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St;allngrad etrafındakt tepelerde çarpıpn Alman askerleri ı 

Stalingradın batısında 1 
durdurulduktan sonra 

Almanlar cenuptan • 

şiddetli taarruza geçtiler 
-
Mi1ili set 

la işleri ba!ckıl!ua 
lzaii~t aiti li• 

Anı;an, J6 (Buau11i) - Reisictım. 

hur Lsmet lnenu dQn ö~lt-den sonrd. 
~afla vekfıleU su ~!eri &!resi bina 
ama gelmi§tlr. Burada E~r;.vekll, Ns. 
fıa ve'tlli ve au lflert dı.;rest rel.ırl 

t&ratmdaD ka.qılanmlf, memlcketir. 
'l'lUhtelll yerlerinde yapılaı; ve yapıt. 
:na.kta olan l'U tşlcrlnj gösterir kabart 
na& hartalar üzerinde izahat almt§tır. 

Kış erken 
geliyor 
lrclyeıe IEar 

Jıtmata ba,ıallı 
liu kaYl!eriden bi'ditildiğine göre 
.... _ lene Kay!eri havaliaine 
-.. eıtlen gelml1tir. Uç günden.be 
Pi l!lrci§ dağma kar yağmaktadır. 
~cakbk dere~i düfimUş, etraf 
-ı D>anıarıwna bUrUnmli§tür. 
Her tarafta paltolar nı~ydana çtit 
ID!ttır. 
h l>lf• taraftan 1ehriınizde de 

avalar ~lemiıtir. Birçok ha.ata. 
ne~rı'.le ameliyat yıtlpmak için ka.• 
~~fer Y&bnağa lüzum göriilm\if • 

k 1ia:9uneler viIAyete mtıracan.tla 
CDdilerine tercihan kömlir veril' 

nıe.aıni ietemi§lerdir. 

Ropörta jcı lar • 
la ropörtajlar 
Genç arknatunız Kadri 

Kayabaf ın bu cazip 
röportaj •eriaini 

Son 36 saat içinde 
Ruslar baza yerleri 

geri aldılar . 
~ 

Stalinaraf müdafaası Alman 
~ıanıarım altüst etti 

Londra, 15 ( A.A.) - Stnlingl"nıl. 
da şiddetli muhıırebeler de,·nm et. 
mektedlr. Mosh-lvadn gc.·c }nrı:.ı 

neşredilen Sovyet tcb1ıği şudur: 

Stalingradın batısında ve cenup 
batısında ,Grozni'nin fimal LJW:an. 
daki Mosdokda (arpışmalnr' olmuş_ 
tur .• , 

Gn)-ri remli haberlere göre • .\L 
manlar Stalingrad" ın b:ıtısında dur. 
dunıldu.ktıın sonra eennp batı~ında 
harekete cecmişleıdir. Hırkar nok. 
tada şehrin pek yakınında muhn. 
rebeter oluyor. 

On ıündenberl pek çeUn car. 
pışm:ıla. a sah:ıe o:ıın Mosdok ının. 
takasında bir nehrin cenup sah·. 
llnde Ahnanlar şiddetle taarruz et. 
mişlerdir, Sovyetler yeni mildafu:ı 

mevzilerine edilmişlerdir. AJm~n 
ve ?thcariar \'oronez nııntnknsında 
nehrin ınrblndeki Rus kunellerine 
taarruz etmişlerdir. Ruslnr h~ş hü• 
cumu tardeLmişler, 2000 Macar ö!_ 
dürerek esir almışlardır. 

Ru.~Ja.· Lcnını.;ınd'ın •rnubund:ı 

pek müstahkem Alman hatlannJ 
hücum "\~i~Jcr, 40 bbklıa ıı tı:h. 
ribey!<:.ınişlerdir. 

.')EHRIN KAPILAR'/lı'VAKI 
MUH.-tREBB 

lıfosl.ouu 15 (A.A.) - Shıı:ıgrall 

kapılannda şiddetli muharebeler 
oluyor. Müdnfıler biiyük nzhulı; 
carr,.•şmakta, mihver kuvvetleri dl' 
gün ,re~likçe •;oğnlm:ıktndır. Al_ 
manlar şehre yaklnşmı~lor. fakat 

<Devamı S ilncUde) 

iSTi~A TEHLiKESiNE KARŞI 1 

Hint sahillerinde bazı 
şehirler boşallılc/.ı 

lbtlyat er zail lf a memıe~ el 
ıçerıerıae taııadı 

Kalküta, 15 (A. A.) - Benga. 
'Yana •• .,. le valisi, iki tesrii m~clisin ynp • 

baıııroraz 1 nıış olduk.l:ırı m:Jştel'Ck bir toplan-

tin Hint ımiıilleri boyunca kaho• 
taj yapsıı iaf!c ve ikmal ta111t ve 
kal'g')lannın Jrıponlar tarafından 
yaka'anmalarnıa mini l))ruak için 
g~mi~rin harck.Atnu bam bölge • 
lerde huıır.ısl birtakım nizamlara 
-:Abi tutmafa. karar venr.i§ olduğu
nu eöyJemiştir. Beıı mahallerin a. 
haliei. tahliye e•lilın.iıı ve muhte • 
mel bir istilA tC;hlikesi~ maruT. 
bulunan yerlerde-ki ihtivat erzak 
memleket dahiline nakk>lunmuş • 
tur. 

-------=---=~-----!!...!.:tı:.'.:.:d.:a beyanatta bulunarak hUküme 

Karne usulü 
Aybaşından itibaren yalnız Ankara, 

ı stanbui ve izmirde kalacak 
bi ~ ~b~ Ankaradım v'. lıiycte 
ı.d~ ~ğ~n"! ~r~ teşrinicvve'in 1 
eıaa . ~:ını önunıuzdcki ay başın • 

ıtıbaı-::n Uç v!W.~ct haı·iç yur• 

dun h~r tarafında eo:mt~ğitt karne 
ile satılmneı usulU kaldınlaca.ktır. 
Karne usulUnilr. ipka edileceği vi. 
Jiiyct!cr. AııkP .. ra, lst.c.nbul, lznıir· 

Vali, hal!u a.ralarm<1nki ihtiW • 
hın rnutarak z!.fer ve hürriyet j. 

çin mtişterek dtı~ana karşı bir • 
le~mt:ğe davet etıni.tUç 

Ağvayı ba sabab 
salar bastı 

Dört motör haltı, Ş ~e kaymakamı 
derha~ mahalline gönderildi 

VilA.yete bu &s.bah biJdirildiğ.n~ 
göre Ağ'\'8. dcrc~i. 90D yağa.n yağ 
ruurla.r yıizünden ta§lrnl§ttr. De:e • 
ııin t.a~mas. neticesi Ağvayı sı:lar 
basmıştrr. Bu arada di>rt motörlın 
de bttı~ı haber alınrnı~tır. Fakqt 
motörlerin .:ıeredc bntt.ğı Ye i&i.m. 

,Tobr~ğal 
akın 

leri hai<k:nda ı.enilz nıh!Üln!lt ge! 
rr.emiı;tır. \i ali n:uavl aı Ahmet Kı 
nık, gelen haberler ıızerine Şile 
kavnı::ıkar.Hr.? Jır.:nen ın'l ı ıalline gi· 
dip icap eden tedbirleri almaga 
ı.-ıc;mur et ıı:~tir. Kavrrnkam, bu 
":tb:ılı Agnya gitmiştir. 

Yeni Ginedeki 
11 a:ıarebeler 

Londra, 16 (A.A.) ~ Yeıı.ı Gw 
ada.amda durum değl§mem!§tir. Avua. 
turalyada bu sabah neıredllen tebijğ. 
de ke§if faaıiyetfnlıı arttıtr Japon 

1 
mevzilerine hava kuvvetlerlnin alçak 
seviyeden hllcum ettikler! bildlrUjyor. 
Avusturalya kuvvetleri kumandanı 

general Blaml Yeni Gineyi styaretln. 
ı den Avusturalyaya yeni dönmU§tUr. 

Rus tayyareJeri 

8ükreşte 33 
yangın 

çtkdılar 
Plaeıtl de 
g,ombaJaadı 

.&loskova ıa (A.A.) - Reıımen bil
diriliyor: Rua tayyareleri Romanya.. 
da Bllkrq ve Plueatı (petrol aaJwn 
merkezl) ye, Almanyada KönlgııiA::-ge 
taarruz etmişlerdir. Btıkrqte S3 
yangın çıkanlnıl§, beti ılddetll olmak 
üzere birçok patlamalar olmU§tur. 
Bom balar bllhaaaa kıtl&, tophane ve 
harbiye nazırlığı Uz.erine atılmıot.ır. 

Plueatlde 6 blly11k yangm çıkD1lft.lr, 
Şehir alevler fçindedir. K!Snlgsbergde 
de 8 yangın çıkmıııtır. 

Askerler çekil
meden evvel 

tahribat yaptllar 

~~---~~~------~--~--~~ --~------------

LoDdra, 15 (A.A..) - Pazar~ 
Libyada Tobnık limanına dent.zden 
bir akın yapılmııtır.KUçUk uker1 kuv 
vetler hafif gemiler hlm.ayeainde u_ 

ingilterede bulunan gazete
cilerimiz Amerikaya gidiyor 

raya çlkml§, çekilmeden evvel ta!U1. lf f ._ 
l!st yapmııtır. Dllımana kayıplar ver. Bane tara ...... ...... edUecell oıaa 
dırıımııur. B9.§k• blr kuvvet EdcSam.. gnetecllerlmlz Aalerlllada 89 ar 
da dUıman mUnak&!Atmı bombardı • 

man etml§ ve zaranız Umana dön - llalarall biti• memlelletı dolaıacülar 
mll~tllr, 

·-

• 
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1 
Lond.ra, U ( A..A.) - lnciltereyı zl. 

yaret etmekte olan Türk ıuetecUerJ 
1 HU!ley1n Cahit Yalçm, Zekeriya Ser. 

tel, A'.bidiıı Daver, Ahmet Emin Yat. 
mu 'N ŞWa1l.JCıaner, yakında tayya. 
re ile Amertkaya gtdeceklt'rdir, Ame. 

' rıkaya vardıklarından !Nraz llOıı..'1l 

relalctımhur Rusvelt ile bar!~! ·c nazı. 
n Hal tarafından kabul ecilleoeklı: • 
dir. Türk ıueteclleri mtltealdbeıı o~ ' 
ay müddet büttln memleket! cezecek
ıer, harp fabrikalarmı, ...:Cer! kamp. 
!an ve bahri tezgl.hl&n ziyaı.t • • 
ceklerdir. i 

1 Guecekleri §ehirtet' &rUmd& tunlar 
vardır: Nevyork, Ştkago, Donver, 
Seattıe, Santrauisko. ı.o.nceJoa, 

BJrçok orcantzuyonlar, Türk ıue • 
tecllertn muvaaalatmı aablnızlıkla 

beklemekte ve onları haranıUe karp. 
lamak tçln bazırlanmakt&<!Ir!ar. 

Ruslar 
Ellerindeki botun 
ihtiyat kuvvetleri 
Grozni mınta
kasma tahşit 

ttftiler 
31...ıtova, 13 (A.A.) ı~w;Jann el. 

~de mevcut bütUn kU\'Vetlerin 
·aroznı çe\'reSınin hlmayesı lı,:ın ta.b,tt 
!dl~ olduğu haber ver.ımekted r 
;ünkll bu çevrenin petrol .stihaatUı 

• bakımından Sovyetler ltln bayat} bJ~ 
ehemmiyeti vardır. Hergllı: tıuslann 
§lddetll topçu ate~ile ve uç:ık1a:ın 
Caallyctile dt<ateklenen hU.·umlar yap. madagaskarda 

laglllzlerllerlljor 
makta olduklarJ blldlriljyoı 
DUşmanın gerek insan ger•k malze 

me ltlbartle aırr zayıata uğramı~ o! 
dukları rivayet ed•lmektedlr. 

Stallngradln zaptı ıc;tn yl\pılan nıu 

Fransızlar zayıf surette 
mukavemet edi1Jor 

Londra, U5 (A.A.) - Kadagaakar 
adasında Tanarrive iatlkametlnde l>h 
k'aç koldan Uerlemekte olan lngillz • 
ler ternkkı etmlflerdlr. Mapunga • 
Tanarive yolunun Uçte btrjne İn&'il17 

kuvvt't1ert vasıl oımuoıardıı·. Fransız . 

lar az mukavemet göstermektedirler. 

Tahrip edilen birkaç köprtı ale!Acele 
lamir edilmektedir. 

Vltl, 15 (A.A.) - Kadagukar a 
da~mda bulunan lDc1Jiz'ett mUhtm 
t&kvjJe plmtftlr, Ku ... tlertnıis ._ 
yıca Uattlıı bir dllfmaD kart ... uıda inat 
la mukavemet et.mektedlrıer. 

harebe eana.sında Aıman•arm var;ı~ 
h&tlarma gtrmJş olduklıon sö~ len 
mektedlr. BtltUn fabrlkalaı " meJ 
kenıer, kale ve tabiye ba. ne getiril. 
mi~ ve teHS:'g111U mantalarıı. mUcebhet 
tank tuza.1< 1arı kurulmu, ve maJD 
tarıaı.an vücuda geti:ilro·ı;ur. Ruıla 
rm ba~lıca §aşırtma taarrur.lan, V?ı 
ga boyunca AlmaDlarm gırml§ old'Uk· 
ıan DDlıtalara tcvtjh ec:ülnıişttr Bı. 

taarruzlarda tankların hll.,,'l!k taall\"ıt. 

U glSrU!mO~ ve bunlar U<:'lk kuvve~ 
rl tarafından destekı~nmJ;~-

• 
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c\hlimki ve 
vecizelere 

ilmi 
dair 

1111-11 ~Mahkemeierde ~! ~:~~E 
Gölge etmeı 
oaşka ıhsan istemem. 

- A.RlSTO -

razan · Dr. BAllll ADASAL 

B \ZI insanlar çok ı~nrı ık \e 'H - Deniz!. Deniz'.,, feryadı hı 
uı;1111 fil'irleri kısa bir z.e tıırihte K~nofonon on bin!er 

uınte, i'ki uç keliın.e ~• hattıı bir rnatlnl \e ha~retzede 8$kerlerin 
tek kelim ~le ifade etınek husu liurad~i:ıi ;;cSrdUkleri zaman bir 
uud:ı ç0 t, mli,.teittirler. Esasen kelimeyle sevin~lcrilıi hatırlatır. 
ıırlıımcseller halk arasında ıUSa" ".&xnibilo nilııl - hkten hiç doğ• 

nın ôrf ve ldetleri, '"' ır ve hare- . maz,, vec~I bad<llz~tında b~!llt 
l etlen uhli.kı \e tcrbjyesj hnk · ~orilnUr: fakat bu gliıel alol'IZIU 
l.ımla ~n \mıa ~killerıl«= sarih mü- meı?hur \onftn filozoflan Epicore 
ııi. ar , ren 'ecu ifadelerdir. \e Lucrece'in felfıcfe!er.ni canlan· 
•»:ımla damla 1:01 olur.,, kısa dınr. lcraııtından emin ve iradesi• 

l mlc i i t:ıh il '4:! te\:ıİ ederek a· ne bil.im olan otoriter bir insan 
ı1e lktısatlına ait bir~~k ı;eyler çı- ı.orguya çel\lldlğt zaman n\ktiyle 
lıarabiliriz. "!lglA11u1an ı;ocuğıt Mıınr se~tinden Romaya a\•de· 
ı 1cme urmez1er,, d, oipmiz za · tinde ~ann ıbylediii k•"" veci • 
ınıın •Ja rl,)nmıı ta1ıı:Ji11e kadar zeyi tekrarhyabilir: "Gittim, gur
'arabiljyorıı7., Fakat hımJar nib &· dinn \e kazandan." Ayni bUyUk 
) .t halk tabnl nları nra•ıoda ~uk· imparatorun Kapitolun ba<Jıunak 
ı,;a bııfne:ı 'c ·1ıy crı,._, malıi .. dar lunnda blÇ&klaDID.t.aı esna.<Jmda 
bnne<ıell~nlir. ~aklar dahi yaş• &uçlu oğluna söylediği IU neka • 
lan n. p~de bunlara ınlnl verir dar vecizdir! "Sen de mJ oğlum 
ler. Nelekinı Biret • s;mnnun ze Brutus?." 
U ""tleri ile muayenesinde muh İngilizcede " tnıggle lor life,, 
telif darbıme5ıellere ait ~fsirler tubiri yani bA)'3t için mttcadele 
de yer :ıtır. tıik maruftur ve bütttn dünyaca 

Fakat maruf fil09oflara 'e l- ayni kıymetli minisile kabul edi • 
limL re atfedilen \'eyahut da Vir ı.rek lrize derhal Darvin'ln teki • 
git., lloraee, Şe)kspir git>i bliy\lk mlll \e seçme kanunlannı hl\tıı
edlplerin bazı !\h!W !jiirleriDde lııtmaktadır. "Her inııan ffiier ln
raslanan n~illatler çok daha ince san için .karttar" ,·ecüeelni 
ve manalıdır 'e büttln milletler okuduğumu saman derhsl tnırilia 
ioclinıle ytlksek \ecizeler tuymetiıı- filorıofu Hobbes intifsl fel~fesine 
dc..cllr. Larous6e lüptiDin lurumı kadar muuyor ve dolaymile 1nP 
renkte ;vapraklard• ibaret olan gtinkil bayati l!IÜS mefhuma• bu. 
knım1ncb birçok darbane"eller ~e nunla j'fah edlyorm. HamW tra
n aruf öz•er :ı.n mcla bımlıtn bil· ,kdisin.ln bir tarafmda meşlnanı 
haııı.a ~ok ucizdir ve adeti pe7 • Uem olan bir IDllft olnrforuz: 
gambenuıe hadisler, nııssı katılar ''To br or İlot to be - var olma· 
lmdr. tindeodlr. Bu yokla ~y'4:fl. mak veya var olmamak• •• ,, Bu 
mi~ \e şümullü bir ,töhr..-t a.lmlf mevcadiyet jçin .... ve inılenin 
olan bütün bu ncizeleri tıUD ma· en kuvvetli hir tekilde ifadeaidir. 
nllariyle bu lfigatte bulmak im- "Brrıdnnız yapllmlar, brnkrıus 
kilasDd1r. !\rgo dilini talllil 'C t· geplnler',. shüntl aydm insanlar 
zah eden Mgat'cr gi'hi blJftl&ra ait ·çlnd" bilmiyen yoktur; bi1' zun&D" 
ızahh "• tafsilatlı tefWnnmıeter lar bir din gibi revaçta olan llıtı• 
i z l r. l\fln!i§t geniş ve nasari sadl libel'31imıanın paroh .. idi. 
ufuk!.an d.<ıf olduğu h~lde bir iki Goethe, gözlerini fani cllbıyt.ya 
kelimeden tt~kkül eden tok ima kapark~n pencereyi i~ret eedrek 
c.limlelerle konu~mak bllha11sa es ''JMhr Jlclıt! - biraz f1aha lllk', 
ki lısp:ırlahlarda bir ~dot htUoDWI- cliı• ••itlıM. .................. 
de idi; \e bugün iLe bu t:enda \e· Bugün bu ima ncizeyi d'lltıt mr 
C eJerle kPDU4mayı ifadf' eden caz( bir man!da lmllaınynras Ve 

ı oa?sm'! tabiri eski lpartanm ••cı.11a ftıızla htllltir!,, diJoruz. 
1 conie nam kun.b!\411ndan abn• hhraplsr ve mihnetler ~nde 
n tır. "Tecrttbi tıb mUtaleaıtııun )atamak aareti)'le ili.hl •lokamnoıı 
r. dhsli,, n:un ebedi kibıhıada bü- senfonısini bestelemiş olan Beet
' k İ tanlmy hf'kimi ilk bet veci- hoven bir ııı.fa1et ~ can 
:ı:e i ile kora feltııefe8ini ve ah1lkmı \erirken "ailaym doetbrt.. ko • 
le h 

0

!4 ediyor lu: "Hayat klM, ilim medya bltmittir • ., veci7'et1lni orta • 
ı 1 • , fıroıat firari, tHribe alda. ya düı1ttiill \akit bütün hayatını 
tı karar guçtür.,. Ba mnk"im· hulka etmit olll)'Ordo. Siyul ve 
L rd tababe1in i!ltifadelendiıli t>;r ~timal m&nlda wcir.eler de pek 
t 1 .. e, divalektik muhakemeler eoktor. "lmperinm in tınperium -
~ ıru) oru1~ B'ivilk ~r.~ız filoıo • de\"lott i9'nde de\ilıet ta'!Jiri,, ~ok e"'" 
hı lk<ı rtes'm "Ergo, Cogito • 1.~lr. "Drag nac'll onen - ~a 
t- ım - dü ünüyoram, deme•c ki dotnı'n ıı3ztl Alman miDiyetper • 
' ım ! .,, mlitearlfesini SÖ) lediii • \erliftnin ~k söyle.!en hareket 
n iz u1:1an biltttn bir f~"s.ef" ~ s • paroluıydı ve !11 anda Alman or 
t ":ı.i t '! i~ etn:iş oluyoruz, Ar • dusa da bu yol lstünded;r. Ebt· 

le'i ) irmi ~nl Öof!e me!llhur dl Setin birer milli \e "1\tanl nui
• ı "l.n·eı.a - buldt-m'' söıii llatun iı.ret olan bu bbr.den 'e· 

ır-i zaman derhal alemtb• cize~n pek çniltar. "N~ mutlu onn 
n 11 unn nlt'a "clir: ''Kütle iti· Ttlrldhn diyene! . ., ~ en ileri 
' :ı i ı~ müı 3\ 1 olan iki ti!llim kE- Ttb1rctllll1Un. mllh)'et attlanm kom 

~t bir d•~l~irler. Ra ciAimlc~ Jtri~ holinde bir Uadıe!lidir. "Hat 
ı n etl .. r ınna olan ni~petle· tı müdafaa. :vaktur, sathı müdafaa 
r"ll ö çalar,, "Thal qaf Thala"• ,.arc111'',, vecize!'j halen seri~i bu-

Biraz SOlll'a tanıdıiam Bu lar. 
ı biri i geldi. Bir posta ta. 
,. :I .. ( 1 ~ bu Bas bana pos_ 
:ıl lannın mtihim bir •ISIDllUn 

1 ' ~inderiklltini möylecli. 
Dordo aras1adaki nakli. 

ı rta tarifesi Ylzde Ji'nni 
l ;,ı.ıe nııt. Ne J;adsr gMip lef. • 
ln-;an en mühim lısbetleri • ma. 
na"'IZ adamlardan Oğrenİ)'Or. 

Oroan harbiye nazırlığına alt.. 
tim. Koridorda Kerili'ıile karili•'· 
tım. \ine çok h~yecanll. İtalyan
ı rın 1 'iı;re:vi rlbıe3erek Alman. 
lar a beraber Majino111 arkadan 
te\ ireceklerine inauıyor. AJbay 
'lnma simal ordusunun teblikell 
,azi)etinden bah"lett'. Fakat Fran 
Mz 'e ın~.1iz ~emilerinin u uçak. 
1 nnm harikalar )'Wattddannm 
•la ila\e etti. Bugiln 75 Alman n 
c::ı h dil •uiUmüş. tngilizierin ~nk 
ağır deniz kayıpları na ofradık 
lerını da lnkir ediyor, ve müttefik 
oı dıılnr araıunda bir aynlık \ll<la. 
1,;unu da ;rıılanbyor. Bu Almanlar 
~n gliul kabr.llll!lnbk e11erlerini 
1 ile ı 1 elemek istiyorlar. Genera: 
Uon .. nin ·· d oğlu hala muharebe
lerin '~ olmüş. Zm11lb Fraa•a ıenç 

- ! 
Bu ak~ Volter nhtımmdaki 

lokantada yanelt J't>rken ldtiıik 
tHttlnrU dlikhlıunda bir ka' ga oJ. 
clu. Oanonl:tr ll\f'iltüyü an1a"D 1' 
fn ~ı~hhr \e su huaıli!!li 1' t • 
J"'•r· tlıtUncunUn oilu dilkkanın 

T ... ı 

Aleltsanıler Veri 
lllbda geçen Felemeıak sefiri • 
ınia oto.obiline kartı "ya,..m 
llit1er" diye balmmş. Poli'sler de· 
Hkanbyı yakalayıp merkfte gl • 
tUnn\ltler. 

Sen keaumda dolaftnn. Köprit • 
' Ü geÇtim, Polüa evine gittiM. ()o 
nııla milli Çek komltesi •kanın • 
dan Dü"a~ek de 4'ar. l'ragclan ye• 
ni habfırler alnnı. A~ el&. 
nı ttalyanın yardmn Re ~yi 
'e trbndadaki comlturı)'etçi tr • 
landa orducıo ile benher lrlanda. 
yı 1,gal etm~kmi!IJ. tll< btlylk Al• 
man tNLrı1l7.1I tn"'iltereye kal'lff ya 
ı•ıla~. Franıuun n <ıtrnsı sonJ1l ge 
Jf'<'~lanl'J. Fa.icat ffit1t>rin 15 haz'. 
randa Almanla n Paı i<ıte olRCÜ• 
lanna le Şıımuizeden i11c defR A· 
' ı:ı<itr:dys kıtalanrım ~eı:eceğine dı. 
ir sözlerin~ ele h:ıbrlıvormn. Va1 • 
1111 bana raltn~n Prağdan alılı~ı 
haberlerin dn~:1n~na lulnlim. ZI 
ra ,ınu1've kndaT N nrv~ ve Rol • 
landaya dııir Prıı '" n aldıtı lta • 
bnfor clO"ldoiru tdmu~. LUşnccl< 

Un tevziatı 
tanzim ediliyor 
F ırıncılM ekmeldilı un 

üzerinde ncud oynamıılar? 

"Çeyizim için biriktirdiğim 
aylıklanmı da size bağışladım" 

Karadeniz 
çocaldarı ... 

B AŞVEKUJN Trabzonda 
nuto'klannı okadonm. R 

letanbulda bilhs55e. <kmek ve 
un iızleri Uzeri.."lde tetkik er )a. 
pan Toprak Mahsulleri un•um. mü 
düru A.bıııon Behg İ".;;nbulda ek· 
m~k icıleriyle lll1 tevzi tının dilzc· 
ne girmesi için ticaret vekaletine 
bir rapor takd"m etmiştir. 
Ald1ğmnz malfıma.ta göı-e, C>k 

mckte karne ıistemiııtn tatbikın • 
den evvel V(' her tilı'l\i undan ma• 
ınuı maddcl('ri seri>eet bulunduğu 
ıamanlaroa lsta'1!bılktr. gunlük un 
ı;arfiyatı 3000 sısoo <:oval ar.ısın· 
da Oj-nıı.malcta~ dı. Blitl\n unlu ma· 
mulatın mecedikn~sinden ve ek • 
m('ğin de karne ile v~ilmeıtmclen 
!Ol'lra tstanbuld'1 günlilk ~mek i
tin vcrl1en un m~ta.rmın 3805 ÇU 
;ala kad. r çıkt~ obn•ur. Fa· 
kat bilhassa mlUga bölye il!§e mil 
dürlUğU tarafından ,a man S1'kt tcd 
\: irJer ne•icesin1c bu miktar 3000 
ve 8C'D zame.nlar'la da 2700 • 2900 
~vala kadsr dir.Jli~r. 

Siyah tayyörlü, şık· Hanımefendi, hiddet
ten kıpkırmızı kesilmiş, oynıyarak uzak
laşan kızın arkasından ba~akalmıştı 

3 i'ğitin bir voğart yeyl~i vardı 
tnblaeı tablstla.l<inl !llatar. Re 
hin de kendine mahsus bir konu 
ma tıırzı 'ardır. Bat,·ekil Şktk 
Saraco 1 onun ı,onupna tanı ha 
kında ilk \"erilec.k hlikitna !Qchl 
Çok samimL.. 

Tralr.londa.ki nnt1&1annm ba 
Ian11eı olan "Kar,.den~in ser 
cerınr ve kahraman COt'Uklan ! 
hitabı en p~ 1&1UD'mi.ve 
ıerre lcadnr ıttphe bıraluıuJa'l d 
~ ldir. Kandeniz klyılannd• 
turan at Ji, çabşkarı, cesur, ıe 
Türk halkına llyık olan en ı 

E\'Ve1ki zamaıılarla' ya.pdan bu 
mukayeseler un 11arliyatmm dil§ıl 
rillmti§ olma.:sına rağm~n fırıncı • 
hnn ~ehrın ekmeklık unu iiıcrin -
de oyna.diJdermı ~ennc-ktrdir. 
çun:ru va.ee.tl olarak vt-rilen un 
btr milyon kişidrn fazla insnııın 
ekmek alm.laıca klfi miktardadır. 

Ti('aret VekJ.:etinin bu mevzu 
üzeri.nele ne karat' Tcreceği benUz 
maldm delildir. 

Bflyülrdere otoliü aelerleri 
talJit edildi 

Saat 22,80 dan aonra BQyü1'dereye 
otobtıa iflemeal karart8ftmmnı ve 
dtln gecede!\ tttbaren bu karar tatbik 
mevkltne glrmifttr. 

Bu saatten aonn. da Bo~a. vapur 
olduğundan bemlJın tuarrutu bakı
mmdan bu tedbir lüzumlu görtılmU,. 
tUr. 

lnlaüarlaT vekili gitti 
Bir mUddettenberl 19brimi.Zde tet

kiklerde bulunan !Dhia&rlar wklll Ra. 
it Karadeniz ctu.ı alqam A.nkaraya 
bareket •tımlfUr. 

Dil bayramı 
2S eJtW blrtncl Tllrk dll kurultayı. 

nın toptandJtt gUntın onuncu yıldönU
mUdtır. 

o gUn memlent.ln her tarafmda dll 
bayramı kutlanacaktır. Bu mUnaae • 
betJe Beyoflu ha1kevı Tepebafl bele. 
diye bahçellnde bUy1lk bl.r. tören ha • 
arlamıft~. · 

landaıamaz modem harp tabiye • 
ı.lnin en güzel tarifi değil mfllir~. 
'•Bir-. hepimiz, hepjmiz birimiz 
i(ln,, d~yi'nce Jıalkçıbğın, milll te. 
sanlldün ve nefis feragatinin en 
yükse-k de~ini kutediyoruz. 
Milff Şefimizin her glln yurdun 
muhtelif köşelerlndo ~n gelen 
manevi bir llıw ve ilhamla ııöyle
dlkleri nataklard" ilerde birer 
Ahlik ve vatan everlik verizesini 
te~ ~k ne eanh v~ pze1 
r.9zler \ıu"dn'. Tarihin mal edeceği 
ba veci:r.eı.ri biz baJdtn birer mil· 
li p:nola kıymetiyle bizzat y411Yor 
'e y:ı,atsyoruz. 

F.raam maneviyatı buuı.unda ~ok 
en<lfleli. Fransanm hemen çökü • 
\"f'recefini dU,linUyor. Bi•hHsa ha 
rrada Fnnsadn Lltf'n birliği le• 

binde 5lkı bir propagant1• papıklı. 
ğına da iııaaıyor. 
Gaz~te:ro gönilerdltiın makale..1e 

Fransaya mUhim bir lngiliz yardı 
mınm Jlbım oldufun·ı İ"Rret etmiH. 
tim. Almanlar tn~ltereve ka"'' 
ılöMeler bile ba dönUtUn yalnız 
korlmtJD&1' ici'n olacaflna innnıyn. 
rom. latf'll bir Fn.nmz ~azetesi" de 
,akında lkfnel bir tngilis ordusu • 
nan SomdR Almnnl:ırs karşı bar. 
bedtt.eiini haber 'eriyor. Fakat 
albav Toms bu haberi tevid ede • 
medi. Buna ~ğmen bnn~n doit"n 
olmunu i'ıltiYorum. Som malıar~be
Aİ vahın Fran!lft harbi olmamalı • 
flrr. ~omcla yftln17 Fran!lrdar çal"' 
p•AJJ",!1"8 bunan p!!l~f'lojik tesiri 
tolc fena olar. 

Cuma Sl May"• 

R"şmans sokağındaki kahvenin 

B tR polis memuna kolund~n •ıa,,..aô.cil üzerine birdenb;re soluk 
tutllrak sdliye;se getırmit- ı,nabbiuu kay~erek atıldı: 

li. Ancak oa iki, on 8ç yaflannıla - Kim söy)em~a )"lan soyle
ı.adar bir im çoeuiu idi. KMtan9 nıiı efendDn, ben itten kaçmam. 
rengindcld gk'eri pn'll pınl par lllzim ~ille yoi,rulmu.,tur. 
hyor, tatlı bir tebeerim t~ ha). i!f bO.lm için yntmnk, aymuak 
retle etrafı seyrediyordu. il<ide J emek içmekle birdir. 
bir, Jmmm beJu flntamini, iki e- Süahm dördünde Olkudan uya· 
liyle yamndan k&\'rly&rak reve • JHr, geoeyanmıa kadar tarlada, 
rana yapıyormuı gı"bi ~ tanla lııumanda, mutfa'lda, dikiıte, calı
dttğru ~or, yelpazolenclirlyordu. ıtırız. Eler buna bey bablUlt • ça• 

tik defa ıcelmıj t•ldolu adliye o· lıttıiı e~in efandi<tl • r.öylemi e 
na çok 181U'tmrttı. mutlaka tsJuv yanına gelmem ;. 

Olblaelerini uçara uçura önb • çln söylemit olacakbr. Yoksa be • 
den~ avukatlar, mahkeme sa nim i'i eevdlğimi kendi'-i de bilir. 
lonlanadalti terfi baluth bUdmler, Zaten kom eule benden bAfke 
aanlarda mabZUD müzun otnnn hizmetç? yoktur. Bey babamın, ha 
e!ler kelepçeli. me\•lmflar gözleri• nım annemin anne annemin, kü · 
ni döndttımü~tl1. çilk beyin, Wçtlk banmnn itlerini 

Henöz tsm ınlruısjyle inkita1 et• lıep ben ~öı1lrilm. Yani daha <loi· 
rusu evi ben çeviririm. 

memle güzel bir Tlb1lllıen krırydt. Yalnız bir ldetJmi'& '\-ardır. Ho· 
Po1is memura, kendisinin bir ev. ta 1t•atnu hanımın gUnıinde ııar • 
de hizme~ 79Ptılau ve geçen• maklımmua kına yaparız. Ru e\ e 
)erde de hanlllllDın bir entariel'nı, ~eldJi'i.'m Uç sene oldutu halde par 
kttçök beyin de bir pabueanu 'a • ıon•dımm kına görmedi. Birkaç 
Jarak kaçttimı sl7lemi1ti. lWa anneme kadar gidip bir iki 

Bir iki g\in eoma anasının Ya • !!ün kalmap mt\!!IA&de ist~im. 
uında yakalanm11, tahkikat tetki • \'ermediler. Ne kaf1ar )!lha~lıy. 
kat yapılmı!J, fakat herhangi Lir .. 8 m yine bırakmadılar. llanr• 
ısey çaldığı te~t edilfl'IDeıni,ti. ınannem: 
Şimdi de evrakı ile birlikte a olen _ KIZlm, ı•c'ye en ~iili.lorson~ 
adliyeye getirilmlıtl. S(l~ya Çe • {ağır, annen buraJa gel.,in, ıen gl 
kilecekti. Biraz sonra t1olb t.i.kimr tlersen; 11onrn bi•ı ne yaparız! dl • 
nin h~ ~qnldı. yordu. 

Vahtl dara,ıu, 11rkok, fakat tat Hep kUı;Uk odama çekilerek 
h bakqlı ve tebastlm1ü Türkmen l;endi kendime s~sı;iz: uğh)orllum 
km hl.kimin kar,19mda ft} al nl BıilUn bunlar yrtmlyormuş ı;ibi, 
m111ta. l.:llr,Uk beyin ~ araıua:ı'f. ları <1' ra 
Evrakın okunması itin ge(eD oıma tak dedirtiyordu. Tam işi • 

kl9a aDUM1 zarfmds &lnmdl\ daff• min ortası ldR. p;ellyor, s rtıma bin· 
hı damla terler birilınıl" incecik mek l"tİ'Jo1', hacaJdannn mn) or, 
ııumald•n ile avucundaki mendi-~ pup~anlt ...,_. ,. 
~1 11n1Hıdih111n9, &.tm..,ta. ~a· hyorılu. rtıl< nalı buıırmn tak: 
yet lıakİm olmduiıı evraktan ba • eledi cfend;m, iazln d~l;)snama:J m. 
fmı haldll'Brak kendi'iiae uzun a. Ge;:~en gee~ ~an•~ç:ı J.:ılknrak e\·. 
•on bakb \'e ıoıdo: den kacdon, anamm oturduğu ha• 

- Neye t-aldm be Y"'·rucağmn na gittim. 
tın ~yalan ~! Şimdi yaptığım An.'lm beni gorünce (Ok kı7.dt: 
b-:!hnlyor mu"Juıı! - Kız ne)f' 9'n(l .. • <llyc hn • 

Kütilk Türkmen kızı bu !Mini U- ğlrdr. ~onrt! bohı;amı bir hir aı;n 
rerine, sutu pf'k bariz diğer sm·. 1 rak jr:nde r.al nmı" b"r Key o1up 
hılar gibi f ?llşla. lleye<'bnla ':er- olmadı::."lnıt. bslttı. J~tcr bo\ le bir 
flisinj müdn.faa etDM'k itin atılm~\· I ~Y ol:aydı, anam beni ı;arago1n 

,<lı. Gayet llkayt ve k(ndm!l <'mın tl'!llint ederd:. 
bir t:n ır nlmr.ıtı. Yine tat'ı tat•ı An~ığm rn ~ a.nınclo (}ört ~iın 
tebcs§ltme \e gi)z kapa1d~nnı bızh knldım, .. Hoca F:ıtma hanım,, mı•. 
\ırı:h ~rp luıpaınftla ba,.L'\dı: ~.m ruhu itin, an:ım parmak'arımıı 

- Ben b!Syle bir !Jel yapma:n lt•n:ı yaktı. Bakın, bakın par ak· 
efendim, detli, aç kalsam, 11mmz larım r. .. -;it'lcl <luru) or. 
1 ıı1ı:vn yine yapmam. Sonra be • Kliçl.'.< Turlanen ftrzınm anlRttık 
nim ellerimi ~f'!ll~rler • hmnrn ~ üıde b'rini bi1 .. ya amn • 

- Yook, bız el ke~mevır Mı • clığtn.n ınıitee• .. İrlııı. O ı.arlnr tııth 
mıı., ha~ atarıJ. ~in if:in Jıe•ıı tatlı anlatı} o::-d ı, 1<i c:-n iin hat. 
ı:nklı. hf!'ftl d~ İtJten 1<a(;lt, diyor • tü bil.im bile mııhn1 k. ı., J i kC"' • 
tıııT. mcme.,ln~ istiyordu. 

Knm e\hitlrk, Tan~ <1olru i'mti O i"e 1 Uçılk psnnnJdannı mille 
:1e hf7.mct~i nlıtrn'' bUyHtli1dül'll tw maıliyen 1 :ıkime d:,ğro nzııtnrn!:· 
ele iyi bir terbiye gört1"ğii, c:uıel - n:ııc il OOkın kına n.o ;;lizel 
ve dılzaün konu~"ltndıı.n ~.,fa"lr duru\nr, efon<linı! 
hyorc'lu. Hi\kimin "jşt~n kaçmttı • J>iyordıı. 

dazlak batlı ihtiyar ganıoou bugün 
tahammül edilnıiyecek kadar ~e • 
'e?.e. Bir köyde otaruyonnuş. O • 
turduğu ko.re abaha kadar uç:tk • 
lar bUcwn etmiş. lıler ~llnclen gU. 
ne fenalal')·onnn3. Almanlann Pa 
rJ,e gireceğine inanıruyonnu" nnı • 
ma, bn pek de imki.D"D: delilnıiı. 

Dlinkerkde Fran~azhu ve tngiliz 
ler milthlı harbediyor. Bu munta • 
um bozgun bir zafer kadar kıy • 
metli ol:ıcak. Ami:ren ve Aras, A • 
nıiyen killse~i de dahil olduğu hal 
de tanuuni'yle yıkılmıı. tngiliz rad
~-o~unu (linlivonnn. Framadan ı~ 
len tngllit: askerlerfnin bitkin hP. 
ıini ul:ıtıyor. Ytlrekler acısı bir 
hikaye. 

Hsrbiye rıs'l'lrlıfmda ~enera1 
l'rivunun nrdu11onon mühim hi'r 
~.wsmı i1~ beraber e11ir oldu~ ha • 
'nı1itti var 

Alım" a:ıma~n lokantaınnda l'la • 
riyon J'Jb•r ve Gabi ile venıek ye. 
ı\lm. Gabi "havyar iaterim.. diye 
tut*1Jrdu. 1-1 ber Mariyona yi:vecek 
toplıunumı tsıv.ıııiye ediyor. Kendi• 
sz 50 kutuvs yruan et komen •i, 
lıiı kaç ı,ııo bi5kllİ, bir hay1i fle 
mey\ n ton!llen esi alml(I. Sonr:ı Nr 
çok da sakız temin etmi"'. r.u ot.>. 1 
mo!>lin benzin depo~ıu mitralyöz I 
konıuno ile delini~ delikleri tı • 
bm:ıya y.ınvacümıı, . .lilber Parls. 
ten ftvn'mak 1hnn..,~';1"le b'7:i de 1 
otomobiline alaca~• e./fvledi. 1 

Netfcede h"'dim, bÖ(ohir flcJi' nl 
mıı.dığı \'e iddia o le ka1dıi5l irin 
hakkındn b~r:ı. .. t P<aran 'enli. Kı11 
ıunl ann~!ll·'ne t"' 'im e<lll•eekt;. 

J>•c.:ırı ('1 "nlcJı \r. 1 "'"": ini ~k 
ti) nn (:\':'Mılfl• nnn~ ine verildi. 
raf at ., 1 hl:la.nnm (:) }"al 8 'aıı· 
•hlmı 'e mshl~m"'ye gt·tlrildiğini 
ıhıyıın Junnr.cfentli lcoşmn.~ kızını 
Yeni<len e\•=ne y;6tUmı.(~< ti%u'e 
~ok lAn :ıdliyeyt' S?elmisti. 

K 7.m annesine 'erlldiğini gö • 
riin.--e vnnlnnnn yattlastr: 

- Hay lj İnci, vürü e\ e gide • 
lim. 

t\ü~Uk kız as 1 anncc."ne b•l<i1'ti· 
tün ~C'ku1sn.lc. 

-- Oe?m,..nı, ~elm•m artık .;f:ıu, 

dedi. l'tıyfzim İl'
0

n 14al •~tlı~u: "' • 
lıtdarınıı dıı "l

0

Ze b!\fı• 'a<lım. n;,, 
biı l'eV ı .. •emh nrom. 

Siynh tnn·ıırm. !)rk Jınamı r n<f' 
a.nneıı:n.n vanıncla .;r.:ıava o"' • 
ozıık';ı~ım krıııt af'1cl.'ı;.ındnn h" 1 • 
cletten kıplumuzı 
k:ılntı!ifl. 

.Nlll.\T RAZI 

ROPORTAJCILARLA 
ROPORT AJ l.AR 

Yıııan: &APld llAY.\BAL 

Bu cazip röportaJ 
erteiııl yarın Haber 
atltunlannda talttp 

edcceksınlt: 

bitaptır. 
Mavi Ege layılanndan k6pökl 

Karadeniz tuyılanna g\ı1en Oö 
mi3 Ef inin ruhu Trahson u,. 
Jariy)e ne çüuk ve De caısd 
l1n~ısrvor. ÇtlnkU onların lkiılt 
ı\nadolunon ve Ramellnin bllh 
riift Tttrk eocaklan dbi Tllrk mi 
letinin yiğitlik kibarlık. levead1 
~e heybet 1e111bolleridlr. 

Tilrk yurdunun mula~lit iklim 
teri ta yordun çocl&lan tbet'ind 
mUşterek olma1da ber:tbl"r az ç 
farl• gösteren k:ırnktcrler ynra 
mı~tır. Ka.ndetdz çoe Jk'.an da da 
Irk kıyllal'lnll az cömerthiinl 1' 
oıek, Ksradenizin coşkun ve azgı 
<ini lariyle bo"opak )-:in tct•n• 
lerini bazı hu..~u'!ll va!tıflarla sili 
landrrmağa mecbur olmuşlıınh 

Daracık kara talvarlı kara ce 
kenli, kara bqhkb Karadeniz 
eııklannr hatırt:.:vmc:ı kulaklı. 
çakl:ınnı, rosknn lehçelerini, h~J 
betli oyunlarrnı ı:ı;özbrimizin an . 
ne ~etiriyonn; Karaileni7. (OMI 

lurının k~terleri en çok hu k 
~af•tlerdc bu ç:ı.'~ ve oynnlard 
<'ıtnlanıyor. 
Ka~'& eoeuklana n uta 

m\\dııfassrnda!ci parlak rollerin 
lıktırlamamak mümkün mdcllir 
Rnnlann bir tanesi hali gözler: 
min ônünd~tr v~ bUttin tazelitln" 
ıtarlaklliını muhafa7.a elmekteflir 

l018 KeD(."I yfli B:ılJmn devlet 
Itri Türkiye ııleybine bi '-'m;,ler 
o sam&IQi htZıflm~ti ~ oın 
larjyle al<latarnk ordunun büyük 
bir lmımmı terh;s ettJr,liktr.n !IOn 
ra anınzrn saldmnşlardı. He 
tarafta kab.ramanea ı,;r boz 
1ısş1nm11tı; bu faciantt1 orta..•ınd 
orrlumnzun l'}lmılrs, Ynnya , .• F. 
dirn~le goıterd"ği ltahramanl& 
ka~ btı<Hlenle.rin t•lif in• kaf 
ıtelmemi ti. Dü"m:ıa or hr.ia Çn 
talca)ı ır;etnıi111; HadımJ;öy atrtl 
na d:nnnnn !ı. O ırn"n hpr tara 
tan İıJt:uıbula Türl.Un tt>hlibf1 
lıulunıın göz bebeğine rlojtTn it 
niilllilcr !en cıliyorlardı. Kand 
niz ço okl:ın 'a.,orlanlan l'lh 
ara l.arn Rrsl ıılar J?İbi cli•kll 
ıo · brdi; 1 ~:tn'J 1 ~deler'nrlen 
kc:mençe ~<'llnrak zıplayıp oV1'1<t 
3 ıı. ak, 3r ular sövli)ıerek ve ni& 
rafar atarak ~eçtil~r. ('ok W:e( 

den ı t:ınbulun son mu 1afaa ba• 
1 nndn <liı41ft'lana sa1 lmlı ar; 
Onı!.oyiln il,.ri~"nde kırk bin ka 
dar düemanı yere serdiler: '"'"" 
M n il1iller de \IU'ÖJ; ilkin 'Knra· 
rleniz çocukl:ı.n la!llim ~t\zleriıne 
tlaba Ç<'k Ç81'.PfllfStJ. 

KaJircan KAF LI 

Zeytinyağı liyo.tlan 
Zeyt nyafı flyatıarmm ee btıa. ltt 

rakılmam Uzerlne, dllıı u tlnyafcı 

1 r bjr toplantı yapmıt v• k~ndt ar:ı 
lannda yağlar& azami fiytt lrO)'DIU 

lardır. 

Yağcı1Ar fiyatları fllrd!Ulr gtaı 

tutmaktadırlar. 

BöylendlğiM glSre bet alt• taelr 
bir tnsat vutyetlnde J&I ~· 
hllclmdfr. Ya«m 1-12 ku.-.ı.,. •blmaat 
buna kuvvetli blr de!il olarü nen 
UrWmektedtr. 

Kongreye dar. el 
O.B.P. Gedllqılıfa ocal'I rebdflbıct.d 
ocatımrzrn kongred Çarpkapıda 

tramvay cadde inde Kerzltoıılu Kara 
Mu tafap a tnedı-ea ııtnde aaat 21 de 

t dtlecekt r. Azaıanıı ~etmen. 

• t b 

edjl n Faik ôkde dtlndaı.. 

yeni vaz fea.i,n~ beılamı tır. 
* Ştflldekl bir ıııpatta ~ Ki 

zım Bakrro.tıu admda bir s.m.ı. fialt 
kata tuğla t•§lrken kal&r;an dtıı~ 
tuğıal&rm aıtmda llalara1' kaldmı• 
ğı Beyoğlu haatanea nde ölmUf tQT. 
* Evvelce buw.r otom-:-bU otara'i 

kullanılan ve bllWre takl!~ çevrtJtıiı 
otomobillerin kaldınlmarna lı:ar 

\"erilmlptlr. Bu IUfttle mO'ı!ır. miktar 



F-r.,,,..z papazları Mareıal 
rzteıte prıote•to gönd'erJiler 

Loa8ra, 15 (ı\. A.,) - Franl!a• 
da ~udtııerin topt~n G:.irgune 
~1cri rzerinc fllp sla:.

:n:lr...ı Pettne Oir protesto goi' • 
c:~rmiij.ndk 

Blaver d a mlbl:zn 
Ka-nadak~ 
açıkl4rında 
ıaa1tretıerım 

arttlrdllar 

SahteliY' en kaçınınız 

• 

~-M 

rı.oo "'· 
H.•\ '" 
tl~l • 

s.oe 

Mıls ur&kl&rı 

bül ltk :-ol oı 
itti orınr. f 

Sahte lwrtHM#lerJen Jllinu /ıoçtmnak, k .. -..; 
/ıi.JeH ;,....,.,..Pli it* #teJJ.i 9'.talıJrır, SfıhteJiJ-., YG(RUı 
iwnları HMe ~--nwlılc lNıll'f'Hlz, bu eni,.. .... .,..,. 
i.lerfoi ,JF •ohlelulirir. 

• 
... lı bea 

.... il cıe- ....... l A~ çıkarılan Amerikan 
aaltefteri 

Vıiş'. 15 (A.AJ - Siıtlhı rrıd ı ·in 
~lı mtttiereh" dc\am c11nek:0 • 

iyi "'" t.,.. İftea11. i#e, olJağu gilti P.iriinellilerwlW. 
~e h.«rr!!ltct, iıM rlc Hllte olt.biiun« i6bat eJer. 

Lonera, 15 CA.A.> Atıikad& 
Londra, 16 ( \. A. > - Kanaiia. 

D.'lhriye v-NH , mıhvcr Qılllahıie., 
mun K-enooa JM~ı a.c iritıılllllllda fa. 
ali)•c-tl6'ini artt'l'dtk!ımN t; ir • 

dW. , ..... _____________________________ ___ 

A'i.mıut lnv.a kııv,etlerı ıltın 4S ,.c 

f1~;;·· .. ·-
f Bugüne• .... "'············~ ~ 

l'ranBIZ h&tt:ı81tüva mU.temlıeke • 
alnbl .BMl'lkesi olftn Bnza vtı febriM 
-bı.r Amerikan ask r1 kttM1 vanl d • 

muttur. Amerıkan aı:kerlert ha.r~1e 

k&rş'lfMYn.JŞtır. 

Al11W.nyaean 1109 Diyepli 

r. .:;or. 
Jiliittcerlc deW.,Alttl.. dA feM;o 

Vlr.te • er. 
den1. 

b tar• a.lorı d 11 
r ~rftu. 

Airuanl r 

Ar1kara ballnia 
ar ;za kattndl 

Trertler JfM illlM/en sonra 
nor,,..,, 21ı11manla .. ın&a 

,_,elret ettil..-esir Jöndü Mısır cö!ünde 
'i~, J.'l (A. A.) - Ç nıınıba -» \/ IJll l't Sevl&p yüzünden Doğançay, Y:\ 

~lilMlm haber •eri.\dij'ıne göre, ak~'!mı ıııg:ı.1 a tmd~i nrazl}'<' ) e· Londra 15 (A. A.) - M5ı· Mo\l:ova. 1.J ( \ A.> - " n' cll ıımc.ı ve K-ôsıeeay :rıwwuler'iftde 
lnımn,-*- kıtalen Staljngraduı Dİ b.r esir lta.fı!esi gc ece"tt~r. 1 ı; ılur.cie lt~ra har&.t\tı ola. ak ya'- hir tııp~u ate51 ric desltkler ıı Hu· bozulmu.~ C>Uth denm-miu hattı~m 

enar nıahallelcrınde OUPlllllakla ve Di-e;:>Ji esirlerde-n ) erıi bır lenf'.. ıırz devıiyc harekeli göetori~ • l:ır ıluş.munın son 3 • ' ıt ırfı .• tamiri dun hitirilmi11 lıe.t i"lemc• 
le "'elmifıtir. Ş•mdh·e kııdar ön ·ı' .·ır. r"''-man g!!ce 1'lwll1l'~--t... t ı.........: .. lr ti<Weuı bir mw.-ım.ete rağmen .., .J uw- - -p...-. ıfa .ı::ıptelmiş olein ıı ~er t rı • rı ) c c;ıle.z-...k 24 saA enuç.s ı ıtı.ıza. 

.. erteıneıı:tedi ler. DüalıQ Alman teb. C::erilen Dieplılcrin nclcd 170 h ı Jn ı.i•un toplltl'Bl zın t~rip et • alnı rdır. nı:nı 1\nybedcn tr.en seferleri sa.at 

ti bu huılu8ta f6)ıle diyor: bulmı tur. 1 ;gi mi.lcla.f a ha~ı dibı'_.. Pra' dan\n bir maka! sınt qoı r ı 5 ten ıth<ı.ren tü.ror ba11l~m il • 

Ne,..rı•'ı:'1n 1&rlunda blr tepe 

1 
• \c mesguldür. hund n C\' clkı tebi,~r. Sl:ıhnc,- ttt. 

'IUlaa lıW dlfman ıatı"'Jc~mı iN'&l ir ingi İZ tayvaresı ırı h:thsında ve cenup J aıı ııı<ln Seyliı.p ~üzün den İJ\86nca 'ir 
.. ç.., l;,l.11'. s ~.... ,·nku ~elm~kte •·lan nı ılıardıckı- zavıat llmnmışt:r. Qıtajaıınb'l U • 

Terek Mbl1 tıaerlnde Alme.11. kıt. Ad d d.. tu li a oomttrasoo den \C 'o\ga hMtından b h .ıu ~1 lme"ll fi :dd~tıe ynJ?ma • 
,.......... mOdalaa haUarmı ya: ana a l ş rek \Jınanhtrın t·cnup • ı. tı ke~ • ' \; lr •" Y ~m r ke.qjetii, 8U ' 

lflar ıre Sovyctl rı !'taD.h kayıp!arıı 1 ko·· ür t1ııuzı· ınia.i v, rmı~ olddtlarl'11 ıılrlın c ı·. J kı "e C'•kı~mi tır. 
tllUfl.rdır. Adanad:m bfdirildigine göre, \ Hl Vt )"Olldu Bıımmla bc'rol•er lhı~l ırtR P. ı n tre111er dun ğleden son• 
Stabngnı.d llhal'ebe meydaam_ Aıı.hİl'tdcn Adan aya gelmekte o • 4 d•t:A.ft..J. ) aıNft1on kar tlıK hir IA ti ıız. '\' • 1 I da ~ \'(' ~ nkaradeR .n :. 
taarruz e n Alman ku~vet)crı lan büyıtk 'bir İHgili. ~olc.ı ta) - l e 1 tit#O~ l'IY<"ft eski haltnP i.c l'!mısti . ır. 1 :r.ama.1 nrında hareıcet emı •• 

Ollçınıun yıııdım dl1§Dıaıun g&t- ,'8t"<8 i. motörundtki aıızn yuı.wı • Almıuıolıarm şimdiki ıaarımılal"tnıı. krdıt. 
• trc. ti mukavcm te ratmen mUstab den i8tasyon eiv&'tına di!şmUş, i " Dbllt Yas.ili tlla bu ıtna kadar ~'8fm' ş olrkıklnrı ta· Jloku., ı beış g'CÇc ge ıne!f Jh;ı~. 

901 bölgeye girerek staljngradın lndeki yolcıala!'dıtn ur.ti yaralaua rruri&nn en muM.ışı olduf(u 'o • geieıı Anka1'11 e't!Jlres: bu salı :'ı 
rkez hUIDltnln 1imal1 garbmin<lekı rak h~ye kaldırılruı tır. Tay· mabteftl tetkiki• lennı~kte ve b~nn istınnden Stnlmg- J O. lfi de .l:la.,.darpa aya mtıVlii@Hlat 

cı~ı~rı bUcumla .7.c!ptetmt,ıerdlr. 14.u Yat'e ha.e&ra ugrp.mıstır. 9llMtı rMhn ev H z:t~ı için' \ manbr r.t~tir. 
• &bil taarruz!ar c ıı.ıllllt!a Sovyetierf ~ ıamfınd'aa ) 1141ıhrllk hürorrıun fao: Bugiın şchrim=~c gclr.lcsi 1)-,:k • 

9 ta.ıık kaybeLm lcrdir.' Tı·carei vekiii ŞebrlmUıdebulunantk~t vck\11 lal yiat -.ıeııme~ri ~ihıundrn altıı• l•ıı.•n diğer k"• rlar 1n\ll3t Sa\l• 
K.nıvetıı hava le kil' rt muhaıe. Sırn Day, dün. SUmcrba.DIM.a, Sümer. mel<' tıl(ray-..ıtı inliırH11 enılmck~.. lerde ge}ccek'cıdir. 

ltre iftır :un ınro w j• alll•ll ank umum mQ4UrU ıte bMült fabrı Sınwtıfd haMe ~~ı. r i)on 
• IJld&n ~n1 elmı§ o an .ov.Jet ku•. •ap81' •I Y l<a.lann mUdU!'lenıun hazır ~hrııtin halı llı~md ı Yor 
• et uine Jrıue tr t r ":Arda bul ..&.lftl bir t:oP1.aİıtıya rlaayet etnri tir. nef'in cenubttftdn ~n derc"e ııJ'ıei 

Uf!&Nlr. q,brin § m l :ıde 'Ye §&r• .... Göril4melerde bankaya mCDllllP ta :."'fttJtmfJUd),J.:r. Y~, M .. aalıar 
illda lıaluaan h va ~n g« R.aqseri, 14 (flıuuıf) - Trcaır 1 rıkalann randnnanlarmı arttwm YH ~af'lnııta ~a r..-. 
lllbalaıunı1tır. Veı.tli Dr. Belıcel liz, •eUd:wermc için t.esbit ediı.n eaaetar ~llllMıl edU. vrını...,~111 >lk ~h~. 
Don cepbeaındc Alm .. W ~ <leum ebnekle, J opralı: ma\uu!Jerı '*ftir. lkmuriara verjiecek elWaeh 1'1ıMiı!ia ffMe6Mi, Alaaıtlan~ 

9tkillert. JQUvaffakil t)ı b r •~ ofisi memurlarından dedet hiııse• Jnnn~lıar h&Jdnnda da bul ııe Grouıı ~I 111t1'ttienıM lı,tMl e<k-
'P~. DU•mar..n -:ı~tı;. sinin &lımı vazry·tı llakkı'* iulııt lllllBakere •UW'8Uft.W'. :v.Ml. ..... ._l•lnlmek ~ Mocdok choannda RC~ 
l'ruaitın hua •ı\v~ r. n yarıbiaı almı-kta4ar. VekıJ Kır,ebir, Yolı8ol, ..,.., kOmUr pbMtne gıtıılıJPek m·ş okNllMıı 'Jlc ~ 

1 
eıiMıi ~.ıııı ,~ 

• çeUn muhil• r ıı aonra sert Nıjde ve Kar.ıerı uliıkr~ deıfiel illl:llllOr i§leri için yapdau toplan de l~n olfHl ~ıhıırr!J mn 
llektlrtf.lt.m4t.tMr. hiıısesı hubttbtıtttl '-ii-~ 11• bu1unmuıtur. Toplantf!'Vo vali muavmi mti<ail "ır inki!\nf gô$t ~. ııcklc ol• 

Rlje., bölgcsu:ıde 8ovyetltrln dt1n {;ırlık uzerindc gorii!Jtül.~ ve Ahmet Kınık da ıştlrlllk ctml tir. $ö. dıığunu ~azm:ıkt:ıdır. 
t>pçu ve tanla •vvetler'L'e yaptıkıa. dc,·let his~clcrin. ıı ı.ıiratle teslİnl mlkok için fiş alanların hıuı gUnlet S'PM~l'l-."lrR W 1'f}ışr:RSP. 
b~r akjm-M.imıtvr. nlınmasrnı lav il r. eHıltlcn soHa de mUracaat cdecıeldcrl erl\ mnlla.t. 
X....,. ........ cenubunda dU,, Konr.ıya IJlhn ft r. pasar:jann~ mensucat tevı: ali gtöt. 

&ftQa ~ twı41111wı ayni suret• 1---------------·•!IJ gueteler'e ilAn edUecekt r. P111'81al'IDli 
' &ka..tfı 12fratd.mlftır, }&tınnı§ olanlara verılect' kÖftlttr • 

I>lte.r taNft.an Rö)'tenn Mo kovada bqku.ıl)andanıık taralından 8 -.e 9" lerın miktarı yan yanya cajtmda'U' 
11111&11 ın-1 muhabiri ise §U ha. eylül 1942 de n §~dılen tebll#lerde bu gH>iler'e perala.nnıı:ı yar.ıaı geri ~e. 

hatı.~ıert 1"11"DMkt,edir. gusterilen rakamlara nıabetle artmlf- rllmlye b&§lanmıttır. 
Aunu baoQmandanlığ, ledı ha!. tır. 21 ağustt>atan ıı eylUle kadar dil§ Tevzı bUrosa 'üskUdar ,.e Hadık~ 
cince .Kızılorduyu Don nehrinln ba nıannı kayıpları pek agu olduğu ıcı. yünde kok kömtirUnün be rr tonuaun 

tı kıYDDlla götUren Sov~. karıı bU. 10.500 eair ıırmm ıtır. lkı ZU'blJ tren. .aatış :ıyatmı ~-5 11~ olarak teısblt 
11
11llan net,iees1ndc kaybc!,lJğt önem. 16 tımk, 13• kam~oıı, \ıiTC)ok 8'lrl etm11tır. 
ın"'•ileri geri almak ıc;ın ımdlye ve hafit PİıfadC allAhla.l"t ve mtHıılm Bazı gazetelerin Şirketı h&J'ri~nlrn 

ildar yapılandan çok razı~ bir gay. miktarda harp maızeınesı ittlnam ve. vapurlarının kumUrsllz k&id$aa. dotr 
·~t Ctietermektedir. .Mulll:!.rebeniD a.. ya tahrip edılmiştir. Topçunıuzun a. ~erdikleri haberin uı?.Bız o)dvfu an ~ 

• ı:tı Macar ptyadcsı uz rındedır. teşıtc 6 cml b tırılmıştır. l&fılmıştır. Şirketin uzun zama.n va • 
~&carl&r cuma gtlnUnden!>eri en az MISIRDA DURUM: purlarını ı.:,ıl tecek kllaıUr ııtoku var. 
ite; kt111111MSe httcum etı:.ııl§lerdir. BUtiln İtalyan orouları umum' karargl~n dır. 
bUcUllıl&r pUskUrtülmllfl!lı. Ayni za. tarafından dUn neıredılen Lir teblığ -

1
-
8
-b-

1
-.-a .. -.-.-r-da--.-.-a-.-

lll&nda&o,,yet kuvvetleri hUcunılarda 1ngilialerın 'fobr!Jk bölge•ıne bir akm .,.. CI.'." 

ci.l ~Don nehrini b. kabir y r. ~aptıkJarmı bildırmcktedır Tebliğ kir at Matilrft 
~en d&lıa zorıa:nı§, iki m~yn tarla .nı töyledir: 
l( Ptııat.Qalt 'Ye bir köyt.lıı l akınında Dün gece dUfman, b~'k tıyyare - 68ji,,.a8'1 
~ ga1ıl avlamlfla dır. A e'~· lttin i§Uraklle yaptığı uı:a:n blr ta • 

Londra, 15 ( A. l ) ·- (, clek-rııı 
yaı.dıgrna fl&e AWeaılar Sl::ı'ıng. 
Tl~ rn bMl!.ınıta hatif -rr r ılrr• 
•rm ~ıcraır. GueteJ.er ı , n8rn 1 

hışcr.ıc :}imahlei.i Rus orduııınımı 
miın:ıknle hatlaı ıııın kr., lece ınrlrn 
l h '('lmektc, 11\Um fılı elı ı d ·• 

\. c !lmllflların 1 ı~ ük RÜÇltık-
1 rle kar~ılaşacaklııNnı ~e.c._,_ 
rlırl r. Gazeteler t, l~J .nud ı· 
f Alman pHınlarıııı .ıo;i 

lin r ıırin ııdım adtın ıll'rlr:p>rla.
Hu hnrei\,.11 durdlltlftl&k irın Rtı'lla• 
rıo ;ııpt klan hürıırnl r neııce 

Aln n • llon t-n 
Tt'n·k , • ftrın• · er nı 

huı a lrrıll"'lllet>'r r. ~~o ~ ou n·ı 
nıı k ı ııl rtnıe1dr 'e Ruslırııı \t'r. 
me\ 1 c çektldı 1 rını bıldırınek" 
tedır. 

tııtı. t&lrri1e getiren 88 kam) nluk bı.r a~an aonra paratüt94l't-nn yardı • Bu sabe.hki g-azcteltrden biri, 
d~ kolu Sovyet topı,;u: unun ate,I mı ıle ve hatıf denll: vaıı•talarııe Tob- in~3ri 1'1 ,nuskn-at kı mmd ,,. ~· 
.. ltıacfa atır kayıplara utram~tır. ruk bölge nd r <;ık&'"!lla tqeb • ridat:n 5. 6 mıJ· n n an t • B ·ı r J ~ po n 11klan tıkbm &Mer yükl~ 64 kamyon hii!ı!erın .. b ı n . Knnazörler rilmc~i etr.ıfmd'.l .,ıri ı~n t t - ~ 
tah""- .,.ıı-... ~ır. H•a"ra uıorramryan .. !er "onund:ı. mu,.'urat mudüru """ -qı --.ı - e w mubrlplrrden n re t P 6 .. arp ., 'd 
it•-,_.,__ d r•m ..... 'ecmı Ün ın bazı ı ıırc b ı -...,,__. pn dOnmUt. Jıl&car!ar a ltlrllği bu harcl<rt1 b m \"' tmltler'.ti• .. ~" nd ~ 1 h t 

1 kaçllUflarıbr. Bllfka bir ke.aimde, ara. İtalyan ve A!m n mUd fa .ııının a•~ ildcri gıir'ild ıgune, bu .11 ~ ~ r 1 ya ey a 
·~ ~ AV&§ dıııı .:>•an tıuaklar mUdaba•rs Y sınde dU§rca •n bu te. leıyı rla kene! . ine me<:burı me u. Ü İ 
~brt.n blrakuak •w;;ımuılardır. ıebbUBU ak m kalmıştıT. tkl harp nıyet venlerek ye~ne lfkreın E • 

l.i•ı:artar ~ cumarte.s! gtlnU 2000 gemistne ısa bet kaydedll:r.ı~ '"" bu ıı:e- ıa~ın getiriıdiı'hni yaunıtbr. g l ı' yor 
nı e Y-.. 'Yermı,ıerdı:. m"erde yangınlar çıkarı'-ıı tır. Bun. Bu eab.ıh, k"nı:li"'inc mı.ıırac t , U 

1101.dıok ~nde, kız.•lc cu Grcaıl lantan bir dcrhRI batr.ı ~ r ettigimiz inhı .lr ar umt m mu~u • 
P tl'el et ı.nn. gıden yoıı. kapamat l\"e~erin ru Adnan Halet Ta~pınar ha crı Be•=' A!1Jıamm7a 
&.chr. Twektn cenup kıyısı Uzerınde Tobruğa ~allmkrara.k dem şt,ir ki~ • Vlı ua om 
~ 11 gQn önce b\yt.k t.aarru~ ''erıe ttrjlm'• müdafa& - Böyle bir ~y )Oktur •. Ne mi• ce:\• 
la- ,, "ll 'd"- A..&:.a • 'di .:a_ yerı e ~·· ~ "-ııtıl "'Ptılllarmdanberl muharebe k>p!a.rmın at~ 1.e 4 tavy'l e t'l<lh& d•i. U\U ..... ~ü"rı· • ne U11: 

~-'*' wrette devam etnıl~tir şUrülmU&ıttlr. 1 ba@k391 setirild .. Şımıdl yaCJVoclar, 
. --...zuaı. Gnemll bir terak tıqara. 10 eylUl geoes Arno hM•a:ıe ıı:e•tsı \•wiyetf aydıınJ~t~k YaJSYl e-
~. Almanlar bı.ıada ,ımdi. ~ıları yUkl m k lızere ptmek c telere gODÜf"rect2' z,. _ 
..,. .. Cll8 ftl"lllit 200 tank kaybet 'balwıduğu Tolwutun takr\l>t-n 40 mıı 
-..u •• Bk miktar A1-n da eetr ac;ığmda torpilli bir tngilU: tayyanMıi
~. ~kaka, haNke • nın btlcumu neticeallıde b'!tD!Jftır G6. 
tbı.e tete'b"418 _..- AlmaDiar Dk aık m nın bUU\n ıtık!arı yanmlf ve b6'9'a 
'

11 
So9Yet ~ ıu ağa dl nizami işaretleri aytlınl&r.ml§tl . .M • 

f1ly°"1&r. rettcbalın blly!lk h r kmru 11e bllha._ 
lttt Oad mdbat"e~ıtf 11<111 2• ııaa.~ ı;a bUtUn kızılhııç hem, n-...~rl kurtll 
~ '9lıl .pMetle d V&4. eylem~ir nlmı~tır. Ölenlerin aılelerlne babu ve 
Mıııl '»t ... 1 bMtlıı Alma• h'.lcumlaıı tilmlfUr. 

T n •• J de Almaıllar lıatı cc BÜKRıı:şnı; ALARM: 

~ tir lıılrl zaptetı:nWerdlr. Sov Vl§i, radyosuHun bi.'d1rdi.!1ne ~~ ;:, ..... _~~="~iH aki:m:~ dün gece BUkreıtc Jkl de.fa hava teb-
- - ......--~-· likeai lş&reU ''erllmlştlr Birinci olan 

::. Sbır. Mman ~lllannm yak ' gec, yansından birkaç ııa.njye enci 
......__ -._ SoırJ'l9t korrı··•aııı l!ÜJlgC aoııa enn lklnct alArnı lH :.ıo dakika 
~ ~ 'Yermiş ve bU ııuretı flÜrmllfutr Hava baLaryalan faaltye. 

..... 1-flıyan Bil"SJ· lK>mba. t geçm)ftır. !kıncı tff\ilu lf&retl il. 
,,' ........ 'ukerler1 l\ze"lne dU e kinden JQ dakika 80!118 YWÜmiftir. 
'I' ... -...n Almazı uc;ak!erıııı 13 e:rıuı akpmı mw e• meçllal 

~ *7 lıtuı mencta4tır. tayyareler Bu g t aruiet U.rinde uc. 
a. ~ .... umanda.nlığı Novrosı muılar ve Bu ııar toprak•anna ı.ca.. 

Ankaradan veril n bfT" h bt-re 
bugünün icapları olarak 1Ft nbul ve 
Tn.kyadan memlckotln m el mın. 

takalarma kendi t.stekluil önd rilen 
bir kımm hal.kın normal gUnlerln aY

deti TUkuundl\ mUtkUlA.tR u r 
yerlerine doncb lm~ı için h k m c 
icap eden tedb r1er flmdld n dU anUL 
mclııtedir. Bunlamı ~rlerine ~eı1 ş -

irr.i bnh. 
i:-aı Na 
R :-fRkıtl 
tic: ~I 

Vali Aallaraya glitl 
tırHmelerı ve pan.ıus ııakıllerı ı tıı ya. v 1ı ve ıertı• c r~ JJüt!i 

...:p=d=ac&k==i§k=r==teMıılt=::z:edllm===tE'<l=ır=.===·I Kırder dun a.kflam Ankar.ıy git. 
-;; nri!tir. 

aa•aıaa ta" Yl~l 
Ak•m Vat!' İntıı&k 

l 9,ıG 20,M 'Q 
'4t ..... 1 ••ı ll&kkmda nıl...t b1r teb- '1iiz etmiflerdlr. Bir ~ tehirlerde-

~-Bunda •111yor ki: bava tehUkeaı ltanıtt "~· Bir 1 ============== .,..Jlf ~•tleı>ıı mj.kt&[l .mJlr.IM. ~alı v~ 

Va i Ank rarls belediyenin bUt· 
Çc açığ·nı ka atm k ı.1ert alına • 
C'!!k tt' b rleri, h"h ıh·ıtın tclliım 
&.bnma iti ve s:hnmizin iue va· 
zive-tt eb·a.fınd ala.ıca.da- ıtrln te. 
ma" edecek iki <\'tln eonra chri· 
aile «i• nektir • 

Erzincamla 
yapdacak Abide 

Türlt heykeltrwaflanne 
verileodı . 

YeDi E~İ!\08.YJ şehmwn JMrlıle • 
.. ~ yı>.ptm1a ak bü~k Erzin • 
can abid:slni y:!pıhnamnın J.:>;r 
'fürlt heykel tr~a havaleGi ve bu· 
nun i<}in de munlıuıran Ti!rk hey 
kcltrnşlar • r:ı.&'nckı. bir mw.ı.haka 
h(;lhnr..sı takarrıır etmiştir. 

lOÖ.000 l:iı'8.hk taheiMtt o an bu 
atide. munhasıran Tikk h~"Kel • 
tra8lanna bırakılan i.4't :büyıiJ( a • 
b.dc olıı.cakt11". ı 

Btt kbide ıç n Gwıel Sıııbat:ar A• 
ltademıeind~ bir jüri kuruıoıu tur, 
.iu .. min verdıgi ka.rera gorc rnUM.. 
b k.ı mi.lddeti dort aydır. M11sslıa· 
ka~·a girecrk olnıı sanatk3.r ar e\'• 
vciil abıdenin o~ da bir bü~ uklU • 
ğ.wnde bir maket ,.~recoklenl;r, 
Bu mıtkcller uzenndc birıııci lgı 
kazanana abiocnin ın'3S! ı.Iİ veri 
lecek ve ayrı~a l(.lııf) !ıra rta ikra• 
mi)~ ver le ~ktir. İkincllıgı k za. 
nana ;ı JO ''e u unculüğü ka:r.ana • 
na d 300 :ra kramn e ,.e ılc • 

Zing"1fir1 ct'rin15 bin 
/";ru• 

Zın~al şk'ketir.tn.m a •~ı-l81 Falk 
rtıuhlf:lıf umar. rdıı çe ıe üzerinde 
tr.hrifıtt yaparak "ırk t.J> 0.Rntao!: 
ban aemda IM.ılu1! n 
r{n kUeur ~ zjmınettn ge ınnı, -
tir. 

P"•ıttn muhakem 0 st"I,. dtm lkln 
ıwtr cezada ba.ı;lanmışt .. 

P'aık. unlan ~ylemfttir 
- Ben ne mak~ ne d tek. 

!erde t il tırif at ,,_,,ırm Mil-titr ~-.ft..1< 

Alt Qmar çelder1 böyte nftb! )118.Zdr -
·rar&k paraları aldı~ ~ ııt. '!akıattf 

ve anv.ıa ll'!rada iklşer ~ ~ Hre 
<*rak a..'dl 

Bu ifle'l'J mUıttlrlln om"'9t yaptık. 
V~Ma!' dil ıı.au blltl' , 
... dan eofra tlıhkl1Ulf> ,apaıı ... 

fett'fler dtnleniJDT=' ve m• MJceme 'ft 

ter fatı1tlerin ~lbf ~ ~ btr -9 
• , , a'• 

T tp T atebe yurtta
rma tc;'1actım 

---Y f!r lealmatlıgından bir inam 
ımırac,.-al~tlcarın evrak& 

geri verilıyot 

thh ye ' kiı.ktının ~rı: ım::ııde MI. 
1 ınan le) 11 tıb taıebe y11rtl•l'lllA bu 

ene gorülcn ta ep ve teh.:t.ellm lJ6olti!' 
ııene görı.;lnıeın kaaar çok oldlıı3ua· 

dro ıht.i,Yacmd9.ıı çM 
ful olan bu müraı;e.atlardııın ~a 
autr caat kab:ıl cdılmıycce#ini Wdlr. 
ml.§tır. Preruı p o arait eylWü.a J1111M. • 
l!inden eon.r yapılmış oLa:ı m\lraçaat • 

lar y pılmar:ıı add~uruı. aktR.. ,&Jn. 
ca bu arlh" kadar yaplimıı tılmı 

mür ca .ar da ıht yaçtac fa&la ol • 
duJıtmdan bunların aa bı lıu9mmm 

evrakının aduıne ba.;laıımı ln'. 

Eaaaen bu :.ene Ub !akQ.ı.e.ile -i 
'ıe cuu:rya yapılan mureca&tıar btl
tlln fll.l<Wtclerdcn fazla bulı..-nmaltta • 
dır. 

LcyU t1b talebe yurdunun t*ri . 
mlEde Fua P&fl\ tl.ırbc.'!I k&19ısın9kl 

meırkemıden bafka ÇeınberliUıfta bi
tirıcı Binbirdirektc ikıncl &yazıtta 

UçUncU. dördUncu "e be§11lcı. Şehz.a • 
delHıfllld& altı yedı sek z dokuz. " 
o uoeu f\lbe~r oldugu alde bu O'I 

blr bUyUk yurdda boş yer.erden d hll 
ta&la mllraca.at yapılma tadır, J'-akat 
aıhb ye 'ekı\!eU bu yurt}e. ı ıncm e-k 
ket lht,iyacma klfı gorm ' 4 m. 
dilik yen1 yur açılm :.mu n karar 
ftnDlf bı&lunmaktadır. 

--o 

Ticaret odaları vı bcf ıa 

ltan11nlarında tadilat 
Tıca:rct odaı:ır· ": tıcareı bor • 

S.'\SI kanun .ıı·n,çok es.kı •' • ·r.ı 
leri ihtiva ctmP~ nd,n tiol ..ır. 
ğ tirı.mesi ı<'ln 1s ınbul ~ı:ııret 
\'e Hn•Yi odastndan iı't·enen Pl'Q.le 
Yi hazırlamakta o an he et munt:ı.. 
7.am j~·:aı,•'arıca .:.:u:.u etntt"ktr. • 
dir. Yirmi beş kM:idet ibat'et o • 
lan bu heyet smıdi mevcut oda k~ 
nunun"n her mMidesınde ne gıl:i 
tadi la aptlma&: MilPJUIJllu oldugu• 
uu te-sbit et1i'Mlkt..-dir. Bi~ ma<l. 
delerin t~mmrt-n değıştin1mc!l1 YC 

illıve maddeler Y2-J)ılm88J zaruri 
r:öru lmiıştw. 

V~k~let.in istcğtlle uypn f)lıırak 
Eyıoı nih&yetine kadRr her iki 
ı•m_!enin tfctret v~iılctine ;:ön • 
dt'rflmdi aıttliiwT~rdk 

I nhiaarlara limonçiç4i 
aana geliyor 

1 ıı isarlar idares.nıın tt~ 
:-tirtmektc olduğıı !i:»Oll çiçejt ~· 

'-nns? ile im;.ı e•tiği ko~ i 
r.:n AJtdmiı: yolunun kquemırn 
öan gcnra e!an!I eetiriıltmd'iin • 
den kolonya dn. yapdamUIJlltS. 
Bu 3.mda inhiesrl,o.r i':!areei .,._. 
ta ç:ı:~nden kolonva y.ı,pmağa 
keT"Sl' vermiş. fakM letanbol eiw· 
rmdald dağ)el'rlı\ me.bz-.ı.en btt'laft<o 
nuı.wna rağmen ı\vanta Clteii • . 
t11etu ~ak ve hu i~iıı mOtcilaa 
!~ olan çingenelerle anlqmaa 
miihn bir rıcsele haline g~ • 
11. 

Bu sırad0 ~i.me~dift-r volu atıl. 
dığından t•aı adan hm.on ~ 
e!aJ\sı getirtmek itin t~l"·ıl.ıeı 
yapfmış ve bu teııebbüs muwfla• 
kıyetle neticcle~icztir . 

tnhmrlar um. m rr.. dürlU!\lne 
E;C'l<.n bir telgrafta inbisann el • 
p ıi~inin ~:ola çrkanıd ğI 1-il iir ı. 
mekte 1 r Gelmekte olan limon çı. 
ı;.eği ~!\nsı in ı·~n b:-!ta ~ fcne
;Jt ili ti ·ıı.cınz karc:;1' 1~'3CS\k kad fiT 

kttHeyctlidir --
~iracısını ö:duı en 4adm 
An B.l'&tlan haber verlld.ğ'iı>e ıöre 

Tabarınbarda çalqan ki ..l:JJı c:u.ızan 
e~d n çHcma.sı çın Ptıl mllnaki>§I 
aoııund& t&b&DC& ııe vurup Milren 
BG&kurt ma)laiJMIJHle ten: M.ahatjı> 
mubl k ı ı tı cttımllrml§b'llt lııulmt 
na gll'e dla ......,.da b&11*1ııııiltR. 

Tem ~ -'!k-~ Mltllk 
tan. ,.......,. ... _t,,... aw>••W 11-
CD"t• , ............. .o 
s.awr. ......-.. -t ....... --- t• ..... .....,,. ..... ,..,.,ır CUr:-lunıd 

bir lM'9f1 ~- """'.,~n•aı 1r4,., 
Jı18MAAt • a•'"M-• ~eD. lllra.. ... .. 



) 

> 

DtJ:KAT ec.lyoru:n, beledfye ne zaman yol yapmak ve ya t&ml' 

et mck hevesin-.. kapılııa. muhakkak kı§ yaklaşırken başlıyoı 
Bu yı l&r~a .. beri böyle ... geçen kııı. emektar YUkaekkaJdınm göyl 
u3tı . .nl<orU tamir edilirken, yağmur mevsimi başlamııı. kı~a çoktar 
merd1\•en dayamı ... tık. O aaırdide yoku§tan fnlp ~ıkmata mecbur olan 
ıar c:amu. ıarı> bata çıka inip çıktılar. 

• Şı:n'1 ı. fürbet!cn Beyazrda doğru, caddenin iki tarafı bağrı 

.eW! J r ).':'..ı.:.:ba havagnzı borulan det!ştiriliyor. Yo! tamJrRtmın. bo. 
ru koım.a ı ır..ı. kış aylarına rastlanmaaı acaba bir tesadUt mu? .. 
'Yoksa bun~ aıı bir hikmet mj var? •. 

1 d lf !•1:. bu tcsadO!U dcğl§tfrf?lek in§aatı muhakkak yaz ayla. 
rır.da y.lr.nak lazımdır. Yok, bir idare hikmeti ise, bunu da bir tarafa 
.. .:.-nk p " .t. ııyıarmda tamırat yapmak teklinde bir formill bulup, bu 
td:ıre ~Um•ctL~ı hatt.\ r•.d'atinl kökünden söküp atmak gel'('kt.Ir. 

nun .ı üç fayd:ı \•ardrr: 
ı HalK. ~ ağmurlu gUnlerde, tamir dolayı.sile etrai;ı kUmelenen 

top,.aklar ·r çamur hal!r.1 alm~ yığınlarının U.tUDden gırtıaA" na kadar 
c mura "r.:.arak atlamak g"zınek mecburiyeUııden 'kurtulur. 

2 - Gtınler uzun olduğu ıı;:ın tamir ıt daha kaa blr zamADda biter 
3 -- 1;.~aat. tamirat daha dlkkaUl bir gekilde yapılır, b1l4tan sav 

ma olma:<' Malôm ya sıcakta çalı§m&k bqkadır. tltrlye tltrlye, çene 
kemıkter' '!>!ro.rlr.c vura vura çallımak gene ba§ka... 

~onrn l:ı.lmcm ki, tamir jşlerl. bOru döşeme taaUyetl nlc;i:- geceler\ 
yapılmıyor? Gecclcrl. geniş miktarda amele çalıştır1p i§lerf biran ev. 
vel bltırmf'k, haıkm rahatı baknnmdan benimsememiz llzımgelen 

bir mesclı.:".lır. 
Halk, TÜrbeden Beyazıda doğru, kelleainı koltıığulıa alarak yürU_ 

yor. Boru değ~"t.lrmek !§inden dolayı oram tehllkdi bir mın:.aka oldu. 
Çünkü. ynn kaldınmıarm göğ{lslerı delindi. Etrat öbek öb6k taş ve 
toprakla dolu. Oradan geçmek mllmkUn değil. Halk, taııarın toprakla. 
rm U3tlinde sek sek oynuyor. Tramvay yolu da ölUm köprtUU." tram. 
vay, otobüs, otomobil, rQzgAr gibl a;eçiyor. Kar§Idan karşıya. geçmek 
için, çoıt :tikkat lbım. Yoksa insan abrett boylar! 

BUtl.ln bu hakikatler gösteriyor ki, §4!hlrcllik l§lerlnde, tııınlrat fa. 
aliye:Jeruı.de gece çalırmalarmı tercih e~k lAzımdır. 

Hlr nonta. daha: 
Boru konu?e.n yerlerin bir kısmı kapatıimııı. fakat kapatıııı.n yer!er 

yamrr yunıru, 'bir tarafı dUz, 'bir t.aratı ttım.sek, bir kenarda t8§lar 
yığılı. blr kH~de toprıık .... velhuıl c;Irldn bir manzara ... 

Bunla:- böyle mi kalacak? .. Bağrı delinen kenar kaldınmlarının. 
amellya t gfüen yan yol!ann yaralan dlkUip aanlmıyacak IL.I ! Asfalt 
pan!tmıı...'lla bunlar kapatılmıyacak mJ? 

Yapı:acak.&a ne zaman? .. ön Um Uz ki§, hsval&l' birdenbire bOzdu 
mu. bun·arr yapmak ı;ok gUC olur gibi gcUyor bana! ... 

Ne :.ıı.ran var değil mJ ! .. Çamurlara bata bata yUrUmeğe alı§kı. 
nız .... 

Var m1dır tozla, çamurla dohıu.mıt hiçbir aokak, 
Yok~ yapur yapaca llepel nehir ad.mı dır'! 

ı AEDnt 

Y efil bir havai lifelr İflfali bildiriyor 

LJ1ma famindeki Japon ~:ızc!cci. 

si .. Alfisyen adalarını i.şgnlc giden 
Japon filosunda bulunmuş. İlk Hı· 
rnç hareketleri hnkkınd:ı, gıızeıesı. 

n<', şu mnlCımntı 'eriyor: 
Sıs. tahmin edilemi)ccck derece

de :kesifti. Deniz, koyuycşildi. Sa. 
~uk \'ardı. 

Saat 21 dı. Gemı ku·u:rndnnı, ı.a

bıtlcrin toplanclıgı ı;ıılona beni de 
davet etti. İc-.kiye başladığımız za• 
man, kadehi knlı'• ' 'r ~ozlcrimin 
ıçfoe bak::mık · 

- Hayal ı;ı r •ııı~acak. 
sınız! 

Ded!. Bundan sonr.:ı güverteye 
çıJd!ık. Geminin b:ı, lnrnfındakl 
:zabitler, ·aın ız sond~jla meşgul 

'idiler: 
- :'ıO m<'lre •• <lıbc dokunmuyor. 

40 metre .• dibe 'dcğınhor 
ıı rdcnblre, kam ı:!llrÜndü Bu. 
nımızdnn 2,00(1 mil uzakta bıı

hınıın ilk nd ydı. Bir günıllü .. Gc. 
mimiz demir attı. Etrafımızda dl, 
diıter gemiler demir atıyordu. Bek• 
Jivonız. . 

Havada, ıbırdenhir<', yeşil bir h:ı· 
Tni fi.o;eğin yıldızlara doğru )"'Üi... 

se?aiğmi gördük. Biz, Jm işareti 
hel<lis-0rduk: Kar:ıl n ihraç Jınrekcl\ 

o an<la. zihnimde ı:izilmi' bir pl&u 
yoJ.;tu.. Hattô s;ze Miyley~eğim 
::'eyler hakkında. bile hlc bir JJeY dil 
'-Ünmemiı;tim~. Uildiğim birıey ''•r 
:ı o ıb sizin b:ı seyf\hatini7.e ms

ni olmak aı-ıusu idi. Herhalde g.t_ 
ın~n:~i önlemek irin birşey bulft • 
caktmı. 

Sabri bu söı lf'ri il}itince o ge
cenin lı:ıtmısı birdenbire hafıza 
"ıncfa canlandı. Rüz~arbra kau : 
!}an gül lm!ıularmrn hn),ltıcı ne
fest~ri ar:ısmdn ne müthiş ıztiraplı 
~natler g~innişti. Beyaz köskin 
mermer !'llitunları nnı .. mdn ~ 
se\gili bir k:ıdın uyurken o, ger; 
~ ::ı:ıtlere lcacbr g<'cenin ve yıldı7. 
laım :ıltmdn afesler ic'nde yanan 
nlnmr a\ uı·larile sıkarak deli ;ibi 
dolaşmr, <lurmustı'. 

!'i::ılıri <lnlı;:rntlı. Neden sonrt. ken 
dirıo ~elerek söze ba-,iıyabiM;. 

- Ümit bu işi ddd~n u<ıtaca. ha 
":ınlmıı~. Hntta !ôimch k:ılbinizde
l•i seziş ı .. abiliyetinj daha iyi an. 
I~ er ''e kudretini nefsimde Lec 
riibcl le tasdik edi) ormn. HakiL:a• 
tt>n inr;:tnl:ın duğrn ylodnn ı;: ~car • 
ı ınk için J :ır:ıtılmış.sınız, siı bir ev 
1•. :\~'I h!l~t:ı.n tılcı.racak, zihnıni 

ınm·nUaluyetlt y:ıpılIT ış. Anıerıkıı 

•oprajıua ilk ihraç.,. 
Bu defa, blı de. k:ıra~ a çıktı1-

Yerlu, yumuşak hir k:ı .. ı-ı örtülü, ... 
dü. Yıldızlara r:ığmen, lııh:ıf b·r 
şimal 5ecesi. Saat 23 ti 40· se~<· 
durduk. Kum:ındım, adC'I olduğu ü. 
zere. alnına. üzerinÇ!e "doğan el:· 
r.eş" resmi bulunan h<'HIZ mcr.• 
dilini ııardı 

Birdenbire, bir ınilrııl) öz l n:ı ıın 
ateşi, sükütu ~ırtıı. 8 lınzir:ın. :ı;11ıt 

5, dakika 40. Birkaç ı.l:ıkikıı • 
iki esir almış olan bir keşif kolıı. 

muz yanımıza geldi. Hu esirin pcl: 
parlak gözltrl. gür sa!.nllnrı vnrclı. 

Birinin l:islik çizmeleri, la helirıc 

k:ıdar çwkıyordu. Di(ir.rinin hıışını:la 
!·ere. sırttındo mr.sin ceket hulunu· 
yordu. 

Birincisi, 28 yaşındn\flı \'C h:ırp. 
len evvel. Postlnnd'rln ııllnr im:c;. 
lkindsi, ihtiyarca~dı \'e ev,el;e 
Pitsburg'd:ı aşçı bıılıınu)·ornııı,. 

Bunlar, buraya gelmezden C' vcl, 
Düç - Harbur garnizoııunda hullı•ı. 
muşlar. 

- Adada }\aç kişi var? 
On. Kadın yok. 

- Sizi burada, kim kullannor? 
- Birleşik devletler Aınerllrn~ı 

ç.elt.eek derecede güzel \'e nlımJı.,,•. 
nız. Ben e\·liya değildim. Onıın ·• 
~in utranuı:d& deli' diune oklum. 
Ve sonra tam a.nunuzıı nail ohlu • 
ğanu:ıa, beni isUı<liğiniz ~ibi lıai;. 
ladığmızr anlayınca artık beni iiz • 
me-k~n ba~ka ı~:'ııiz kıılmadr. Beni 
lımıek için oımıyan blr insanın i<;· 
mini lle\'giliniz diye söyled:niı~ 
Halbnki o İ4'min her harfi benim 
l.:alb'm&· luzgm bir demir ,:;i?>i dnğ
ı.mıştı. 

Genç kız itiru l!ttl: 
- }~"kat ben, bu iaml size t:ıi. 

) et ,·ersin diye söylememiştim 
.Cğlenmeği de ıd<landan gec;inne • 
mi)t'm. Sizi temin ederim ki bu 
ıı;ibi bencil hislerden h~biri o an. 
ıln beynimde <lolnşmn·ordu. ı;o;;1. bn 
iı.mi öğrenmt'k için ısrar etml!J: 
h:ıtta bunu emretmiştiniz. 

- Ben, sizden hakikati istemi~ 
tim. 

- Onu ~n stıe :.öyliyebllir 
miydim ~Sizin bu ha.ki'kntl sörle • 
medcn nn1am:ınız lazım değil miy 
rSi? E!'>Awn size ıı:elişim de He\'ı;tİ· 
m'n &(ık bir lfıulf'&j' "J8~,tma7. nıı~ 
Ben, size bütün mahrem dUşl\nce. 
)erimi e'TIH ., .. t f'h.,i•f im. Bütiin 
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Tc§llfiTil(p)O ~lUIOVt§llfD 
Cü nt§ly~tü 

baıJlık ,anındaki t.arlb çerçevNlnl c' 
llyerck gönderect:'k okuyucuıarun(j\ 
tJcart mahJ)et:t bal2 olnuyan kt2t:oJı 
lllnlan pnrtı!lız oeşrolunur.) 

Eulenm~ teklilleri: 
* Yaş 32. boy 171, &a'1§m, m 

gözlü, lstanbUl ve Aııadoluda bU} 
birer tuhafi~e mağazam bulut. 
ııimdi yedek subay olarak ukerltgı 
yapmakta lan bir bay; ~'J • 27 Yat 
ı mda, cazip, balık etinde bir bayal Topıavan: Muzaffer ESEN 

"Kuzinim de arasıra mektup :ra• 
zıyor. Her me'ktubumla ya bir çi
tek ya. bir hatıra va:. Bu mektuıı· 
ları :ıç:ırl•en duydui,"Um helecanı 

tasan ur edemezsin. (ııizd elinin 
lHlr:ıladığı bu satırları on rldn o
kuyorum. Mektuplanmlan derin 
lıjr yorgunluk 'e can sıkıntı ı ko
l.usu yayrlı)or. liu nıektupl.uı 
okurken onu odasında lüiı;ihı: 'alı 
ru:ısasm:ı dirseklerini dlll amış, 
camlan inik ı>encereısiııden vnıı
ralisız ağaçlaru bakark::n göriır gi. 
ili oluyorum. B::ına. anlattığı lıa· 
tıral:.u·' be:U se\ ı?,i dolu bir km•aja 
ı.tıyor. Kendimi Sen Sh·iten ozaı.
ta, Rom kı~,ı.-ırında kü~'1ik bir l•o~
de fnı-Ledİ) orum. Tiren rlurmu -
tur; ist:ısyondnn çfAJyonım, mel• 
danu. giden yoln tutuyorum, e\" 
gillmin c\İni görüyorum .•. Ayakla
r1mm ucun::ı b:ısa ba.~a. oraya giri· 
~;urum... O atesin öniinde, bır 
Jooltuğa. oturmu~tur; gece dilşmeye 
ba~!Jyor; oc:ıkb ale\li ~unnn odun 
i;lr etrafa hafif b;r n) rlınh:k do-
liüyor. Kuzinim, alnı efrik, atc§in 
y::ıv~ ~·ıı.vaş ~·ediği oduna dnlgın 
dalgın bakıyor. Kimi dii~i.ınttyor~ 
Belki de beni. Ya bıt lo.dar ) . .,_ 
kınında olduğumu bi'• .... eli? Fak&t. 
heyhat, yanında olnn hen dtl';a1im, 
ı;ölğem, daha doğru u ruhuıudur. 
fSevgili .k!u]m bu tt"Sst:& .ruhun du
daklıınna dokundurduğu öpucugü 
his bile etmelli.'' 

llıı mektup sahifesi lıe~·ecıuıh 
c;:1ibeli faJmt hay:a.lidir. De:lilanJı 
ç.-buc:ili h:.kikııte tlonüyor 'e lıc
men Pari.,tcki se\ ~i1i~indcn bahse
ıl.iyor: 

:.ge,·gili dostum, Pari te Kamil
le tnnr!ltığım iı:in iideta 'icdnn a· 
z:ıbı du:ruyorum. Onunla alfıka.n•. 
kesmeden lleni :ılı1myon nedir:' 
Bunu bilnthonım. Ona ao;l,ınır SÖ;)• 

fö•tC!'!c l\ad"r cln <'C a rctinı yok. 
1':

0

'rtsen onu e\ miyonım da. 1'11-
' akl Kanıi1<1e bir metres olma.l< i
~in icabedeıı blıtün ,11..,ıfhır vnr. 
Fnkat kuzinirnin bana Yerdiği' he
yecanı ''eremiyor.'' 

}'ak:ıt bu derin hel·ecana rağ
men kuzininden de hirnz alı\:;lı 
lıir lio;anla b:ıb~tme~teıJir: 

"Düsün bir kere, son mektubun
da ısmr)n benrlen moıfa galetel'eri 
İ~liyor, tu\alet model~ri isl~yor. 
'e bilhnasa bu örneklerin 7.e' kine 
u~·~n o1ma!lı iı:in ricn ecliyor. Dü. 
ı:iln hir k~re, ben, ~a.\'8111 Sen Sir· 
li ka(lm robnndan 'e nısnto!lunt1an 
ııc nnlarnn? M:ıamafjh ona :;~ni~ 
etekli \e koca sapk:ıh Pnris rno
ı.Jelleri' ;::ödcrece!;rim, y:\lnız im son 

hnlıri)e~i. 

iki Aıncrikıılı. lıtzr, hnrnknlarrnn 
götiirdüler. K:ır~ olalnr iızcrlncl", 

moda elbiseleri ve ı;at>kalan knr
r;nnda giymt>rnesi için ayrım rica 
edeceğim •• 

"Bıt mektubu "akın annene gös
tenne. O bu yazıl:ın müstakbel 
hir Fransız ısub:ıymm ciddiliğine 
n~·kın bu):ıc:ıktır." 

lhektepten J !iOntesrin 1889 da 
a:ıte~n ol:ın\k ı:ıkan Ana!ltay 
l 58 inci alal,ll iki'nci taburuna. 
tnf'RtUr edileli ''e Modnnn gitti. 

En gidi dü~üncelerini Liyon.e
le :ınlntmakta dev:un '?tti. Bir i
tin zamanında lm.zeııi'ııin yanına 
gittiğini \'e S.u~ rıinin ~anrııda i· 

Haber 'in bulmacası 
@ ı 2 l 4 ~ " 7 8 9 ıo H 

• 1--1-~-+~ı-+--t--+-t~ 
1 ....... __ 
lı--__ 
.. 
5 
6 
7 
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ı - Acıklı gliriinm,.den w;ıkıı 

fe)•ıketler (la~ lfi bir lcrkihin Cc'! ' 

mi), 2 - Bir nchat, 3 - Hutubcl, 
drunrn ü~tünılr.ki, 4 - O kcrniılın 

içın<lcdir fııknl diıi;'llle onun idıı

dcn S<'çer, bir rc•lk. 5 - Soıır,ıtl::.ı 

ckl<'ncıı parç:ının tersi, senede 0.1 

ıki defo eksilip tamnml:ınır, ns:ip, 
li - Bü~ tik Jılr 1!.ınnk ıınızııı genci 
dircklöruniın soyadı, c;ılgınc-,ı. 7 -
Arkalıksız bir çeşit iskenılr. ik:• 
meısiih. 8 - r"..Ski <levirlerdt ki ,,. 
knr:ı u lı:ıne•l, noı:ı, !l - J>udnk, 
tcpcmh:dekiler, 1 O - Y cdik.Jrrınıiz· 
den, ı<;ımııı!dırn, b:ızısı hcrş ·~ i y .• 
p:ır d.t onu bırnl·cımaz, 11 - llıı • 
distnndal<i bir cins lıüküm,Iarlı.;, 
Jıiiziicü hir mnrldc. ..._ 

rukarıdan aşağı: 

hirknç "l.if'' mccmun~ı. ılm arlar. 1 
ıln, sinrııııı nlılızlnrıııın resimleri 
'\ar<lı. Burndn, hlrkııc kulu annnn'> 
'edık. 

1 - Sı•rilc salıilinı1 .:-i.i c i.i b r 
hüklımetin l<'hnal:ırı <comi). 2 -
ı . .ocuk o'oıhırtm:ı) ı licmJl,crın••I' 
meslek illilrnı ct·11iş ol:ınbr (C'~· 
mi)' q)a, 3 - Topln:·ır., ıır:ııı•::ı 

(lekdir etme.klik). 4 - İplik huk
mc \nsılalarından, hir <'ins pe~ ıı.~. 
isıııin !ersi, :i - Cezir, wı<lir bir 
kndın ismi, O -- Sebep ,.c uno;ıır. 

hir l e.ınis, alfnbr·Jen iki lı:ırr ~ .ın· 

)trn:ı, 7 - Altın. kı5 lıolı1:rsi. •c· 
mız, R lc:l' yeni başln nn tccriiİ>e· 
sizler. ~ - Ekşi"e. rü7gı'ırın 'ür.i· 
~ üşii, (() - Tiiiyiikçr., iİ) c. 11 -
C:rri çcvirr•1<11k. pörii• 

Dıırıkıı bıılmacamı:ın hnlli: 
S:ıat 4 de, biihin müfreze. tepe

nin elcliind<' lloplandı. Kum:ınd:ın, 
kılıcını ~ekli ve iınn ıra tora seliinı 
kıımıındast ver<li. 'l'rampr.ller çııl. 

tlılnr. 
Kumandnn. Jıu~unun ı::e<'esi. mııh· 

ıundıı Ye harpsiz bir muhnrt-he k::· 
ııın d ı A ın n ü 7. ii1 ü yordu. 

1 - Kasabalıır. S, 2 - Al.ıbor .. , 
l'J•ı, 3 - Far, Lipari, 4 - ı\ın:ın. 

Fal, Le, :i - Te'lıs, L, K, L, fı -
Al, Hinın)eli. i - S, l\:ırrır. l\ııl., 
8 - Ilıtan. K:ıro, !) - A..,, Ynş, I., 
Ş, 10 - An, Fe'l'eran, 1 l - Seb.11, 
~:ırin. 

~~.ifin•fuin·ilffii.ü_~i 
r caza CWf&SWÇ AUZSOC SJQEZMPtCtZA& 

• 66. Nakleden: Mazaller ESEN 
kalbimi nçıruı;tJm. Tabii bunları ha 
tırlıyorsunuzdur. Sonra, sebebini 
hilmi'yorum. fakat ı;özlerinizde be. 
ni korkut:ın, titreten bir parıltı, 
hir manii. ,·ardı. B:ıoa söylememi 
mutlak bir surette emrediyordu • 
ııuz. Bu emriniz k~rşısında ı!lrn • 
mın gözlerime, duda'kJarıma top • 
lnndığını hissediyordum. Bana. öy· 
le ~eliyonlu ki' siz brı esran ora • 
!arda nı:ık bir kitap 2ibi okuya • 
caksınız. Veyn ben, ihti~anmı kay 
];ederek ıtize bütün :z::ıafJ'D'lr itiraf 
c.<ltceğİm •• Bir lahza aklanı kay • 
h~der ~ibi oldum. Ve i~te o uman 
di\ icli lq <lii,.ünmcflen ho ismj du· 
daldanmdan fırlAttnn. Yalanın a • 
rnmızd:ı hliyle ueunımlar a-:nc:ıı~ı. 

nı bir türlii dii~ünememiştim. Siz· 
<len bir l'l.vlılt bi'ı- Ukut miid<leti İ!ll 
trrim. Ö\'Jf! aanrvorihım iki bıı b'r 
:ı;\'1ılc zaman her Şeyin hnlli için 
kflfi g~lect"l<, bir ay içlnc'le her !jey 

olup b;'tecektir. 
- Bu bir ay ;çinde, her dakika. 

sı i~cnce çarkında geçirilen uzun 
!in:ıtl~r :ırasında ben:m neluıdat" 
rnuztarip olaea.[,.,nı hic mi <lüsiır:• 
müyordunıız ! .. 

Genç luz ba.."111 eğdi: 
- Henliz aşkınmn bu kadar 

lleri'n ve bu kadar bUyü~c olduğltn· 
dnn emin değildim. 

Ve sonra tatlı bir eesle de\'anı 
etti: 

- Sl:r.e !'!Öylediklerimin snmimi 
bir iti'raf oldu~na k:ı.niim •• Bir zıt. 
mantar, o kadar müteessir oldu • 
ğum günlerde.. Pen·ioin mUna.<oe • 
betsi:zliii yüzünden za,·aUı habam 
la ayni rUynyı görmüş, ayni ümj • 
rle bel bağlamı, oldnğumuzu öğ • 
rt"ndjğ;m zaman, ıııhnmfla, kalbim 
ele ~izlenen. doğan hlstrri göılerr 
nizd~n sıtklamak mecburiyetini 
duymn'ltmn. Sonra sizin brannı • 

evlenmek ıııtemektedir. IF K.) rt 
ken Sofi isminde bir genç lazla zjne mUracaat. 
.!leviştiğini ıı.nl:ıttı. Anııstay yenl * Yaş 30, Amt:'rtka:ı kaılejlnde o 
.!levgili~in<~n ı:u atJtfarla bahset~ muş. 4 ı san bilen, ayda llO lira 
mektedir: zançlı bir bay; tah~ll yerinde. o 

"17 yaşımla çol• güzel bir kız. boylu. balr:<e tıııd • E.an~?' bir k 
.Baha.-;ınır. nnmu.;lcarnne imzanı!· evlenmek tsteme {tedır lM N. » 
m1~ biiyül' bir s~n etj ':ır. A \'I'h·a remzine müracaat. 
bir e\' kadırunın bütün nıezi~ etle
rine ı.ahiptir. Pi:ruıo çalıyor. 
Kon uşmaı.ı en sert im) nları 
yıunu5atae:ık \ t• <.-n 'alışi h:ı)" aıı
h.trı köpe".ıdeŞtirecek lm<lar tntlı." 

lı.ni hitip de aynhrken bu gen:; 
luz iki tatlı tebeıJısiim ara ında 
kendi.;ini "U sözlerle uğurlnmışh · 

- Siz bizim ::;ibi can sılacı mnh 
lüklann ara<omd:ı. bile gönill ~. 
14mdinnesini brten zeki bir jn .. :ı.1 • 

iş ve işçi arıvanlcn. 
* Lisenin be§incl ı;ını!.ida okuy 

ve çaresizlik iÇinde taluuıtn bırakıxı 

Uz re olan bir genç; öt eden ao 
lan ve gece saat ıo a kedar bof 
tokluğuna r,;alt~mak LBtemtktedir 
ki yazıyı da bilir. .MekteblDe deVf 
etmek şartlle loka.nt&ar<1• garaonl 
ve bula§ıkcılık dahi yapmafa hsP 
<11r. {Y. Bal 412) remzine mUracaat 

Delıkanlı nvJfe-~iııc ılöniince im Müteferrik: 
sınız. 1 

mara b:lş)adı. Sözde kumarı nz o- :f. 5.6 od:ılı, kalöri!erıı veya ıraJI 
lan sub!ıylıl\ m3:ı.şını nrttınn.ık i· ı ri.ferslz, aydınlık bjr apatı,ımaııda " 
çin O\'nu~·or<lu. }'nknt l•az:ınmak • ra.lık dairesi bulunanlar~ Anka 
tan ziyade kaybediyordu. mulınlıı. caddeııınde TUrklye eczaouinde Al 
rı da kumar gibi ihtirasla e\ i - Neşete müracaat.lan. 
yıınlu. Buna. mukabiJ mesleğinden ~ EmintlnU Balı~kap. ~ 
hiçbir ze\ k d'lymu} or-lu. Zaten caddesi veya CağaJoğlunda. Lkt ile 
aı.ker olu<1u ıb J:'lf'sle'"• k:ırsı <lu\• dalı. doktor muayenehaneB'l yap.mat'! 
duğu sevgid.en değ:i~- pul:ık s~· eıve~u bl1 dalresı ouıunanıar' 
bay ün.iformasrnm eazibesiııdcn ife '•Doktor .. remzıne mUracaatlan. 
ri gelmil'ti. Llr><Sü hi~blr z:ıman :(. ly! kullanı!.anş Zaya dllrtı'..rı 
eri~miyeceği• )iiksek zevkleıı ih • antmak lst,ıyeıılerlıı iııted!ıtlerl flya 
tirasla (jzliıyor•lu. Bu sıkı , e nıab. dUrbinJn evsafını (Dtlrtıın' remzı 

n.miyetlerl-0 dolu hayattan Jmr - bildirmeleri. 
tul~nğı günü ..abrrsnJıkls beklı· 

yördu. Amirlerinin nasih:ıti u~-r:ı • 
ılığı irili uf:ıklı C('28.lar onu us • 
lanclımuyordu. Kıtnsmı alM•l1 bir 
zabitten daha kötü idare edi'yor • 
du. }~rlerinden ut:unyor. onların 
karsıor;ıncln c;es!1'i bir tiir lü yiıkc;el .. 
temiyorihı. Fnknt bıı hı?Cerilt iz 
donım karşıSmda ~aynnı <li'kk.ıt 
htr .. oğukkanhhğı \8f'1ı. iyi bir 
nioınncrydı. Arkacla,ırıın elincle 
tuttnğu bir hedefi SO aclımdnn 'c 
~ üzlinün bir t.:izgi-;i titremeden 
re\ oh·erle- 'nnıyonla. 

h<t ~mTRt.:SI 

Aldı ın12: 
(Ateş 6) (A.G.) Ba.htsız) (Bulwun.
(E.N.S) (F.D.K.J (Kaynak) (Kar~ 
(IAlo 11) (Okur) (M E, 49) (Nadi4' 
(P.A.) (2 R.U) (S.A.E.) (Sa.miuıl 
(Okur) (T.A.l 

rın go:r.etecilerinıler. birisi" bu b 
p:uı~ ol kızmılnn bahS<'c\uken ·•tıı 
gozü J.bonn, ö~cl.i l\tadride t>auıal 
garip bir ma.h1ü~,. tabirini Jcılll 
Ul~'Ol'\.lu. 

Aııa.:t.ayı tam.'\ffien avucunun 
~ine abn olan Valerı ise 26 Y• 
fln~nyılı. Piy:ıno clcrsi 'eri~ ord 
Zeki idi ku\\ etli bir lniltüni 'ıı 

1800 yıl ılktesrin ay:ıncln ı\nas• 1 dı, Il'r ~kş:ım Şnrboniyer ~UiDO 
t:ıy J,iyon:ı ~)c1 i \'e hir mil•tnr smıda genç sub:wla kar!'Ylıt."mı 
\'ıllhon <ılı~ okuluntln rnülha'c otn.· Her p,;._ı birilıi'rini gcirUr gönn 
rak e:ıhstı. Ana~tav her yerde ol· l,Mmma benzh<'n bir askla ,ur' 
rluğu ~ib; bumıJ:ı dn tenn hir srı. clular. tJ,j 'als, birkaç 1nth keli 
lıay olarak tanımlı. t~stl:?ri hale • I me, lıi'r il•i şııka. ze\ klerinin bi 
1.ında fen,, not \·er<li=(>r, Zinı. gen': hirine :\tlımı olm::ıc:ı bu sevgiyı 1" 
"ub:w l-:ızifesine tam Hıka\'t (fa\ • lcdi ve her !khi e' leıımek karat1 
ramyor. mnin etmi kull:ınnmı~ or, nı verdiler. Kızın annesi duld 
hiçbir hııcıusta l"De.rii ~öıctcremi • ~enç sub:ıym lcızmı almak i'Ste 
yor, tnlimflcn, vazlf"!<len ,.no;m;ılc şinden nıeıııııı.;n oldu, f,•ltat Anıt' 
k'n rır:,at :ı.-ıyonlu. K:ıclm \'C ka· ta,·m 'iUb:: lık nmao;mı k•7Jnln 
n1ar onu t nm:ımi~··e o~ unealc et • n<İetinc küfi görmediği için e\·le# 
nıi~ti. melcrhıc rnn olmadı. 

Delikanlının JJivonrla. iki metre• An:t.,fııy dul kadının bu •edd; 
ı.ı \ıırdı. Relkur tiyatt"Osunila flnn· zerin<" J, n 1ini ~enilmb P.yıu3 
'"td~n Madlen Gozznle!I iOJnıindc Tekr:ır ':ı1.!fe.;ine doıı<lU 'e <lU 
hir l.;n:ın ·ol iradını ,.c \'ııleri R. ı,iınmeyc b:ısl:tclı. \'n.lerl tok he 
i··ınlnde blr Fr:ınsız. lsp:m,·o1 ka· ~ıına g-lcliyordu. Askın µ-özü 1'ör 
Oını kazandı~ı blltün parn~·ı Anacı· <liir rler'er. Do;;ru hir sfü. \'alt 
tına , ·eriyordu. Fransız ka<lıııı (lıt ri çok ~iı1.cl hir kadın değildi. g' 
bUttin ka:rnndıt!tnı t\na«nym .. ıın- merdi. tombulclu. hattfl nrkasml 
ritn alı\·ordu. T"'' kif1 J!\in\lnde f'r~ pflk lmfif bir (l<" ı,n.uburu ''nrdı. 
binden· çıkan bütlhı mel<tııplar o\n'\st~v mn -ıflbiyetİ'li ur.ut'!\~ 
Pmn"n kadınmft aittt. ?<'in M:ıdlcn Gonz!\1e<ıc ha.':'-urdl 

t!iipnn\'R.]t d:\.!'l<:Öz nnl'n'• 18 ya • raJmt hu ılt\n .. öılin bomboş knf 
şıudn idi. B?l' ı:lirU te in<ı::ıtıı Çe • sı genç "t1b:ıvm ze!;asma \'e lıt!( 
ken, fal•:ıt ı;-:tbuk vorttn hir "'İİZf'Jli· sine <'cH•p Yercmİ\ ordı:. Onun 1 
ie ııınlikti. VUrwlnncla btr J·"n'nn cin Anastn-ı1 \'nleridcn lrnla.v ko 
Çe\ ildiğ'i olan bu l<mlının kafi! ı lny \ :ızı;eçeme<li. 
lıir bebek h:ıfa<ıı kııdar hostu. ~" 

r.:ı, beni çi'rkin lmlmaım:ı rağmen 
hen &İz~ m:ılik olnınyı z1hninıe 
l.oymmıtıım. Bu çarpıo:marla muza'· 
fer o•rn:ı''• bu ~a~·erne eri~euilmclc 
iı in lizımgclen ~ylcrin htçbiri'ııi 
ilımnl etml~·cccl<tim. Çıl~mcn bir 
fıkir zihni'me sa,lanmı<ih; l:cr.cli 
kendime: "Beni sennec,ini i~ti T'•J • 
rıım. Ve m:ulenıki aşkla ı<;tırnı> 
knrd~tir. O halde onıın da benim 
~;"!Ji muztnrip olması lli2rrndır. Ilir 
~ün mutlaka diz üor;tU ~elip ben • 
ılen ar i<ıtemeli, bana r;<'ktirdilde
ıinin oezasmın -:C'kmeliılir,, diyor. 
durn. 

Va.Jmcı1'ta ,.e daha sonra b:ışkn 
yerlerde söylenmesi 15.zımgelen 
~yler ha1dtıncfa mUspct ve karar• 
la•mr~ bi'r fikHm yoktu. Ne söyll· 
~·ece.ğlmi hilmh·onlum. llnttll bıı· 
Aln bile siSylediklerimfn benim ağ
ıwn(lan na .. 11 ı;ıktrld:ınna şaınyo • 
ram. 

Sabrinin çehresinde henüz nnu -
tutmamış ve !"brnbı dnha t'ti'nme · 
mi' yaralann sızlamalanm fluy • 
ınttktan do~ bunımıftlar belirdi. 
Bu, bfmz da duynb,n Acı ili! mü • 
knaıılp bir kin, bir hiddeti an<lm. 
~ordn. Sonra: 

(Dr.tınmı rırı' 

- Demek heni zoı la. söyletQl.F 
i'~in ban:ı. dcirna her fn atta ıiJ~ 
'as iniz ol<Iuı,,'llmu hatırlatmak~ 
rt•k;ıınıcdiniz ha• •. dedi. Hatta 1 
hlın bu sebeple brnim artık ;8Pl 
&anılnmı)ucıı~ın d:ı yil:ı.üroe ka 
t.ı,ylcmdlctcn <;ekinmemİjtiniz \i.t" 
nıi! Sır.ı ı gclrliği jçjn sbylUyo 
rmn, si.7.io de kendi h esabınna çof 
l~ilnalıkfır oldut'1Jnuz dakikalar vJ!; 
tı \ e ebe1ı, hep siz, yalnız sacli' 
ni:r.. Buralarını lütfen h•tnUY• 
nız. Ortaıfa ı;izlenmet>l nıUmkiln tJ' 
mıynn J oe:ımıın bir hn.kı"'kat ,,,_
o d:ı <;izin, kalbimle. za,·a.Ilı ıön 
liımlc müthiş surette oyun oyn,
dığınııılır. 

Vn1nii bundan şikii~ete ~ 
:. ok, zira artık nsk.ın hir o~ 
olmadı~rını nnh1•a.bilettk bir vl'f' 
gelmiş bıılundoğumu anlaaıatJJ' 
dım. }'akııt huna rağtuen b~ 
lıuıli eler karı.ısmda. bir ,ocak ~ 
dar zayıf bir budnla "-dar un 
ılaldkalar geçirdim. Çak mtırat 
çektim. Fakat zaran yok. JK.aetJ"" 
ki muzt:ı.rip olnınmr istiyen si'ıdi 
nlz, bu auretle arzunuz yerine gel' 
ruiş olu"Vordu. Artık müsterih ol" 
bilirsiniz. 
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· n geril ları 
hakkında 

hıraz malômat 
Çankayşek Çıninde, askeri çetecNik, muntazam bir 
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H A B ~ R - Ak5nm Po!lasr 

TARİHi ROMAN 

13.80 Oyun havo.Ja.r., Taksim ve TUr. 
kUler. 18.00 Program ve memleket 
eaa t ayarı. 18,0S Radyo salon orketı. 
tıı.rsı. 18.45 Fasıl heyeti. rn 30 Mem-

YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

• 23 ... Snç lıi'l>ımı 

birinci 

leket saat ayarı ve Ajana ha"berlerl 
10.45 Halkcvlerj Folklor saati. 20.15 
Radyo gazetesi. 20.45 Vloloruıcl so~o 

la.rı. 21.00 l{onu§ma. 21.15 tspanyoi 

... .ı.t.uk aulıilc inden erıı .. k olaml< bir ı 
t•i \'ardı: Bedrett,ln 
Hac_.r onun vücudunu ortadan kal. 

ıracak olurı;a, Ozbek ölıHlktf'n onra 
. \lııbekler) ı>nltnııutı tıırlht• karışnu .. 
•iacaktı. O :r.am:ın Azerbsyı'Un eyn • 
·tlorı parı;alannr.ık şunun bunun elı 

uı geı;ecek ve Hottr roıuun tam ma 
ı.ısilıı t>yııa mı olacııı ktı. 

fehriı ınücınm !'ahir Kalkan bit 

,ıln Bedrcttiııj ı;a;:uıtı: 

- Eger aml"ıınl:ı günün birinde uz 
. ı.,mırn ihtimali yoksa. eb'l'r gerı:ektcn 
ıııun ycrlnı tutınnk lı.tirorsnn, san11 
ı n de ;) anlım cdeblllrlm 

Dedi. Redrettin ou ı(onuşmada. 

ııemnun oldu. Tnhlr Knlkaoıı: 
- Hen lkı ~ U:dll bJr adam değilim, 

Jı•dl • B:uıa yardım edeHen, seni ya 
mnda vezir olornk alıkoyanın. 7.nteıı 

: enim de ııı?nln glbı zf'kf ve alcıllı bir 
~·edre ihtiyacım vardır. \ ıncanıa ge. 

lince, o artık bonamı1Jtır Kadm ' • 
içkiden ba!'ka bir eey d'lsllnmOyor. 
Halk Jrendlslnc1en nefret 3dlyor. Ata. 
fanmı:ı:m şl"renı batD'alıırına ııay~ 
ı:öatermlyen bu adama yurt !~inde 

boyun lğerek bir klşf vana, o da Sc. 
Umdlr, Tebrldller lldıılne de ı~net o. 
koyor ve onlann tekrar 'febrlze g"''· 
ml'llllnden korkuyorlar. 

- Btr ıenlnle blrlc,jrllt?", onlar 
'.l'ebrlze ayak atamazlar. ';lebrln mtt • 
dafauı ve kapılan benlm ellmdf'dlr. 

- O halde yarından ttlbal'en hemen 
1'4' başlıyahm ve neler ynpmnk iste. 
dl~mf7.I halka Uftu ~Hm 

Tabir Kalkan yortııe•erHğlle tanın. 
mı, bir komutandı. BJlhaasa Rnn defa 
ı;österdlğl yararlıklardan sonra kefıdl. 
nl halka daha çok sevdlrmlııtl. 8edret 

tine geljnoo, Özbek.in ııef~t \'f' zul -
münden bezen Tebrlzlller biç ııilphe 

) ok kj, bu genç ve faal prenslıı etra _ 
rında derhal toplanacakl&rdı. 

Ta.Jılr Kalkan o gece cloatlarma me.. 

•·len açtı ve: 
-Azcrbnycaa lıtfkJlll utnmda nö 

ıılimkün~ yapacağn. Her ,eyden Gn. 
-.. lledrett1nl prensliğe ~tJrmelfyt-r., 

:edl. 
'!'ahir Kalkanın teklithıfl 

1 
bir fert 

.u~ı gelmedl. Herlteı bo haberi ee. 
inçle karııtadı. 
Tahir Kalkan erteel gUn blyUk cı& 

mi meydanında balkı toplayacak ve 
Bedrettinln prenııllğlnl llftn ede<:cktl. 

1.'ENI PRESSİN TAHTA 
OTURACAÔI GCS ••• 

Camı meyaanmda bUyUk bir kala-
balık vardı, Herkes seviılç ve ne:ıe 
içinde söyleniyordu: 
"- Tahir Kalkan acaba neler .Oy. 

lJyccek! '!" 
•- Ben, onwı söyijyeceğı ,eyleri 

blliyorum: ÖZbekJn yerine Bedrcttinl 
geUrecek.,, 
' '- Yaoaam BedretUn.. yll.f&&ırı 

genç ve kahraman pren.ıılmiz,., 
Meydanda toplanan kalabalık o ka. 

dar arlnu§tı ki .. geçecek yol yoktu. 
K.adm, erkek. genç, ihtiyar herkes 
CAml meydanına koııuyordu. 

Tahir Kalkan beyaz atına bindı ve 
sur!arın önUntlen geçerek. yanındaki 

a tlıLarla beraber meydana. doğnı iler 
1edi. 

Yollarda toplanan yerlller: 

- BiZi sen kurtardın. Sen olına • 
saydın, biZ mogol çizmeleri altında 

ı ıuı.r Kalkan meydandaki binek ta. 
§1 Uzertne çıktı. GUr sesUe bağırdı: 

''Yurtdn!Jlarım ! Sld buraya topla. 
mamm sebebini anlamıı;ısınızdır. A. 
zı?rlıayc:ınııı ldarcı.j lmdi.}e ıcndar 

bir \ezlrin clindt>ydl. Özbek kadın ,,·e 
ıçkldeo bnıımı knldı.,p yort ııııerU 

~ E® 
ller ec;r,aııeclc n tılır. ----------------

" Or. ıbraiıım Denker 
Balıklı Hıı,.tanr-.aı uıuıııı ... Mı;t.-. 

1118Sl!!I HPı &:fiil !<aal I.~ lt'O <tODfli 

Beyoğlu . Ağncamlı :ı.nım::ıtğu<-ı 

rncıııeııı ÇöplUk~ıınır• 1okak /'lo'n. IX 
reıeton: 42468 ~~t:Zlll•~~m~ 

• mUziğjnden örnekler (Pi.) 21.30 Ko. 
r.U§ma. 21.45 l{J~lk TUrk mlWğt. 22. 
30 Memleket saat ayarı, Ajans haber 

leri Ye Bor.salar. 22.4Ci. 22,50 Ynrmk! 
rrogrem ve ltnpanış . 

ZA Y1 - Kadıköy nUfus d:ı.lresinden 
a•dığım nU!us cUzdarumı 'kaybettim. 
Tenls!ıı! alacağı:oıdan eskl.J'nln htikmü 
yoktur. 

Sala.hattin Karlı (17076l 

rnl· gut olamıyordu, Hu ldnre 17Jlk v • 
tedtlr,;lzllk yüzünden Tebrlz kı~-n aı . 

ııuıı.da Uç Kere mogoilıu tarufıııd:ın t 
ımıhrıı.arn ve tnz) ılı: edildi HcplnılL 1 
7a.rar \C Zİ)Bn gordük. Fııknt.. bun • ı 
d:ın fazla tnhammUlUmliz. kalmadı --------------------------------

Hu !if'fahntc ~.lhnyet \·ermeyi ve Öz.be ı~ım~~~[f~~~~~Fi!m~~~~gca11•••11 
kin ~erine ~ cğPnl Bedrcttınl gctfrmı ! 
J ı dU:11iD0;) orunı. licdrcttfnl hepini• 
tanırsmrr~ O yurduııu &e\'er, nıllletltıi 

SU) ar, uzağı görür, çalı;<1kııo \'C alullı 

bir gcııçtfr. Eğer siz de beDlm gibi 
dÜ!jUnllyor ve gelerek tehl!kelerl be 
nim gibi yakından göruyorsnruz ~ 
ojrliıl'llP kPndl~lııl Atabeklerin &onun. 
cu oğlu olarak Öı.beldn yertnc geçlfe. 
Um. Umuyorum ki, Bedruttın, balkın 
yani lzlerln ı:-östcreceğln!z ıtım:ıda 

JAyık bir b:J§ olduAunn çok kı!l8. r.a 

manda 111bat edccl'l<tır!., f 
Meydandaki blnı>k taşında eöı: ııUy. 

llyen Tahir Kalkan.'I. ilk önre Ta&kent. 
U pir cevap 'c.rdl: 

- Ben, lıtendl heııabrmıı bu teklifi 
kahul ediyorum. l'&psm lkdrcttln ... 

Meydanda toplanan blllJerce in :ıo 
hep hlrden bağrı tılar: 1 

- Biz de kabul e<GyorJ:r Ondıın 

baı1ka baş istemtyoruı;.. l 
Tahlr KııUı:ıın balkın bu CO!lkun 1 

zahllratı kaf8ı9mda fı;zl;ı blr eey ıMİl . 

temek lııtemedl. Gözleri~ Bedrettill ' 
aradı. ı 

lla!k arasından bir eea yükseldi: 1 
- O baldo hep birlikte )CZll pn:osl .

1 
mizln klS,kUne gidelim. 

Tahir Kalkan kalabalıA'Jn önllne gcı;: , 
tl. 

Şlmdl meydanda toplanan halk lr:Ut. 

lesi müthiş bir akm halinde prenıı 

Bedrett)nlıl Jr~kllne doğrc lleflIYor . 
cin. 

BOO.rettlnl o gün (Atabekler) tahtı. 
na oturtacaklardı. 

BEKLENlı.MlYEN BİR FF.Lı\KET 

Bcdrettlnin n~lnn !i6lin!) Jçlndc 
koJU§tnlar: 

- Gen!) prenslmlzt Atat.ek tahtımı. 
cıtnrtmağa geliyorlar. Ker-dlsjne müJ. 

dellyellm. 
Bo ııırada Bedrettinbı gördcııl Ha -

cer af lıyarak ldSşkün alt katma ko,. 
tn: 

- Felfıket ..• fel6ket ... efendlınlr. öl. 
dll. 

Upklar blrdcnblrc ııaşırdılar. 

nedıf'tttn o sabah uykudan uyan. 
mııı, kahvaltısını yemiş, hattfi bir "· 
rahk bahçeye ~ılcnrak, çok sevdlğj 

ku!jlanna kendi cllylo yt>m \'erml t,i. 
Böyle birdenbire naııı! oluyor cin. ülil. 
yordu 

Bedrettlnln sadık kölesi Abdullııh 

ile vekilharcı üst kata çrktllar. 
Abdullah, ağlayan HaOOTf' 1JOrdu: 
- Efendlml11 ne 7.aır.an ölrlll f 
- Blraz önce. 

r. iŞ BANKASJ 
' 1· ASA R R Ut 
HF;SAPLAR 

ı U•lncltc.şrlo 

r<eşldesfne aynlar: 
tkramtyeıer: 

l adet 1000 llralılı 
l • 600 • 
ı. 250. 

lf • 
10 .. 
ıo • 

100 
60 

2!I 
10 

• 
• 
• 

Afyon Vilayetinden: 

Memleket hastanesinin senelik ihtiyacı ols.n (52001 Ura. mub11.mmen 
~dell1 eczayı tıbbiye açııt usulle ekalltmeye konuimuııtur. 

!halesi 25 ı?yıUI 942 tarlh!no mUııadlf cuma gtlnU sa.at ont..e§to Afyon 
dıılm1 encilmı?nlnde yapı!acaktır. Taliplorın liste ve şartnamesınl görmek 
Uzere ts'anbu! sıiıhnt mUdtirlUğ{lne ve ihıı.le gUnU de 390 lira m..ıvakkat ttı. 
mlnat akçı?sl veya. banka mektublle birlikte Afyon daimi encUmeııine mu. 
racaatlım ilf.l.n olunur. (10028) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hıfzıssıhha 

Mektebi Satına) na Komisyonundan: 

1 - Refik Snydam hıfzıssıhha mUesııesesi memurin npartımnnındn. 

m~veut pe'l~erelerin takrlbıın 220 metre murabbaı tutan Uıtorle.n l!ÖkUlerek 
- abahle)1n bir oe~·I yoktu. nu tamir ve temi.zlcnlp bo~·· ndıktan sonra yerine takılm.."lsı açılr eltsl!tmc:;-c 

ant ölUmlln s00cb1 ne olablllrT 
konulmuııtı:r. 

- Ben de bllmlyomm. Öldllğli 7'.8. 2 - K~!f bedeli 1000 lira ve muvakkat teminat 75 liradır. 
man IM'n taracnda çlçekleı1 uluyor 
dum. Jşlmı bitirince odasma d!i~dlim 3 - Eksııtme l.10,9!2 perşembe gUnU saat J ı de mektep' il müteşeklt~ 

Bt.~ ı;o.lma lr:.mısyonunda yapıJacnktır. 
\c kendisini böyle hareket tı. buldum. 4 - Talıplr.rln ehliyet \eslkalarlle blrhkte mezkQr gUn ve saatte h'l 
Boylu boyunca yr.rc uzanan, yotıJ or. 

zır ~ulunmala.rı ve p.rt,nameyl görmek ve muva.tkat teminatı yıı.trımıı.k il. 
du. zerı? daha evı.·eı komisyona mUracıınt etmeleri. (997 ) (782C) 

Abdull:ıh yere lğildi_. Of'lilmnlınrn , 

kalblnl dinledi. AJaklarına bnktı: i ===============================;-
çiğnenerek can verecektik . 

Diye bağfl§arak, Tahir 
.. ıkııılıyordu. 

- Zıı\'nllı tnllsj~ .. Atalıl"ldrrln tacı 
vnıkanı :;.nl ftillllıetln sarsıntısına uğrıynn ev 
.,.,.. ayağına geldi ama, gi."mek nM.lp ol-

fıalkı nğlnsıı> b:ığırmağa başlanıı,tı 

la \'urulmuş gibi sarsıhlı. nedrettlnin 
ölUm.!ııden ~. müteessir oldu • 

Tebriz o gUnkU kadar heyecanlı bl. 
•un yapmamııı ve g!irmeml.ştf. 

Bu Rrllda kala?alığı yaran bir uşa. 

ın arkasından iri boylu bir adam gö 
ı ündü. Bu ıullll toplan Uya ı,:alr Rıza 

ci:ı karı~ıyordu. 

Şairi görenler: 
- Yapsın Tnşl{entll şair: 

Diye haykırma •a başladılar. 
Şrı!r Rl7~ ~- Sevgilisini zorla elin I 

den aldığı için - Selime \'e ona mey. 
uan 'icrcn özbekc kızgındı 

Taşkentli Şair: 

- Bugün yeni bır prcna scı;llcc«'ı·. 

Camı nıeyd:ınına sen de gell 
Declikll'rl zaman, şnjr bu tekilli 

.!erha! kabu! ctmlıı \'C T<ı':ır zde böyJc 
bir dcği,lkiık ol ıeağını duyunca li.deta 
çocuk gıbl scvlnıı:ıııv. 
Şalrm (Ata bekler) bafledanma bu. 

•umc:i 'ardı. 
- Kınim yeni değildi. fnka.t oz:u. 

unutur gibi olmuştum Scljm k!:ıim1 
uyandırdı. 

Diyerek iter yerde Özbekln \"Czirinı 
t.?i'i.aı eder dururdu. 

'9ir Rıza kalabıı.bk aruında • her 
kes ~bl _ bekl!yordu. 

mndı. 

Diye öylendl. Redrettlııln \'licudu 
hrnu~ soğumamıştı. 

O, hf-lllytll ki yent ölrnl\şt U. 
llıuıf>r: 

- Tulisl7. olıın o değil, benim • dl. 
yordu - Tam rahaı oor.ceğim zaman 
onu knybcttfm. •e yazılı bnns. 

Abdullah, eft_:ııdlıılnln ilıRrlnc bir si. 
·eh be'.ı: örttl\. 

- lukaddcrata boyun iğmclıten 
başlıa eUmlzdr.n ne gelir! 

Bu sırada oamı me~ dnnn::dan kopup 
gelen hllyült bir lnsıuı kal~tınlığı nr.d. 
rcıttlnln kiişkUnU ııurmıştı. Uinleree 

lnııaııın: 

Bedrettlnlıı kblesl, Tl'hrn komuta •• 
hının yanına eolrnldu: 

- <trnç pttn111m1.ı: blmı. 
dtnblrıı ölmü .•• 

Diye blldl, Farla bir ,. • 
nıcdJ •. hıQkırınu.{."1\ b:ışladı 

Tahir l(nlkıın şıışnladı: 

öoce bir 

Stİ) Uy.- • 

- Ne diyorsun, Abdııll .h? Bedrct. 
tini luıyıp mı ettik~ 

Abdullah poeuk gtbl ntrl.yordıı. 
Tnhlr J(alknn bıı bııber • tnannıuk 

fstemcdJ. 

- Bedrettln nl'rcdcl' 
Ulyc bağırdı. 
, .. şaklar ~ol gösterdiler. 
Tebrjz komutnnı ll t'.kl\hı <'ıkın en 

_ Yasasın 3 c-ıl prrnsimb 

tin._ 

Bı'dret. cariyclcıfo ajtlnştığm. gllrdi\ Bcdret 
tinin )Dltı~ı od:ı~a girdi. 

Sc l göltlere ) Ul<s<'li~ ordu. 
Huecr lo;tr.dlğl zamıın ı:b;r.yaşı <itil;. 

mekle m:ıhir bir fcttn1ı Onun tec sü. 
~ÜDI' herlı;cs ınanmı,tı. Bcdrettjnln 
ihtiyar '\'e temiz :•ılirekll vc.kllhnr<'~ 
HIK'rıı tescili ecıı~·nrdıı . 

Tabir Knlknn kUşklln kapısı önllnde 
atından indi ..• 

- Genç prenslmjze ilk ınUjdc·~ j bP!l 

verece~m-. 

Dlyer«'l< bahçeye girdi. 
Upklarm mzlı gulırnyordu. Bı:ı 

Crseclln başı ucunda H.M.t>rden hn5 
lıa kJnıı>e yoktu .. 

Haerr hüngür tılinglir l!'lıyordu. 

'J'ahlr mılkıın yere lğfü!J .• , 
Becırcttlnln üstilndekl .;Jyı>h örtülü 

açtı. 

\'c tnllhsl7. prensin sararın~ ç,ehre. 
sini J:'Orlince lirl<tll .. t••luar ) liz.Unü 
lmpadı: 

- Allah ~hmı?t c~ lrıılıı .. 
Diye mırıldandı. 
Tu!ıir l\nlkan blrdcnblrx. yıldırım • 

n:ı fclül•rt haberini tın.ika bildirdi -
lf'r. 

Hcrke!lln nP.şe i kaı,.11.. birdenbire 
bi!tlin memlelırtJ h::ı:ı:in bir mntPm ha. 
\ıt ı :ırdı. Kalabıılık dıığıldı H:ılk 

ne Eô.>liycc~ğ!ııl, ne )C:,_ı:'llgın~ bllml. 
yorılu. 

'J'alılr' Kal"an: 
- Onu ynruı bü~ ük ve eş!!lz bir tö. 

renle gömcceg-ız. ":-Jc yupacnğımızı on. 
dan sonra düşUnUrüz, dedi . 
Köşkün kapısına \'O pcnccrclcrlne 

iynh örtüler ıunldı. 
Tahır l(olkun atını yr.d.:ğe alarak. 

kara.rgüba kadar ) ayan l ürlidü. 
Tahir l(allmıı ı.ö~l>tco dönılükten 

sonra, llacerın gozyaşı kesildi. 

Abdollııh ccnaMyı tıanrt:ıhyor, dıı., 
nl:ır, mersiyeler okııt ııyordu. lbot•ı· 

ooıısına çcldlml:ıti. 

• • • 
"llEDRE1'1'İN E(,'EI.İLE ÖLl'tlEDt. 

ONfl iH.DOımuı • ..:ıu .. 

Rı teııl glln kÜfiltlln önllndr. toplılDan 
blnll'rce tnsan, ı-rnaze\1 gütnrmPğe 

gelmişti. Beltrrttlnln tabutuna el 
Ustlinde llll)ll orl.:ırdı. 

(Ueıııum vur) 

'15 EYLUL - 1942 

latanbul Hava Mıntaka Depo Amirlifindenr 

ı - Belıuine tahmbı edilen bedeli (2400) lira loan iki a~t •.rransro•. 
matör pa~l!kla aatm alınacaktır. 

2 - Kat.t teminat 12M llradır. 
3 - lateklJler 17.9.H2 pe~mbe gtlnO saat 14 te Sirkeci Yeni Postane 

kBl'f?amda bUytik Kma.cıvan han No. 9.10 d& Hava satmatma ko.ınlııyonun 
da bulunmaıan. 

• - Şartname herg1Uı koınj,syonda görWeblllr. (9~) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Behcrine tahmin edılen tiyo.tı 200 kuru§ alan 400ll adet maa Bap den.lr 
saç kUrck kapalı Z&rlla elulltmeye kc.ıımugtur. Ek8lltme 22.9 Of2 aalı &1l:ıll 
saat 14 te Yenıpostane karıııaında Büyük Kmaetyan han 9-10 numıua la 
Hava Satınalma komisyonunda yapıl&en.ktır. Muvakkat teminatı 600 Ur. 
dır. Taliplerin t..klltlerini ihale eaatlnden bir saat evı;eUnc kadar koınıJ. 
yon:ı. vermc.ıerj (9671) 

latanbul HaVQ Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 -- Beherlre. tahmin edilen fjyatlnrı &§ağıda yazılı 5 J,akm bakır malu.. 

me pazı:.rhkla Batın alınacaktır. 
2 - Muvaki:at tem.mat (Ui67) !lra (50) ku~tur . 
3 - lstekıl:eriıı teminatlarını EmlnönU MnlmUdllrlU~ne vntna,.ak lha~-t 

ı;UnU rııll!l 17.9.942 per§embe gUnU 11aat 15 te Yenj Po:Jtn•ıe kar~M!D. 
da BUyUk Kmacıyan han No. 9-10 da Havn sııtınaln.a kuru1ı;yonun~ 
müracaaUarı. 

4 - Şarınıı.meı hergün komisyonda görllloblllr. (9823) 

Bı-herlne tahmln ~dilen 
Fiyat Tutarı 

Lira Kuru, 
185 00 
160 00 
140 00 

Adet 
20 
20 
15 

Lira Kuru, 
3i\l0 00 
8200 00 
2100 00 
7000 00 
4900 00 

<Jln81 
BUyUk bakır kazan kspal:b 
Orta hUyUklükte bakır ıuı.•·eklı kaZ'ln 
KUçUk kapaklı bakır liazaı: 

:?O 00 
H 00 

350 
350 

Kapaklı tı:ıkır bakraç 
Bakır karavana 

20900 00 YektUı 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

(SO) !iilt spor 14atlk sya.kksbı, (80) adet atlet tanUtu;ı (801 adet atbt 
donu, (10) a<Aet Hentbol topu, 18.9.9(2 cuma ı;UnU saat 115 ıe btanbnl 
'l'akıılm J. Sat,ınalma komjsyonwnuzda pazarlıklıı satm alınacak ve dert::ıı 

teslim etlllıııedjğj takdirde gUnU kararla§tırı!arak kaU teminat tatenUec•::k 
tir. 

IAsak syakkabtlarm numaralan dosyasında bergUn görWUr. Kan.ı':l 

prtıannı h>ıiz Jsteklllerln pazarlık glln ve saatinde komisyonumuza ge• 
mclerj. 19711) 

1 lıranbul Belediyesi ilanlan .. 
Ata.tllrk bulvannın Unkapa.nmdan Şehzadebaşı caddesi.ne kadar otan 

kısmı 1nşaa.t dolayısjle 16.9.942 çarııamba gllnUnden !Uba.rcn nakliye vıuı. 
tatarına klopatııacaktır. 

Bu mU•l.!et zarfında e:eyrüsc.fer Vefa KUçUkpaza.r caddeleri Yaaıtalarlle 
yapılacak t1r. (10051) 

Kırıkkale Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonundan: 

28000 kilo saman alınacak 
Tahmin ctille::. bedeli (1960) liradan tbaret olan 28 bin kilo saman ta. 

llblnd:n pazarlıkla satın alınacaktır. Tallplerln ihale gUnü olan 30.9.042 
tatj1'lne tesadUf eden cuma gtınU saat 14 ten e\-veı Kırıkkale A.lıker1 1',b. 
yollama. binas;nda mUt~ekkll satınalma komisyonuna taliplerin (294) lira
lık vezne 1ı1akbuzıarlle mUracaatıan. (10017) 

,mu -·mo;•k•ly•e;;w-.-c•c•m•b•ur•iy•e•u--•, 

ZiRAA T BANKASI 
.11.ıı.=ı.ııuı LarUıJ: l~ - Serıoay~lı 100.000.000 l"Urll ıu ... 

Şube ve aJanıı adedJ: ıus. 

7.Jra1 V<> tıcaı1 ber nevı banka ıııuanıeletert. 

Para birlktUenJere ~~000 Ura lkramJye veriyor. 

llraa~ Bıuıkaaın1a l<umbara.b ve thbarıııı taııarruı 'W19&pıarındı 

en az 50 'lruı oolunaciare llf'DCde • dete çekilecek kur'a lle ~gıaaııı 
r..:Ana gör& tkrauıtyf' dağ!Ulacakur. 

ı adet ı.ooo ıtrah.il 

• .. 60CI .. 

• • 
44) .. 

leJO 

100 
• 
• 

l,000 lln 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
'-000 .. 

11 rlllık 

• 

~.00'1 llrtı 

•.KOCI • 
S.2UCI • 

DİKKAT: Heaa;ıı.arındakl paralllr blr "4!ne t~ııd• ~ ıtrart"n "~"ıı , 
ı!fl~mtyenıere ikramiye çıkt.ıfı takdtrde ~ 20 fUlasll• vertll"Cekuı. 1 
L..:

uraıar aenecıt1 4 defa. 11 Mart. 11 Ha&tran.. ıı s:yıcu, 
ıı Blrincl.kA.nunaa çekUecektlr, 

Z M'+RM* ''*;ı::szc_,... 1 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Amlrll~lmlzcc !balesi 17 ve 22 eylUi 042 tarlhlı?r!nde yapıl!ıca!!ı '>ildi:-. 
len iıan!ar .ş'arı ahire ıtac!ar muteber olmadığı jllin olunut. i l1J024) 


