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o 
K/eçkaya 

1Polis kar ak olunda 
Ru!llor 
41man/f1, 
kanCJI ~~::;:ı 
DPmıryolu ~ STAL iN6RA!J 

/canlı bic hadise 
Para çaldığından şüphe edilen 
bir pof ıs komısere ıkı eı ateş ettı 

Komiser kend·ni '·Vuruldum!,, diye 
yere atarak kurtarabildi 

Fakat, polis kaçarken düştü ve kandı tAbancasının 
kaza kurşunaına kurban gntı 

OUn Bakırköyıle, Yen!nıahalledekj l Komiser Iğllmif kur§un bofa gitmif-
..S S 4K ,q f3 Ll J ı _ polla karakolunda kanlı bır vak& ol- tir. An Rıza lkincl kW'fUllu d& aıll . . --~--~~-~-~----··--~M~•~~----~~~;~~~~Jı~~~~~~~~m. ~~bt~cıa~~ ~~~ diae §Öyle olmu§tur: ketle kaçırtmıt ve kurtulUf )'Olu kal-

A I m an 1 a r U 
•• Ç DO k t 8 da O r1 ~:=~ıuı1;ı::::!'~ı~::::: nıa~~ :uö~c:~, diye tqtrar&k 

ıı.ne 200 llra para koymu:, takat dUn ken&lni yere auıırıtır. 
baktığı zaman paranın yerin<k olma. AU Rıu. Şevketin hakikaten vurul. 
dığ'mı görmU,tUr. dUğunu ve öldllS'UnU anarak kaçmak 

S t ı 
e d e d · ı Karakola her.hangi 1* yabancı kim. ilzere "dönmUg, takat kapıd&D dı§&n 

a lngra a gir 1 er =~P:~;l~:=~U::n~0~~ ::;,~;:a:_zld:.ıa:a;:;_ 
m11 ola.catmı t.a.bm1n etml§, en fazla l&lmfUr. ÇUcaıı kurıun Ali Rızanm ba 

' da kara.kola tayııı olunduğu bir ayı flll& isabet etmiı, beynlnt parç&!&J'll _ 
. geçmlyen polla Ali Rızııdan ıUphclen. rak kendls!.nl derhal lSldllrtntl§tUr. 

Ş h e ek e b ··ı· ee d •• mı, ve bu me.mura : Vakaya müddeiumumtllkçe el ko. 

e lr l lye O Un U 
- Paralar kaybolmuı, haberin var nulmUf, Ceeedln defnlne ruhsat ven-

• mı? demi§tlr. lt!ttk tahkikat& bqlanmt,ur. 
Ali Rıza böyle bir ıeyden haberi 

E 
olm&dıpı, .hattA çekm~ para ol- ltalya hükameti lngilteTeye 

n büyük gar Almanların elinde bulunuyor :!:uU:rın:u:: -:;::::ı!: prote•toıönd~rdi 

1 

Hamdtyt ma!Omattar etmıtJ ve bqko_ Vişi. 16 (A.,. A.) - İtalyan hijj. 
mı.er gelince Ali Rıaaya dıp.n çık • kumetı . İsviçre hUkfımeti vaaıtıuıL -----------. ... M h • F t •ı • .ayt~Ur ~. ~~llencn'ba.9tane gemiSi Ar. 

Milli Set 
1 

u arıp ransız ayyarecı erı ~f;!:2:~~=~; ~~i~!~mt~~-·~'"'° 
Meslekt Y8 Teknik Kıştan evvel Almanlara kar 1 Kızıl :~~cartabancasml çekmlf içeriye 

Tedrisat •steşarhgına ordunun başında çarpışacak ar ~~7.':·;~=~~-
geıerek ızahat aldllar mııtana da Ali Rıza ıılWıı Şevkete 

4Qtlm 11 (Husml) - CümhurreL 
~ ıam Şef ~et İnlSnU diln 16,30 ._maarif vek&letl mealekt ve tekni'!( 
t.edrteat mUatqarbğma teçif etmiş
_.._ bqnkll ŞUkrU Saraçoflu. .maa. 
zır ftkU1 Baaan .Ali YUce.1 ve mllste. 
""'* erk&.Dı tara.ım.ıan karfılanmıJ· 
~ 

COmhurreS.ım1s. .Ank&ra.da eski tay 
Jare zne~da iDf& edilecek yükaek 
-.n&t okulu lle Ankara bölge ııaııat o. 
-. 9- köy euUtWeri bakkmda iı.&· 
bet aJmqlardır. 

liUatep.rlıkta bir mUd"et megguI 
GI-. lıUUı Şef Gazi Terbiye Enstittısü 
••-mda ya.puan mot.6r wıta okul•ı 
ile lh81ek 6lntme~ okul"UDU gczm~. 
lerdar. 

Vilki 
lraa Batve11ıuıe 

U1111 mlddet 
16rl1t1 

Berlin: 16, (A.A.) - Yan resırl \'olsa uebrl tız~ndeld hütııu ~vcih etmlf ve bir kurfUD etkın11tır. 
bir kaynakta n lıildirili)or: Alınan köprüler ) ıkılmış, Rus mitrnbözle-
malümata göre Alman kuvvetleri ri seri çekflmeAe ka'kışacıı k olan 
üç noktadan Stalingrad ~ehrine gir Rus askerlerine ateş etmek Qzere 
mişlcrdir. Şehrin yarıdan fazla il mevzi almıştır. Binaenaleyh Stalln 
Rusların elind~dir. Ruslar, umitsiz gnıdda bulunan Rus askerleri y.ı 
bir müdafaada bulunmaktadırlar. Alman veya kendl kurşunlarile oL 

Bir çok randevu 
evi kapatlldı 

Stalingnıdın zaptı kolay olmrı. mek şekillerinden birine maru:ı:dur. 
mıştır. Alman baş komutanlıAı boş lar • 
yere Alman kanı akıtmamak ve Al- Alınan BafkumandanlıAı maba . Bili kt IDr kldl !! 
maıı 85kerlerini bil~ ük zayiata u~ . filinden Stallngr.Jd mubarebeslrun 
rntmnmak kaygusile h::ırC'keı elmiş. askeri lıede~ri lıa.kkında şu ıama:n yalf alandı 
lir. Ja)·ıcı mal<ınıat verilr.Jiştir: • Za.bıta, son biıtca~ giln içinde 

Almanyada 
Esir kamplarında 

73000 lnglllz 
varmıı 1 

Vl~I , 16 <A •• ı\,) - Bcrlindcn 
bildirildiğine gö~. Alma.nyada c· 
r.ir .ıcamplat'lıı!.la bulunan lngiı~ 
lerm adedi, İngiliz hariciye nazı. 
nr.ın d~iği gibi l'.16.'100 olmayıp 
i3.(•()0 dir. 

1- DO~anı Don ve Doneç hav. 1 altıya ynOan ra.~ evi baaa.rak 
znlannda.Jci verlnül topraklarla bam kapa.tmıt ve t'Ui lkUsur yoldan çık· 
madde ve sanayi kaynaklarından 1 nlll!J ka<lm ynkalanqbr. 
mahrum etmek. ~unlıa.r bu 1'5abah adliyeye geti· 

2 - :Eter Ruslar, K3fkasyadaki rihniş ve hepsi de mı:ayeneye se' 
(Devamı 3 ilncllde) kcdı:mi~tir. 

Al fJlan büyük elçisı 
Berlıne gıdıgor 

Röporta jcılarla 
röporla!lar 

Arkadaşımız Ka4rl Kayabal tık 
konUfmay1 mııh&rnr Kaademlrlc 

yaptı 

Bagln be,ıacı 
ıayta mızta 

1,---.... 
Tobruk şiddet· 
le bombalandı 

Almanlar 
iki laglUz llrava. 
ılrlle dlrt •llllrl' 

ltatlrtlddarıaı 
1111111rırorıar 

LoD4ıa, 11 (AA.) - Tobnak kale. 
alne mlltteftk uça.k.1an §lddetJi bir ~ 
kızı y&pmlfl&rdzr. Bemm anuç1an .. 
tete vertlmlf doklar tahrip ec"lmlfltr, 

.A.ynı amanda Blnga:Q ve 8o1111111 
§eblrleri de taamıza ufn.Ullflardlr. 

BerUa 11 (Bsıdyo) - l.LH eylW 
g~ lngtll&Ierin Tobnıfa yapmak 
fatedlklert bukm. mQda.taa 89J'Viale. 
riııln Mrl h&reUtJeri MyeCnde aldın 

bira.kıl.mı§lır. Karaya çıkan dQfman 
Jmmen ellir edilmJfUr. a muhrip, tıU 
k&c; korvet ve blrook lcayılt batını • 
m.rıt.ır. lbraç yapq ~eri h1ma. 
ye eden denıs l:drltklerlncf,....ıı 2 kruva.. 
~rle bir muhrip de b&tmbnlftır. a• n 
subay olma.k üzere 576 esir ve birçok 
harp xnalzemem aluı.mıgtır. 

işkenctt ile 
öldUrUlen bir 
hizmetçi kız 

Yıllaamadaa meza
ra lollal•Df 1 C:ıaet 
mezardan 911lanldı · 

An tak)' adan bildlriliyor: 
Emniyet müdilrlllitl muamelit 

ruemurla.nndaa Baha...-ddin refika· 
sı Nezihe, 1ki. eerıe evvel evine 
hizmetçi olarak aldığı 15 yqıudn. 
ki Dnineye aa ~ cet'a y.a.pmap 
bql3DIJI, daya atarak vllcad~ 
kızgm maplarla daila'ımltır. K·. 
ıan eac;Jan da ~tan bqm· 
<la kurtl&r türemiş ve 3ı:ız, birkag 
gün evvel ölmllştUr. Alela~lc alı
ı an defin rı.ııbsatiy.e.ııile Emine yı· 
kanma.Jcoqzın eltriselcrile gömillmUı 
tür. Hadiseyi h:ıber alan adliye 
makamlan, cesedi mczaidan çı· 
kartm.IŞ, oıtop6i neticeıind~ henüz 
17 yamndıı olan kızın dayak ve 
işk"noc neticesinde öldllJft ankMJtl. 
mıştn-, Nezlhenin muhakemesine 
yakında bqlanacaktır. 

il ~ JI (A. A.) - Vılki 
1- h.n bqvcJdli ile uzun bir göo 

1'il11ne Yapnıı§tır. Bu g&rll§me es · 
ll-.ıda Amerika tarafmd&n lranıı 
Y•Pl'lacak :yudmı mesc leal il4! 1-
~an hüJdiı:ıetinin muhtelif mesele. 
Ude teknik bekmundnn kendile. 

Şanghayda 
Buyuk elçf Fon Papan spor bayramının 

sona ermesi munasebelile 
söylediği bir nutukta dedi ki: 

1 Benaı Aramımla 1 
-0--

" ile i&tiaarcdc bulunulacak Ame
rflrau mitteha!Sslan kullanılması 
~ ıörO.Pilm\13 olduğu tahmin 

ihlıfft"!d!r. 

Açlıktan ıeoea ar 
3009 ldfl ildi 

Yi~t, 18 (A, !\.) - Şanglıay 
ı;'<'h:"inde açlık bUkU:ın stlnnektc. 
djr. Yalnız Ağ~toıı ıyında 3000 
kişi kmlmıııtır. R-ırı!arın ic1 bini 
!:(ıcuktur. 

"Fiihrmn direlrtili a-rine Türk Jo.tlanmua, Alman. 
yanın Tü.rlıiyeyc lıtırıı her tiiı-lü ferait i~ncle aılhii 

rr..ulatilasa eclecefini vaacletıim,, 
Bu gOrilfmeden sonra Vilki sı• 

!!l fabrikalan teftiş etmiştir.' 

Ekmeğe bakla kartŞ,. 
tıranlar · yakalandılar 
On hiniel'ce kilo bakla, 

f asulge unu müsadere eaitaı 

Yaz mc~iminl "'eÇirmek \nete 
bir mUddcttenbetj şehrim.izde bu
lunan Alman büyük elçisi Fon I'.ı• 
penin önilreüzd~ki hafta sonund 
Berline gtdcccği ve ilktt'şrln ortn 
lannda vv..ifclli başına dônmllş o
lncağı haber verilmektedir. 

Oiğer ta.."'Bitan 1.sta.nJ,lJ}dgki Al. 
man koloni.!II:ı.ir. spor l-.ayraroının 
&ona ermesi milna.seh~tile sporcı. 
lar:ı m.Uki.fatlar daj:trlıMen bU· 
yük elçi Fon P:ı.pen uzun bir nı:· 
tuk eôylcmlştir. 

Büyilk elÇi bu nutkunda spcrıJı 
ebemnıivet Ve manft.cıınt izah el 
mi!-! v~ sulh içinde y.lfıyan Tilrki 

BeJeflJI lktJt8t mfldflrlilllDİ kal'D8 yede misafir btılunsn Alma.nları ı 
Ilı .ulh Z.3.DlanlB.nna mahsus bir n t 

rpuatıları ekilek Uşl diye sarı 1ma, ı ı<nt-ak~ ne . me~guık n bütün A -
(l'ar.uıa 

8 
J ı:ıan mılletınm \'8.tanhnrnn \-a.riJ6ı 

Oacü4eJ <De,·anu 3 iincude) Foa l"apea 

Hasv-i kabih 
BU ME111 ~imcli ııısıl; fa'ı< ~ t 

,·aktiyle edebiyat f'lersle• 
rinde bir ''Ha~iv'' bab j vardı. 
Hqiv, raz1a \ ' fl JUzumliUZ demek 
tir. llir lbue çimle. L'Mııiya faı· 
dası olmıyan sözlere bu adı 'eri'r
dik. {Jla§i\•) de birkıu, lnsms ayrı• 
brdı; yakanda adını andığrm;;
"~ i liabih'' bunları., en kötii iı 
idi. Çtinkti raJna ibareye 'hım 
olmıyan değil, ayni zamanda rNı. 
rıiyı da bozan ~limeye (Hat' i 
kabih) den'lik. Ben t:imdi bunun 
canlıl:ınnı gömıeğe ba~ladmt: ııe
· ede mi? 

Bütttn Ada takelelerincle !... Her 
•ün raıtbyoruz; Jikin in~arı bir 
ııa1.r !!iınü. 4stanbalı1n blriu~j aı• 

j mf yazlıklarından llf\YllMI ba k•;. 
'>elerden biri~ ıritmek ta'ih~zlj· 
Hhıe nfrı.ır-.ıa, g•~ekCen medeni 

1 haşvi k:lbihfn ne d~ek olt!uılurııı 
koJayca aıılryıw:aktır. Uk, pşıJ!l<'ak 
\"e 11C'mıtac:ık ~y ıudur: ~apurdan 

Yazan: Faz.ıl Alamet AYKAC 

nkb bs.,mda bit kimseye yaratır 
tarzda girip ~ıkınak için, biri ('t• 

l<anlal'l', dt"'ğeri girenlere mabsn"' 
ıkl kapı yapıJmı....tır. Ve her yenir 
olduğu gibi bizde de bu \'MJfad;ın 
usu IÜ dairl!'Sin(ie istifade edJhk• 
herkes, rahatça , .e görıtilü bir iıı 
snna yara,ır aorette girip ı:ıJmı ı. 
~a monffa.k olacaktır. J.liin... 

Evet, iJte işin hazin tarafı !_ 
<lerek yolcoJarm ('oğ'ıJ gerek rue 
mor efendi!erin h:ıylicdi ,.e niha· 
yet oralarda bu gibi ~ll'rl düzer 
ley.erek undıjırıuz bnıı ali'ıkalı1ar, 
rn~elrye IÜ\ı ballı dejil görilnlir. 
ter. \0aparılan ÇJkacaklnrm ) olu 
Üfltttnde glrecek)t'r 'e gi~klr• 
rİll yerlerinde el,. İ!lsizler ve f!ai
redaı yapma blr miting toplanır. 
Sanki i-.kelenin pıtrm:•khldan '-ir 
canbazlluıedir. l":ıhot beden ter· 
bi~i korumnn1111 Adnlnr u~! 
Her boyda çocuk, bunlorm bf:lbl. 

(De1awı S.-eltlel J. 



2 1-1 A B ER - Aktanı Poatt• ı,;ı 

iktı~at vekili kömOr ~;ıil'.ii~l Propagaadaaın HADi~Ell~ 
vaziyetini anlattı ~M ,oomı·bavacılıktakl veri~- ~ 18 

emur ara < J LAiı güzel azatma~ 
lstihltiki azaltacak geni UCUZ erzak c. i~fı feşekk.

1

/i./ıer orilunufıı neuir 7·c· 

bazı tedbl'rJer alınacak - ~ G AZ.tn'E \"e me«mU!l'nrla, 

D I l 'kl h ll · ,,.1 memleketin günlük fjklr 
ev/et Çit 1 eri ma BU en. qaraımcısı Olmaiıuır lt::ıyatı ile bağlantısı olan herlı:m· 

Dün İktisat Vekili Sırrı Day'ın ı kömürünün yetişmediği mesafeler. 
dya5etlnde Halk Partisi binasında de kullnnılacak linyit istih~::ıli:ı:n 
bii) ük bir toplantı yııpılmıştır. Bı: artırılmnsın11 ve ileri senelerde is. 
toplanhd;ı viıli muavini, belecliye ık llhsiıli yükseltcce~ tedbirlere teves 
tisat rniıcl urü, kömür satış rnücss •- sül olunmak!!' lır. A nc::ık, bulundl
scsi umum miidiirii, Devlet denizyol sııınuz şartlar içinde ve i~lih:m! 
ları llHlUlll müdürii, elektrik, tram. tempolara u~ mayan bir hızla istih 
''av idaresi umum rnUdürü, ha\·l.'- IAkin arlrna ... ı muvacehesinde kö_ 
gıı;r şirketi müdiirO. Şirketi Hny. mür snrfi):ılmı lertlplrmek ve ihli. 
rive umum müdürü, şilep sahipleri, yac;lıırı sırnlnmttk zarureti de hnl\y 
ş~kcı: şirketi müdiirü. lnhisarlar u. le olmuş ve şimdiye kad::ır mür.ı· 
mum miidürü, fabrikalar ve sana· kün olan yapılmıştır. 
yi miiesseseler sahip ve müdilrleri, En miihlm istihHlk merke1lerl • 
1'ürk armatörler t)lrli~i mümessili mizden olnn İslıınbıılun seniş sana. 
hazır bulunmuşlardır. yl ihtiyaçları kııdar halk !hıiyaçl:ı· 

tJ.::i buçuk saat süren toplantı _ rı rla ön pl!Ancla lutıılmakladıl'. Hu 
dan sonra \\'ekil, bir muharririmir.e sebeple hlr ın~:ırı.ın maclen v ekok 
şu beyanntto buJunmuştur.: kömilrü ihllyııcı için tedbirler niı. 

- Memleketin en mühim ihtl. nırkcn, diAer taraftım da vili'ı,yelc;t: 
yac;larınılan biri olan maden kö- odun ,.e odun kö•nürii teminine ı:a. 
milrü rnevzuunda hii!-Cıınetçe mıırter. hşılm!lktndır. ihtiyacı s:r:ılanııık 
kömürü istlhsAlinln emniyet allına me,·zuunrln bfıvnsıtıı Ycya doğru • 
ıüııımasına ve ayni zamanda maden dan doğruya k~mür sarfiyatını a. 

Milli Piyango 
DGnkl çeklll,lnde 
blylk ikramiye 

Sivasa çıkb 
Mi!H piyMgonun 11 inci tertip 

ikinci çekili~i dUn Ankarada 19 
Mayıs stadında se.s.t 15 de çekil
miş \'e çekilişi kalabaltk bir haJk 
klltlesi takip ebni~tir. 

Bu çc~ilişte flmlmiye kazanan 
nt1'Il'la.ra.1an e..~~ y4zıyonız. 

25000 lira 
250U59 

10000 lira kazananlar 
349175 175091 133516 

5000 lira kazananlar 
273099 260754 21517 195753 
57679 

2000 lira ka.ıaıuuılar 
3GJ021 863972 264021 21915!1 
1s58o 307999 219698 56n46 

:l54362 880679 189248 87274'7 
212109 8i901 307138 822538 
l 75125 110469 90"81 S'7~ 

1000 lira lca7.ananlar 
119446 22ü924 178445 881349 
246137 881704 3~55 336725 

31436 26.f151 4582 328076 
76689 15840 254904 2056.1)9 
86819 172650 293784 358987 

3765j0 100561 210932 9~~5 
9~951 80912 51403 252148 

188255 226404 829820 14140 
57740 191062 63096 109~10 

200897 224028 155522 15571H 
6738 2 l9908 108502 262:?90 

160805 1296 219178 154882 
889732 861256 218771 18977 
135882 15258 228588 3t7956 
269258 82448 S84674 299905 

!)()() lira kazananlar 
Son dört rakamı 5784, 4987, 

SJ419 ile nihayet1enen biletler be • 
15er yüz lira kazanmı~lardrr. 

100 lira knzansnlar 
Son üt n.kamı 801, 947 De ni 

hı•retleuen biletler yüzer lira ka • 
zamnı~lardır. 

zaliacak bazı tedbirlerin de alın. 

ması zarureti karşısındayız. 

Diğer memleketler bu tehdidi 
ağır tedbirleri c;;oktan almış bulun. 
maktadır. 

lstihsalimiıden bütün yurdun 
yakın ihtiyaçlarından tah!'lis edehi. 
leceğimiz kok kömürünün yarısır.ı 

İstanbul halkına arırmı, bulunu -
yoruz. 

60 bin ton maden kömürü de oy. 
rıca yine ayni mevzna ll)Tılmakta 

dır. nuna raAmen kok kömiirö yak. 
maltı illyat etmiş bulunanlann ya
nında odun ve odun köınftrü yak 
rnağn alışmış hattl\ yakın v:mtala. 
rın ı buna ~öre tertiplemiş olanların 
dahi ısrarla kok kömürü istemekte 
olmaları hakiki ihtiyaç sahiplerini 
a.nrd etmekte teşkili\tımızı miişki -
Hitn uğratmakta ve hükOmctln bir 
çok fedaklırlıJdarla aldığı bn gii>i 
faydalı tedbirlerin fam semere ver. 
mesini zorlaştırın ktadır. 

Bu zorluklarla milcartcle için ay. 
rıca tedbirlere baş vıırmağ:ı mec • 
bor olaca~mrzı görüyorum. 

Zira.at bankası tasarruf 
hesabı ikramiyesini 

kazananlar 
Ankara, 15 ( A.A) Türkiye 

Cümhuriyeti ııraat bankasının elli 
Ura ve daha ziyade mevduatı bulu
nan tasarruf hesabı sahipleri ara• 
sındıı her üç ayda bir tevzi etmekle 
olduğu ikramiye kur'ası 15.9.l!H2 
tarilılnde banka merkezinde ikinci 
~ter ile diller alükadnrlar lıuıurun• 
da ı:ekilmi~r. Kendilerine ikrami• 
re isabet edenlerden Doyabııt'dı: Ay 
şe Torun bln, Uşa.k'ta Haydar To.. 
mas beşyüz, Sındırgıda Muı;tııfa tı. 

hnn 250, Adapıızarında Ali Somay 
Anlalyada Tür:kaıı akbaş, Bandımın• 
da Hiisnü. lstanbuldn Nizarnellin 
TIHlnk, İzmirde Hüseyin Yılm:ııer, 
Kilis"te Ahmet Ekinci, Kırıkhanda 
Kemal Özkıın, Kırklarelindc Fcni 
Hızal Yüzer lira kaz:ınmışlard•:-. 

13unlardan hnşka muhtelif malıaJlcr• 
deki dol<san beş hesap sahibıııe de 
20 1ira ile 50 lira arasındn ikrııırri· 
yeler habet etmiştir. 

nin az maCZ§lı memurlara gi birine: 
ucuz verilmesi düşiznülüyor Memiekct layyarec.i.liğ.ini, sın~·. havacılıjındaki en büyük kazanc• - Ramizi tanır mısın~? 

Ankaradan bUdlrildiğlne göre dev • lanmlLl koruyacak ve ha.sımlarımı. vermesi tle.meklır. Diye sorars:ım hiç zaıınetmnıe 
let çittliklerinde lstıhsaı olunan fa • za arruın verdirmeyecek bir çapla llu mak.'>atla kurulacak hr,·n ki: 
sulye, nohut. plrlnç vesall'e glbi belli lıazırltyaJ.ıilmek için, <liinya tanı.:.· spor kulüplerine, devlet lıülc;cı.in. - Han~ Ramiz! 
baııh gıda maddelcrlnln mıı.Uyet fiyıı . reciliğindeıı örnekler alına:. ıncc- den yapılacak yardıminr d'I J.uı- De5in ! l\In.ksadıu lmrikntürist 
tı Uzerinden büyük gehlrlerde oturan buril'etindcyiz. Böyle bir mechL:. mam ederse, işin kolayıaşması nL•. J:amlz oldtıi;,'U h«'men anlaşılır. Zi· 
devı.et memur!arma ucuzca verilebiL riyetten kurtulınıış bulundliiıuımı· belintlı: ıııütc~ci>bislcrin yüzü gü ra bu değ~rtl \'e ftrtist ııricaita~nuı. 
mesi 1mkAnl ara§tırıımaktadrr. Bu zu iddia edecek kadar nik!•ın dü. !ecel<, uçucuların gönülle.·i ferah :tın yalnız Türk olrnyııculanna de" 
hUBUSta tatbikata geçildiğİ takdirde şünenler varsa, böylelerini düşün. lıyacaklır. ğil yabancı memleketlerin de bir 
bll.hal!Sa baremin kUçUk dereceslnd~ celeriyle haflıaşa bırakalım ı. Sivil teşekküllerin ibtlyacı lıu k1~ım okuyuculanmı kadar )'.ıyıl· 
bulunan maaş veya Ucretıı memurlar Ordunun yardımcılığını nıuv4!L lun<iuQu ıız beygir .kuvvetinde mo mı~ bir ~öhreti \'ardır. 
bundan istifade edeceklerdir. fıık:iyetle yap:ı<11k ~ivll tayyare leş. törler, sarfiyatı çok ;u olan tek· İğneli, dmdikli, fi'Jkeli, gıd1kh 

killeriniı. daha az ma-:rafla !;.uru.· nik kombineler ve ucu.ta mAledile. utfüteler ••• Keskin \'e yu\"arlanan 
malan imli.Anı varken IJ:. -:u bir ta. cek tayyareciklerin alış verişinde, _cjzgiJer ••. Hele genç kadm tipleri 
ra.fQ bırakarak blilün ~ükü ord... Fı·ansada olduğ.ı gibi hükCtmetln \'e glizel, ıe,·ent kadın ,·Ucathın ... 
~nbalarmn yük'emckte ben l:üylik yaruııııı. güınrük•en muafi::;et maı. 'Ramiz hunlıı.n yaratma1' ve ~iz· 
ma-hzur görüyorum. zeme tutarının yarı parasını dev. 'meftte eŞ6fz bit' ı:;.anatkii.rdır, l.'Url• 

Milli Müdafaa 
tahvilleri Ordu., askerin en başta gele:. lelin ödemesi ve nihav"t snrfedi- knrikatüründe onunla Oerııal Na· 

m.elctehidir, Fakat bu, piyade, sn.. len benzini rııAliyel fl~lından 3.2 <lir i'ki kutuptur, 
vııri, topçu ''e tank gibi :;ınıflnr i- noksanrna hava kuhiplcrine ve- Geçenlerde Rarnizin ş~ini raci· 
cin doğru olabilir .. Ama, tayyarecı. nıck gibi yardım ve kolııylıklıırfa, ycıdan dinledik. İddia edebilirim 
lik denılen sınıf diğer ord·ı ş~bc. büyük ve zengin vil3yeUerimizı!e ki J"adyo insanın sesini tabii ola. 
}erinden çok daha başka şartlar ve birer hava teşekk,ıliınüıı kurulnıo. rak ak~ttinuiyor; ba~lıa bir t.on 
c.5a.slar altında hazırlanmak mecb!.l- sına ı;alışm.alıyızl \'eriyor; • fena demek isteıniyo· 
riyetindedir. Atıiı:c:ık her kulübe, digerlnb rum, 1Akın ba.5kıı bir güzellik ••• 

Avrupada bir sivil tayyare 1ru. r:ık1bi olanık dc~il, yardımcısı gö- Radyoda Ramize .s&nat hayatı 
lübüne lalı-be veya uçuculuk hnve. zile bakmak <la 1arıiridir. Halta o ve ~örüşlerl hakkında bazı ~yler 
sinde bulunan genç, ilk töı;m ve knd:ır ki, .sivil kulüplere, u•;uş mı• ı;oordular; bunlan Rormadan enet 

Ankara, ( A.A.) - 15 eylül saoo_ terbiyesini, hattı} orla der'.!<.edeki. nitörü Yemıek icap ederse, ordl.. ~anatkiinn mahcup tabiath oldu. 
hından itibaren tednviile rıkıırıJmı .... i"n·nu <""' so··,,.ıecı·• .... F k t •· 

İlk glnde 

Büyük bir 
rağbet gördü. 

~ tcıı.ernmül ve ondan biraz daha il"'° nun en güzidelcr•ni ııyırın:ık Lö)· r... ... ol ....... a a lionu,ur· 
ve 30 eyliilde sona erecek olan 40 • ..... ~. n h·,. ;;ae m-L....., ;;a :.ı1d· h tt~ rıd~ı aknıbasi uçuşlarını bHire • ıece kurulacak y:.ıvaların y •şaman ... e ı,, u n-ıı.., .. p ue.e;• 1; a a 
milyonluk birinci tertip millt miücla rok, ou.l.ıya intisabında doğrudan temin edilmelidir. !. tiınit edilnıiyecek katlnr ı:riizel ko-
faa istikrazı tahvillerinin sa.tı~ va_ do~ruya lııvva~N:lliğc ve hallA a. Sivil hav:ı ku!üpJeriniıı ıeşkili- noştu; güzel §eyler siiYredi. Fa· 
ziyeti etrafında aHlkadar ma•·-- "e • • kat d"l ... A~ ttın' ı·z m' · .. ,,rul 

"""u laylanıı "tekmil takımları., adır,. ni bir yük, bir g.ı.ıle olarak ı;örmc. 1 ""''"' e 1 • ..... arın re. 
müe~selerden aklı~ımız' Jmllfun:ıt ~"'plnn n•nndu· h d d d 

l'lo "·erdikleri kontrol böliik'~rııtc!I' meliyiz. Bir spor kulübünün mua1- ... ... ..... • 0 U u a.,ıynr u, 
ilk gün olmasına rağmen halkımı. çok kısa devreli bir dencme<lM yen ihliy.ıçları vardır ,.e bu ihl '- sorulmryan şeylerdon de bııhsetli• 
zın bu tahvillere' büyük bir alAkn -..·ordu Bu ela I oıı ·· ıı·ı 

u sonra mensup bulundukları kıtal::ı- yaçlnrı kendi bü!çelerH~ karşılıyo. ol • < aşmaya guze •' 
gö,termiş olduğunu anlatmakt:ıdır. ra geçerJer .. Bu' husus tek,nik mallı ınadıkları tak<linh· nac;ıl hükfımelin '·eriyordu. Anlaşılan Ramiz radyo-

fın;li mahfiller, bu ra>n·-tin v~_ da •·onasın-•· inı'·"nı ka, .. •~tııg·.,, 
.... &1'"<' "' malın dışındaki pilotaj kısmını Hı- yardmıınn baş v•Jrurl:ır ve lıiıı,er- " ' .... ""' na u: ·"' 

tandaşların milli müdafaa ·işlerinde liva eden tarafla!·Jır.. ce liralık masraflarını devlete ötlc fç.in memnunclnr; bu "konuı;;mayı 
kı· fedakarlık his1crini ,.e haJkımı· uzatmak ı0St1°""" bir h"'! ,·ar· ·•ı· Bu suretle ordu, ilk, tekecnmül tirlerse, kuı·ulaca'< slvi! tayyare ı:. ·I'- cua '"' • 
zın Cümhuriyel mnliyı:t;ine karşı ve ahobasi safhalarını, benzetişt~ şekküllerini de, ;~ava kuliıplerini lı.er Şey<Jen eV\•el temiz ıııhlu, sa· 
olan itimadmı gösterıınelcte olma'ı fazla bir mübakğa olmadan. ilt de, bu spor ylmlhırından dıı:ıa ör.- natldr bir adama ynkıı;ap bir 
bakımından büyük bir cJıemmiyeti orta ve lise kısımlarını ikmal etmiş. dr. tı:tarak ve lıat~ii. onl:ınn top pe bal ... Zaten sanatka.ti:urn pek ço
haiz olduğunu bilhassa tebarüz c.l- ~ ı dunun ihtiyacı olan daha a,ğ;ı şindc koşan arzularına tahsis ed1 ğu mahcup, mütevazı i'rı!':anlardrr. 
tirmektedirler. mesuliyetıi uçuş vazifelerinde ye. iecek mikclarları 1'1snrak, mcmJe - Ramiz l!fı gttzcl uzatıyonltı; 

Kadınlardan 
yol vergisi -Çalııan kadınların miktarı 

tesbit edildi 
Ankaradıın haber "fel'l1dlğine göre, 

çalışan kadınlardan yol vergisi almak 
için yapıla.n tetk11cle.r bitirilmek Uze. 
redir. 
Şimdiye kadar yapılan bıwrlıklar 

sonunda devlet dalr<'lcrlnde, rcamt ve 
husust fabrika ve imalAthanelerde ça. 
lışan kadm.ların miktarı t~blt edil -
ml§tlr. Tahmin edildiğjne nazaran bu 
verginin almma.sma önO.mUzdekl m:ı.. 
ll yılbaıımdn ba§.ıanacaktır. 

Hazırla.nan blr kanun ıe.yihası önü. 
mUzdclct toplantısmdA görU§Ulmck ü
zere rnecJ).,e scvkedileeektır. 

tiştinmek üzere elemanını alır. Ve kel müdafa:ı:.ıntlıı canını veı en b'r can sıkmıyordu., Lifı gayet kötü 
i,te ordunun yükü bu suretle ha. SPor .sevgbine, istemeden, di 0 cnmr.- uzatmak gibi güzel uı:atmak da 
fifleyincıe, malzeme iktisadı, mevatl. den vermek, yarılım elmek, ht'lıı varılır; bundaki mak.,at konaşmıP 

ıım ve huh.ışmanm :ze\1.;n<lcn miinı. 
dı rnnharrike temini, içjn kısa bir gençlik he--..abına. hem memleket 

kiin olıluğu lmdar fazla faydalım• devre ile harbe girecek kıratta u hesabına daha ve• imli hir ll":chb•js 
çueuJar Aemln f".~ıam~ olma'"• ,oılvil olur. m~ktll". F.111 gtbr.el misali de şudur: 
tayyare teşkflkrinin bir memleket Sı><>r yurdl:ırı gibi, hanı kuliı.ı. !'lfuı.;iı P<.>~g:ımber Sina dağında 

üzüm ve incir 
piyasaları açıhyor 

Tanrı ile l\arşılnşmı~; mahC'up \'e 
lerfoin açılması •le b•ı meın:eı·ct 

e:ı~lnn bir lııldeymi,; Tann li.h 
ı;ocuklarrnm. an.-.nclerinden :ı1tlık • 

nı;-m15 olmıık için ..;onnm~: 
ları hızla yenilmez ve lıiikülnıcz 

- Ey Muc:fı, elindeki neıllrY 
bir varlık olma~,ı ılı~~nı dev adııı-· - Sopnmdır ki ona y<ıHar-!a. 'l:e 
l:ırln hamieyc lıaşl::u1ıhlarım göre- , 

:roJ;u51:ırdn ıf:ıynmnm; lür.nm gii-
ccğir. • rfüıec hendimi müd.ıfaa ederim. 

1zmirden bUdirildıgine göre cuma flclkı bu sii~·: tliin,ı·.ı bulır:ını ·•. -
ag:ıçl!ırdıın 'ko.rnnJa nmn \'ıtprak 

gilnli ilzilm ve incir piyasaları açıla. niidc bu gibi lc~cbbü,Jf'riıı hirciJk ~\ Jc .. rim. "\'orul'ln~m 7nm:ın ii· 
ca.ktır. lngillz ticaret bidlğine '12,500 rr.fı~ldli'ılla l.nr~ıl:ı ıı:ıc:ı~. önı• sf:, G· ı;-ıincü h:ı<'a';ıın olur, c tlinlcuirinı .• 
ton kuru ilzUm :ıatılmı~. anla§ma lm. !elıilır. Fakat hii,•c bir \:trlıi'.(ııı ı•. B 

1 n <:on.1~-:ı "sopnmıhr,, efem 0 k 
zalanmıştır. Fiyatlar, geçen seneki' mellcrini ıılmul::, kurııiı:şlarırı l:ı 1 • ı · · 1· 

·ıı ı il ı; f:ıfaıt l\tus;ı ııe:rgamlırr 
fl,YaUarın ayni olup muh:t,eljf numara. ~arlıyıır:ık :ıazırl.ı mı:ık ~ olur.ı!n h:c Tımn !le konrr:;m:ılc st---ulntini mlim-
lara glire 58.72 kurU§tur. !Jir ı:ıLıııi 3oktıır kıı~:ı:ıliııdı·,ı:iı:. !.tin oldu~n lmd:ır tt:r::ı.im:ıl< İ<ıtirnr· 

9 numara. incir fiyatı. 185 kuruş o. 't uln ıı ıınhıy·ı yuklcııcı ek lıe- dn. f<;te lfıfı <rlizoJ t ~k lı 
ln ak t b·t dil · u Fi l tı · · · ı · ı r ı "' - uzıı m.. una r es ı e mıı,ı r. yat a.n - :;;cyımı r.ı oııc ıııı ı-tcı:ıe' a1 ıı şı ııı.ı derler. 
caret vckfllet.l tasdlk edecektir. ı ıkca lıir lınrcket olıır, Ona yarclın· ı . K a-fi.,.('nrı K A FU 

lzmirde z~ytinyağı fiyatları 3,5, elmek yolundaki !JülLin tcşehlıihl . ---------------
4,5 asitli ya~ toptan 120 kuruştu!'. riınlz ise, o '':ırl•[l.ı Pitin 111:·'.llCl 

Eyüpte parti ocak kongresi "' u i ı,,, asit ya.ğ piyasada görUlmenıek - bor<'ıını:ızu üdcıııckle lıir ".t!i•Jc ul. KUÇU t H ft Jt CO 
C.H.P. Eytlp semt ocağı yıllık kon- tedir. Depolarda 600 ton yağ bulundu. nı:ılıdır. _ ' ~'O J.:n _.1:,'!1 

gresi 19 eylUI cumartesi gilnü akı,ıamı ğu da teabit edllmlı,ıf;ir. A. ~ \RKLI ,....,.-~~-
saat 20 da Eyüp halkevl binasında tzmlrde koyun ve dans etl fiyat. Jf. Bulgurınr.ıı :ıc et ot.si umur::ı 
yapılacağından aza.nm gelmesi rica ları, kUotla ıo kuruş yilkselmiı;ıtlr. (.Y.) Birinci y·ızı 7 ı:yliıl ı !H2 llC nı'ldUrlUğU arasmda varııun bir an • 

50 lira kazananlar 
Son üı; ral<amı 848, 952 ile ni

hnydlcneı biletler elllşf!r lira ka
v.a nmıslardrr. 

edilmektedir. Koyun 140, dana 110. kurutıtur. ~ıiımıştı, taşmaya. göre kilosu ı:\ kuruş 10 pıı.r:t.-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dan, Bu~~da t~Uın ru~~ukat o~ 
· --- sine 6 b]n, ıacfrlcro de ıo bin ten 

20 lira kazanankr 
Son üç r.ıkıımı 098, 051 334., 

880, 642 ile nihayeth>..nen 1>1ıet1er 
yirml..-.er lir.a kazannuşlardrr. 

10 lira ka..nanıar 
·o:ı iki rnkamı S5 ve H ile nJ· 

lıayctl"'non biletler onar rma ka. 
zn ımı 14't ı r. 

Amortı'Jeor 
Sonmn O ,.e 9 ile nfhtlyetlenen 

hiletlcr ikı~r lira nmorti kazan .. 
ı mJanlrr. 
tl(r:tmiyeter hangi -.ehir!ere çıktı? 

25000 lirn bUvük ikta.mivc kr.
zanan 250159 n~maralı bilet Si
vasta Elattlmrştır. 

10000 lira ikramiye kazanan 
biletlrM'!n 17:iC9t numaralı bi
let letanbJJlfla, 333516 numara J ı 
b!let Cebe-libcrekettc, 349175 mı. 
maraJı bilet Ri::ea: sau'mıştır. 

50QO lira ikramiye x:ızan·ın ı-;. 
letlerdcn bir t<tnesi Botrlnn bır 
tanesi Manisa, Yoz3nt, Diy~r'::ıa· 
hIT ve Ankı:ı.r:ıd:ı s~tılmıştır. 

2(\00 lira ikramiye kazanan bi
letlerden 6 tanesi İstanbul, 2 tn. 
Hesi AnkaIT.. bi~ tanc~i Erzurum 
Adap:ız"ln, B·ırss, Den'ıli Daciny' 
Ünye Trııhzon, Orhnniy~. Zon ~ 
"Uldak, Turgut'u, 2 tan<'si de Kay 
seride sat•lın·ştıı'. 

l!9flfl eT 1!nt ib:unfye hznna n 
li'et!erin 15 tanc!i fstanbul, 1 ta· 
ııe~i Anluı.ra. 4 tanesi fzmir. rlWer
lC'ri dt- Y!l~Um'Jzttn muhte i . e 
Iıı.r 'le kasab'\la.rm<la satılmı!!tll'. 

Cumartesi 1 !la:riran. 
Dün aksam, "Alsaıı asma•n" "• 

da ~·P."mck yerk~n hepimizde l'a• 
rısın 'IOn günlerinde ya,anıakta. 
olduğmnuz kanaati 'ıırdı; zir.ı. bir 
kaç <;aat fçeri:sinde lı'lziran, kor
kunç haziran, Hitlcrln Fran<11:r.la
ra \'aadettiği işgal haziranı başlı· 
yacaktr. na ha:r:imnm ilk sunu 
her·h31de korkunç olaenl<tT. Fa"at 
saat on buçuğa klldar rahat rnhat 
uyuduk; sonra birdenhire pa.znr 
gazetesi için hm·atli" llizım ohlıı· 
ğnnu \'e bu h~n·adisı öğrenmek 
irin de harhiyc n:mrhğmıı ~;toıek 
la:ı:ımgeltliğini ılil~tiııiliim. Tıraş 
hile olmadan bir fak.;İye atlarlrm. 
Albay Tonuınm c:;it.ılE>rinden .\l. 
tn:ınlnnn nm cephesi ile l'i<ldi bir 
"llr~tte ı-Jii.lmdar oldukl:ln mii.rıil• 
f:J çıkıyor. Diin 5\oma. hiicunı etmiş. 
lcr, ifü l:iicıımlnr lııı.fifmjş; fa.lmt 
i~linci hiicnmln.r daha ri<lcli olnıu!' 
\'f' h'>mb~rihman Utnhlnrı i'J? lnnl~ 
far :ı.ra~·n kanşınrc;. Acııba lıu ra. 
ris iizerine ,i\rüyiiı;üıı başlan~ı<'ı 
mı! .Alb:ıy b~ satY.ıh ela. Sonı r~rı-
1ıcsi üzerinde rıuhtel!f nokta' nra 
lıüru:nlıır ynwichğmı lla,·c etti. 
G:ızctedlcr hü!.fımctin Tıırn tn .. ın· 
mnc;1nfüm <:ok h~bs::Ylilcli~inj' 'öİlf. 
iüyorl:ır. Allnv Tornaya ~öre Dün· 
J.crlttl"lci tn.~l~iz 'e Fr:rno;ız lım -
Ycıt!erinin hoş.«ltr"ması l'o1: mem• 
nımi.rct \·erici bir set ;Jrtc dernnı 
c. llvonnn,, tn~!liz ~emileri'nin ,.e 
!n'!iliz 11çnldn rınırı 1!,Östeı·cl:'.-lej'I 
!~ayret in :ın kuvvetinden üstiın • 

Va.zan: 

'Alekıander V ert 36 ()evlreııı 

Muz:aller Eıen 
mii~. Otelde, portatif yazı maki 
nemin ba.5md:ı bir mıı!;ale ~·azdım, 
Ve onu Yedinci '!•h-ıırıl sokağın .. 
daki ıııansüre götüdlim. OraıJa 
Konar i<.;minde bir A \UStralyalı 
ile k:ırşıla'!!tnn; bu adam nrükS<-1· 
•le btr İngiliz gazetesi çıkıınyor· 
mn5. Bana Jiarn bombardnnıınları• 
111\ \'e uçal.lnr tnrnfından t:ıarnıza 
uğnyan b:r trenle l<nçışına cfair 
meraldı tnfsilii.t verdi. :'imdi hir 
~'1\Z'}tede i5 nrıyonnu<o. Bugiink\i 
"-1nn:ıkanşılc vnziyet .kar~ısında 
bu ndftJnn. hiçbir ümit 'l'eremedinı. 

Soııra l'Jyelde l\Jaryonu butılum, 
Bana f ngiltcrcden resmi bir mek
t np aldığım sii,rlefü. Bu rn"l·tn11ta 
giinderdiği terbiye\'İ filın'crılen i)· 
türü ltcndi5ıine hararetle tcsel; • 
kür ediliyormuş. Falmt lccndi-.i 
lıi'e barctinkti nız!yet karşıo;mdı' 
böyle i:llerin ehommh·eti kalnınılı• 
~mı itiraf erliyor. Bilnlm direlifö· 
rli VE'rr.etti bar11. Parlstcki han~<:ı• 
Jarın boc;altılmalt ür~cr<' olduğı•mı 
.. .;;~·leıli. nıuık dii I"rnn'im ı•ltır:lı>n
nın ne olduğunu .sordıını, baıın hu 

ııltmtnrrn ür:te birinin, iiç tarafh 
hir nnlaljlll~ya gi)re, N eYyorkta ol· 
ılı.:ğunu !<öyledi. 

lfavas apnsı memnrlarmın nıii. 
h)n lıir k•~ı Tora tn~mdr. 

Postah~niıı iinünde, hıırp nw. 
lıabiri iiniforıııusiyl<! Tonı :\!ak 
Grı>goru gör•liim. Bana bir ~iififle 
l.ondm ile Glıı'i.kov ara.ı.;ında giıllp 
~ctm:! hir sefer :vapn.ak iizere 11> 
fıı~iliz lirur.t mukahilioıle bir tav. 
:rar:? kirabdığını c:öylt•ıl?. Smı; a 
J,onılraıfa bir ç:ıy jrmiş, yarını sn• 
at C\\'cl d(' Pari"e gelıni ... nu he
rif şnr:atanm biri-;i, Fnkat hana 
Cnlon)'İfle oJttuj;"llntı, Alma.!"' arın 
oraya hxr.lıir nmluwemetJe karşı· 
I:ı7l'l::ıdnn ~irdilderini de sörleıli. 
'. Jt"r.ı.nS!Ztıır, diyor. tnr.ınmiyte t<.·"'· 
l<iJiitsız çıırpı<:ıyorlnr, eı~er bıırta • 
yn katlar Almanlar hu.-..y:ı ~elnıez· 
~erse buna ş:ı5mp !cala('ağ-ım.,, nu 
ark:ıdnş.ıı göre Almanl:ın en çok 
korkutan ';'ey tn~iliz :w tayyare!~· 
r:.rmiş. S·nılno İngiliL \'.e Fran.,rt. 
rırifn<ıunun S<>clnnd::·ı DünJ.: ... ·lie 
kadar ı:<~.:ifü.ini "tari~ıin en bii .. 

. • man~aı kömUrtı t>crilccekur Şehrimi 
yıik r.a.ferı,, olur:ık nısıfla.cbrn or. " B 1 U • 
· •• , n• , h. h" . · , ze geıcn :.ı ~ar earet b.·,·cıt, A.ııkıı. 

a .,ız al'ın ı~ ır 1~~ ;ı:aral'ın: o. Jtml tir · 
d ki . t .. l rnyıı. S ş . 

ıı l\Mtıa ınanı~or ve r.~ılıı e • ~ . 
l • ütt fil 1 • • l 'tiki . . :t- DördUncU Vekı! hıı.nında bor \1 Jn m ı: 1.( crını ter c:-~ erın • .,,·, .. ı· 1 .. . .. b't' . ~ce•ıteııgı yapan lsak admcıa blrı, lıcn. · ·' ıJerc' soztınıı ı ırı\or, . 

.... 
1
.. .... 

1
• •.. M d!.sıne yardım eden llilsı?yt.tıle bcratıı::ı 

uuro:'.l'I\ ı u.ıuttm. ,eJı ııyn:u . 
1 • :. 

11
. 

1
.. . '. 

1
• dovız kaçakçılığı ynpıırke;. suç tıstllıı 

teııı gonııcye g,. c ı. JllP. sınır ı. 

F '-t İ ... ~h k 1 . . 
1 

de yalullanmıı,ıtır. lzalun yauhıı.ncsin. 
""'"' nguız ava U\'\'el erıııın R 1 k. 1 T .. 1 • 1 I" de 9:50 dolar bulunmuştur. Maznunlar 
ueon' e ı ngı ı.ı us enn: -~" - • r.:uı adliyeye verJlm1 tir. . 

1111lo.ra yardım cdecckleru so~·ıu • :ç. Elô. "da şı k lan 
yor. Tan ga?.eter:;inde hüvi~ harf• zrb açuaca 0 ünh·era.ı. 
ı rl "D . k d . · 1 1. te haflasına ait bllZll'lrklaı- bltirilmı,. 
e e a)a.nma • l\)&nma ,, ( .ı. tl ô u n~n k. t•-u 

ı. b 1 • ,, .. 1 • r. n m"""e ı pazar g w • 11 pro 
y:uını.ııi,. a., '6" ,·ar, !"ov erne"'J t ,. d u kk h k I · · csvr en m re ·cp eyet rektörün 

oVny. t .,.__ ..,._ M'' U ba.şkanlr~ınd::ı EIAz:ğa gidecektir 
e)gnn ~ ... 1 • ı=n • oz 1.e .. ! • 

ri 1 1.• k t L k :ı-; stanbulda yenı blr tıcaret lises.ı n< e L1Jr mu ·a,·cme uattı ura • 
b'J k • • 1 h 1 b·ı k ... açılacaktır. Lise içln Sultaruı.ıımette 

ı ıne ıçın ,.:t nt u a ı ece .mı · ı k' tik kt p binası aı ıı Ev b h 10 ·· . • · d ı me ı? macaktır k 

lm
.gerbll.u ntbt~ g.un ıç.~r.sııı .c mektep, ba.şkı.ıbir binaya taşına~ • 

ra ırse ır mueı7.e gostennış t L bUtUn .. • ır. ıneye, namzet talebeıe~ 
olur, C:nm!en olcl:ı lınttı kurmalt al nacak \'C ders ıba d 11 .... _ • 
· • 10 f f • 1 

1 yı. ıın an t .,..,.en 
:ı:ın <ien~. "ar Ç!.lllı<ıt •• • teuı ısatn başlanacaktır. 

lleralıi T:rıbun ~n.7.cteııı-ıın Ro • ~ Dtln bl alt 
3

.., 
90 nıa mufo:-Iıiri Son,·ıı Tnmora ,.c j 

1 
Ulç nllaı :00 ;rıı ~. ve bir gram 

tı:'r Jnrıony:ı.'ı mesk':<;t:ı§ln ~iirfü; • t 
0 

• Uru§tan aatılml§tır. 
mek \;'Zere Nöyyi)·c ıhwt1i" im. Y."tl 

"k:ıt gittniy.eceğim, Yolt ~ bir Jı:wa 
Viirumurm ui,!'r:ınp "ıt:ıtlerce sığı • 
ı•n•ct'\ k::ılm:-k tıo., Jıir şev rlei\il. 
flnnrl;ın b:ı.şk-.ı Jınr:ıi\'C nl\1.ırlı~ır~· 
rlaki lwnfer:mc;ı ıla ıi~"·rmayn. ~ef· 
mcz. Fenl'I bir h:ıher: Albay Toma 
THinkerkten c:eki' n~nirı ı:iüil<c:e 
duha rııii-:ı1ıU1Jeştiinni sö·deıli. \l • 
rnımlnr to!lfa kıın·~tlcrint ~eth • 
m ':!er, n~ hn\'nrlnn t:o:nh;\~dmmn 
eıli,·orlnr, llmanılal{j !!l'milcr lize • 
rine ubüsler ntı~·oı·Jarmı<ı. 

(1 Jeı•unıı vur) 

Karısını öldüren adam 
mahkum oldu 

Bir müddet evvel Sıllvride, 19 ya.. 
şında Arif adında h!r genç, ölUm ha. 
llndc basta düşünce, öldUl,ten aonnı 
çolt sevdiği kansınm başkuı ile tıV· 
lenmemcsı lı;\ıı kadmı mavzerle öldür 
mU.~tll. 

lklncl aftr ceza mahkemesine sn. 
kcdll('n Arjf dUn bitirilen muhakeme. 
si sonunda 115 sene ağır haP86, 500 ıı. 
ra dn aıum tazminatı ödeme~e malı _ 
kC!m edilml~ttr. 

1 

• 
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l·Jl#.abaj ŞON .. -~ fl-A~~p ~.E~ •. r~Y..~.~.!~"~rt~~-~ 
...... ı;:'~"ı:d.~:·- eark cep~~sı!de , - '!Suda ıı·manını!ı iç ~üzelliği 
Q,,~~ .. !!!.= ::=..~~~aaaı ., Fransa.ıa ı _,,,._ora-·~.... (Ba" tarafı 1 :Ocide) il! 

~~ilk~.~. ti.:::~~ ~~~~ mk:::r~~=··:l~;~eı1:~c~1~~:~: iş mlkellellyetlnlıı 1 bombaladılar l bu gf~:,~~z;~=c ::;:~~~';I~:;:r:ı~gte:~c~:rı~ç~:=. 
, .,.~ ~ 2.&0 • u .. w • yanın mukavemet kudreti kmlruı'> kODDl8SllJll LMdra., 16 (.\, ı\.) - Amerı. karşı gösterilen alakanın geçici olmamasını istiyorsanız~ 
•• ,.... !".:: • &.oo • ola~:~:~· askeri makamları, Stalin- A m e r ı" k a ~=~n~rı:s1:d:i~~:in~ü~aa<;!.~: e~: İc güzelliğine de e/ıemmi;yet vermek ve onu da güzelle,. 

·~ ... a..zeı.-ft' ;nf'Jertıenl.OG • gr:ıd muharebesinden sonra Alman mişicrd.ir. Bir gemi ateııe verıl tirmek sarttır. 
ordularının nerede toplan.ıcağmı miştir. Diğer bir g<'ınidc <le isa • Ruh güzelliği, e.rarengiz bir ısık gibi vücudu1ı güzel. 

tı.:~ ~ert ttrtınıe:ı 
~öylcnıeklcn imtina ediyorlar. H bet kaydedilıııi§tir. Dokla1·a da ta. liği üzerine yayılır. 

asma ne b 
'
. r l1a arnız edil mi~ \'e bütiin ucıakJar: • STAL1KGRAJ> .:\lUHAREBESl • m•z 

1 
salimen üslerine dönmüşleı· ._ ____________________________ _ 

~e.~>+++eee···•·••••~. 

; Dünden t 
~ Bugüne: 

~IOSKOVtlo~~;J::~'DA~ DA l reket telakki _u_ir_. ---~-----
1 

Ekmeg-e bakla kar ışhranıar 1 Ken~ Araaııızda 1 
~loskorn: 16, (A.A.) - Stalin . d ""• • b ld• d• gı.·ad mey __ cla .. n muhareb_esi ş.iddcti • . e, ecegını f ır 1 Ayl&rdanbcri ofiB fırınlara .ıuııs 

k 1 buğday unu ,·erdiği halde ekmeklerdı:ı 
nı ıı en bu~ u • c erccc~ıne 'armış • Lonılra IG (A \.) - ... an d Al ......................... ,...,...,.... Haşvaii kabiih 

d · ı · • •' · "r sa a hi3s~tlileıı bakla, fa.sulye ve diğer ya. 
tır. Sehrin hiieuınla ıapte ı mıyc. manya.nın h b lı r b "k 1 • 

Staıingrad muharebası 
SLallngrad muharebesi lngilterede 

ı;a,,otelerln başlıklar:r.ıa gor.; endi:;~ 

'crıci bir mahiyette görillUyor. Fakat 
) ttzııar okununca havadisler emni -
Yet verici tcld.Jil,l edi!mek\edir. Ru.s • 
lum blrbirı ardınca hücuma geçme. 
erı çok mühim ı;örillme.ktedir Bu. 
ııunıa beraber ~ehrln vaz.ıyeti • vahi.ın 
l;drülmektedlr. 'faymls gazetesjui.n 
askeri muh.arrirı diyor ki: 

~ aıingrad meydan ınuha.rebe8i, C!l 

~ IJksek haddine varmıştır. Stalin;rad 
n.usyada.ki bütün askeri \'aziyete M .• 
klnı bulunu:, or. Al m:ınlar, Stalingro.rt 
onuncte .ınlfilj ı;vrUlmemi§ bir gayret 
~'.11'1 •diyorlar. Almanların bu ıştc mu 
Vııitak olıuaları veyahut mağl\lbıycte 
Ugıanıaıarı diğer her yerde çok mü. 
hıın aklslcı· yapacak ve tesirler icn 
"d"ccktır. Bununla beraber §U ciheti 
de :..rıuınııyalım ki Rus cephesi, Ka! 
ka :ıanıa!;larından Leningıad müda • 
faakrına kad:.ır geniştir ve birçok nok 
lac:.ı. '·aziyet Rusların leh!.ndedlr. 

Dcyij Ek.sprcs diyor l\ı; 
12 aydanberldlr Rusya ırndl'etli h:ıa 

mı ile Lek ~ıno. mticnucıe ediyor. 
Alına.nıar Stallngrad J,apılarına. var. 
ııu;;;tır, Şimdi ::ol<ak!:ırda. muharebe 
Cdlliyor. Stallngrıı.cl muharebesı de bi 
zun :tnuharebcmizd; r. Çüı.ıkll bu mu -
hurebe, ister bir Alman zaicri ile lıı. 
tn- bir Alman muva!fakij ctsiz.llği ile 
ııona erer ermez, serbest kalacak ol:ı::ı 
mühjnı hava kuvvetleri 1ıı;;iltete üze
rtııe göndcrilccektır. ~ğer bunun ö. 
nUne geçnı"h istL~ or.;ak, dü_şman hava 
h.-uvvetıerlnl tUlmaya devam etmesı 
ıı.;\n Rwıyaya daha bilyilk yardımlar 

Ya pma.J.ıyız. 
Dl~ t.ara.ttan Berllnde yan resmi 

bır kaynak d& ıu haber verilmekte -
dl: 

'faymja gazetesinde 12 eylulde çı. 

b.R..ll bir makale buradaki sjyası malı 
fillerde ilgi uyandrrm!§tı.r. Bu mo.kal~ 
Şta llııgrad dfl§tuğü l~kdl.!de hı:ı.sıl e. 
dcce~i yankılardan bahsetmektedir. 
Öyle anlaşılıyor kl, Londranın yarı 

t·caml organı bu makaleı:nle Sovyctlere 
nenüz ellerinde bulunan he.yat) cincnı . 

deki bölgelerin müdafaasının kendi -
'e r4•1e taautı.k eden biri' olduğunu 
,.r ikinci bir cepb<.?nln stalinı;radı:ı 

!\kibetlni deği§liremiyeceğ:inl bildir . 
rı.ck ıatemi§tir. Burada., SovycUeı·i~. 

yıırdım ıçtn yaptıkları ş!ddelll teşcb. 

bUalerln İngi!lercde bir meraret do
.<·urduğu teyit edilmektedir Doğu cet> 
ıır:-indekl duruma dalr İnl'illZ gn:ı:ete. 
lcrınde çıkan tefsirler. SO\·yetıer tara. 
fı.ııdan aon zamanlarda rr.lltlrflklera 
har§! takaulan ta..-rın anl~ılma;ıı 

tnil.ınkUn bir §ey olduğunu teslım et • 
n:ıekle beraber, ikfncı bir Ct>phe açr!. 

ma:ıına kara.r verilmesinin münlıaat • 
t·a.ıı :fngiltereye &it bir i' olduğu lh 
e-'13 ediliyor. Görtinll§e baknırsa, ı..on. 
dra. İngiltere için bir tehlike teşkl! 
rtrnlycceğine kanaat hasıl o!madıkçs 
Moa!tovanm ı;Uzel gözleri lc;in hiçbir 
e~bbihıe giri!jmiyeccktlr. 
\l ... "1:\N TEBLiôl:• 
Dıln ne§redilen Alma.o Lebliği l.s'! 

oyledir: 
Novroıılak.'ln cenubi şar~lslntlc leUh 

kfı.m mateminde lrunılm'J~ olan b:r 
fabrika bölgeııı düşmanın ınaUı mu • 
kaVCJllctine rağmen zaptcdi!miştır. 

Terek nehri Uv!rinde clUşmanın 

slddotlı mukabil taarruzıarı kırılmış. 

tır. 

M 1 v r-ı ek esa ına ça şan e. rı 1\ a • 
ceğini ı~nlıyan ı areşa on '.1° _ rın verjmini arttmmak roak~adile 
askerlerıne karış kurı 5 zaı>tedılmc~ tatblkıne tevesı=.Ul ettiği mecburi i§ 
sını emretmiştir. Almanın~ ye.nı mlikellefiytı münnsebetlle La.vale bir 
laıık, ~iya~.c \C harn teı;.kılkrıle ıhtarda bulunulmuştur. Birleşik Ame
şchre uı; yonclen, eenup bı~.11 • halt rika hariciye nazırı Hal Amerikanın 
'e şimal hatıcla_n şehre lrneu.'.~u\.ı bu iş milkcllefiyetlni, ken,!Jsine ,!car§t 
bulunuyol'lar. Bılh~\~sa cenup.) on • haıımnne bir hareket tela.kki edeceğL 
deki durum pek hulır.rnlı hır. saL ni ve buı:ıun beynelmilel hukuka da 
ha~ n girmiştir . .'\lmanlar, ~~hrın .1··.0 mugayir bulunduğunu söylemi~tir. 
nar mahıılklerınc ycrlc~nıı':\tcnlıı .. 
Schir Ye \'olı:o mınlakası. geceli ,.c 
giiıııliizlü rlii~ııı<ın 1:1\ ~ ıırrkri ta· 
r:ılınılan lı<ıınlıa!.1n111:ıkl111\ır. l:\u!I 
piloll:ın, ü~t un dlişm.ın iıa,·:ı kuv. 
vetlcriııc Jrnr:-;ı screfli lıır wrcll.! 
ıltırııı:ıdan sa~ a~ı~ urlıır. .\lıııan1a;, 
!Jütün ~ece hücuınlıınnıı ılı·,·.ım cdı 
yorluı·. 

Cephede sonlı:ı lın r so~u kLın bıı~ 
in mıştır. St:ılingı·.11\ "a' a~ı ı:cçen 
seneki meydan mıılı:ırrbt·~inden dt> 

şiddetlidir. 
ncrlin: 1 ;;, ( \ .. \.) - .\:.keri k.ıJ 

naklardo.n 1>srcııtlıl iği ne söre Sla . 
lin~radın en lıü) ıih garı şimdi A 1-
manların elinde bulunmaktadır. 

AL!\lA.'.'iLAR, ST.\LtKGR.\DlK 

!\lERKEZl:\E \'ARDIL\R 

Visi: 16 .(A.:\.) - !:italingr:ıı\ 
şehn lmdulhm dııhilinde ~i<id<'lli 
çarp1şmalu;· deuun etmektedir. ncr 
!in. çarpışrıwların, bilhassa deh~e. 
tinden ıbah.sctıııcklcılir. Cephe o ,. ı 
ziyete gelmiştir ki, taıırnızlar anc·,ık 
darhe indirici kuVYetler ile ya.pıl..ı· 
hilmekledir. Ru:slar şehrin her evi 
ııi. her bahı;esİıli tahkim etmi-ş ibulu 
nu)Orlar. Alman hava kuvveUe.·l 
hnnları talırihctmcğc cahşmaktadır. 
Fakıı l büİiin i<o ~ene piyadeye yül\. 
lcnınckledir. \imanlar şimdi şetirin 
merkezine \'nnlıklarınrlan 5ehir iki 
)'e böliinınüş bulunuyor. Taarruz 
her iki bö!iiıııc ı, .. r ı :;itlılctle de • 
vam ctıncklcdir. 

Londl'a: Hi, /,\,,\.) - Almanla· 
rııı siddeUi tazyı~i dcvnm etmesine 
rağı~en St;ılingradıl:ı Hu~l:ır haltı 
inalla mu:-,,"eınct ctliyorl:ır. Dün 
~rcc yıırıs1 ' ncşrcdılcn l'csmi Rus 
telıliğındc '!Öyle dcnilını.>ktcdir. 

"I:; E) liıl ~iinlı kılantımız. Stıı. 
lingrnılın lınlısilc ı•t•ııuı> lıntısıııda 
ve M01.dok 111ınlakasınıl.ı dii>mıan • 
ta \arpışıııı"lardır. Ccıılıı;ııin ılı • 
~er kcsimkriııılc chcııımi .\ı'IC tlcğ~r 
değişiklik olıuamışlır.,, 

--o>----

t.ondracla balaij aa·:: 
gazetegHertmiz 

Ll}lldra, 16 ( .\.A.) - Lcndrııd::t 
bulunmakta olan Türle gt\:ıetc<:;. 
lcri dün yclilü bir gün gl!çirıııiş· 
kı'ciıir. EV\'e · a Türk halke\ iude 
Türk l{o\onn.i.:ıini Ye Türkiye dost• . 
Jal'lnı gören Türk gazeteci} eri son 
ra ela B. B. C. nin veı·cı:;;i bir :ı.k~ 
:;um z;yaf:tind:! haz:r bıııunnıuş • 
lar~ır. 

Alman ve Fin 
hava 

kuvvetleri 
son aylarda 

15 denizaltı 
batırdılar 

Helsinkl, 16 (.-\. A.l -._!<'in ve 
Alınan deniz ve hava kU'.n: ~ Uerı. 
nin B::ı.ltık denizinden on bit· Sor .. 
yet denjza\tıs<LI t ahrip ctrrıiş ol• 
ciuklannı bildiren resmi tebliğin 
neı::ıi tatihi o'an sen ::c:nmuz ayın
danberi Alınan ''e Fin hava. kuv • 
vctleri on ~ denizaltı daha ba
tırmışlardır. 

Tahrip edilmiş oldukla.rı ka t'i 
oiaraık kontrol edilmiş olan bu 
nıık~ara. ağcr surette huı:.ara uğra. 
lılmL~ ol:ın diğer bircok denizal. 
tılartnı rta ilave etmt"k lazınıd;.-. 
Bunların d3. ba•mış olıxrıal.3n ihfr 
rna.l dahilicdeciir. 

---o---

Csbeiütlarıkta 
manevralar yapıldı 

Alh Tl'lılığc ~ :ırıılan ilfn·c) c göre Slıı. 
lingrndın ualısıncla şiddetli 111üclu • 
fıııı mu}ıarl'bclcri ccre}a:ı ctınekt.:· girip 

ticare'L gemisi limana 
malzeme lıo;.altmnya 

ba§ladı 1 
diı-. .\lrnnnl:ır, ltı7c ıhtiyııı kun·cl • 
lcrini mtilcıııı.ıılivcn muharebeye ı.t~Unf"a, Hi (A.ı\.) - ı:'.v\•ell<i ı::-cr~ 
siıni) orlar. ve kısmen tliin sabalıle) in Ccbcllıtta • 

Hııslar, ı\J111:ı11J,1r1n tank \'C pi)·a. rıklst hııv,ı Hl kanı lrnVVP.tierl mıı ~ tc. 
de kll\'\'Cllcrılc ıldıı:ı l la 'aıılıkları rck manevralar ytıpnıışı 1 r<lıı·. 
hücuınl:ırı piı~kürlıııiışlrrıfir Şeh • Bur.d1111 başka malzem<' yUklJ altı 
rin eeııun h:ılı:rnııla ~iJdctli ıııuha ticarel gemisi, dıln !iman-:: girmiş V<! 

rebclcr de' aın elıııı·klcdır .. \lııııın. derhııl Lııh!jycyc başl.ınııtıtrr. 
lar, tıir kcsiıııtlr ılcı lcnıi':'lcr, ,.c stra Biraz; sonra Akdcnizdcn gelen bir 
tejik eheıııııı İ\ eli haiz lıir lCıi denizaltı, lima.nıı gırmi~ır. Sabahle • 
zaplcyleınhlerdir. Fak:ıı HIJ','nr nıu yin ylil<lü olduğu maI.zcmnyi lRhliyıJ 
kabil hir hıirıııııla k;ı:, bcttiklrri '!. dmekte olan b!ı- \"apur<la. bır infiJAk 
raziyi l:!<'l'i almışl;ıı dır. \'Ukua. gclıni§ olduğundan vapur, kh~ 

ı\lnıanlanıı ihthat hll\'Yctlcr! tarafından bıı.tma.ğa baş!'lmış ve ht · 
lank ve llİkc l<ı) ~ :ıre ır•5kıllrrHe men .karaya oturtulm:u:ıı çareler ne 
y:ıplıkları mlilc11111ıli lıikumlara başvurulmuştur. 
rağmen Hu'> ınu•rn,·cnıl'I ini kır;ını ı lnfi!Akrn se~bı malö.lll değildir. 
1111 ~ 1 :ı.-dır. 1 Madagaskarda 'nu~ıar Knfkn'i~.ıria t:ro1.ni petrol 

mın!~k:ısmııı şl_ın.:ıli w.ırlıhiııc <lu • İngilizler adanın merkezine 

Hava te§.k.illerinln kıy..netu yar • 
tlımlle Alman krla!arınm Slallngra 
•fa yapt.ıkları muva.ffaltlyetll hUcuın 
J cnı nrazı kazançları {enı!,n ctmişt•r 
Bu nıuharebeler esna.sınd.. 20 dü~ • 
t11an tu.nkı tahrip edilmbtir. 

şen ı erek nchrrnııı rcııubunıla kur. • kl t 1 r 
i!u1darı köprii b,ı,ıııı ~rnişlclnırlc. 120 kılometre ya 

1 
aş/ ~ut'.-ı. 

rinc nı;iııi oLına'k ırın fcYkal:"ıık ı.ondrn, 15 (A.A.) - ngı ızlil< blr 
g:ı:ırc·llcr s:ırfcc1iyurlı:r. füıslar hu lıı.rı Tananariveye 120 kilometre 
mınt.ı!rnda iki ınc<.kiın yr.ı i ~eri a!· mesafede bulwımal<tadrr. 

\'lqi, Hl (A.A.) - Maclagaslwr hR · 
nıı!;olardır. rck:ltma dair olan resnıı bir trbllğ.fa 

Alınanlar Voroııci kcsiminılc 
şöyle denilmektedir: 

Rijevin şi:malinde dü~mun kuv• 
vetli bir topçu yardımı 1 e yeniden 
taarruzlarda bulurmu~ da her 
tarafta b:a}ı Jmyıplarla geri atıl
mıştır. ~rin bir zı:rhh treni 
bir bomlba taarrUZU neticesinde 
tahrip edilmiştir. 

Vo!kof cephe$nde muvnffa:tı • 
~etli mevzii bir teşebbüs neticesin 
de birçıat kamp tesisleri tahrip c. 
uilmiR La.doga ~ölüniin cenubun· 

.aJı - 1 
da düı.unaıun mevzii taanıız.arı 
ınüdafaa.mızm atcfri karııısında e • 
rimişt!r, 

La.doga gölü üzerinde muhareba 
tayyarc1crimlz bir §ilebl battrmışln 
''i ~!: 'Yııpuru hasara u::;ratııu51ar il!', 

Hıı!>ları Ooıı nelll"iııin balı kıyı~ııı. 

dnn atmak için lıirı;ok ıldahıı lıii .. 
cuınlarıla bıılunmıı~lann da hedef· 

Malıallt eaat 15 te lngili" kuvvetle:ı 
Ta.nanarlvc 250 kilometre mPsaCe<'b 
klin bir noktaya varmııı bulunuyor · 

!erine vanıınamışlardır. tardı. lngiliı.lerjn ileri harr.Xetıeıjnd ~ 
Hiicv lıül~csinde .\\nıanlıırın :;;id 

ılctli miidaf:ıası nn ra~mcn nus),\r, 
bazı 1er:ıkl-ilı::r ka:} dcylcrni~lcrdir .. 

Hcuter mııhahirinc ~ört> Ruslar 
bu hölgrılc son Jıiinlcrdc muhtel:! 
kü~ !eri geri nim ıslardır. 

;\fuharip Fnıı~sız kuvYetlcrinc 
mensup ıa:ı.-y:ırelcr, Kizıiorrlud:ı ilk 
ecnebi l<1yyarc lıöllii;iinü ıe~kil \!. 

decckl~rdiı·. Franwı tayyarecileı·i, 
kış gelırıcolcıı en d Kızılorr~u :-af. 
laı ında lıart·J.fıt ı i~tirak eueı.ıekle:-

dil', 

görülen bu yavaşlığın sebPbi görmü .• 
oldllkları §İddelll mııknvemettir. b· 
gilızler, Morondavaya de. hücum "t. 
mlşlerdi. 

İngiliz kuvvctlerj, böyl., bir ınukıı.

vemete mR.ruz kalacaklar:m tııhmi"' 
otmemjşlcrdi . 

Bir Fransız drnm muharriı·i 
öldü 

\'l~i, 16 (A. .\.) - Fı·a.nsız 
öriu::ı muhnnirlerindcn Anor~ d~ 
L;ındc:ı P:ıri.sle vefat ctmir;tir. 

bancr ~addeler kokusunun şrrrı niha. 
yet anlaşılmıştır. 

FırınCJlaun ekmeğe bakla. fasulye 
ve nohut unu karıştı.rdıklaunı ı;e!;en. 
!erde yazmış ve bu soysuı:1uğ'un ~id . 
detle lenkU edilme.si lAZIDl!?~ldiğ-1 ·1j 

kaydetmiştik. 

Hük\lmetin halka jyi katilede n : 
gıda kıymeti ka.!i ekmek yedirme': 
yolundakı billün gayret ve emcğj::ı~ 

baltalamak ve halkın gıdasını boz • 
mak mukabilinde de oı .. a ka.salarm; 
doldurmaktan çeklıuniyen~er en şid • 
del.lı takibe ve ayni şek1foe cczahı.n . 
dmlmuğa layıktı. 

Belediye teftiş heyellnıl" yeni \'e 
genç reisi Necati Çiller bu nc,rlyatı. 
mızdan sonra sıkı takiplere girişmt, 

ve nihayet bu hilek~rlığm mcmbaını 
teşkil eden ve on binlerce kilo hakli
) .. L unu haz;rr!ayan bir bilyük değir • 
ıııcnlc giz)iee dcğırmen h~line konan 
bir makarna fabrikasını meydana çı. 
kararak faillerini ya,kalamağa. muv1tf. 
fak olmuştur. Hadisenin lafsilıllr ıJU. 

dur: 
Ekmeğe yabancı maddelerlıı unları. 

nı karıştırmak için geni§ mıkyasta 
imalat yapan fabrikalardan bırl Aya. 
kapıda Ebdülezelpa.şa caddesinde 2:?tl 
• 228 numa.radakl değirmen sahlbl 
Mehmet Emin Gen~ı·clir. Bu değir. 
mende gizli 6Cl,OOO kilo ba.k?a, 6.000 
ki!o fa.rulye, 4000 kilo kaplıca bUlun. 
muştur. Bımıardan bir m.iktar"da ö • 
ğutillmil~ ve çuvallara konulm~ hal. 
de ele scçirilml§tir. 

Ticari defterler ilzerindt. yapılan 

tetkikat neticesinde bu fabrikaya 
şimdiye kadar 80.M5 kilo bakl3, 
20.678 'kilo kaplıca 54..!IBS kilo da ra. 
sulye getirilmiştir. 

Bunlardan 261 c;:uvat bakla unu, 3S 
çuval kapbca. unu, 1588 çuval da ta:ıul. 
ye unu imal cdilmişth'. 

öğUtli.lğü bu unların l'Heyc saW. 
ı.i rgı da ara,tırılm.ış, ııa tl'i1 deflcrind~ 

sörtilen isim ve e.drcalerın mevbunı 

olduğu a.nla.şılmıştxr. 

Yapılan tahkikat neticesinde Meh. 
met Emin Gcnçer.ln KllçUkpa.zarda, 
Frnerdc, Çar§rkapıda ve Nl~anta;.ılt' .• 
da otmalt tizero 4 fırını bu1undu~u e.n. 
!aşılmış. !mal etti~i bu bakla, fa::ıuJ . 
n! ve kaplıca unlarını k -:::.<1i i'ırmmd:a 
ıla ciuneklik buğday unun!' karı~tıra. 
ı·al< ekmek yapıp sattığı r.nlaş1lmı' . 
tır. 

Bu değirmcnın faallyetç. :;cçerk~n 

l ubul:ıat an ziyı•de b'.lkliyat i§liYcce -
ğinı ı.ı.I~kadar maliQınlııra bildirme • 
dığ! v~ ruhsat almadığı r! ı görUJmü~ . 

tUr. Bu bakımdan da bu imalAthanc 
&ahibı hukkmda t.nkibat.B. g<'~llmcsi 
vali tar ıfmclan alillrnılarlara bi!dirll -
mıştir. 

Mehı:nel EJnıııı Gcnçcr mi!JI korıınnın 
rımhkemr>eınc verllnıl;: clöq fırrnın da 
kapatılması, unlarının lrns!IJD<!SI, de. 
ğırıncninjn Latil crlılıneı;ı ıçln ~aıl c. 
ınil'! ı· ,·crmi§llr • 

Rrl dlyc teftiş heycıtı bundan başka 
bir fabrikarl~ daha. nnl tefti§ yapmı, 
\'C balth, fasulye, nohutll.'.rlu bunlar. 
dan yapılan unlnr mUsadere cdılnıi, 
tır. 

Gal ılnda nak'n n1aKarna fabrikasın 
ıla yapılan tcfliş neticesinde bu fab. 
rikıı.nm tlcğırrnen haline çevrlldi{ti gö. 
rUlnıU~tilr. 

Bakliyat d~utcn bu f~brıkada l'S 
ı;uvı.ı t içinde Hı ayrıca ·~ o; ımndrkte.n 

fııırulyc unu hu!unmuştur. Ayrıca bir 
çuvnt faııulyı: unu, 4,5 çuval da nohut 
unu bulıınmıı§ vııziy~l zı.>.bıtlnrla t"J 
bit c<lılmi~lir. 

Bu mlicsscsc faaliyelr geçerken lıl.; 
hir irinrl mnkııme. haber vermemiş 

ve ruh::ıatna mc de nlm<ı.mıştır. B'..ı 

o .. kınıdıın da bu ffiÜ•- :>bCSC sahibi aley. 
hinde takibat ynpılm·ıııına ırnrar ver': 
ıııişl!r, 

(IS~ wı.ratı 1 iodde~ ı ~~ler ı.atıyonız. I.akin ha.ki~ 
de ,.c qraların altında pcr~nde çok aculu, Zira o lıa.k;kat, gittik_ct. 
atar. Jfamall:ır, bob~lı kadrıılar. iıerliy~n 'ı.> ;ittikçe inc;n.nla.rdan 
m.~rııP.rlehl t;ocu! brile lıalnbalığ-~ ileri alıt~onhkhu· i-.ti~ en ha.yat Ya 

ı.arı5aul81' 'e rayg::ı.ra.. .. l'&lındiı.:e, l ı·emiyet iı:ıı11tc, IJirçı>k .rurd&§m, 
ı·umca, ermt-nice 'e... yn..;ı;ık 1.i l nasrl en ba"it. harel;ctleri.Di rbile 
tı.irkçe ne &csfoı· du) ulmaz yarao-1 ni:ı:amlama.kt:uı fıdı. g(•ri bi.ı.f du. 
lıi ! Hele maaznlla.h bir al<t:ırnıiLlı ıı.ımda l<s.lnıakt:ı olılıığ11İıuLaçıı. 
\'a)>ura da ç:ıtmL55aıuz mesele, Mir. açık gösteriyor! Bu l•aro~D.ı 
ta bir feiaket dehşeti alır •• Kim• Tıırk tııı,ııru r;ibi ~a~ 
ı:eye çarpınad:uı, kinbe tarafmtlan oı dinleme 'e ıl!ı.iplin lw,.bili.3-etl 
ıtjlm<?den, k:t'illlm:tdan, birçok <:ı· olan bir cam~ıı içiJl(J~ d~ 
, ık, • ılı 'e an.ız lakudı !'jit:ne· ~ntması .;<J,\ e"ef edil ecel• ş.eY.ıfii-. 
den JÜl'ilml'k... Yok canını. llic; l\nyıtsızlıkla Jmr:;ılanmnkta olsn 
lıö~·le ı:ıeY düşliniilür mü? bu h8.clist:ılerin bir "I er~ci:', 

Girenin t:ıkana, hamalın yolcıı· lıir "i~tiruaiyatr,ı·· ~·izi!nd;ki itiıa· 
J·a, ırnd.ının erkeğe çarpDUL!'iınclan nası pek ezicidir. Çlinkti iDlıi&llln 
bir "mclhanır.i kübra·· '\Ücuda. ge• ılış hoyratlığı, acıklı bir ;ç .... 
lir. "Nekad!ır yolcu \ar!" diyr. ~a. ı:izliğinin kentlini ortaJa ''UtmasJ 
ı::ır,ınız, nııkil ""Mıtu.iarınm zıı.rurı !!emektir. Herha~i bir aıJemın 
etlket~izliğind~n i~iniı ezilir .. \"a. tam bir ~utır'Suzluk ic:i11rle doıa,,a. 
pur bir yana yatar, kaptan Jl.ı\.~a rnl\, ~ a.nılıa~mılaki i;:- ı-alübi JUril• 
kesik kesi~c, fal.:at sel'! diiclük ilar. dnşını yoluna gitmekten alıkoyma· 
beleriJ,e ''~abuk olun!'' maııİhlll· SJ, raJıat!-itz ~tn:~~'ten Mkrlmamıt.\t 
da bir tel1dit pe::1refi çalmağa ba..':'• ıııane,·i bi'r paslanma ifatfc eder. 
hır •.. 1."ine hir l!arı;a.~lıkl. Lakın \'a.ni., .insaf, müriiY,et, hak tanı· 
dikkat etmeli, .eğer J..-in1!oieyı' nıa Ye \'a.zire bilme nc ... inden e.n 
rahatsız etıni:.·eyim, aıram ızel· luzwnlu duygularda bir lı.iıfleııru.e 
medeo ı;e~miycyim!,, filan p;i • demcl•tir. Zir:ı. bôyle hareketler 
bi moılnr,r ~eı:miş 'ehimlcrle kaba, ,.e dar gi)rü51iı hodgiimlrğ"u 
\akit ziyan eıler!imiz, ''ılJllll& doğru tehlik~li biı· ~erilemenln iğ-
bio~memek tehlikesi ka.t'id~r. rendiriei bc>l:;eleridi'r!. ı·a mes'nl 
Çunkü ~izin lıacaklarınıım arB!'ılD• memurlara ne diyelim~ •• Bıınla.nn 
dan bi'r torpil gibi fırhyan ~ocnJ,, bazılaril,e arada· ı-rra.da konuşur, 
yahut kolunurn ('ekerek öntinl.i7.!! ~k~lelerin inti1:amı nl!clen muha. 
l!:~~n delikanlı, iskelenin ta ucun• faza edilemediğini öğrenmek i~le. 
da ;:;am~t:ı. eden kalabaltk ~·olen l'im, İtirıır edcr:nı Iıi o aziz arka• 
değildir! ''Ya nedir?'' eli.re sorma• du}lardan haylice..,i, bu "'Dal kar. 
yın; 'Zir:ı.' ce,·:ıl)mı y:u.mnn tô. İ>?. ~"'mda ben., garip gariJl hakıır. 
5ın<la Yerdim .. Ha5,·i kabih !. Yeni Galiba yeni dünyadan bu kwlar 
burad:\'ki miina"Slle, kendhi ~olcu habersiz bir m;btelıe:-,e oluşuma 
olmadığı ha lılo yolcunun da t:eÇ" hayretinden! Sonra. ela iucı'kcn ~e 
mesine mani olan un<>url.. hezgin bir sesle ~öyle bir ~y bÖy• 

EYet, bi'ı bu gibi olay~&n, ancak ler: 
kP.nclj aranm:rh konuşulan kiıçük - Biz ne yapalnn ~ R.i'mseye 

Papen Berline gidiyor 
(lla' tal"aCı t lnddc) 

ve g'arp kiiltüri.inUn idame Ve mu• 
lıafazası için bir ölüm kallDl ı;ava• 
şı yapm:ıktR oltlu~nu belirtmiş• 
tir. 

l•'on Papcn. harb!r ba5lamasın
dan heri gel}cn üç yılın bir bilan. 
çosunu yaonu§, harp ba.~ladığı za· 
man Vcrsay muahc<lcsi ve Danı.ig 
kord<.nunun tashihi gibi hedefle• 
ı;n şimrii çok gt"ride kn ldı~ını ve 
bugün dava hudutlar meselesi ol· 
nıayıp, bütün Avrupa meselesi ol· 
ci.uğunu kay.:klmi.<;tir. 

Almr:.n Biiyu:< E"<.;isi. Jıarbin ~al
nız maddi Jrnvv~tlc kaznnılamıyıı... 
cağım uzun uzaaryıı iz:ıh ettikten 
scnr:ı rlcmişf ır ki: 

.. _ Dliıı ~.okaklarıııda harbct ~. 
ğimiz Stallngrad. Hakkın inaye· 
f.ilc buı;lin z.a.pt~dileeck fa.kat Rtı• 
rasınr da bili)loruz ki bütiin Al· 
rnan milletinin vermekte o'dui:u 
tnıc:;:ıls'.z kan kurhant boş y;re 
gitmiyecektir. /\ vrupu. Rusyadaki 
muharebe mPydanlarmda ,reni bir 
fBYat bular,1klır .. , 

Alrı·an niiyük Elc;isi 'fıirkh·cde.ıı 
ue ba.Jıic:;J,. dcmi!itir ki . 
' '- Bizim, n1 i!'~ıfi;- bulunduğu· 

n:uz memlekete kır~ı Yaziyetiınız 
açtk v<! s:ı,riht·r. F;lvaki a10.ırcn 

Daily 'T'eleıgmph tngilir. ı;azelesi 
ı;u sat.ırlan y.ız.mıı<l ı: ( Ank '.-tr3rl;ıki 

Alman Bii.\'i.ik Elcis.i. T;ırkive. A 1. 
manya l.at-afrndrt!"'l h~'"bc ~~tirrki 

tak/iiıindc SunYe, Filiı;ı i•ı. lrak 
v~ l ranrn 'T'ü rki ,·eye verilecei'?.i ni 
vaadetmiıotir.) 'riınes nehri kcn;o. 
rındnkj efcn .hler ranlıs öfferemr.i;;· 
ler. B::n d:?.ha biiyiik ,·ı-rnrlrle h•ı• 

ltır,dum. Politl':<:ıc:;ını t"'msi' etti 

t.Ôz anlatamryoru1. ki? .• 
Söz anlatamryom1, öyle mi'.'_ 

Kime Ve niçin!.. Bu memleketin 
tr.ektepleri, gazetderi, memıaslıı· 
r1, 7.enıtin1eri, kibarları, konferan!lo 
c;ılan. arti..,tleri 'ııı. nerededir! 
Tekmil bir topra~rn irfbn t.er;hi'ıa.tr, 
'aktiyle terbiyesi, in<'~ii:i cihana 
tin .,almış bir Şehrin içinde en ha. 
ı-it haiu me<leni adabı halka ogrıf.• 
tem~ olur mu T 

Hem~erllerimizi böyle bir 
İı!·flBda miistahak gönne~e ne hak· 
ı.rrnr7. 'nnlır! Bu katlar reı. amlr 
ı mıız, nııısiki hilenlzrimiz, edip• 
ler, 1<arikatUrcü~r \'e ~airferl.mjıs 
liliın her güJl ~.alışrp öumrke:n~ .. 
Unyrr, hımn böyle ı1iiıııün~eyiz: 
:1int şu to.rufa bir mıı'1akemc da· 
h?, milli lmbilb etlerimiz ka.rşLqn. 
d11. nanl<nrre hjr "bns\ j kabib'' 
olur. Şu h:ılde m~s'?lc) i nasıl mıi• 
talca .etmeli~ 

Bu lmnıı ü~erinr1chl fikirferİmi· 
2.I yine bu sütonlcırd:ı nc~rcdeee· 

s POR 
--------------------

20 Eyllll pazar glnO 
yapılacak 

ilk li. ZÇlli'I 
lııtaııbul f"uthol .AJ~nlığrudaıı: 
FENERU.Ul!','I'. ~l'\Jlt 
~aat 10 ı..la TupJ,apı Alı'mcla• 

hul;rnılcrı Mııhlar Gur~ıJın. Sadrlı 
Ruşen, 

l:)aat 12 de Doıııırspflr _ Unhepanı 
lmkornlcq Necdet Gezen Hayı;. Ne 

§CL 

Sa·i l 1 ıf l c Fcnrı bahçe J"a ksı ın ba 
kemleri Halı! Grıllp A11, Mtlt'Y)!Jl. 

/:ım Führer:n clirckti'i üzeı iııl' 
B~ledjyc tcfLlş beye ti ··.:iııı bu hu. 'T'ürk dcc;tl::ırm11z'.l A ima 11ynnın 

~ustakt fa:ı.lıyctıne ehemmlyl!tıc de. 'l'ürkıyeye ve Tiirk milletine karııı 
'am <:lmekt;cdır, her türlü :ı.hvaı ve şerait için:ie 

· Saat IG da H lktıış Galatıtearay 

lıRkcmleı ı ~.ınıi Açıl<uııey Nllıat, ŞI! 
l<lp, 

Diğer tıı.rufla.n bazı fırıı · cılann l>lı 

1 

eulhU mub;ıfazıı edeceğini vı:ıadet-
mUddrltenberi ooıedlyc ik• ı-'8t ınU- t· 3· 1 · · 1 ·ı· k" .,.. .. . ·. · ım. •Z 1epımın ::ıı n·oru:r. ı ı ur. 
dUr!UğU ekmek bürosunu ekmek t~. kive hükU'lletinin kcndiE. rle şeci 
lcrini uçlarından keserek Ud fişten or.duc;u dn ve bütün Tii:·k ~ilıeti 
bir yeni fiş yapmak surep!o aldattık tle Çt'lik "ibi bu sullıü müd1faa e. 
tarı meydana çıkarıımıgtır Fişler. iki d ecc-ktir.,~ 

yüzerlik büyUlt l<e.Ağıtlar~ yapıştırı~- """!-------------
d.ğı için bu l§jn farkına gt>Ç varılmış 

lır. Cç lüşilik bir heyet, vaziyeti tet. 
klk etmektedir. Bir btlytilı kA~ıtta bu 

Vali yarın geliyOT 
let.a.nbul vali ve tıclcılh·· reisi ı.ntJ, 

ı::urctle Lr.rtlp cdllmtş' vasatı 75 fa~la Krrdar. yarm, A.nkaraıüu.ı AAhrlınız .. 

clunrlt fişi aürüldüğU gorli!mUştilr. gelecektir 

• 

:-if.:REfl' :-:il' \UJ: 
~aat ıo d:ı. it. ı lis:ır - Kur tulu§ ha 

ı.:emlerı: Sait Varol, Lu'f•, Münir, 
saat 12 de Beylrnz • Davutpaşa ha 

kemleri •ruı ıı< uzcrensiıı, Hayatı, Zc 

ki. 
sa.at 14 u Vefa • SUleymanlye, ha. 

kem.teri Bır.b.aeddtn Ulu116, Seli&l 
Halit Ö7.er. 

Saat lı3 da !ı;tan't<ul ı;por • \ltmtu~ 
hakemleri 1''ımdun Kı!ı-; . Mwıtata, 

~ret MuUu 



' 
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f<itapLar arasında: Tarihin büyü·k dava~arı 
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Divaa edellljatl 
ra:an: Agıih Sırrı Levend. 
:\cşrcden: "Ni!'jde lfcılkcvl 

1'addE11MSin~: f...:ıı_1.?~ o~ e· 
edebiyatımız hakkında ~~·~-· 
dar yapıla~ tetkikler, bu edetııy ,·, 

Dcl:terli edebiyatçımız.. AgAh Sır ve bu edebiyatın yaşatmak istedıf(i 
n Le\·enclin "Divan edebiyııtı., ad. cemiyet hakkmd• bizi aydınlatmok 
il bLi) uk bir eseri !\iğde Halke,·i ı.ı şöyle dursun, belki topla bir fikir 
rJfın<lnn kitap h:ılincle ne,redild• ~eM1leAe bile kifayet etmez. Bun•JU 
Dh'.ın cclebiyalınrla ı,~limeler 'r 

1 
içindir ki, bu sahada yapılae:ık tet. 

renıizlrrlc- mazmıınlar •ı:: mcıhmı. kiklerin, edebi tarihimiz için ön~ 
lnr iucı ıııde uzun wman çalışar.!ı: li hır hizmet olaca~ın"l kani buh~. 
tahlili bir e~er qicudc getirmiş o. nuyonız, diyor. 

TauınıpD ~lb!IDv~1rn 
Cinaveto 

nn \!(.-ıh Sırrı Lcvcnrl, bundıın çok Hakikaten önemli bir hizmet. 
aman önce de hu viı<liıle U7.ıJıt d~ Kendisinin de işaret ettiği gib!, 
ıcıııcler yapmış 'e fcl~ >l·ı ''e iı;LL •:ıdece "kaideci,, bir edebiyat olan 
ııaıyut mecmuasında esk! edebi divnn edebiyatının hayat ile aU.. 
nc1iıılerc ait bıı·!ı şerhler neşret· k.ısı gerçekten pek azdı. 

ı t')li. ,, Ru derece milcerreri, mazmun 
Agiıh !'ırrı eserinin başınıla b:r \'C mefhum edebiyatı "lan kaidecı, 

ı:ıli nrnkarldere cevap ''ererek ıJ:· kitabı ve claha doğrusu keneli k•I" 
ırki: buğu ıçinde ı;ıkışıp kalan rlnr cer 

"H'r clcf:ı eski edebiyattan balı. çeveH b:ı edeblyatın ne ı;ıihı esa.;. 
etmek ve onun lhth·a etti~i un. kıra c!ayandığını. hangi vasıfları ve 
urları t:ı1ılilc çalışmak. onu ihya ne gibi hususiyetleri ihtiva rlliğini 
ı·c\a l:ırnim etmek demek de. bilmemiz ve bunları tnlılil elmemi.7. 
~ıldir. O, tarihe karışmı5 içlimııt gerekti. 
hir ıı:ürsscsedir. Biz onu, b:r mi; Her edebiyat, kendi flcvri111· 1 

zenin muhtcrnsını te-tkik eder gitıi bir tefekkür, bir tahassü~. talıayyiıl 
lnceliyeceğiz; bir tarihin yaprakl.ı. kainatı olduğuna göre, ılin,n eck. 
ı·ını ı:cvirir E(ibi gözdw r;ıeçirece· biyntının da ellıctıe bir çok zcvl.; 
uiz.,. Jeri, hususiyetleri ve sanat ıel;jkkı· 

Hrr de\·rin içtimai hayatı o ~e,• leri vardır. 
rin o gj.inkü hayat şartların:ı göı e lşte Agah Sırrının bu eseri biz.! 
lelkik edildiği gibi, şüphe yok ki, bütün teferrlialile bunları tanıt•. 

herhangi bir devrin edebi hareke.. yor ve bunları teşrih \'e tahlil ed1
• 

!eri de aynı şartlar içinde gözden yor. 
geçirilir. Değerli Ü$ladımııın buııu Mücerred mefhumlıır ve maz· 
endişeli bir ifade ile ön piliin fa nıunlarla dolu l}lao "divan edebi. 
zikrelme.ı:;ini manasız rleğil. :versıı yalı,, adlı eserile Agah Sırrı L:. 
huldunı. Malumu ilama nı 1lizuııı vendin bu sahadaki hizme:ini u· 
vardı? , atılmaınnyı mii'levverlerimiz içın 

Agah Sırrı Ll!vend, e~erinw ·mı· 1 bir kedirşinaslık sayarız. 

Askerler için telarafla 
muhabere 

Alman orduları Başkwnandanlı. 
4ı, ordu efradının telgrafla mu:ha. 
lıçrc etmeleri için bir posta usum 
ıhdas clımi~lir. Her asker, izinli git 
ınek, )aralanmak. hastahaneye yat· 
ııı:.tl. 'eya ailesinin halini sorup a. 
·ele ceyap islem~k gibi mühim 
halicrde, parasız telıgraf çekmek 
lıukkına nıôlik bulunuyor. Bu tel • 
•ruflıır, adres clııhil olmaksızın, se--
1 iz kelimeyi geçmiyor. 

Bu usul. ·şark cephesinde, b!r 
ıllnlakadn tuarrur. başladığı zamnu 
c:t:rübe edi!ımiş, şimdi de dic;er kı.. 

~ıııılara teşmil edilmiştir. 
Bu suretle çekilen telgrariar, e\'. 

\'Clrı Berlinc gidiyor, buradan dcı, 

iıç dört gün icinde, bulunt1uklan 
~.nsabalar:ı bildiriliyor. 

• * • 
lngiltere~in balık avı keyfi 

1 ngiliılcr. blllıassa Büyük Brı. 
ı:ıı~~ u ırııırıklarıncla pek bol bulunan 
\la-lıalığ: ile Yayın balığı avlıım:ı· 

•tnı pek scHrler. Harpten evvel, 
ııehrin ~oğll. ku!iipler ve zerıginler 
tarafından kiralanır, bu nehirle;ı 

• n• cıllencelcrinc hnsrederlerdi. 
.Simdi ise. bövle hususi balık av 

!anan yerlerin çoğu, umuma, bil • 
l·a~.-.u askerlere acıLmışlır. 

Geçen sene de, bir İngiliz kulıü· 
lı>ü, kiraladığı ırmakla, iki bin as. 
kere balık avlarn:ı.larını. bu suretle 
gıdabrını artır:nalarını temin eL 
mişti. 

BuS{in, Londranın Kral parkhı· 
nndan geçen Serpantin ınmığı, lı.ı' 
kın serbest balık avlamasına t;ılı:.-.ls 

edilmiştir; fakat bundıııı kanuni bir 
mesele doltmuştur; cünkü orta ı;u~ 
Jarclanberi, Kral parkl:ırınduld hay 
nnları, öldürmek yahut onl:ıra ra. 
hatsız edecek hareketlerde bulun -
muk kanuni bir cürm. balla bir ci_ 
nayet sayıhyorcl~. Bıı def:ı, kral, 
halka avlanmak ınüs:ıadesinivcrınck 
tçin parllimentomın kararını alm:ı 

~·a mecbur kalmıştır. Parlüıncnlo, 

kanunun, muvakkat bir zaın:ın içi11 
.ı.ıukutuna karar vermiştir. 

Tahtadan bir çalar saat 
'Raynhald Ral:ıloh isminıle, A--, 

jantinde oturan bir Alman, biı-kaç 

ay evvel, her aleti ağaçlan olan h ·r 
çalar saat meydana getirmiştir. 

Bu saatte, çiviler, \"İ dalar bile cı· 

ğaçtandır. Rakkım, di~li c;ar!d:ırı, 
.zen.berekleri hep ağaçtır. Bu g:iriıı 

saat, Buenos Ayres müzesinde lco;. 
hir edilmektedir . 

* * * 
Terbiye görmüt arılar 

Bir İngiliz çirtı;isi, nrılarıııı. sıı .. 
çadan bir kapta bal y:ınma.!la alı~ . 

tırdığını iddia etınekledir. 

Bu çifte a.,kın dedikodusu Li " 
;)'onu ~rmakta gecikmedi. Okul 
komutanı olan albay Ans.stayı ça.. 
ğırarak apoletlerinin §el'eflni bo . • 
7an bu maceralardan ,·azg.~esı. 
ni em.retti. Fakat !!lubay iki kadı· 
na da odMının kapısınt açmakta 
devam etti. 

Geçirdiği' hayat ıiubayı boğazı • 
ua kadar borca batırdı. Bir borcu• 
ım öd«,>mek için iki Yl~re borçlan<lr. 
Art ek evinden bir yere çıkamıyor, 
,.e kapısını ça.lıın ıılac:ıldılara ce. 
\'ap ''cremiyordu. Ba.hll.l'mıt yaıdr 
ğı mektuplarda acı ncı hayatuı • 
dan şikiiy~t ediyor, mllat'ı ile Ac• 
çinme:n• imkf\n olmadığını \"e sc • 
nede '25000 fra.nklılt bir irad.ı i~ı· 
tıyact oh1uğun11 söy!üyor<lu. 

Alacaklılar albaya baş\ur<lular. 
Bir "-ısını da mahkemcy.e µ;itti. 
•'akat hepsinin mürac:ı.uti b~ çık 
tı. Yokt~ kim n~ alaıt:lirdi ki? 
Delika~h orduılan muhakk<:\k 

ihraç edilt:cekti'. ı•al<at bu sırafla 
bir göz hMblığı yardımına yeti~· 
ti. Aldı~ı bil' raporla. harbiye ~a • 
zırhğma ba!';\'nrdu ,.e ha.,tahgı .. 
nın de,·ıı.mr miidcletince faal ordu 
hizmetinden :ıyrıldı. 

İlkteşrinin son günlerinde Li • 
\•ondan avrılmayı kara.rla.~tırtlı. O 
~eceyi İ<ıpanyolls. beraber ~eı:ir.~i 
'"" ertesi sabah !>ir ark&uıışı:'\,lan 
5 fran'k bo~ alaral< LiyontlM tr~ 
ne bindi. Subay Liyomlı 'lurdu 
\'e ancak :ı.yrn fki<ıinde Parise ye· 
tı.,.ti. Parl~~ geldiği nkıt babası. 
na uğram!ldı bile. Yalmz ayın n.l• 
tıı.ında kani~ine bir telgraf ~ör. 
deTerek onu yemeğe davet etti. 
F,r~ gün babasının eYİlle gitti. 
hıtiyar eczacı l!"ftzeteler(le blı.hse • 
dilen katilin oğluna çt'k benze • 
med'ği için bu fikrini açığa \'Ur• 
makta tereddüt etti. Dellkanh Pa. 
riı.,teki iş~rini' bitirdiğini söyliye• 
rek Liyona !!itmek ü1..ere ayrıldı, 

.... "' 

ANASTAY CİNAYET SAATİXDI!~ 
NEREDE tnt? 

24 Sonte~rinıle Ana..,.tay madam 
JJelnn öldürmek n~ hizmetçi Del • 
fini vnrnlama'i• §UÇU ile tevkif <"' 
clilclikt.'?Jl scr.ra madam J,e.be Des
lon t sorgu hi'ıkimlie;i'ne ,·ercliği i · 
fa<lede yemin ederek şunları söy. 
!emişti: 

- 4 Sontesrin cuma günü ~ • 
r,.stav ı;~bahı;. 10.~0 nna doğru 
bize geidi, öğleruı rlojru ayrıldı. 
Oq'umu ""örmek iderliği idn ker• 
ıljı;.ini o :ı.kr;:ım vem~ğe ~ağırdım. 
!i'·ıat dörcle doğru tekrar geldi. 
S:ı:ıtin 4 olduğunu gayet iyi bili· 
yorum. Çünkil Anaıı;tay geldiği \'a 

kit 1-«•nüz mklan ynkmamrst:m1. A· 
rı ... st:ıy o gece sa.at 10.5 a l<adar 
lıiz<l" oturd11. Oi;lun'ı Lb·onel !-aat 
'.\'f'<lide --ve ;!P.ldi. Gec; kalı~ıını i . 
zah nt~~kcn Tampl bulvarmdnki 
lml11l-.!ıl: yüziinden goelemediit'.i'ni 
~.iiyledi. Erte<.i sn.h:ıh gazeteleri o• 
lmchıi:'llm Yakrt Tanıpl sokağının 

İngillere kralı 6 ncı Corc, Vinc!• 
F-iir. sarayı parkına a~kerleri dnvfl!I 
ederek, ora<laki sularda balık avın_ 
ın::ılnrına nıü~aade etmek suretile 
1 • ·'iıc, ba~kalarınıı örnek o'mak 

ı tir Kral, h.ıtta. :ıskerl ;tı !.iı 
lık uvlarıwlnrı için oltalar "e yem. 

ZA Yl - Üniversite hukuk !akli! • 1 ~r·n ı~n!sb"hk ol<lnğımu anladmı. 
teainden aldJtrm tramvay ~cbekcslnl "O ~n An:ı<1taym i\7erincle si . 
kaybettim. Yenlalnl aluağlmdan es. , il ,.~·--~ı:?r \·~rdı I\ovu ma.vi bir 
kilinin hUknıü yoktur, parılö'ii \'e ln!"ifü lmmn~m<lım 

lı•r ıle hazırlamıştır ı 
tJnlverıılte hukuk fakülteslndı' 1 mye b:r p 2ntn'on. B:ışındn. silir. 
Sabiha Atej ılir sapke old11;;wt11 hatırlar gib1 • 

1 

Toplayan: Maıaner ESEN 
Jİ.m, Fakat elinde ne tenısj'ye var
dı ne de çanta.,, 

Liyonet de annesinin &Özlerini 
tasdik etti. 4 sonteşrin günü e\'e 
girer girmez anr.e"ınin keoıtio;lili 
şu söılerle karı;ıladığını pe"ı< iyi.' 
lıatırladığmı ila,·e etti: "Arkada • 
~ın Anastay s.:ıat döl'tten heri se
ni bekliyor. Nerede kuldın?,. 

Halbuki kıtiı Ta.mpl bulvann • 
daki 42 numaralı evi saat 4,5 dan 
biraz son:ra terketmişti. Bütün ıı.cı. 
hitl~r ayni şeyi söylediklerine ~ô. 
re bundan ~üphe etmek cah deği · • 
ıli. 

Sorgu hakiminin suratı ekı;idi: 
Zirn madam Lnbe Deslonflun 

<>Phadeti !:Ok miih1mdi. Kımıutan 
riitbesine eri5miş bir j:mdanua su 
ba~ ın:n kansı bir katili korumak 
iç;·n yalan söykme,di. Diğ.e.r t:ı. • 
raftan k:Mlınm soyleıliği sözler 

Haber 'in bulmacası 
@. t 2 l 4 5 '9 1 • 8 9 10 H, 
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So/da11 sa{ja: 
1 - Tecim y:.ırdu < üreHep k. • 

lime), 2 - 1htil:Jlciler razl•ı :ı;ı(;ı• 
yışlı, 3 - Bir devletin par.;~ı, hi:
oyun. 4 - Arapça ( rJevam etlir· 
mc-k). miikemnıel, 5 - Bir ~.nnayi 
kasabamız, yaran·n içinde bulunur. 
6 - Diki~ lcvaııma!ınılan, :ırkacl:":~. 

7 - Bir cins s.ıııdal, hazan iııs:.· 

nın ayağına l::ıd:H gelir de kıyı;•e-o 

tini bilmez. 8 - Bir emir, def:ı. 

bir nıuo;iki aletinin tersi, 9 - Giı• 

nün taksimatınd:.ın, kCı~·:ik cı·zak 
ambarı, 10 - :'\lııkteclir muharrir. 
scslrnme, 11 - Bir edal:n kı<>nllı' 
mışının Lerı.i. Anupad:ı bir nelıır. 

l'ukorıdan aşt1jıyu: 

1 - !5r.nsa darılan (ınürekke 1> 
keiimc), 2 - MiırekkP•) bir t•ıl:.ıl, 

hir şeyi :111lalmakhk, 3 - Yakın, 
acayip hir güzel sanat tarzı, 4 -
İşaret, Allah, 5 - Nota, tarlad~ki 
lıuğduy mahsulü, fı - Ilir notanın 
tersi, gayre!, 8 - Ötedenberi rn~·
cul olan, Ç:ınakkale civarıııılu bi; 
kasabamız, fi - füki nazırlık rü t · 
h~si, lıir deniz ölçlı:-ünün le.· .i. 
10 - Bir sayı, ıneşguliyel, bü~·ük 
baba, 11 - Oir eda!, ıniisliimanl ... • 
rın kitabı. 

riinkli bu!mcır.c..mııuı TıaW. 
ı, - Fed kaza!:ır, 2 - Ebcgümc• 

ci, E. 3 - Nem, Kiremit. 4 - tli:<, 
L, Mor, :;,._ Ke, Ay, Sinir, 6 - E· 
riş, Delice, 71

- L, 'ı'abare, E\', 8 -
tmm·el, tic.'. A, O - Lelı, T, P, Sa~, 
1 O - ı:ı, Duba, lz, 11 - Raçahl.., 

~'!tp. . ~. •· r ... 

~ok mantıki idi. \'e Anmta~ııı hnn 
gt saatte geldiğini pek iyi le!oıbİt 
elliyordu. 

Tahkikat yine bir çıkmaza sap • 
ıuı~tı. 

Faka.t kötülül• yapanlar lfai'ma 
kendilerini ele 'erecelc bir ı:;ıır· et 
)'aparlar, An:ıstn~·ın sorgu sıraı-;ın 

da bir avdkat bulunclurmak hııl•kı 
iıJJ. l<'akat bu hakkını kullanaımı • 
ını~tı. Onun için madnnı Labe De·.,· 
londun neler !'öyle<lii,ini bilıııi} or. 
ılu, 

Ayni gün ak~am saat dolmz<lıı 
sorgu hakimi _\n:ıı;t3.3· 1 bir clah'i 
huzuruna çağll"<lı ,.e ona şu suali' 
sordu: 

ı - Şimdi size soracağım sua.lin 
çok büyü!< bi.r ehemmiyeti var, o
na göre rlikkııtle cevap veriniz, l 

1 :-ontesrin gür.il '!'Bat kaçta ark:ldtı• 
~ınız Liyonelin annesmın e\'İmn 

kapısmı vurciunuz? 
Surlu tereddUt etmeden su ce • 

\'a l>ı \"erdi: 
- Madam J..:ı.be Leslondon e • 

vi'n.e gittiğim l'aFı<!t sa..'lt ya beşti 
yl!hut da be51 c:eyrel< ~eçiyonlıı. 
B;raz gEÇ kalışımın Sebebi basit• 
tir. Yolda madam Löbronun e,·i• 
ne de uğram111tını. Arkadaşınım an 
nesi beni yemek salonunda kar~ı· 
1adı. Bu sırada lambanın yanık r• 
lop ohna<l!ğmı k:ıt'i şekilde bilmi· 
yorum. J,iyonel bir sau.t bir çey • 
rek sonra. geldi. Zannederim iti o 
gel?rken sa:ıt 6,5 \·ardı. 

Ve tereddüt' E'tmeden ifadesini 
lmzal:ı.dL 

Sorgu hakimi derin bir nefes 
ııldı. Anastayın b11 sözleri hiii<im. 
deki son şiipbeleri <le silıniı;ti. 

Anasta;\o'ın muhafazası \'azifo<;i 
!<omis~r Barbt\!'lta. \'eritmisti. Ko • 
miser Rarlıast bu ıteHİn ~ole tanın 
mı~ bir polisidir, Şöhretini temin 
erlen ~b~p .:ı~tını açmamak bii • 
nıesiıllr. 11:ubast saç1n lan sövlet· 
melt için mantığının \'e psikoloji.-;i· 
ni'n kun·etinth:ırı ba'lta bir 'aı.;ıtn. 
Ya ba.şvurm:ızclr. Su~Iuyu liar,ısı • 
na alır, onunfa "3.:tHerce l<0nn .. nr, 
ekı-eriya kendi.,.ini suçh••un ~·erı • 
ne koyaralt miidafaa. eder ,.c ni • 
Jı&.yet knhnt:ın 1':ılrbn ı:tirere'k kar· 
~r!llmdııl<i adamın af.zınflan sırrını 

~ala.r. 
Gece Bnb:ı .. t Ana'.ltaym :\'Rnm 

oa kaldı, B•J ~i)rilşme ertesi ~iin 
:kiıı<.li:ve lmd2.r devam etti. Neler 
Imnu!'ltufar? Burası mnlüm değil • 
cJir. Fakat erteıı;f gün Ilarhast f • 
mirin~'n knpıı;nıa. \'Urflu ,.P. 1!:eri 
girer gimı~z su haberi \'.ere'!;.: 
"- Astı'?ğmen ahhnt bnşın:ı al· 

<lı, sizinle konuşmak istiyor.,, 
Poliı;; nıüılürii!ıiin karsı~ıtı~ r,ı • 

karr1 :uı Ar.~tstav 't<omisnin ifnde • 
~ini şn cii:n)'!l "rle ta.;dik ettl: 

- E\·"t her l'lt!Yi' ı;<>:vlenıeniıı 
lal<ti ~.zhF•füü :uıhyorcm. F·ılmt 
bu itlraflnrmır ~·:ılmz sot'qıı hn 1,;. 
minin karşmnda ;upn•al• isterim, 
\'e genç baron Uelarla vü7. ,·:ize 
~elme~·i k:lt'iyyen l<ıter~em. Hi -
tuffıtmn sırasında aileden biri~i • 
nin hu!unrnası mnhalckak Jazmı..;11. 
mn•lam Delıı:r•n Yeğeni olıın Om 
m~lı:ısunun huzurunda ı-öz sfö·li • 
~ebilir Ye ailcy~ yaptıv.ım kilttlliik 
için kendisinden ~f clile:v<'hitirim. 

folls müdii!'li te~c b~'r • sua.t bile 

(Gnz.etemtzln 
ba~hk ):anmdakf tarih cerçevee!nt 
ti) erel• glSnclere<'.ek okuyueQ.la 
tl<'arl mahl~eti balı olmıya0 ıı-ıs 
ıaoları paraııı~ neırolwıu.r.) 

EvlenmP. te/:ılilleri: 
* Yaş 84, boy 172, kilo 74, İçk\ 

•• gara kullanmayan, eşine ~ma m 
kalacak, dev!et idaresln~ çalıı.ı 

makinist bir bay; evi bufanan kız 
ya dul bir bayanla evlt-nmek lst 
mekt dlr. Tercih) remzine mUracaa 

* 25 bın l!ralık bir se::-v'!tf bulun 
btr haba ; 28 yaşındaki k zuu evıe 

dirmc.t ıs emektedir. Se~tinin bei 
blrjşlnı d1madına ••erecekt!r. İyi bu 
tu, abıA.klı, biraz yakışıklı::a, 30 • 
yaşlaruıd:ı bulunan talıp'<>rin (Öz~ 
ha) remzine müracaatlu.rc. Doktor 
nı Ubendisler tercih edilir 

* Yaş 32. boy 171, sa~ı.ım. ma 
ırözlil, lstanbul ve Anadı:-luda bUyil 
biter tuhafıye ma~azası buluns

;imdi yedelt subay oıaı·ak askerııği:tl 
yapmakta olan bir bay; :!') • 27 yaş!• 
tında, cazip. t~.ık etinde ..,1r bayaal 
evlenmek ıstemektedir. lF K.) reııı' 

zjoe milracaat. 

fş ve i~çi arıvan1CJF 
* Mali vaziyetinin mll.Aıaadealzlit

dqlayıslle Ilı.enin dokuzuncu 8Ullfm 

dan ayrılmış, asxerllk!e h~i:ıh alA.k&fl! 
clmıyan, hesabı kuvvetli tı-.ktUo biteı:I: 
bir genç iş aramaktadn fZağlı kMj 
lem) remzine müracaat. .ı 

* Genç tir bayan evlerde ahçılıWl 
'"'eya orta işi aramaktadır NamuJ,. 
kar bekdr bir erkeğ~ dP bakablll.t. 
{H..S. kimsesiz) remzine rol\racaat. 

* Lisenin beşinci sınıfında okuya.ı 
•·e çaresizlik lÇJnde tahsilin. bırakmak 
üzere olan bir genç; öğleden ııonrs 

!arı ve gece s"at 10 a kı:.dar bot9Z 
tokluı:tuna ~lışmak istemektedir, El>' 
ki yazıyı da blltr. Mektebine deva:ı• 
etmek şnrt!Je loka.nt&!a.rcıa ganıonJu.c 
ve l:Pulnşıkcılık dahi yapmata hazaı. 
dır. (Y. Bal 412) remzt.ııe mUracaat .s 

Mütelerrik: 
:t. 5.6 odalı, kalöriferU veya . ~ 

ritersiz. aydınlık bır aparıımanda kf. 
ralılc dairesi bU!unanlan:tı Ankara 
caddeııtnde T1lrıuye ecza.nealncıe Az~< 
Neşete müracaat.!arı. 

1f. Eminönü, Bab~kap. Ankara 

caddesi veya Ca:ğnloğlunda. l.kt Uç o
dalı. doktor muayeneha.ııeır! yapmaya 

eıverl:;ol1 bir c.ılreırı b'l!lunanlanA 
'•Doktor,, remzine müracaatıan. 

:t. lyl kullam!mış Zays dUrbtn'.ni 
sa tmal< tsttyenıerln lı!ted1kler1 flyatı:a 

dUrblnin evsafını ıDUrbinı .remzuı.s 

bildirmeleri. 

A.ldırıms: 
A:Jağ'ıda remlıll'rt yıu:ıb olaD a. 

kuyuculıırımızıo na.m!&rı.aa gelea 

mektuplan tcıarebaııemfzdeo (pazar. 
ınrı hariç) hergUn 8Rba.btan ötıeye 

kadar ve s:ıat 17 d~o aonra aıcıı.rma. 

!an. 
1 

(Ateş 6) (A.G.) (B.T.45) (Bulunmaz) 
rn.N.SJ (F.D.K.) (Kaynak) lKarcln) 
(L~le 11) (Okur) (M.E. 49) (Nadide) 
(Okur) (P.A.) (2. R U) (S,A.E.) 
(Salacak 7J (Samimi) (T.A.) 

sormadı ve sorgu hakimi ile mebu. 
s:L hab'?r gönderıli. 

Get:ocekleri belderk~n Anastay 
l.Jir 'koltuk'ta oturu:o·or<lu. Çok sa • 
J.iıı bir t:nula Fran'\ız ordasun•Ja 

l lmdro hı\.l'icı <;ıkıırıl:ı.n Löbel tü • 
foklerinin me-.ziyetlerinden hah • 
setmeye başladı. Üzerine çöken a· 
~ır ittihnmı unutmuşa benz~yor • 
dıı. 

Polis müdürü11ün odasına ilk ge 
len b:ıron Delın-ın yeğeni cldu. 

Onu ı;:ö:ür gö~7. .Anasf;ay a '" 
~·:ığa l•allttr \'e ağlı ·a nğlıy~ kesik 
kesik: 

(Dtı•nmr ı•a:- ı 

-------------------------·------------·--·········--·-------·-9••·----------Siz'n arzu ettiğiniz. i'Ntediğiniz • 
ılen ziyade, deb~tli surette azap 
~el•tim, uykusuı1 korkun!; geceler 
::.cı:il'Clim. Siz. kalbinizin bugür&ü 
c.aflığı~·Ja ruhun bu knrmakanşık 
ıstır:ı.plarmı tahlil edemeızsini'Z. 

ümit hatalarını, y.uıJış hareket 
!erini inkar etnıeği esa"en dü~üu • 
nıiiyordu. 

- ı•;ğer kib;:rıil&k etmişsem. e" 
·~er ,,;.zin k:ılbiı~izle o~·rıt dı~mı >ı;a 
ıı:ır:ık !tendi' kalbimle oynadım,a, 

<'c~nsını <!n milthicı bir surett.? çek 
tım . .t;, et ben d~ tmuhılma~ ucı • 
lı::.rl:ı Jm:ramlnn. nele a.nncm'n 
~ :lntnd:ı. o b:rihirimizi incittiğimiı 
a~<şamılan sonra hu ıKtırap artık 
tu!ıammü! edilmez b.!l' Jıal a!mış • 
tı. ') çılgın <ln.kikamt\ lıin defa ı~ .. 
n,,.t ettim. Z'ra o hidisedeıı sonra 
ı.iz ~!>k zalim, daha hafif bir keli· 
nıeyle, artık bütün ne~~nizi. ba!I· 
h.aJarma. , ... IT.'lZğ~ baŞlatlınız. Silah 
larım :ı!e,·hime dönmüş l:erktn • 1 • 1 

~nm b:ı~ıml\ r;t>lmişti'. Artık ~Js 
hkbir ~ri anfMl!\k lstemQ>ordu • 
rınz.. Ve dUn 3yle bir zaman gel 
ffi 1<i. :ı.rtık her .. eyin mab,·o(rluğu 
Jta inandım, etrafı sims;yal• ı;ör • 
ıhpn. 

Ban& öyle geliyordu lii siz bt.· 
ni hiçbir zaman ssf, a5k:ı. layık 

bulmıyaca.k, kalbinfzıle bana Lir 
Yn ayınıuyıuıek.,mız •• İşte bu me
yus dakilcılarm ilhanıile nl<lım·~ 
höyük annemin maet.r:ı<ıı geldı. 
HRtırbyorsunuı ya, o ~oca<ıınr mu· 
har"~ me:vda.nlarınd:ı tl'lkilı e<le 
bilm~ri: için erkel• !<n·<'fet.ine ~ir
nılşti. Y~\S!l :rnva5 · dimı1~mdakl 
bu fikir b1r plin hali'1i :ılch. Uir 
miiddet ıııonııı bu hat b:.nim iıx\r• 
min har.i'eine rıl<acal< kadar km· • 
ntlenmi,tl. Runun mutlıl1' bir ~y 
<ılcluğnnu anlı;vorılnm. F:ıl<:ıt mıı • 
demlıi benim bü~·iik nnr..~n· gibı 
bir ~<OC!U11 yoUu, l<en<limi bin bir 
tehlikeye J:oynr.ık onu r'"'' uzak • 
!ara k:ı.dar t~ip etmrye iml•im bn· 
lamazdım, o h~lde yapılacak is 
~n~·et basl'tti: mümkün ol:ını rar· 
ınal<. hte n!purunuza ka<l:ır ır • 
ksnrz<lan "'~lislm bu hi"ten <Io:ıdıı. 

Ani v.e sert bir hıı.r:•:;:etle g-;:nç 
kız, yli-ıünü Sabrlnin 1!Öğc;ti i:ıe • 
rin{' ~pıştmp sakls,dı. Bu harel•et. 
t• taklidi tml<ln.-.rz bir güıe11ik. sa• 
c:1etik kinde bir fe\ kaliirlelil< ,·ar• 
dı. So:'lra n•aheu;ı b\1 seı;le: 

- W.r gün bana deml,tiniz ki, 

• 

~j(trrn:ı e;t.!!f •; #1Cfl!1 ti jl 
~ ~nem zaa e r::ar:uw; • www suc euz '" > • • 

• 67. Nakleden: Mazaller ESEN 
<ledi. bü.}·ük annt"min bir g.enc ka· rini bana dünyanın en kıynıetli 
clm!<:?n se"gi-.ine, fcch'kllrlığına en bir hazinesi gibi ver. Şimdi onla. 
bii~ lı•~;: delil olarak k<'e:t'Jına. ~iis• rın yalnız bana. Hde bana baknın• 
tcrd!.§'I ~ey, !!!İ.lel "inçlarıru feda ı;rnı istiyorum. Mevetıdiydlerinin 
etmesiydi. O gilzel knın.r:ıl dıılgn. c-n ince lw;ıları:::ı. l<a~ar benim o~
h saçları. İ':'t!: böyle. B::n rle sizi ıunsını istiyorwn. Ş~'mdlye kadar 
hiç Icim"ieye na.<ıip olnuyun bir mu· o ma,·i uç•ırunılarda hiç kimsenin 
habhetle !'!C\·dfğlın~ ispat etmek l • ı~örmeğe mtlftffu~t ol:ımadığı es • 
c;in hen de saçhnmı kestim. rarlı dehlU.leri, nihayetııiz ufuk • 

Şimc:ı Sabri, ~<endindcn ge~rek lan görmek, ora.ıls gönlün büyük 
~.eu!: kıwı önünde cHı «;ökmil'1 m'.• kitabını okuma.k i!ltiyorum. 
ııi mini el!el'inin etli \'e yumu~ak Genç kız bu ~mre miitered<lid, 
"' udarma c!ud:ı!<lıırını :rapıştırmıı:; korkak, ' 'e mahcup gözlerini llal • 
)'al\"arı~·ordu: dırarak itnat etti'. Titrek kirpik • 

- tl'mit. İşte sanıt ttiz tökerek lerin altınd!L ac:ı!an bu bakışlann 
ynh·anyorum. beni· muhabbetle, lh nun·i u<mnıml!ln içinde Sabrinin 
tiraııla, nç. doymaz, engin &'kin; btkl-e<liğj her şey vardı. 
benim s"ni se\'diğ'm gibi... Sabri orad:ı. gördUğü ta.tir fa• 

Genç luz, bu kelimelerle kar"ı • liat kızgın bi:r alevin yaman p&rıı. 
lık H~rıııe•li. Kollannı nisa.nhsının tısına. bir ılefa ılaha yenihnişti. 
hornnna ılofaılı: • Ümit azlı bir fısıltı ile anlatı• 

- lfan:l. \•er bana r,-özleriııi ~li • Y'>rdu: 
zeJirn. O ~Uzel :t.nnen!n bir tUrUi § - Sır kumkurnn.sınrn salda<lıir 
derinliklerine dalamadığı gö7.le • şeylel' hakikatte gayet buitti. Bil 

Yiü<, anlaşılınasıwlan korktuğu de 
rin bir aşk. E,·et se,·gilim 1 .. Yal • 
nız bu idi, t~te o;imcli artık ne l:ın" 
vetlm ne de iradem kaldı. kimde 
bütiln gönlilmü, hiitün rnhıımu d:>I 
ıitııan hlr tel< arzu 'ar. O c!a b~. 
ili almanız ita~ :.:.tımza beni lmıT • 
tınn:ınız, hula~a beni a' rı, sizılcn 
nyrı ~-aşatnı:ımanü".dır. neni, hö~. 
1e<'e daima. kallr~niz Ü3tiincle rnu • 
lıafnzıı etmenh. saklnmao•z<lır. 

Büyük yut clurgun tıl .. ımlı sıı

lal"lla. kayıyordu, Ye etraflarnıda 
dalgalar, g~minln beyaz lmburga· 
lannda öper, ok~ar gibi !'•rı1mn· 
rak sonn gelınez bir terenniim il.e 
ııaad.et dmıları edlyorlardı. 

"ÜMif bu terennün'ıler içimle 
kendinden geçeı':.<t'n biiyük aı:ıkı:un 
dalgın, hayal dolu geceleri içinde 
tasa.vYor ettiği' aşl< p>lculu~ınu 
dil,linUyor ";"e ha.kikat karsısındıt 
hayalinin ~k zayıf ve sönük lrnl. 
dığmı itiraf ediyordu, Rnbnnda ln 
~:ınlığın kalbine sığmıyacak ılere. 
cede genfş, bir sevinç, hudutsuz 
bir s~et d3lg:ılanıyordu. 

E\•et, rüya görmüyordu, bu gör 
düğli seyler hayal deği1, .eti ile, 
canı Ue bir hakikat idi. Bu derin 

bu .} ill•se~• hazzı ,·eren saadete 
ha3 :ıllerinin merdh'enleri hile yük 
:-c:cmemişti. O. rüyaalrında bile 
L:u !tadar bUyUk mutlak ve uok • 
'-:ın u. f-ir -;aadet ~örruemişti. 

O, ~1nıli suı.ınakt:an mes'ut \'e 
m.mııun INllll<imu~·or, hn derin sn 
adet ~öl•!cnnc15 uı;r.ıRktan dopn 
tutlı bir b:ış dönmesi içinde kalı-
yordu. , 

Sonra nereden g,eldiğini birden· 
bire ıınlıyama<lı~ bir fikir hatta 
bir endişe ditnağma cöktU; Sabri
ye dönercfı• sordu: 

- Biliyor musunnz De dtiftinli" 
yorum? 

Sonra bir nefeste endl~ini ta. 
nmmladı. 

- Aı·tık heni çirkin bubnuyor
sunuz y:ı.? •• 

Sabri şa..5kın: ~~ -
- Ben mi, dedi, ben mi sb.W 

çirkin bulacağun... Siz, bu sabah 
ufukta g~celerle fecirlerin 3pllı • 
tiığü s!\ni.relerde mavi dalp.Jum 
kö11iilderinden y:ıradılan kmmal 
p..~!erin en gllZf'line beıtııt,OHU • 
nııı. Siz dünyada en c."ddt ba!lan 
bile baygın bakı!tlanmzla dancı-... 
recek kadar ~ 
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a d y sadakası, ya amuca s m veya baba 
• 

mırası koltuğu . a kuruldu~ u zaman cehlini 
i e "rtmek ·suye se Sume bayılmml 

:fecmettin Molla ile garip bi,- mülakat - Röportajcı neler gonır: "Mükemmel tedbir~ 
terimiz sayesinde h:ç ağır hastamız yok,, diyebilınek için yatcıkla.rı boşaltarak hcu;tala.. 
rr bodruma ve tavan arasına saklayan Revire varıncay1:1 kadar..... ,,. 

Asker 
Ço·· ı BizJm, §öhreUerlnl röportaj saha., <tiki Ulusun bııbnsı (Hiıl•imlycti' 1 l'n1.ı~< ki lnomnlann da çoğu bö~· 

suıda yapmı§ mubarrlr!eıimiz var • Milliyt:) ~aıef{'-;iııi icl:ue ellen ledir. K.'\rşınızdıı. olduhları gibi 
<!u:. Onlar, devlet rcl.slor!.le, kırııllar- Recep Pekcroen bir ınc.~ttup :ıhlml. ~örünmcmek İ<;ı'n cllerin<len gele
ııı., tmprı.rotor~rla, ~vekillerle, §öh liend~ıı "e:nıhat intibaları ist~:ror • ' ni~ ;ra!Jtlrl r. Röp~rtajcrnm katlftn• M JSIR harbinden bahseden 
retı dünyayı sıı.rmış sanat.kllrlar. ak_ du. Oturclwn, bu notlardan hır ya. ı ıh~ı, fakat ekscrıyn muzaffer çrl<. resmi tcbliğlcrrlc sık sık 
törler ve aktrialerle, mUt.hl§ cln&y.:t 71 ~ılmrdım. Hal<iruiyeti &WP~·elle h~ı m\ica.de'.c; io;lc bundan ıloln. • 

d 'rtısgeldiğirob ~ir cümle vnı: "C;c. 
ır.r t~Jem~ !katillerle, ıct-.i,ıkeden teh. $;ikan bu (Tiirkmenler urtt'iın n) yı ı;-ok çetin, çok yorucu<lnr. 

1 • t niş ülcüde keşif faaliyeti olmuştur., 
lıkcytı auımış maccnpcrt!stlerle. l'l ayni t:ırzdn b:ı5lmlnrı tn "fi e • "- AldıLrınız <oılıhi tedbiri.erin 
ıki kelime Ue "halkın merak etliği,, ti. Retlnt Simıwinin h't:ınbnkhı!zl ı nıiikcmme1iyeti ~;resinde !hl~. o.~rr Fal<al hıılk çölde yeni sisten s•ı• 

ı: · ıl vaşo. al.ışkın .de~lldir. Zırhlı blrlik-
ber metıhurıa lkonuşmutl .. .r ve bu ko- oı~imll gazete) sinde :..:>yı os. hn!>tc.ruz 3·ok!,, dlycbllmck iç.in, I d laı:m laroan mOrcld· 
nn§mnl&mU hepsi kcndl üsınplarlle tnmun mt>mloketini tns\'ir ~len 

1 
}'UtaJ;lıın kn.Şb göz oını&mda. bo • er cn,k /'::'ik'-rinln .J:.Id •CJ> o-1 · " d · ı S . hntt l , __ d J -L hın as er ıuın ~ \" e nası 

yazmışlardır. hır ynzı ~on ermı. t m. • e~a en ~tıp Jı stıı .. ,... epo.ıwa.. uı.,_.ızeı • d .... ı .. -~ .. düşnmn hareketl i l 
Htı.kfm suçluyu, mUfettl§ memu • dönll~te bu y111.ı}arımm, yw? rü· 1ı !ere, bo<inım'nra ~·l:ınmrş :te\'İr· j QVUŞ u~umıı'duı· . d"" 1 er nl 

- •• l'ğ' J •· ı ı ·· · . ıınsıl ~oıet e &0ını. uımınıı n nası ru, muutum talebeyi aorguya çeker. ımrtnji:ırımın bc.;cnırı ı ın soy e • ı er güren roport:ıJt'mm: glinUn bf· h:ıkk' ı b'I 1 Fakat röport.a) muh&rrtrı g5nUl.nUn diler. BU~ i.1k bir olmyucu l:itle =. rind':!: ka~ılnştıAı~ı ıy c 1 en er 
lstedlğlnl, enteresan bul:!uğu herlte:ıl nin lıoşlıtndı[,'1 bu tıırz, h::nim de j "- Ao;a.yi'!; lıeı~t<'tnaldir!,, diye çok ııadiroır. 
konu. turmak için geniş b!r hürriye~ Jıoı:oma gttmbti. tste, ef."'er ola - um.11ı·lcnnı~k i!:in mnhldimlnrr yer 
içindedir, bildim-ıe, böyle röp(lrfajcı oi<hun değiı;ti.rihn'.s, ~urnr.ı hıırayn. ı-;ak • 11.tilP MEl'D,\SI 

Hem ıu da. var ki: HAkime veri. galiba... lnıım15 haııishnneler görme.<ıi ihti • • 
len cevap, nihayet zabıt k~g-ıdına - Buınine karlnr aayı .. ız. in.,nnl~ ııı:ılf yoJc mn,lur S."llln·ı.ın? ç öLDEKİ hnrp mcydıı.nlıırının 
ı;eı:-er ve birkaç dinleyici. tarafından tanı5tmıı. Gn1.eteei olnralt han~l - !!uht.;ılif znn:ı:n~r~ıı rom.a1:. ne k:ıdar hazin lfir manıar.: 
duyulur. Fakat rôportaj muharnrl- tlp mulı:ıt:ıptan h~1anırsıntz'! cı, hUm~ecı '-'c &\!1':e~mız~ mulı • gösterdiBini tahayyül etmek bile 
ne söylenen her kelime, çelik çarkle.r - Ya dayı sadakn<ıı. :rn nml'& l;.ntl~~ y:ıptınıE. Bu~.tır. anı<ıınrla j çok müşküldür. Şurodn, burodn, 
anıııında btnlcrce defa tekrarıa.nır ilısnnı '.\"a baba mirııM lioltıığa 1 u• en ~~el konu n.n kım<lır s<_; .. Jı-r eskiden kudretin mutlak lim'Snli e
ve okunur. rulclu~.,; zaman celılini ı>:ıdc guru.· ıııisin:z? lan terkedilmiş tanKı.'ıır şimdi clellk 

Bir gün dU§UndUm: Bu herkesi ko ru ile örtmek l"liyen scrs.:mc, sen· ! _ - Öyle hir su~ sor<lan ki, dcşi!c ve simsiyah b.sflmiş bir 
nuııturan. ~orguya çeken röportaj rnılnn ~ömıl\ş<;iye, her tnşın altın. tıosthnm, nlıb~plnnm, :ırkııda'.::la: iskelet, boıulmuş )ahut yıınmış ara· 
ınnhatrlrlerjmlzi konuşturmak. sor. dnn lmllam piş!tinc bnyılınm ! rı.ml:ı •• yok :ız.ı:tt.nl yok. hn sualı bnlar, kınk topl!lr ,.c darrnadnRı• 

_ ı·-""uh."tnbınıu konu5turm:ı..1<, bır lm?~cle mınha eflı\'e-r bele.. nılı "illlc kıı.....,. .. iclarr harp '-'erinı 
guya çekmek borhalde bo, bir ney u .. }' r·"' ı in .. .,,,... " 

Ana •1.-. t~dır.·ını":r.1 sö~1ctınek idn ne - a ım:ı .. t :ur a.nmız. on. ,. ft• "Ö.slcrir. Burn!a--"n an:ı sıra ha• :.ı· 
olaca'ktır. ÇUn"k{l onlar t.E-rkese sor " ·~ ,... " d " 1 kl " ru ., 

9 r·><<ın ıı en gtı7.eJ :ıı:onu~an ar m. cuna çellk llıir ıni''•Ccr 1.likilıııiş tue 
muıııe.rdır, kiın.Sc onlııra sorma.mi§ • ynpo.n;mız. ı 1 ~I • ~ 
tır. Onlar herkesi ~kt.mı~lardır, _ nazılan lrllçUciil bir ıı:.ahm;- j cr~i~demir bu mcvı.n<ln onu bir rncıar da görmek müınkOndüı· 
ktm•c onlan anıatmam•....... Her t .. bt'- 50•-n.d!\n l ntta •al sor- ' 1 Etr:ıf silik ,.e kederli bir lı-0~1ııkhır, 

" .,,...- ... ıc '""' ' • ~~ ıııutl:ıluı söylc1mrk arzıısunc a ot· 
mc~hurun pe"'"c dU•cn. ·.;portaj nıu dlınnu;;..,, hı'l,.. me\'cian bını'km:\ılan ~ ~ ,•_ kum bile yok fnknt ufok ln~ parc:n· 

v ,..... ~ . •• • ,... • : • • • ougumu :\Uınymrıı~ 

5 

harnrlerinln kimse peşıne dilŞIDf' · hulbılt kcsıhr. lleselfl. nH:tlı r.ıh lI . 1 ~. yahat u bu <l! lnrı nra~ınd:ı pırıl pırıl yanan lu1: 
mı~ur .•• Neden?· ı met eylesiıı 1•1()rin~lı !'ıinzıın bey ,. ~yı~n1

1,·tı:; ,.;zges.crsen <ledt yığınl::ırı. foce ~·ahlıklnr ve bodur har:ıp ctmeğe kiıfi ~clir. Kcı:ıl.k \ JWSIJ"T.EU 
Ben, bu cesareti gösterdim ve on - ne boş nll~mdı?.; ~g~l rle lmlnb'1n:ı söv~~·-~,·im•: Mar~ nebnllnr. tanklarda ç iışnn erler irin olıfıslc.~ R ES!-ıll teL!'i;lcnlc sık sıli 

lan b!ı-cr blrcır konuoturdum Bir <le l\lıtlıat ( cnılil bey \'amıış. ! f 1• • 1,.,. tt 1 tt" 1.. Bu çorok boşlukt:ı, iki ılü5mnn or- den ve şnr.ıpnell<>rden dalın tehıtP hah'.>olun:ııı kecif hareket'.:· 
w ese ı zım mcnı .,,.e c ıa ıı. n ıı· .., 

Bunun c~a.rct neresinde dlyecck.

1 
Vakm gıyaben ~ok ·ı'J''b~rm l'll r.cvnrler nnı.c;mita ı:nz~ı konuc;ıın dusu içerisi mnı;.:ınezli \"C ı-:tiç IC~" k:li~ olan pnllaılı~ı Yakit binl:r~e ri bıı clJya~nk •ıoktal~rı clr:ı!ıntl~ 

sinlz! S!Sylıycyl.m: Terec ye tere sat :ıatln, telefonda kanırlastırdığının • 1 ... ;;·ı d 1 • •1' lebillr bir su ile clolu nadir kuyıı• kuçuk taneler lıalındc ctrnfn la~ ... 

1 
.... upılır. Kcşıf kolları dıışrnnn ışg.tlı 

bı •a 'dl ., l"rııf d ... • 1• • l 1 ı•anruı da tıc,.;ı , anı zurna ı ~ ., 
mak kolay r o.y m. r. .... e e • ranu~vul:\nn hcpsı, e.ım17.f e o mı. gö<;teri cc~ kmfar az, tok ıı.z .. 0 lanın b~ında• daynnnk noktnları lan mayınl:ır da vardır. allıııdıı hıılunnn ınınl:ıkaya ilcricr 
ylm ki, §imdiye kadar yapUğun rö. ynn ~beplcrl.c &""OJ:\ düştlii:,.-Undl'n, foırl:ır Mdır M (yo!d) desen bile kurar. ı Bir rnny.ın tarlası l1mumh·clle u· ,.c fecrin hafif ardınlıl!ınd:ın io;ti 
portajler arasında hiçb!.ri ta.na bu Iı<-nUz bi'r Clef:ı.cık bile r,örüc:eme • • p:ünııha p;irmiycr.c&inc emin olı:. • ralarında 1,50 ilıi t.80 metre aralık f.1ıte ederek <lüşımın d;ıy:ınRk noı..· 
lcac!ar beye.can vermeml.3Ur. Çünk~ nı•fs~ de. arkadnslan? ı.ıı~a biUrs:~. fn~nrr.~zc:nn okuyuculnr DA l'ANı\K 'lWKTAT,A.Rl bulunan 5 hallan leşckküi eder. :'da· ı:ılarına y:ınaşırl:ır. Dn~mnııa ço;ı-
şöyle bir hnlett ruhiye içindeydim clii~mcrni. randc\"uln:rd:ı. bıle 7.anf ımı.smdn bir t!.n?·-1 n!: ela c;or, bıı.k ~·ınların konuluşu vey:ıhut koldırr· l ııl.rn _ b::ız:ın bu ) akınlık 2, 3 
MeselA sualimi sorarken, kendi ken ve n:u:ik mulıntnplnrmın a.ğ-1.ını b·. f>llTl'.\ g\izel lmnu-:;:ı.n b~ is.?m vere. D . . . !ışı kuvvclll bir hm·ıı himaye 1 :ıl· J,floınclrc kacl:ırdır - bir mcsaf ... • 
dlme: rak nçll\!ldıf;mıfan Uüı•·f'i cı.Uıı • ·ıı ı ··• A Y~'NA 1\ noktal:ırı hııhf !>:ılı- tında ge<.-cle)'in ~apılır. Ve ist.h- de çukurlara ycr'çşirlcr. ,. " 1 ı>ı r er 111:. . ül , · 1 k J:ı• 1 1 , 

· - Acaba o, bu röporbı..jı yapsay. (]onlııklarmı bilirim. I<;Ji çolt n~ık 1 _ :ımıslt!\tlcnizle si,.e hell,;" hos 1 . ra ıs uuın nrının ar: u. kı\mcı erlerin rn tclılikr.h " cr.n• Bu kiıcuk kcşH kolları hcrnhrı-
dt. Bcnlm sorduğum bu EöUnll sornr oldni:"ll söylenen ,.nizhlc "ıtirin ga • . '. . w ı·· ., 1' 1 hı ·· rında kurulmuştur. Bu salım ıstıh· den birisic11r. krinde 3 )ahut 4 mıtr:ıl\"özdcn 

.. ~dı1 • bnmı;1ncıı~nız .ır un ı ft ;ı ı.,o. k5.ınl:ırı ıııilrnl'-'fız .... u,•n!nrını YC 1 E id bl . ·' l " I :.n • mıyaı. Yahut nasıl so!"P- 7.~tecilcre luırsı bu lmdar hnsıs rae31;rım: Röoorlııj muharrirleri r • . " " • h. .n iler e r pı)'auc >v Ul!l ın:ı Jıaşl.a cilfrh sötürmezlcr. Bıınlıırııı 
Di)'e dll§UndUm. Yaz.arken de &)'· tfa\';~nısı onu (1«mnşm:ıy::ın) tip- rıt<oınıb ldmİerl hc~enirs:niz? !anksnvar .;ılahı:ı~ :orur. Bu .mıı. ""Jnların konulacağı )eri knza"'. rsns ,·nzifesl cliişınnnın h:ırckc-tlcri· 

nı §ey: 1 • ı .l' 0örne~ hnline "etirmi .. tir. ,. h ı ·~· . dafaa hatlıırının onundc ıınıumıycl ~onra mu'lnlnrı ta ıvnn \"C 10, Hı ni HÖZcllcmeklir. nır tnrnrtnn fl.ı 
d ~ cnıı >ı eı • .. ·• - Bu stıa tn tn .m n ettı'gın gı• 1 1 1 1 IJ ıı tur Jfollın • • . 

- Acaba o bunu narıl yazar 1 Netice itibnrile• l<endi kr.ndınc b 1 • r kUtn ed' (.'"'\'n • • e mayın ar a nrı 11 11 
• metre nrnlıklı bir di!.l hllllll(lc ılcı- siy:ılı ızöı;lüklcriylc üzerlcrfoe cl':ı 1 

t " ... _j '"'nl böyle btr • 1 l:nı ır ı ı. ~ J> mı ıstı· ircrisiııc.lc mr.rkezılcn Ye kuyunun ı- '· l ı· , k t l ... dü şte bu r·~po ..... ser- konusıınln hi~ konu<:m:ı~·anlar bir •·orsıı., "öyı:ve)im: An.:tdolu ajım. ~ ~yen ı\Onıyon nr sc ır ..... r ıısıı c D· · pike ~upabllecck olan şmnn ,,. 
haleti ruhiye ıı:tnde bazrr!adnn. taraf~ bıı~lulırsa, diğeri erile, iste ~rnı ! B:ıl:snna hnrn. r..ıc.vılanlıırnıı :rımınılıı Jrnnıyonlar. komutan posh.• cin m:ı\"ınları koyar.ak lsllhkilm t 'l• cnklnrını gözetle ncklcn hııli k. I· 

' ~1 ,.c rad~·o lıu!unur. Kcnut'lar<!ı.ı k ı mozlıır. 
seninle lmnc~tnğumuz gibi, tatlı ta~vir f!(hn o, n"lılttnn ölenleri an ıııot"rl"ıı nı· ... ·ndcnı"n kanl''Onları vr. ·ım nrı. ~ k -

t) tnt Mahmut l".e ari'nln ynr• 
ıhlh gibi, J;ı;n\'er paşsı!ın, .ı:t-ıa 
TC\ fiğin ,.e imclj hatırlıy11mad.gmı 
ıneshurlnmnızm peşinde ayları·.a 
koşan Kn.ndemlrin ı;ol• değil yal 
mE hlr gün pcr inde ko mak l\Afi 
seldi. Çünldi onun yaptığı gibi 
tıe Afgnniı;tanıı kııdar uz.ıınnıa.P-. 
ne <le Suriye çöllerinıle yorulma 
aa lirzum \"nrdt. llabil'lli yokuşu 
UR üç defacık tımıanı\'ermck o· 
cunlıı konusabilmeme kafi geldi. 

Ta.s' iriefkar gaı.ete ... iııin yazı j,~ 
lcri odn.c;ıııda Kıındemirle lcnr~ı 
karşıya oturuyoruz. Btu~~: 

- Dinltı Kn):ıbal, de'h, "en bn 
röportajı ynrmasa.n olmuz ruı? 

nen eı.lm~'n tonunn bir kat'iyet 
\t'rcrc1<: 

- • lmkanstt, dedim, mutl:ılm,, 
yıııınmlıyım. Henı :pek tok :1eY ı;o. 
rac k değillm. l\Ieseliı lınna :röpor• 
tnj muh:ırrirllğine nasıl bıı.şlad•ı::.-ı· 
nıı.1 :ınlntt\crin. Jl:ı:.m t.\"et.w iste 
yazıyorum. 

Kı:ınclemir: 

- Gize de nıi? •• der gibi gti • 
lümc;cc1i 'e yllzlerr-e heyecn.nlı rö. 

1ıort:ıJ, ~i!lcl ' "c 'lor seyahatler, de· 
ği.;İk bir dclıor ara!.ıncJ:ı gec,:en 
g:nzeteci'iik lıayııtınm mıu:ishıi 
ı~nHiihtlynri hnhrlndı. 

:_ Yirmi sene enel, detli. fiiı
ı.:stsn yolonflıı 1ıir gün Aşkabada 
u::rrnmıştmt. Orada, türkmenl.er e. 
rıısında. dobışırk.."'tl, hunların, is • 
ıanlmldı:n ~eln1i5 bir Tilrl• oldııf.u. 
ınn nnlıwıncn, çırpm:ı çrrııın~ et • 

• ·ı ·a nr•ltl\'O rnftmı sarı';'l:ırı. n~ 8~ • •• 

b<•ynnır.a ,.c ellerime sarılış!:ırı lç~~
nıe dolrunmuı-;t~ı. Ak":ını otelo <lı-' . ··r. l . 1 

• rıl.inee görtllikJ:.srimi, l~ıt '''' enm · 

1 1 • s ı· u " " " Mayın serbest bir yııtııı;cıı onu .. 
tııth, gi\zel ;..ıii7c1 ko:ıu:unız. lntnl! o, nı!~'·cıt r.r.c, "tn

1
:"

1

1
crle, seyyar tamir otölyelcri yerleştlri~· Üzerindeki omnln•t baslı~ı 1: ldırı· 

- l"a sizi s·nMendırcr. muh:ı· \ Çörr,l)nrle .-onıı~~n °İ·· ~.e e. h!r nıiştir. Arıılnnndnki geniş mcsafo• lrr ve hafifçe ört!illlr. 
tupiar ltimJerdir! nz da tilrkı:c oı:re~ rs7 t"pımn: lcrde ,.e etrnflnkl hoşlukla lı:ırckct Mayın tnrlalnrı tmkı denizde o'· 

- \'ullnlıi h"ni hlc,:Mr mı•hntap I clm1eğ)nizclen oL'lcn rız dıye lwı~r..· haline geç.me~'C hm:ır kamyonlar ve dıığu gibi Yerleri h::ırit:ı Uzrrlnrl" 
sinirl!:ndinnez. Bir gün Xecme~ • rrm. seyyar uçaksavar batnryalnr ııırJ· fş:ıretlidlr . Hrıtfl ul'r•n Hrlcrln 
<li_n Molb il: ~?r~'jmel: fü~re Ilii• 

1 
- Gerçi c,lizel ~5yledini~: !nl~at Jaıımı~tır. • yakmmdn. olan n::ı:l"llı t rblnrının 

y\ıkilercye gıtm15tım. J\.apı;) ı ıu:an İ'-~ecl1J1im ("e\'nbı \.ermccıınrl. O Ordular için zırhlı \"'tısıtnlnrı, tank elr:ıfına k:ızıklnr ve ipler grrill•. 
kadın. lütfen b:'raz belıley:niz clt>. fıaJde 'ôİze Sllllll c:ornyı~ı: muhn.b. farı, knmyonlRrn ~·crl~tirilcn ruıt• l>iişmnn hfıcllntU nıuhlcınr.· ~orfıı~· 
el• n· 1 · t nr· 1 rtl v,,, •ıl "u:ı 'ın ce\"abını ı " 1 · ı ı ı 1 ı edebllm~k -

1, ır:ız sonr:ı ı a C\tn a\:tn •• ıınrz t;O ı ıı, ... n. ra yoı erı ı er ııı nın r dliğu nnlard:ı bu knzıklnrın ve ip• 
~ma :r:ıl<ın bir ,·erinde: bir pl?nr.c-

1 
kaı;zunt\l{ yolrlnn giderek vcrırsP. çok mühim bir ihtiynctır. Akı-i lerln kaldırılıbkl:ırıın sö~ Ir.ıııcrc 

r~ :ıı;ılttı ve Necmc<tclın ~folla.mn ııc ~11p:ır;m1Lf •• • takdirde ufacık br motör anıası~. ho<'ct yoktur. 
b:ı. ı ~örUnclU. Dl\r.\ln\lnii:r., ben l•a.I _ Derhal suali degıştlrır, ba: • kliçiık bir kur~un ddlılı koca hır 
d 1 el JI 1 'l· h t lınrckcllcn nıol1rıı111 '.\ln.\'lll tnrln'orının mc' l:ılnl kt: ,• rrım< a, o tepe c. n\'nyn •a• • • kn bir ":!Y '>ornrım. :ırp vası asını 
mı~ ha"jım, sö:ı:l~rimi l}" İ ~nhıt'l • (.~ares!':1: hen ıLe .;unliıni cleğbtir- kılur Alınanlar ıız:ıın znııınııdırnbrrı fctınek için bugün birçok usuller 
l•IJm~k ı"cin miltf'mn.di .. ·cn hareket bu ı~mlr ,·r.sıtnl:ırını son dcrc-:e vardır, fnkııt bu usuller kıınnaylı•• 

- · '"' elim Y~: Ad .. n e11 .. rı"m1e, heni o hatıl~ ~ö • . b n"''" 1 tekcnuııiil ettirmişlerdir. Yine kam· rın sırrıdır. Mn:ımofih hu iılcllcı-
' " ~ - Üyley~, ıleı.lım, anıı. .. .,ı 1 
renler Knrn~öıe hem.eteıı·ı~rıli. 'l _ 1 t nusınıT" Ko - yo0nl:ır:ı yerleştiril.en tamir atUlyc- mnnyctik cereyanların ,·ücucl. un.ıı 

· • . , ·a:r.< ı...-ınrıı an a ır ·• 
Fakat ne dcdını-.e nafıle. ~a~·m '"'ı 0 ...... zn.·orsnnuz! lerı çnrpışmıı yc:-ınc kadar !anki:.· h:ıher veren makinelerden i tıfnııc 

ı;.. • lf d oy nu, zor nnı •• •• ·•J •• 1 · 1 1 ... muhat.ehm1 ne n5n;;• ınf. , ne e 

1 
• 

1
.,., 1 J·ı ı·olnv vınıınnı dıye. rın nrknsınc an gıc er er. ıl:ırpte ya- edılcrck ynpılım~tır :ını)'oruz. 

_,. - """zı .. c -· " • ., k beni ~"lılmn :\lu1. • •• P- ha ,.n:,ı,•n hc,•esleıı· -::ılıl:ırı tnşıyara · hnstqh:ınc araba-
n ıl • b nn1 tırkcn kab mıycceı._or:ı. :ı. ' • • 1 lnrı ne kndnr lüıımsn hu tamir n• T AXKSA \lAR 1'01'1 .. AR :ı.ln lc:om~rüll'un~.. n • eliğim -.ırnlnrcln., Tnnindc ça ışan 

knha :ır 3 ~ l\'Oı-un. l 1: l"h R n·ın mC""tiı Tepebaşı tö!yclcri de o kadnr lfiıumluclur. 
• , • f r> .. 11 ·• I! ı ı • ın, -

- Göz.~rım n ~.une 10::.c:ı<bçe ı halıı:esincle. o Jmlntı:ıldt ort:ısındıı, 
tm!ıkııhnlnnmı :tntlteuemcc •"ıll\ n 1• . ·'· 1 ,·nr,·cte ,;evreııer, bir • .. • (,) 1 • 1• ıır 'nnunı .., · • 
il"Jll)l n•ıı1i•l•ıı.t1 • 'n <oımc ı r.er<• d. ,1 -hl tı'm"ıı.e imla~ 

1 

ynn an nesc. so >e · • 
llf'n hatrrlıclını, el elli, e"et •.. N. ::c- ·. • 1, 3• n•·:> .. n,.,.,·nlnrımış gı • .. . .,,1 I'· •.• • 1. 'erır .en, "' ,. ,.... d 
meııtlın ,, o ı...'\nın o 'll'lmnn .. ı ı:. ,a· 1 • t l ·., ,_ 711 rı b'r ~ırpı 1\ 

~ . . , . t. ıı o e.r ~ı . .: .. a 
J•nl tnrımıı b;ıe ~·n·r cnmen»• ım. :. .. , h~)·r·ın bRl<ar, 

'

"lA , rı· I rJt\arıo;ın:ı. u:nr.tn • 
C.öri\vorsunt:ı ki ?ıı a. r,a c: ı uyo • ~ 1 .,,.r·ı· J"'"ISJD" !!l'lta eder• 

i 
. , ,,. 1 • onun >u ~. ..... ·~ .... 

rıım. o hııld", <; nıı b"nfııren mıı ıa r s e'er "'ri'ti ,·ak•i'ı. kolay ve 
• • h h"vl bir ~~~· 1 c ım. en ,,.~,. • 1 • 

t:ır.... "l\l'lr, en "· e "' ı . bıık vnıan·nr rokhıl• :nısıı:e mı· 
·ı · ~n • a .,, .. 

hı mı~·oruın. • '(l4hnm dn. hfı'~ nsfıdc hir ko~e · 
- 8nııllC'rinizi cn·clllcn mı h:-• ·- ·· ·· · 1 d ı nm"c: .... ,ımı 

1 oe, onum.e ı~ em c ı, .. ~. A .' 

ıo:ıt'.n,...Tnı:r., '.,J' c:::ı.?.. ııipomu, ucu sİ\•ri lml~niml, ın. .. tı. 
- llv•e ele o'ıır. hö;.•le ele. •• ~'- ğ.'mi, hunışultsuz "kllf;lılımı yay • 

ı't:-mmn ." ., ... m:ınn, mele" nn göre de- ınud:ı.n ve u·ıun u:r.un ıtü5ünmeden 
i;-işir. l<'elctıt .ek~!!riyC'fl .. hnzırlan:ın· ynnnıo~, rmn s'nirlenirirn. 
tar m11h11tnn':ı-nlır. T~lefonıı nç~p H.ıınclcmirin h.'l~dlcaten tok zor 
ıln "Gellvonım!'' dcdjr,in'z ,.e,.ılc, ynzdıi:;mı hen tatcn blHyorduın. 
derhol Mn görmelt iste<lH;inlı Çünldi onun, bir ~enc<lenberi her. 
J.c•r Sı!\'İ r;-.t"f?l .. Jc. "tıltlrunnk Y0~' l;.esten gizli olarnlc bir romnn h:ı• 
~tın"1< \'"' .. f •tcrilrrıc?c istenen sey. zır':ıdığm<b.n \"e hula bitiremedi • 
ıcri "-+rıy <or.nnclc fn.'lliveti tın~· 

KARA AIAYIN TAR/,M,ARI 

MAREŞAL Romıncl'in meşhur 
gedik nçınn sistcmivle hü 

yük znyl:ıl mukabilindP Siyanaykıı· 
clııki lngiliz nwrın tıırlnl:ırınılu aı,;· 
l'ı~ı yol pa~if nıüdnfna~ınııı cınniye· 
tini hir defa clnhn io;pııl etmiştir. 
Tnnkların tekuınülii yüzlinclcn hu 

seyyar istihk{unlar:ı kflr~ı mayın 

tarlatan en clıerunıi)elli müılııfu 
Y:ı~ıt:ılnmıılnn birisi halini :ılnıı,. 

hr. 

M A \'IN tarh:ılıırı tank hilcumiıı· 
rı için pa if korunmallıı. 

Tank hücumlarının ııktif rnüdııfıı<r 
sını tanksavar 1opl:ır teşkil eder. 
Bu topların uçnk nvnr toplnr haPÜ 
snlırn tonlıırı ıırnc;ındn hu' iik fnrl,.n 
lar ~·oktur. lr.ahındıı öt.'dlcr flı! 
tanksavar topu olnruk kullnnılıua\• 
tadır. Hnllil Alnı:ınl.ır cp~rce z,. 
nıanılnııhcrl 118 hk F:ıllc t:çal..-ı:ıvıır 

toplnrını tnnk mfılnfn:ıo;ındo nııı,•nf
r:ıkıyctlc kullanınısl:ırdır. Mı.ınmıl" 
flh .A.lmanl:ınn hillınc;c;a lnnkl:ır l· 
çin ;\·nptıkl:ırı 50 lik p:ık topları 

1.. ·ı l•ır c,a· 
fln,tTnklarımı i<:ten. ııılll · . • 
mim?ı·~tle dl!fterime not ctmı<:t~oı 
lliı mUd•let !;onrn Anlmrndan ~ım. 

lnı:' ••• r.11 . .. ~ı-:•ı•re. nı11'<l•re, hiı • 
'41!selcre lı ı dil tutukluğu \"erir • • 

ğ;'ndcn habc-r<ll'~. 

KADRİ KA \' ABAL 

Mayın tarlnları toprak içerisine 
nı: htr derinlikte konuhnuş m:ıyın· 
lardnn terekküp eder. Bunlıır o ~tı· 
retle konulurlar ki tanklar bir v~ya 
birkaç ma~·ınt fnr!IA!t ettirmr.rJf'n 
bu ı;:ıhndan f(eçcmczler. Du ma)•ıı•· 

Jar tank tekerleklerini ;\·c millerin! 

ön v:ırdır. Bu toplıırın çnpı ıınr~·· 
ÇC mahrutirlir, hu )ilzflen .'.l~~<;U: 
ilk sünıti nrtnr Ye delme kalıılıretı 
ço~ııhr. lnıdUzlcri'n Spunder is
mini verdikleri torılıırı d:ı evsaf 
illbari>•lc Alınon to.Plnruıdan ~allı 
kalmıımokt:ıdır. 

Bn keşi: un urjorı ıına kunclkı• 
le görüşmek için knt'iycn rad:, o 
ku11:ınmatl:ır. Zinı rndvo ile ı;cı:ı

dcrılcn h:ıflerleri. lfrcll hile ols:ı 
dfi m:ın uıptcder. Ve fazla olarak 
bu radyonun nereden ~6n<lcrildıi:; • 
ni öğr<?ncblllr. Fnk:ıt bu kc5 r ko' 
lnrıııın bcrulıerincle lhllynl radv'>· 
lnrı ıııc-.cultur. Pek •nllo;l el lJr 
h:ıbcr ,•crn:ek !Azım o!dnAu :ınd 
11nten dikilir ''C radyo 1 lcr. 

Her iki tnrnf siirprlı lllicı:mlnrıı. 
dnn c;nlmınınk ,.e öteki tarafın lı ı
rckdlcrini kollnm k için lm 1-:r"' '· 
kollarına sık sık bnş,·urur. 

ÇOl,f)E //ARI' 

Ç 01.I>E tankların v~ mol~rlı.
rin çarpışınıısı hır bltırıı c 

ve kııt'i ınfcr hnrbi deAildir. 1-'ııı' ı 
olnr:ık uzıın zarr.::ın dıı de' nm eı• 
ınez. Bunlıır kı"a de'"ıımh <,nrpı~
mnlardır Zira c:·z:ık ,.c miihinıııı l 
n 1 m:ık v~ bozulan tnnklnrı t:ırnir cı• 
mck Jüıumu hnr ıc sık sık ora vcrıl· 
mesinc sebclıiycl 'l'rcblJir. 

Makine cölii ycnnıişlir. diyo_rloı. 
1311 idc!in l{l!l';ll1Cn do~rudıır. J aı; •t 

çölün elinde mcdcni~·cıe meydan o• 
kıımnk lcin çok Jmv,•ctli hlr \"OSı• 
tası ,·nrChr: Sn. 

Çöl harbinin hakiki nnnhtıırı sı.• 

<l Medr.nly~l kumu. sıcn!lı, çorak· ur. ı 

lığı ve yolsuzıuııu • ycn~iş faktı. 
susuzlu~;ı karşı ycnılmiştır. 

Çölde hücumun, mfıdnfaıının tc• 
şclıbüsii elde tut:nanır: clıcmmiye· 
ti ikinci derecede kahr. Burad • 
har:bi kaııınmnnın bir tek çare.<;: 
vnrdır: Kendi tnnklannı bormactan 
ve- bara.p etmeden dfişm&D tankU· 
rını bitirmek. Hangi tarııhn tan 
klnrı c1nhn eTVel biterse ç.ö.I bam•· 
nin maAlfıl>u o4ur,. y 



TARJHI ROMAN 

Talllr Kalkan: 

YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 

• 24. 

18,00 Program lS,03 liaaıl heyeti 115, 
t5 Raydo dana or~traaı 19 80 Ha. 
berler 19,45 Yurttan seaıeı 20,16 rad 
yo gar.et.esi 20,45 Bir ba1k türkUsU 
öğ'\'enlyoruz 21,00 konuıımıı <Evln 911. 

aU) 21,16 plano sololan 1,30 tcınml 
21,60 Rlyas .. UcUınhur bando u 22,30 
Haberleı 22 50 Kapanı§. 

. -:; ·, . : .. .,. . . : 

- 1942 

- O, tok meuim-t:r. bir zamanda 
ldtl. Bedreltlnln ;rerinl ldmııe tut? 

nııy.cak. 

l!akat, Tahir Kalkau emir ~rdlı 
- Berılm dediğim olacak, Burada 

dönen dolapların lp3 tizUnü otrcnmek 
1 te.rloı. 

RAŞiD RIZA TIY ATROSU 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıklık ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser Bedrcttlnin ke.fenlni açtılar_ baldı. 
randan bir pttrça et keeen:H. lokrua 
lokma .)aptılar 'e blrkaç köpE>te .)C 

dlrdfler. 

H illDE PiŞKiN beraber 

Oer akp.m Yat (Zl,SO> da 
Uvey Baba 

\'od~U - a - Ferde 
lCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABiLiR 

~ • • • • 1 • ·- .. • • ! • . 

Ul)ordu. Beclrettln olmcae~dl, Ata
uek dedetl belki de ;,eni bir nizanı 
ı e adalet)e J'&§IJabllooektt. \ e bu au_ 
ret;Je halk 01.bekln zaıımaue. nıUste. 

lrldaae idare inden kurtulmuş olacak. 
tı. 

Ha~r bu ~hne31 klSakttn U-ı ka • 
tından h!l.}tttle l'.}rcdl)orda. 

• • • Acaba, Hacer, ı;ertc.kte!J Bedret.tlol 
Bedr• ttlnln cuı.delerlnden batka bir z.ehlrleml:t mi dl 'l 

• Klz v~ Er~ek kısımlan - • 

BOGAZIÇI LiSELERİ Devlet Demiryolları meslek okuluna 
talebe ahnacaktır 

.arıN 'e iki kUçUk crkcl( cocuğu \'&r. j Dlmz sonra her ıe.> me.>dıuta rıka 
d•. Karı ı . Hacer .kö ke ~eldiğt gUn. caktı .. 
ı•enhert • e\ln r.enıln katında bir odaya Oenau törımme ~lenfor eokakt11 
1>4paıunış, khnııe3 e gcırUnmeden ve bekl~l.Torlardı. 

kimMı)e ıı.arar vermeden, ~ocuklarllc llerkeı heyecan ve teredJut l1:lnd•' 
raber ot1&r11.) ordu. dl. 
Bedrett)n karısını • Hacer geldik. ı·erlilerden bir kıaım: 

ten sonra • bU&bUtUn llımal etmlştL - Bedrettın ~llyle ölmfitttlr. 
ı akat kansı (Akyil&) çolr a il aile~~ Ul)ôr, diğer kt mı da! 
nıenlllp bir Tl1rk laz.ıydı. Kocaııına - '.l'nhir Kalkanın elbette bir duy •• 
kartı Jılçbir zaman kıakançhk gi>Jrter gusu vardır. Hele ıu lıln ı>onunu bek 
mem1I ve Hattr gelir a;t>I~ ken\li l!yelfm 
dasma çekllmhtl. Dtye~k kulak kabart,ıyur \"e dakl. 
.,lmdt, bu kö~ktln umı .. katandaki kalar sertlkç.e sabıranlan~orclu. 

odalardan birinde atlıyan ( AkyU:r.) Un Hacer tehlikenin ken4"'1ne yııkla" 
ur berkestem lıöyüktll •• berkeeteu tığını g'tirUnoe. Bedrettlnlo kölf>lerln • 

derindi. 1,.'tiakü Beclttttlal ondaa ook den Mabmuda koıtu. 
rf7ua .evee hiç k:lmee yoktu, (Ak • - Bedrettlnln kanaı bt:e ile bHI 
yk) llocııuaun tabutunu köıkten çı. lekelemek lstJ.)or. Eğer benı buracle.n 
'-;anrlarken: emin bir yere kaçırabfll,._,.., bütlln 

•c_ Bedrettla eceQyle ölmeclt. Onu mUcc\Jberlerfml sana hediye edeee • 
reblrledller_ öldürdüler!,, tim ve ölünceye kadar eenln olaCli . 

Diye 1Mtm7ordu, j'nn, dedi. 
Tahir Kalkan bu feryadı duyda. Mahmut otu:ı yn,ıarmdı. u~b oyhı 
Kapının önünde durdu! )nkı ıkh bir erkekti. Bedrt'ttine on. 
- Bu kadmm bildiği b1r teY 1.-ar. amcası bedlle etmi3U. ÖZbek, Malı 

Onu IÖ7letelhn.. ILaldkad öjTenelJm. mudu vakf.Lle GUrcUkırlr1 ~aptıtı bJ,. 
Oadan M>ara cenl&Zf!.)l gôtlirtirlb. 9&1',..ta elllr almı:ıtı. M~ut o u 

()e(U, (Akyh)ll ~ğmlı mu: 
Z&talb kadmcajum atlamaktan gör. - Beni köleliğe kabul eoereeatz .ı. 

lert ohmlıtl. Rengi balmaıını Kibl llll;»· ze sadakatle hl:r.met <'derim, 
"&nfdı. Dile yahurmııı, Özbek Oe ona kö 

- Beaı de onunla bcrııtıer gömü • leliğe kabul ederek sarayında alıkoy 
niiz •• ben zaten ondan ÖD<"e mezara 

;:lr.mlıtJm, 

Tahlr IWkan aordu: 

mu,tu. 
lı,te l\lahmut o ır.amandıaııberl Teb • 

rl&de ,-qıyordu, Bednttlııln kö,klbıe 

Ana amıfı - tik - Orta - Liae 
Yat:c ve yalllız talebe kaydma ve eakt talebenin kaydınm 

yenılenmealne beılanmııtır. 

AIL~AVUTKO\' ()lFJ'F..sARAYLAK - Telefon: Sl..%10 ••ll'J 
Ankar1t Jandarma ıahnalma komiıyonunJan: 

Beher Cltt!1'e .ı2ao gram köeele 6M gram v&keta 113 ıranı kabara \il· 
Vial ve bir çift ıı:ı>ça verlimek prtlle mevcut ııtımune ve f&rlnameaine JOre 
16.000 çl .... ır.u6Gel er kundurası iınaljyMi kapalı sarf uaulll• ekelltmıt)'e 

konuimuttı:r. 141r çift kunaunuım ımallyeafDe iltt yQs kurut ftyat ~ 
edjıml§tir. E!{!'htmesı 17.9.942 pe11embe gilnQ saat 1& te J. Gn. K, dah\.. 
•indeki J, ısatı:.alma koı:ımyonunda yapılacaktır. llk teminatı ~!50 lira ~ 
lup şartnamul 15C kunı, mukabilinde Ankara Te btanbuı J. •tm•lt.18 
komısyonund :ı almablllr. Kaııuıı.t evatı bal.z. t.eteklllerln beUJ gtı.n " -. 
atlen bir ~ıı .. t e\"Vel\ne kadar kapalı zarf teklltkrlni makbuz mukabilinde 
komisyona nr:o:dc:rt. (72.13~-Hot) 

1 ... ----------------------g, 
POKER 
TJBAŞ BIÇAKf..Akl 

Ctldt• tallı1f etmea. 

ol1d1 yamUf&Ulı;, 

Der 7erde P O il E 8 tl'at 

btçaklarm.ı araymoı. 

- Kocanuı düıı aabah sı!ıhatt )erin. 
de olduğunu söylüyorlar. Yok• Bed. 

ltln kahpece bir ıııarrw.a nu uğra. 
dıT 

G'eleU tkı yıl bile olmaııqtı. Mahmut. !illl•••••••••iıiii 

(A'1r7h) korkak ve çelrlnrm b1r 

t:ınrla: 

- Ona zehlr16mJııler d~dl • betka 
l>lr teY ıöylf.)emem. 

Tabir Kalkan 1Upbeye dl.l:;tö: 
- Kimdıen korkuyorsun T Arkanda, 

kocam eevea koakoca bir mlllet T&r. 

(Akyh) komutanua kalafına ıtn 
di: 

- Bu köoke büdm bir kadın var. 
Koaamı iUdilren odur. Ben ondan kor. 
kuyorum. Bu kadm iki kere ~nim ço. 
cuklarmu da zehirlemek ~ Bedretti. 
nln aeallnJ Ol't,a4an kaldırmak istedi. 
:ruvamm yıkan bu kadını tutunuz .• 
o bir casustur. Bağdat b:ılifealnln ea. 
IRMUclur. 

'DM!r Kalkan bu eör.leri cluyuııca 

ıijpbeııl 1"tsbDUta arttı. 
- Bedttt'lnln .e.hlrleadltlnl nerdeıa 

MU yonun' 
Ta.slt kadın tıevap verdi· 
- :Umktaı; llC!dyorclum. !ö:r.l\mlln 

clofnılnJuaa anb.ınana fçin, Bedret.tf 
1'111 TÜCUlluaclıMı bir p:ırÇa M k«»IP 
köpek1eriııı atzma atım:r.. Eter 1'a ~ 
parçaımı )iyen k8pekler zehlr~nip 

o'lme~ be11 cıezama raEJ)"lllL 

Tabatu lnclirclller. 
Hocalar: 
- Bomı yapmak g1mab olur 
Dl.> prek. ~dtt.tt,lnla vtk:acİunclan 

M Jrestlrmt'.:e ru.ı olmadılar. 

Bedrettlnln ·anmda raba\a kavuı 

muştu. Orada bir kuleden :ıti3ade btır 
bir adam gibi muamele ~rüyordu. 

Bedrcttlnden hiçbir fenalık battı a 
fak bir hakaret bile gönnemı,tt. 

Mabıuut.. Racerin tektlft ka..,11m 
da birdenbire l&fll'dı: 

- Benllz cıena:ıesi ortaöa dnran _, 
lendlme lhan~ etmek ıuw.J olur: Ben 

bu hl yapamam 
Diye CC\ap ve

0

r~I. Mahnrut \lcdaıılı 
bir insandı. Be4rettl.nln ıırkıuırnda ağ. 
layanlardan biri de ltendl l3dl, Dacer· 

- Be<lrettJnl yalnır. ııe.rı değil, ben 
de kaybrttfın, dedi, }'akat bu güz 
yqlan bizi lmrtıırmar... Yann Bcdret 
tinin karıııı beplmlrJ evden kovM:al< 
O r.aman sokakta kala<:atn. Belki de 
daha bUytık lttfmlarla karşrı:ı,acağu:. 
Eter şimdi kft(mauak, euumn.ı kar. 
t,nramayız. 

(D~nmı \'ar) 

ZAYİ - Be~jyece tbalesi lll'ın e
dil mi§ olan yol ve kanallarm ln~aııtı 

mQnakasasına i tırak etmek üzere, 
İf BankHmdan o.lmı~ olduğum temL 
nat mektu'bu ile, ticaret odası e.._.rokı 

ve belediye veSika.smı zayi ettim. bu. 
lup qağıdakl adrese getirene mllkt. • 
tat verilecektir. 

Beyotlu Todloparan Camcdır.D 

aokak No. 8 Yol müteahhidi 
MuııWa Tamaklln 

Nafia Vekaletinden: 
JCltailtmeye konulan i§: 
ı. - Su ı,ıerı yedinci §i'lbe mQdOrllltU bi51geei ıçlnde Kayserfdt> Su ba, 

takhğınm kurutt:ımuı Sarnns:ıklı suyu ve tevablınln l.lllabı 1§lerl, 
Tahmin edilen kcşlf bedeli fiyat vahidi tızerinden "709. UO" laa "il,, 

irunıttur. 

2 - Eksiltme 30/9, 9'2 tarihine raatıapn alı gllnU saat l~ de Ankt· 
ndt. S!ı lşlcrı rcl~lğj blnaat içinde toplanan Su ekalllme komisyonu odu:ıı. 
dıt. k pab zari uwı1ıe yapılacaktır. 

3. - htekıller ekai!tme oart.namesl, mukavele projem, baymdırlık İ'·'
rı g<>r.ct şartnamesi, um mi Su ıoıeri !tnn1 oartnameaı ne husuat ve fe:mt 
artnamelcrl ~ 1•rojelerı ••sıs,. lira "•7" kuruş karvılığtnda Su l§le11 re'"ıl. 
ınde!ı alab ıır:er. 

4, - Ek Jttr.<'Ye glrebılmek lçln iııteklllerin 32.128 lir& 80 kuruttuk ııın 
vakkat ttmlnat vr.rmesı ve ckalltmenln yapılacağı gllnden en u tlç gUıı l". 
vcı blr ı1llekçe ı't N !ıa VekA!etjne mUracaat ederek bU i~<' mahauı o\nıak 
UZ'!l'! vcsil<ll a1mn1an ve bu 'eıııkayı göstermolerı şarttır. 

Bu mUdet>t lçl~de vesllta uteğlnde bulunmayanlar cluılltmeye gire:nr. 

ler. 
S - hteslllerln teldjf mektuplannı ikinci maddede yaııb saatten 

bir ı ıı.t ônCC$,ne kadar Su lş!eri rela.ığlne makbuz kar§ılığınd11 vermeler! 
14.Zlmdır 

Postada olan gecikmeler kabul edllme7., ''9416,, "784 

latanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 

Am rlljtlınbloe lbaleıri 17 Te 22 cylUl 9•2 tarihlerinde yapıl!leağı bildlr1 
ieıı ülnlar 111•1.n ahire ka<':ar muteber olmadığı ilA.n olunur (1C02t) 

A•. Fb. lzmir Silah Fabrika.. Sa. Al. Ko. Re. Jen: 
l - İhtiyaca binııen &§ağıda c1na ve mlktan yazılı llii kalem kösele ayrı 

ayrı veya tamamı l,10 9•2 pe11embe ı;Unll .. at 1' te pazarlıkla .. U'l 

almac&.k lır. ' 
2 - Satın aJınac:ı.k kllı~elere ait f&l"tn&melıer çalıJma günleri içinde a&d 

(!t den &aat 7 ye kadar Tophanede ukert fabrikalar aatmalDıa ko. 
mluy:munda ı;orUl<Jl)jllr. 

3 - tstekl1ler temlnatlatmı emvale y&tirarak alacaklan makbuz "e 2-'9:1 
ııayılı kanun mucl'blnce lcabfodcn vcsatlde birlikle belli edilen gUn ve 
aııtte tzmirde Halkapınard& ııtılh fabrlkaısmdıı loplanae&k l<Ot"..lııyo 

na m .. racaaUarı (10014) 
Clnııl Mil<t;an 

San aabuıılu kB ele 
Siyah ••bunlu kösele 

kilo 
1200 
1600 

8280 
97!50 

latanbul Belediyesi iJi.nlarİ 

'.I't"mlnatt 

1463 

Beı:lklaota Barbaros tUrbct11 etrafındaki bah~-. ve yollarm Ln:aat ve 
tamiratı kapalı zar! uaulıle eksiltmeye lı:onulınu~tur. Kent bcdelı (164.~0) 

lira (ü2) kut"U§ "c Uk Lemınatı (1288) lira (79) kuru:tur. :Mukavele. ek. 
ıt\ltme, nafta i§len umum' huırwıl ve fennl oartnameleri, proje ke!jlt bula.. 
usı'e huna mtıtc!en1 <lıt;-.ı t'Vra.k 82 kuruş mukııbillnde Belediye Fen ıııerf 
~Udtı:ll ~unC:<'ıı vtrllecektlr. lhalc 28.9.9{2 pazartesi gUnU saat .. r; te dalm\ 
cncllmende yı.pılacaktır. 

'l'nlJpkrin ilk teminat makbuz -veya mektuplan, ihale tarihinden aekl: 
giln evwl be:edly<' !en i'leri mUdürlllğüııe müracaalla alacakla.n tcnnt c!ı. 

}jyel{ ~ınJ alı ııartr.ame ve aaire ve kanuaıen ibrazı llzm1gelen d•ğer veıika. 
larlle blrrtkte 2490 numaralı kanunun tarUatı çevresinde hazırlayacaklan 
tekli! mektupıar.nı ihale g\lnU eaat 14 e kadar daimi encümel'e vermeleri 
lA.zımdır. t 9!1H) 

lıtanlml DelterJarlrğınclan: 
Do!Qa !ıio. Nev1 Muham~n 

bedft teminat 
51217 '1114/b7 MecldiyoköyUnde 4 pafta 2 ııda 19 par •I 

I 

No. lı 181 metre murabbaı araa 543 41 

70 liecldiyeköyünde 7 pafta 51 ada 10 pvııcl 
No. lı Sil~ metre murabbaı ana. S!iGO 297 

113 Mecidlyckoytinde 9 pafta 61 ada 2 pa.r1el 
No 1ı 1162 metre murabbaı arsa 30212 23 

94 MceldlycköyUnde 9 pafta 61 ada 3 parsel 
No. h 6111 mell'e murabbaı araa 109.00 12 

00 MecldiyeköyUnde 9 pafta 62 ada 3 pareel 
No. ıı lfiı'>O met.re murabbeı arsa. lSM 117 

97 MecldjyeköyUnde 9 pafta 62 ada 2 p&rııel 

No. lı 1822 metre murabbaı araa. 2733 203 

9(; Mecldıyu.öyUnde 9 patt& 63 ada 111 paracı 
No. lr 2 97 metre murabbaı arsa. 11~8.80 87 

100 MecldlyaköyUnde 9 pafta 5S ada 14 parsel 
No. lı 2130 metre murabbaı arn. 1278 9& 

101 'MeeidiyekövUnde 9 pafta 68 ada 2 ~J 
No. lı 49 4 metre murabbaı anıa lP93,60 150 

1011 Mecıdlycköyllnde 9 pafta 66 ada '5 parael 
No. lı 137:ı metre murabbaı arsa 41!5 310 

109 MrcldlYeköyUnde 9 pafta 68 ada 17 parsel 
No. h 640 metre murabbaı arsa 840 48 

Yukarda yaz.ut gayrimenkuller ~.0.912 cuma gilnO saat U te Miln 
Emlak MQdllrll.lğllııdc mOteşckkll komisyonda ayn ayrı ve açık arttırma 
ile satılacaktır. 

1stek~:lnın nUtus bUvil cllzdanlan ve teminat mak'buzla.rlle birlik~ 
ihale ııaatlnde komt,.ynnıı ve faZ!.a ıznhat iç1n Mılll Emıak MUdUrlUğtine 

mUracaaUan (9666) 

Devlet Demiryollan Umum Müclürlüfiind~n: 

Devlet DemlryoTiannın muhtelif ihtisas şUbelert icln memur yeti$" 
lirilmek üzere Ankarada bir "Demiryol Meslek Okulu,, tesi edilmiştir. 

Meklep yatılı olup tedris müddeti üc senedir. Talebenin her türlü 
elbise, yiyecek. yatpcak ve tedris malzemeai idarece parasız temin edilir 

İşbu mektep ıoeıunhm Devlet Demiryollarında I.ise me%Unlarına 
m&tısus maaş ve haklora sahip olurlar. Askerlik mükellefiyellerlnde lı:ısa 
hizmete tabi tutulurlar • 

Demlryol Meslek Okulunu iyi derecelerde bitirenler arasında nyi" 
but meslek hayıılında yüksek ehliyet glisterenlerinden ecnchl menıtr· 

ketlerde idare hesabına yüksek tahsil ve ihtisas yaptırılmak üzere her 
sene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

Ka111l ve kabul ,artları .; 

t - Türk olmalı: 
:ı - İdaremiz hekimleri {ardından yapıl:ıcak sıhhat ve Pslko fl'lc" 

nik muayenelerinde 8ıhhalli olduğu anlaşılmak 
~ - 14 yaşını doldurmu, n 18 yaşını bitirmemiş olmak 
4 - Açılacak milsııbaka Jmtlhanında kaı:anmak ''hntilıanlar Türi.:ı.:<', 

Matematik ve Tabiat bllııislnden yapılacaktır. ,, 
5 - En az orta oknl mezunu olmak. "Tahsil seviyesi ortadan yak 

sek olanlar ıla meslek olmlunun birinci sınıfına kabul olunurlar •• , 

Musabaka imtihanları: • .\nkara, İstanbul "Haydarpaşa ve Slrkeclıle, 
PAkışehlr, Bıılıkesir, Afyon, hmir, Kayseri, Adana, Malat~·a, Erıunım 
'ehirlerinde işletme l\lüdürlüklerlnde T. birinci teşrin.942 perşenbe güoO 
r:ıpılncatır. 

Talipler nihayet 30. eyl!H. 942 tarihine kaıtar imtihan olmK f!ltcdik· 
teri şehiıleıdekl Dcmiryolları hletmc Müdürlüklcriue birer dilekce ile 
müracaat etmelidirler. 

Dilekrclue lliJtlritcceR' ves{lcalar ~uııTardtr : • 

l - lstekllnln bugtın1tl1 haline U)IJUD fotoArafı taşıyın nfifuıç hOvl· 
yet cüıdanı -~ 

2 - Mektep diploması ve yahut ta~diknamesf "Buııtaıa )'apı,tırılan 
foloJtanar da talcbenhı bugütılü halini aösterecekllr-

3 - iyi buy kllıdı 
• - A'ı kağıdı 
İşletme merkeılerinde bnnınan ısteıuner yu'tarıifo sösterllen dile:Ote 

ve vsikalnrını bıızat ı~lelme Müılürlüklerine götürerek bırer kayıt nu· 
nıara~ı nkcat:tardır. 

Diler yerlerden gelecek i~teklller, 20 den 28 eyUHe kadar en yakın 
Denıiryol l!.las)onuna gelerek işbu dilekçe ve vcsikoJnrını ısta yon şef:ae 
f;llsterecek ve dilekcelerinl kayıt ettirdikten ve istasyon mfihfirfle mü· 
hürlclllkteıı sonra se)ahal 'decekleri !renin tarih, numara ve aatlnl 
,·:ııdırac:ıklar ve hu .,esika ve dilekçe fle trende ikinci mevkide paraı.ıı 
seyuhnt edeceklerdır. 

işbu lsl!'kllter mfiraeaıt etUkleri istııs)ona göre en )akın tştelıne 
merke1ine giderek orada imtihan olmaAn mchurdurlıır. 

Ancak. Muı ncaal t:ırihlerjndeki tren \"aılycllne söre giılecc'klcri 
en yakın lş1ctme merkezine 30 e~llıl tarihinden eV\el yeli~cmedik· 
lerı tnkılirle lıu Lorihtcn cnel yctlşclıileceklcı 1 ull{cr işletme merk:ı· 
!erinden en yakınına giderek ornda inılih:ınıı girebileceklerdir. Talche 
yolda konlrol e nasında Üzerlerinde bulunuuracakları işbu ve ılı:alan 
k:ıtar ıııcınurlarına gihtcreceklenJır. 

htn~~onlardaıı lıu !!urelle i.,Ieıme merkezlerine ı;rclen talebe derhal 
hteııııe Muchirhıklcrine ruüracıuıl ederek ')nnlarındalci Tesıkıları JUku· 
rıda yaııldılh ııibi bizzat aJAl.adar işltmc~c nırccelı: ve ka) ıt numarası 
al:ıc.1l•lardır. 

lstn~yonlarıı müracaat el'fereklerin, ı;erck trenleri bekleınck üıeı-e 
v;ıkit kaybetmemek ve rahat ız olmamak ,.e gerek l ukarıd:ıld larlhler\Je 
İşllnıc merkezlerine yetişebilmek için tren vaıl~etlcrinl evvelden tahl.ık 
ctınelerı menfııııllcri icnhını.landır. 

isteklilerin lşlelme merkezlerine müracal tarihlerine göre müsaoa· 
kadıın ev,·eı "e yahul müsabak:'ldao sonr:ı lşlelınc Miirliiıltlklcıince le hlt 
C'<lilr<'ek tıırıh \"e sanllerde sıhh:ıı he)"etlcrıııce muıı)cnelerı yapılacaktır 

i\lu~nh:ıka imtihuııından ve mua~·encdcıı sonra iı;teklıler, netice' i 
heklemekslıın İşletme Mlıdürlükleriıulen nlarııkl.ıın pnra'iı:ı seyahat mu 
s:ı:ıclen:ımrl,.rıle scldıkleri l~ta,;yonn clönclıiJcor.eklerdir. Bun 1arın nra;:\IO' 
da neticeyi, imtihan )apılan şehirlerde olmak iste)cnlcr bulunur a ha 
:ır1.u1ıırını ve oraılnkl adre~lerlııl dilekçelerinin nllına yaıdınnalıdırlar. 

Ancak bunl:ır mektebe kabul edilmeılcrse dönecekleri )erlere por ı 
sız e~ııhat hakkını snip ed"ıler. 

Sıhhat mua:rene ln<le ve miı"labııkıı lmtihıınındo kPuınanlıırın ndrc.
lerınc tehlı!ıat yapılır ..,e Ankara~ a kaclar rı:ırosıı sc) ahatieu a) rıca te· 
rnın olunur. 

İşhu meslek o\ulunda t:ıho;IJ cdrnler beş ı;cnnlik merhur1 hızmrıc 
lalıi tuhılacaklıırından mekl"hc glrerlu•n ıtcllreceklerl noterden musacl ık 
laahhüı senedınııı 11ii111uııesiııi lşlelnıe -'liiJ!iı lııklcrinılen ıcdıırik eıic 
ccklerJlr. (9Q75) 

&evlet Demiryolları ye Limanları ltlt:lme_ 
Umum idaresi ilinları .. - ~ '" 

,, 

• . 
:Uubamn:en beıkll 8~000 (aekııen dört bln) Ura olan 400 OOV cıeaımct ·.ı 

murabbaı yeışU ve 200.o:ıo dealmetre murabbaı Uhlercngı dö~ melik D-.l 
deri.al 2~.9 942 puurte.111 gUnU Aat l:i,80 da kapalı zart uauıııc An karı;. ' 
idare t-ın'.l 'll•ia tcıpl3nan merkez 9 uncu ltl)'Tllayonunca aatın al!J\acs.ktır 

Bu 1118 gırmek lııtiYcn~rin 5450 (beşbin dör yUz t-111) Uraıı .. muvakln 
teminat ne kanıı':!un tayin ettiği veslkalan ve tekll!lertn, aVTl1 gCn .aat 
14.30 a kadar ad• geçen li:c-nılııyon rclaljğfnc vermel<'rl ltızımdır 

ŞartnamP.lor 2 lira mukab~llııde An'tara ve Hnydarp.ı;ıa v~zn1. '\ıı lrı..kıa 

Lemln olunur. (9829) 


