınıı pnı

sunınn ) apabilmek lçin ı:ab:ıhı 
bekliyor. Bu hücum sn:;cslnde- tLl 
ordusu için hazırlaaa:rı tonlccca 
mühimmat gid~di ~·ere lr:eriyen 
gidemiyecektir. 

Parlak bir güneş biililn )la& ih• 
li~amiyle parlayan deniz 67.erine 
ılofiuyot. Fakat T'lıhl:ırımu: çok 
meşguldür. Doğan güneşe ş8~lc lNr 
lıakıyor'l.lı. Bu dakikada püne.'jin 
bizce bir tek manesı var: m:li•n 
idn gündüz hava hücurolannın ı,..~ 
hngıcı demektir. Ikr er hıırp ya· 
but larassut meYzilcrindedıir. Dll,.. 
nrnnın göriikınekte {(Ccikmiyoce;,u" 
ne inanıyonını. Hücumun iııtil:au ı• 

ııı ıılm&k istiyeo.ektir, Fakat s:ıatler 
yavaş yava~ geçiyor. Ufukta kırt 
açık -açık .ııizlemiye başlıyor. 

Ve karşımızda 1Skenderiye. Li· 
mana girdik. 

Istibbarat ajanslan canlandı "e 
rliln:raya deni1:dcn dövülen Trnb• 
!usun hikftyc5ini anlrıt:mıya h~ııdı. 

Dundan birkaç hafta sonnı .~kdı.:" 

n iz İngiliz filosu unutulması müm· 
kün olmayan bıış.ka bir hareket 
ynptı. 100 sene yaşasam Girilte 
gördüklerimi hafızamdan sileınef'l, 

Tnrihte ilk defo 0!3rak -adanın 

sularında iki büyük rakip birbiriy" 
le knrşılaştı: Harp gemisi ve hon.• 

bardıman u~a~ı. 1nıdliz h:ırp ge • 
mileri gökten ardı arası kesilmi" 

yen hücumlara güzel d:ıynııdılnr. 
500 Stuka fasılasız gemilerin Uzcrı
ne bombn yağdırdılar. İngiliz filom 

4 kruvazör ve 8 ılestrc>yer kn") bet•i. 

Girit deniz ''e hava h:ırJıl, hnrr 
gemilerini bava bombardınuınl:ı· 
rından korumak için gemi tapları• 
nın kafi olmadığını gwsıeıımiş!ir. 
13u deniz harbinin yeni tcknığc ılı· 
tiyacı ol-dui:funu gösteren en k::ı:'l 

l 1•1 oldu Son Pasifik lııı.rekctl.!ı'i c e ı . 1 •• 

müttefiklerin bu derst~~ ı;o·'' ıstıf,,. 
ı.Jc etmiş olduklarını go~lenvor. 

?AŞID RIZA TIY ATROSU 
JIALtDE PlŞKtN beraber 

11ııır ak§am saat rıı ,IO) .. 

HABİBE TEYZE 

\'udvil - 3 - Pnıle 
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- ile e. l dl. NartanMlnla ba eö&leırllldea bir • 
- Evet. Bir pn earsya p1m1ttt. ıSeablre lnlfkulaaDUf ve yaıl skdnl· 

Bana Sellml ıik&)Ct et._l:. "Bu adaw 1 •} lmttbana çekmek lauıı·J•tl. Narta. 
memleketi feJAkete gutıiı'üyor. v~ 1 neein~ dönda: 
ıtiıuc!l TebrWllerl yüı:llatll bll'a.kıp .U.l 1 - Sen Taıkentllnla y&!Jllda 11e lla 
burada kaçırmak lııt)yor. tijz korku. dar zıunan ll9ldm1 

yoruma laJ" ol-•• o ııflllrl terllet. - Bir yıldu fazla .. 
meala.,. dull. - Olla ener miydin f 

12,80 Program 12.!8 JraMfık pr-> 
gram pl. 12.•15 aj&DI 13 00 rark:'u 
18,00 • H,80 radyo 18101: orkestr .. :n 
J 8,00 Progre.m 18,03 radyo d!Ula ot. 
ke1Lruı 18,4~ t•rkllar ııı .oo konut
ma 19.U! kemenı,:e ve tannur ll~ .. z 
e3erlerl 19,30 &berler 19.43 ıerbe1.; 

10 dakika 19,153 prkı Vl türküler 'lt), 

13 konu§m& (derdleıme ııa.atl) 20,30 
DUo ve So!a'lar 21.00 kOM§ma 211;; 
faaı: beyttl 21,150 lstanbu' at yanfı'l 
rınm ııettcelerl 22.00 oda mUzlği pi 
2'.l.30 Haberler 22,30 kap&nlf. 

- Şair Rıza vezir""• bil almak lflu 'ı - B"8b mevememltUm. Çok Mrt 

ııöylemlf 0 
... ıerek. • bir adamdı. /1 Dr. tbrahım Denker .... - öc alonak Mu ml1' Neden . ara. ._... 

ları açı!i 101 't .. 
- ~üp1Mı9lz. lknl 8iJle tav.iye Cd" n ~ndllklerl ırlbl dt'tllmlt. Be.ıee obo IUNllll81. Ber ctuı ... , ili 1"9 eoara 

\e c slO efcndlmdt'tı a3 ırt:nap R~" dünyanın en yomupk ve o)'Ul bir ııı. j lk\·oı(lu • At.......U. !iakıaa,t.,·ı 
olan \edr' niz değil o.i<ilr 'r damı l!Alllnlrm. 

1 r:tdıtı>"t (."öplWl~ıı= 90k&ll !'lio ili ! 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 

ICABINDA GUNDE3KAŞE AL 1NAB1 Ll R 
• • ·~ ..... , ...... , •• ~ .-~· • -·.· 1 • • • ... •• ~-. 

- Garip 197 ! huaalar biç de 16 · Hahlw H•alaa•I UalllU,.·e lılDU. I 
_ Dogru aU.)lüyorllWl, .Nartaneııl\ - Uarlce karıtı IM'.-lkl öyle sörtbıtl!. ' ·r.ıefOD: •~tıs" - p•••••••••••••••••••-•••••••••11J••••••••••••ıl!ll 

f"ak:lt, H~drlm bana blunet etmet.: dit l,.akat, evde tok .erttf .. \'Ok lnr. + • • 

:~r~~ıb::e;;:;1~::!~rd':ıc':r. ~m:~taneM lklncl Wr po~ daha kırdı. Fat~ 3 OncU aul~ hukrk hlkimll • DST ANB\UJL AMIERDK.AN ~OLIJD 
mamlamı, oluyordu. tmın tarkuaa vardı. Fakat derhal bu tind~n: 1 j w w = 

- l'·ı ama, "alr Rıza da ılze g".l. ıekilde tamire çalıttı. IH2/883 ı llııill' • 9 ., 1 « M I • Amulln llıı Kllejl • ~!!eryt 1K!~e • • ER 1( 11( 1( 1SM1 
" ·~ ft fi Ar ft -..ı • AruntkOy, Tel. il. llO -k. ' . oJV .... ı • . 

alla lıılrlnde faydalı olablllrdl. Ozllck 10rularına devaoı etti: FaUhte Atpaz&nnda İmam Niyaz' 
1 

- Bırak canım ıu yalancı bertil.. - Şair Rwuua ea tok ._.ırl ıUrtaı soka.,"'ınd& M numaralJ evde oturar. , o RTA K 1s1 M L 1 s E K 1 s M 1 T E K N 1 K o K u L _ Amaa efendimiz. Koca ııakallh! 1eVerdJn f Zlraat bankuı mtıtek:litkrln°Jcn Ce • ' ı ı 
Wyle meo:ıur bir pir yalan eöyler aı~ _ Bea ıUrclea biç bOflUmam. e. mal Arca felç haataıı:ına mUpteıA. • • 

ille~ fendlrnlz! o mlltemadlyt'ıı eöylenlrdi.. oldutuJıdan haerDe 9.:>.IH:! tariblDda 1 

l'rena Or.bt!k yam &ilde 9t!Vlrillıılal' Pren• Ör.bek 9ok evhamlı lılr adam karıeı Ratlanm vali l&yjn edildl~i 1 BÜ t Ü n 1 eyli kay 1t1 ar k a p an m 1 şt p·. 
baktı: •"aka• bu mana11z eör.lerip biç b:rı il&n oıunur. (17071) •. ı 

_ Iie deılla ... koca aakallle ad? ı 1cuıaİımalglrmezdL ii9w A A _... 
1-"ıl'iat bca onu biç bir zaman 1&kat!ı I - Ne dlyonun, yavrum' Onua bel' ~IBSLEBI 24 ETLu11 PIRIJIMBI Gu .~U BAŞLAt.,ACA?laHPi 
ıörm~m. ıözUDde bir bllımet. blr feltefe var - al \ 

- sız onu keytm zıuıu11unızda r;ö • ı dır 0 blç bl.r zaman bot n maaun. l'oıta pala Nfln ıyorum Leyli t:ılehenin 23 Eylül Ça11amba pnü alqamı mektepte bulumnaiı IU.mdır. 
mlfdallzdUr. Koea ıö~~ın tısWD~ ı 1ıu'. yu-m11kr. Ben unıaa tl'rlerlıll 1 TECDiDi KA YiT: Erkek kıımmda 21 Eylül P&zarteıi ve 22 Eylül Salı ıi.inleridir. ~ı ıakal-ı .roX'memek ka Yeni. eakl, damgalı, damgaars. Mri, ~n en ur.un •N • • v., bllba ... kaııldelerinl pek BeVerlm ı 
bll mı o: Bunlardan 1a1ç biri llatınacla laalamdı perakende veya kolekalyc.n halinde Kız kısmında: 22 Eyliil Sab ve 23 Eylül Ç&l'famba gi.1nleridir. Yeni ve eıki biltü-r. 
.>üzünu baktı: için blldlrtıecek adrese gellrjm. talebenin busünlerde ıoa kayıt için müracaa'iları ıerelclidir. 

O.bek manalı ım sWö'"- skdeeln!n mı! posta pulu aatın alıyorum. Görmek 

1 _ Adetıı &alr Rıza:t·ı bt~ tanunamış, - BaJll'." htaabal: Po9ta kutusu 18' (11068) •••••••••••••••••••••-••••••••••••••••ı.. 
prmflllllt bir lnl&n glbl kona~uyor • - Ne ,..m. ÖJle Mr adalllm J'L ---------------~--------------------------_,..--
81111, Narhnetıl! Eter bu eözlert bir nmda koskocıa bir yıl.nı bot J'eN 
bafkuı aöylcae)dl ıUphty" dü~rdim. geçll'llllt ve bir 197 qnaa.mlpla! 
Fakat Mil ODUD tıeTldUlerlDden blrt • Bu, Nart,aneelaln Oobcft lordıtı 
aln? Oaa beı:dell iyi taall'RI. ö71e ele. potta. 
ğil mi~ N......_. lmdıtı potta uladl.. 

Derfaal tösll deltltlnll: 
.. kM4nn bir JAuteydl.. eleadl 

mld ıöldllrmek l•tedlm. n.,kmtlt ,a. 
.. •kallı 1ılr ........ ~ 80 ka. 
blJ'dell -u ....ı ener ve olquıilllf 

Pnll• Ozbell eo kevllamb M nıdMll 

BattA Nart,aaeel '8 dz!erlle pot 

cJetu. Meı. koaocıa Mr cam deYlnnlf 
ti. '81r BaGDın yautda DMb lılr 71. 

bDI tUr " etteDtıe De PC! .. bir -
om naad olur ela o ... lılr tek .......... 
1111 ol8an ll&tmada tataawe+T .._ 
hıllııAİa ... vutb' 

(De\'Aau war) 

Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar 
Cemıyeti Nizamnamest 

Madde ı - Ce~tbı adı: 1'1lrll ed11en hallerde tnllal&de oJ&Nk toP • 
S.u•mlv ve heykeltrqlar cemiyeti- l&DdJtı gibi idare heyeUD!n göstel' • 
dir. lıl'.erkeZl latanbuldada. a mart dill ıtısum Qserine n:ra ull ...... 
ılH2 de kurulmuotur. en az 'bette blr1niD t.kllft ile clll top. 

.Madde 2 - Cem1)'6tin pyul: aa. lanır, 

nat.klnmW bir araya toplamak. ara- B - AKıım yanmadan bl.r fuluı 
ıarmda ıtısumıu olan bUyUk tesanildtl heyeU umumiye itibar oluDur. lılt 
kurmak, halkımıza ıuıeı aamuar. toplantıda bu mbet elde edllmedit: 
eevdlrmek, yurt içinde ADAt 1fler1ııi takdirde i.ldDci toplalllftald uanu 
organize ederek aanatkll'.ı&rmııza ça. mecmuu beyeti um.umlye .,wr. 
lıflDA ımkln!annı hazırlamaktır. Madde 7 - He;retl umumiye iGtl • 

Madde 3 - Cemiyetin mUUlialerl: malarm& )'alim aau aa ifjt!rak eder. 
Raaam tbr&hlm Çallı{GUneı Ap. N.eo lçUmam tarlh1, 8Utj, )'eri. rusnamem 
Cihangir) Re11111am Hamit Görel, (To. en az Uç sün evvel ild suete Ue il&D 
kalollu aok. No. 7 Şifll) Reuam ve hlllcQmete ihbar el.ijlir. Alman ka. 

NifGnl"'1 Kıa Enatitüaü Mütlürlii.ğüntlen: 

100 ,, 80 x 60 eb'admda bir rmnıı, • ocaklı mualukıu t!Alı?T '1J ~

paau ve blr ki!l RDdJIUU " ı m. metre kalmllğuıda aaçıa yapıımıı 23 
adet mutbak y6mek llObut •oık •katltmeye koaulmuttur. 

1 - lılubaımmea bedel 3780, munkka• 282 ilradır. 

2 - Ekaıi:tır.e 1"2 •yl6.!UDUn 21 net pazartesi gllntı l&at H de 'f'tlk 
•k meittepler r~ı.:.hulpl&ıl b.lnaauıda toplanan komisyon taraı:nd&a yaoı. 
l•caktır. 

ı - Ş.rtıı&me De krold81Dl rGrmek l9tefeDlertıı okuJ ldarutn. 9\' 

eMUtmeye ift.ırall edeceldertn de lN 111 yapabllecelı ebllyetı bat& oldl'IL. 
ıarmı t•vllk e<1tn vulka!arı ve Ticaret odaamm 1942 yılına ıı.:ı kayı: •a. 
rakuı ile blrllkt. belli ıran ve aa&tt• lıom!ayona mUracaatlan (9681) 

-r 

işçi ahnacak 
latanbu1 Elektrik, Tramvay ve Tünel l~letmeleri 
Umum Müclürlülünden: 
İfl•lm•!erbnls Şl~li tamlrha:ıut için cösterecettt ehliyete göre aaatt• 

( 40 > kurvıa kadar tlcNt ...nmek " aynca evt ile lf yerı aramıda meccani 
seyahat için tramvay teknik ~ b'1TiyeU it •tbilleai w ekmek Ue bHal>er 
öf1e ,.emett de wrUmek .urettle 12 maraııgoz 9 bobinör, 6 tııekecı ıt teı. 
vlyecl. f lotııaeı, 6 IOiUJt demtrd, 8 .Wc, 8 reVZ)'ODCU Ye • elektrikçiye 
l.bu,&ç vardır. 

A.8kerlılılo allkuı olmıya.a l91ek1Uerln ntlfwı h1lvlyet ctw!anı htlanl\ 
hal klildı f adet veııtka fototrafı ve flmdiye k&dar çal~nuı oldukları mü. 
eaeaelerden ı.lmmlf fyt blsmet yMlhl•n tle birlikte 13.9.9t2 Balı gtlnll 18'.lt 
ıt ten 17 ,e kaaar idartDln lletrobanı zemtn katındaki zııt!ılert .llcll ır.ü. 
dllrlUl'Qne ırUracaatıan !uzumu bfldll'Wr. (9177) 

Halil Dikmen, (Alemdar cad. No. s•) r.rtar umumi t.eyette bulWUDJ7anlan -------------
/' 

ReM&m ı&a!ımut <=a.da (lvakl Ap. No. ve alikadarSaTa yam ile bUdlrillr. 
1 Süruri yokU§U Aynalıcef1De) olup 

1 

A - Umumi heyet idare heyetinin 
latanbal J)e(terdarltimdanı 

1 

/ lılulıa~en TUrk tabHyetlndedirıer. matetUtlerln. ha)'aiyet dlvaıımm ra.. Doeıa No. 

Madde ' - Cemiyete stril n çıkıl pm1annı Te ualarm takrirlertnt tel. 
kik edip karar verir. ldare heyetbü, 151217/lllf/Jlll 

prUan: 

bedel temlna& 
Keokllyek.ö)11Dde ·Balmumcu c;iftlıit'l arazi. 

A _ Cemlyetln aau ve iahrt olmak mtlfettlflerl, .bayılyet dtvuımı •çer 
Cemiyet nlamnam•nı &:•dil ye tM 

il.zere iki tUrlll UUI ftl"QJI'. 
AllJ au.: Rea&m ve Heykeltrqla. blt eder. İcabi halinde cemiyetin fe1. 18@ 

mndeD aUfru 11 pafta 2 ada 15 parsel No .• 
lı 1IUO metre murabhe.ı arııa. 
KecldlyekÖ)'Qnde Balmumcu çitUilı arui-

12168 913 

rm cemiyete girenlerillden ibaret o • hine karar wrir. 
lup cemiyetin ga)'Mlne vannuma ve B - Asalar tarafmdaD ftrUecelc 
yükaeimeline çaJıımalrla mllkellet takrirler, ha)'aiyet dlTam tan.fmdaa 

alnden mlltres 18 pafta 2 ada 10 parsel No. 
lı 1'8to metre murabbaı ana. 

kımaei.erdi:-. 
verilecek raporlar uıauml heyetin 

lH KecldlyekeyQnde Balmumc-.ı çiftlIA'i arazl. 
ainden motrea 18 pafta 1 ada 7 par8el No. 

lçttmamdq on sün evveline kadar lı eeoo metre murabbaı ana. 1z200 99{' 
Jl'ah11 ua: CelıilqetlD yWIHUDeatne idare he:J9ti rellıtlfne Yerilmif olma. 

manen ve maddeten yardun etmek la. 
lıdlr. 

tiyerek cem11•te Slreıı klıuelerdjr. Madde 1 - ı.tare heyetı rela, umu. 
B - Cemiyete ua olmak lılltlyenle. mi klUp, muhalllp ve iiı;! ua olmak 

rln llJ yqını doldurmuı olmaları, üzere b9f ldflden mllrekkeptlr. U. 
bir cünha ve cinayetle malıldkm "Y" muml beyııt toplantmnda namzet • 
medenl hukuktan mahrum bulunma- Uklertnı ko)'&ıl aldt &Zil arumJan gtz!f 

Yukaraa yudl sayrtmenkuller 9.9.9t2 tarihinde kapalı zart usume 
arttırmaya çıkanlmlf ile de talip zuhur etmedlğlnden bir ay lı,.inde pnzar 
lıta bırakrlm>ttır. J.atekliletuı muvakkat teminat makbuzlan v. nUfua hil · 
vtyeı cUZt!aıtlarile bb'Uk~ blr a7 u.rfmda haftanın Ç&rfllml>& \'e pazartı!ıtl 
ıtınlerı saat ıt ten 16 ya kadar lılJlll Emllk mUdürlUğtlııe müracaatları 

malan kanuni prtlan hala olmaları reyle ııeçilir.İdare heyeti 1eı;tmlDde bt; lardan, htlkiUnetlD mlllalldelllle açı • 
prltır. bet klpden 80IU'& en ful'\ rey alan lacak aergiler ve verllecelc mlllamere 

c - Alll aza olmak 1.IUynlertn iki asa ye<!ek olarak kabul ediljr. ve balo huılatından ibarettir. 
cemiyet idare heyeti reiaJitıne pul!t! A - ldare he7etl en az haftada bir Kadd1 10 - Oemi)'et he•b&tmm 
bır ıstlda ile mUracaat ederek uıı L CUn toplanır. lktıza etttkce reiJı ta. teftt1 Ye mllrakabcıl içlıt umumt be 
zadan on zatın muvaıake.tinı almala.. rafından lçtlmaa davet olunur. yetin giali rey lle ~ce'ı lkl mtlfet 
n (on kltlYf tanımayanlarm cemi. · ı B - İdare beyetl cemtyetın makea. t1f metgul olurlar. Bir yı! Jc;Jnde yap. 
yet merkoslnde en u on reaimle bır ı dmı temin, muamelltmı tedvir, aza tıklan ıeftı!Jln neUcelllnl bir rapor!:ı 
aerıl açarak tamfmayı temtn etmele. taahhlltıertnı taı...at " varidat men • kongre,.e arzederter. 
ri ve muvafakat kazannıalan) lAzım.

1 
balarmı c;otattmaya çalqtr, CemlyeU Madde ıı - Cemiyet ana nlamnlL. 

dır. resmi ve buau.t itlerde teman eder. meal ancak umumi heyetin tlçte iki 
ı> - Fahri aza olmak latiyenlerio MUddetıerl bir •nedir. f!kseriyetlDln kararlle del!ıtlrlllr, 

idare ?ıeyetıniıı muvatakatinl alma1•· I C - İdare heyetı her yıl o )'il lçln. lladde 12 - Cemiyetin feaht hall..n 
rı w senelılt taahhütıerlnı bildlrmele. de!d muameleleri, he1aplan, icraatı. de ceml,.ete aıt para, eıya ve malla,. 
ri llzımdır, l gelecek yıla a lt bt1dçeyt llh' raporla Dartı,.efakaya terkedlllr. 

E - ~mlyetteu çıkmak llıUyeııler umumi heyete a rzeder. Madde 11 - Ce!DfiellD bir reta " 
bu arzularmı yazı ile idare heyet•ne D - ldare heyeti cemiyetler kanu. iki aza olmak tlJııere Uç klflllk '91r bay 
bildirmeğe mecburdurlar. nunda yazı.it defterleri tutmakla "'" lliYet 411vanı vardır. >. yrrca iki yedek 

Madde 5 Cemlyetın tubelerl yok. muhatua etmekle mllkelleftlr. leler~ 1 aauı vardır Jet ancak 1e)'t\hatte ~ulu 
tur, ancak mua~n iılerır. takip ve heyeU bütün icraatmdan umumi be nan, baata oıan nya 10f'A'llya çekn . 
i ntacı jçln icap eden yerleı-<te ır.Umea- yete Vt' hllldkmete karp meı.uldtl". meıi fcap eden Divan ualannm mu • 
alller bulundurabUlr. E - Cemiyet muhutbl cemiyete ve vakkaten :ıerlertJı1 tutarlar. Ha)'a!ye~ 

Madde 6 - CemlyetlD umuml he,•e. 
1 

cemiyet azalarına alt para ve eııer be . divanı azalan ve yedek ualo.n umu. 
ti ııenede bir defa toplanarak kongrev dellerinl, eşyayı ve her tUrlll po1ta ha. I mi heyette Jı&ft rey ile ıeçtllr. 1101. 
a kte:!er. KongrP.nln ldıuest içi.u umuır.ı va'elerfnl almağa meawtdur. 1 detlel"t bir senedir. 
heyet bir reis ve lkl kAUp seçer, j lılaılde 9 - ~mlyet varidatı aene. · A - Hayatyet divanı WılN be'9tf· 
kOJJıre gQn\1 her yıı temmuzun !lk I v1 12f'I Ura~ ı geçmlye n " altı llrad'\ ·, uln _;! IJ&terece~l !Uzum Teft bir ve 1'lr 
camartem sUnlldUt'., u oımıyan. au. taahhtlUerlnden. bil • I den fazla eza taratmdan yapdaou 

A - Um•lml tıcyet ll&nı.mea ta)"liı ka.metlD mUaadeetıe alınacak teberru: yazılı ; tkayetler üzerine oemlyetin 

(999'!) 

ı•yeain~ engel oldugu, camJ,yel nl&am 
1ann11 riyaet etmedjfl, ceml)ell phııl 

menfaatlerine llet ettilt. cemly:?t 
faaliyeti iç ve d~ında meslektaşlık ra. 
bıtalarma; meslektquk vu!ına uy • 
IUJlSUZ ha!leı·de DUlUndu"' anla~ılan. 
ıara mrguya çekerek v.va c;ekmecı"'n , 
ihtar. teeaııtlf, bir ıergtye lk1 ısergly.:ı L 
iftlrakten menetmek veya birlikten 1 
c:ıkarmak gtbt cenıar ver.nete aaJA. • 
hlyettsrdır. Yal!lız cemiyetten çık:u. 

mak- cez:ıaı verlloenler için ınuumı ııc. 

yetin muvafakati prttır. 
B - Şfklyet eden ve e~llenler hsy. 

ılyet dlvanmm kararlarını. ~arşı ya. 
pacaklan ltfra.zıarmı umuMI heyete 
yazı lle anedebOirler. 

c - Haysiyet dlvam verdllt cesa 
kararlannı tarlh ve lll'a numarasUo 
lmzalamak prtfle bir cleltere kayde • 
derler. 

Madde 14 - Cemlyetln ac:acatı ser 
siler için husull l:.lr ..Vamnameat 
vardır. Relimlertn almmuı. iade.il, 
nakli, NJrgintn tan&h•ı ve terUbl, 9'!r. 
lf he1etlnln ııeçfmf ve allhlyetlerl 11· 
t:ıl huusları ihth·a eder .Nlzamnamu! 
umumi .. yet ıaratmdan teıt:ılt "e 
icabında tadil olunur. (17072) 

-·----LEYLi ve NEHARi ______ " 
Sen Benua r B ANllZ Erkek Liıeı· 

btanbul Galata Posta Kutullll 1330 
1Uı ve orta mektebi lıltlreDler lçta 
lbarl l'raD8Dca kunl&n vardıl". 

KLASiK ve MODERN TEDRiSAT 
Olpllluk llDtaanlahlla ......-r. 

K'111t l4Uttmele8{ Puartuı ve Pe119mbe g11Dl!rt ••t 1 d,a:, tf '9 1r1. 
dıır yap:lır Okul 16 EylW Çarpnıba gllnO açı!acaktır. ----

ı: MUdUrltlğilndenı 

an.. , Hlktan Oba 
Buklll ( 1000 kiloluk.. 2 •det 18.t.Nı cama 
Ylln bayrak mub, eb&tt& 210 adott • • 
Flllt 400 k4Jo • • 
Beyaz ısbun noo kl1\. • • 

1 - Yukardll ~.na -n' mlktarl&n JUllı dlSrt kalem matnıme 
atm alınacaktır. 

2 - Pazarlık tıızalarmd& yaaılı aOn •• aaat)erde Kabatafta lılYUUD r. 
be•indek1 ır:erkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

8 - BaıkUl ımt Te beyaz aabun prt.nameJerUe y11D bayraklara alt tb<I 
li•teai 16z'J pçen fUbede herstln 6ğleden llOllr& 1'6rUiebWr. 

t - bteklllerin pazarlık için tayiıı olunan glln ve aatıercte teldlt edet!ııık. 
ıera fiyat !!zerinden )11&de 7,15 g1lvenme paraaue blrUlıte mezlcer • .,. 
ınif'Y:>n& mUrıı.caat:ım Uln olunur. (9U0) 

lılanbul Komutanlıiınılan: 

'Tqı "32., J~m ruıa ..)!n;amak tızere yedek .uba7lardaa lblbal tmtea. 
~r.ıea n.uva!lalr manıar:ıau ytrmlal deı:la ordwıu için buall " ma&IDPI': 
memutt' vettıtnilmek bere alınacaktır. 

lat•~ltıeru; U)Jt rs ııa"bUI p.rUan b&Jlkıda maıamat 
ll,,muta:ıııcımıaa mGne&at an. ı9Hı ı 

l::t~nbul Hava Mıntaka Depo Amirliğiııdcııt 
Tah'llin bedf'l: 49739 lira ıt kuruı Ola'l qalıda yuı11 6 kalem &tlllv 

ınıılzemeııi pu.arlık!a atm alınacıılrtır 
İ!tekll. rr!I' 13.9.H2 l?nlı günU aaat 11 de Sirkeci Yelli Po.tah&M kaı 

şıaında BU;vl~lt Kmacıyan han No: 1/10 da Hava 1&tuıalmıi koml.QODUAılS 
malunmaıarı. 

Liıte -:.ı ı•rtname lcomiayond& görtlleblllr, 
Ç!It ağıı.!ı d~mir deaıereler, 
"Vallıranh yUluıek kalite,, 
Okıljtn kaynak ma:zem•li ••Bakır A.lumtnyum, Jeır.tr ff pik ka)'h 

tellert .• 
lıluiıtelıt t,Oyüklllklerde torna kalemlkllııgrl. 
15 takn~ komp1e o~lijeD tcaynak tal\ınu. 
Muhtelif et.>aada plrtnç w demir a.taç Yfdaaı (1896). 

Aa. Fb. İzmir ıilih fabrikası Sa. Al. Komhy~nunda:I 
ı - tt.tıy•~ bU<tten qağıda clns Te ml)(tan JUlll tkl ka!em 1'0c• 

ayn ayrı veya ı•mıunı, ,19,9 IH2) çarpmba sini aaat (H> t• ,...rtt:• 
aatın otınncaktır. 

2 - S:!tın vil.l!acPk köaeıelerf alt prtnameler Ç&l1tma ırtlnlfl't ı•:.e 
saat ısı deı. !.1a: 1'1 ye !.adar Tophanede aalceı1 fabrtkaiar atmalma kG. 
:llil)'Ol1Ut: J1 gb:-Ui~bllır. 

8 - istekliler % 13 t•mtt.atıaru.ı ._vale yabrarak aıacaklan wr.ık. 
buz ve ,2•90ı ıı:ı.):lı kanun muclblnee tcabeden •enikle blrtllrte MIU ed!~ 
rOn ve ıaat te l1mirde HaJkapmarda aUlll fabrikumda toplaucıak lıolll t1 

~·M'\ mllracaı&ti:.n. (IW) 
cın11 

San 1abtln!u lr8eete 
Slyıb uhunıu lr69ele 

lluhammen bedeli 
T.L. -
8280 . 
17:!0 

lıtanhl Hav• Mıntalıa DePo Amirlifiıulen: 

S 10 temine 
T.L 

"" Uet 

Bebertne talımln edll.ın bedeli (to) lira olan fate) adet (IOOl Utr-.li' 
plftnisll bidon pUarbkia ıatm almaeakt.ır. Kati teminatı (3514) Ured-r. 
bt~kl.llerln Hl.9.942 Hlr gUııD a&t (U) te Yelli Poııtane luırpmda b!!yUk 
Kmacı7an hu No. 9.10 da hava 18t.malma komJayonuna mtlracaat!arı. 

'1778) 


