
1 Gülü 
•eve.n, 

dikenine 
katlanu 
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(.---Milli Şef 
Bu sabah Ankaradan 
şehri:nize geldiler 

l?elsl~Umbunmuz Mlll1 Şet İsmet lnönll. bu u.. 
hah dokuzbu9ukta Ha;ydarpa,aya muvasa!.e.t eden hn. 
JRl9l katarla Ank&r2'da.ıı şehrimi.re gelmijlc.>rıllr. Mllli 
Şet, tıtuyonda şehrimizde bulunan MjUi Mlidafaa ve-. 
klll gene-raı AU Rıza Artunl<al, iktisat Vl:'ldU Strr< 
Day, partJ idare heyeti reis) Suat Hayri UrgüpJU, !Jeb-

rimlzdekl, mebuılar. generaller, v&lt muıvfnl Ahu.rt 
J{ıruk. iin.lttrstte re1rtörtt Cemil Bilsı>I, prot'l'SÖrler '<'. 
u{r millld ve aııkeri e.,.• -:ı taraltııda.n kar~ılammıla.r. 
dır. trenden MUU Şefimi, halkmr tezabümt;ı arasında 

lnereı, Haydarpaşa rıhtımına. gelml!tler, buradan Fl
lory:ı.ya geçmt,ıerdtr. 
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Almanca 
HABER METODU 

Olltll Her cilt: 250 kurot 

'l'ELEF'ON: YAZI İŞLERİ: 288'72 tDARE: 243'70 * SENE: 12 

Amerikalıların 

Yorktovn 
tayyare 

gemisi battı -

' 

Bununla Amerikan clonan -
ması 47 gemi kaybetmİ§ 

oluyor 

Harp ne zaman bitecek? ı · Volga. kıyılanna. inen Almanlar köprü yapryorür 
(Yazısı S tm~) 

Alman propar.anda nazırı 
Doktor Göllels dedi ki : 

Harp gibi sulh da 
birdenbire çıkacaktır 

Pas:fikte 

Büyük 
bir deniz 

muharebesi 
bekleniyor 

1

Stalingrat ha
rabe .. halinde 

Vaziyet bize bütün zafer şans larmı bildirmiştir. 
Fakat bizden daha hır çok şeyler ıstiyecektir 

1 Almanıar şehre karşi mü
tamadiyen kuvvet sürüyor 

Betlin, 17 ( • .\.A.) - Propagaıı• 
da nazırı Göbels Das Royh ıtaı:e•e" 
s..inde yazdılıı bir ba~yazıda bu 
harbin ne kadar snrect>ği me:seles'• 
nı inı:-eJemcktedir. Naz!r diyor ki· 

Salomon adalarını 
qeri almak için 

I&J?ODlar ellerinde. 
•I gemileri adc ıa1 

civarınta 

iagllterenla es· ... ı 
Anlr ara sellrl 

Mozdokla muharebeler şrddetlendi 
Ba kas .. atfa yeni bir taarruz lçfn 

Almaolar kavvet toz;la5fl rYar 
Lond!'a: 17, (A.A.) - Stalin· 

grad şehrinin h5.li gitgirle vahlm
lt-şmektcdir. Resmi tehHğae ilk <le top. ladllar 

'lforl>in clördüncü yılımla dost 
Tc düşman ht>rkes harbin ne kad'.lr 
süreceiU sualinl sormal•tadlr. Bu 4 
Yıl zarfında yalnız harp de~ıl, in• 
s:ıntar ve milll"tler de bir deii:işme 
~eclnniştir, Bütün nıemlcketlcrclc 
husün her şey daha reali!;t manzara 
IÖsterlyor. Biı harbin lptlrlu1ndn Pfııarl Harbour: 17 <A.A.) 
tealist görü.,le hakmı~hk. Şimdi 111

• B11glin, düşmanın Salmnon adala . 
danm1~ de~iliz. Harp hülüıı milli nnı g~ti almalı; için giriştiği te• 
ku\-vetin kullanı~masiylc znrcre va• şe.bbiı.s een:ı.sında Japon donanma 

Persi Lorenin 
makalesi 

Yeni TUrkiveıi vasıfJan
dı ran esas nokta 

- ,_fa ola.r~ Ruslar Stal.irJgrad va· 
roşlannda ı:arprf:lnalar cereyan et. 
tiğini söyle.rr.ekıed:rler. Aynı .. id _ 
detle taa.r:-uz tlev:un etmektedir. 

Mozdo1.ı: kesiminde şiddetli çat' 
pı§malar olmuştur. D~namn bü. 
tün taa..'TU.zlan !?E'ri atılmıştrr. 30 
Alınan ta.nlu tahrip edUmi~ ir. 

Voronej kesim.i!lde Rusiar yeni 
ırıuvaffakfyetler kazanmr~laroır .. 

(llennu 3 üncüde> 

tılınası lcabeden muım:am hir ml1· Si ile şiddeıtli :.arpışm.a.lar olduğu 
lefler trajedisidir. Hudntı;ıı:ı: hiirri• bildirllnıektedir. Amerlkan sil:'ı.h· 
)'et veya ölmemi7.. harbin neticesı• Alman propaganda. nazın Gölaels t (Devamı S üncüde) 
?le ba~hclır. --------------------------

\fuhıırebcnin ne kadar ı;ürecriU 
hnkkındaki sualin kat't bir cevabı 
Yoktur. Nasıl ki bir hulıe tekarl• 
dun:ı eden günlerde harhin ne za. 
ın:ın ve ne şekilde çıkac:n~ı ıhı bili• 
nemez. Fakat tecrübe şunu ispat 
eder ki harp gibi sulh ela biı-deıılıi• 

Kumkapıda bir kam
yon faciası oldu 

re çıkacaktır k A k k d İngilizler,. bül!ın muharebeler B~IP.d1ye çöp amyonu za yo. uşun an aşağı uçtu, 
;:~~:di~~· so~u1ocusu ~-az1aı:1'~r, d;· .-':omkap• meyc:an ndakı tUtoncU dUkkAnına gıdt 
aptaı · soy enen 5oz erının en 

d b c:ısıdır. Bu ancak 19H harbin• s• sakanın beynı• patladı .:ri~~inı YaptığıTUJZ gibi, ıtalıhiye•- 1 1 r , 
kt:hn lZe ra~ınen, muhareb<>Yi t(''• ı• bı•r kı•ş, de ag\J ır yaralandı A ekle kabH olur. Bugiın galip , 

1 lnıanranın e1ind~ o kJdar f{aranlı• 
er vardır ki borbin neticesinden BugUn öğleye doğru Kumkapı mey. 
endi~ duYnıasına mahal yoktur. da.nmda feci bir kaza ol~uş bjriııl ço~{ 

Alıı:ıanya hiçbir zamıın taarruz ağır olmak üzere ilq genç yaralanmış 
...___ (De\·amı S üncüde) tır. 

Kazayı yapan kam~·on beledjye çöp 
kamyonlarından blri8ldir. Kamyon 
Ç&-şıka.pıda A.z&k yokU§Un~ Kum • 
kapıya doğru inerken birdenbire fren.. 
lerı bozu]mu§ ve var hIZlle yokuş &§&.. 

ğı gitmeğe bıı.§lamı§tır. Kamyon hu 
Kl9ğıt darlığı karsısında cehenmnl süratle Kumka.pr meydanm 

ı dıı.kf dlSrt yU.zlü çeşmeye bindirmi§, 

FABRiKALARIMIZ NE YAPIYOR ~a~::~E~A:= 

Bütünlük ve 
idraktir 

Londra, 11 (.4.A) - Sunday 
Taymis gazetesi tngill<'renin c~ki 
Ankarn büyük elçisi Prr.s Loren'in 
bir mııka1esini büyük başlıkla neş • 
retmeklcdir. Makalede tlcııiJiyor ki: 1 

Yeni Türıcıyeyi vasıflandır~n esas 
nokta bütünlük ve ld:-rık!ir. Tiirk'er 
tuülecarıis olmıvan eski (hmnnh 
imparatorluğunu sram•yor1r r. Pu 
imparatorluğun Türk olmıyan kı · 
sımları atılmışlır. Eskiden Hnlıfc 
ve Sultanların biikinıiycti altında 
bulunan bu Loprakl:ırda yeni hük<'t• 

(Devamı 3 üncüde) 

Fon Papen 
Cama~tesı glnl 
Pe,te ve Beı Une , 

gidiyor -Büyfi.k el~i, fark ceplıesinde 
üçüncü clela yara!anan 

oğlunu görecelt VE NASIL ÇALIŞIYOR 'J :..~;:::~:::.= ~:.:~:,·: 
J Tntuncü dükkMındA ttttUn aımıı.kta 

olan diğer bir adam da dükkA.nla. kam. I Alınan bUyük elçis.i Von Papen, 
yon araıımd:ı kalmış, muhtelif yerle. 1 Macar kı'ral naibinin daveti üzeri. 
rlnden ağır surette yaralanmıştır. ne Karpathnia bir av partisi için fıcıncı fabrika da faaliyete g~çlnce 

memleket lbt,yacunn ytlzde 
aekseaını karıdayacak 

Yazan: Neriman KURTBAY 

Kamyonun §Oförü, frenler boZUtC.P cumart~ giinU Budape~teye hare. 
araba süratle uçmağa başladığı sıra· ket edecektir. Bii:>-iik elçi. Buda~;;· 
da. kapıyı açarak 8.§&ğıl-'& at!amağa fed~n Şark cepht-.sindc üçüncü de. 
muvaffak olmuştur. Saka ile diğer fa olarak y::ı:ralanan oğlunu g•ir_ 
yaralı ölüm halinde hastaneye kaldı mek üzere Berline gidecekt'r. Se· 
rılmışlardır. yahat 15 gün kadar stirecektir. 

Hü!<.iimet pirinç 
.mahsulüne elkogdu 
1 

b:mit kAğıt ve karton fabrikatarmcıao bir l!'Örfuıtlt 

(Yazısı 5 incide) 

1 
Müstahsil 15 tona kadar yüzde 10 unu, 1 

faz . asının yüzde 20 s;ni değer 
fiatla hükOmete satacak 

O'Nllllı S üucıide) 

..-ı...-------------- .r=------------ır;!!n----------.-.~ r . 
Unutulmayacak bir tarlb - - ,,_, .... ~~ 

il Bylil 1942 
Pazartesi 

Kita.,: ıeven, heyecanlı, hareketli roman aeven 
tanıd,klarınıza 

HA B E·R 
almalCJTınt taıısiye ecliniz.! Ve ıiz ele, o gün Haberiıı, 
aekizer sayfolık forma helinde vermeye baslıyacağı 

intika 111 
ror..ıanıw h•plamayı lhına.l etmGl'inlı:. 

HABER, bununb., şlmdlye kıı.dar verdiği on nlh btiylik clltllk roman 

ne~rlyatııım on ycdlnd~:ınc \.'e bu kablJ l.'erdJ!J romanların en bf'.31~an. 
hsına. ba.~laa:ıı§ bulunacaktır. 

HER G 8 -. u N 
Sayfalık bir formayı, gtlnlUk yo.zıl.anrnı:ıdan hemen hemen tı•ç fedıı.kılı. 

lık yaıımauıı.n, Nlftkl'l, ;\ııırlarnnıun oevlol ve ÇE"Şldjnl, artt;!"llrıık 

PAZARTESİ 
gününd0 n itibaren vermel e ba:ılyacağız 

Ankara At yarışları 
HABER, .\ııkıı.ra at yarı!)larmdakt mUo;tertok batıblere glrwtk l!!tl) t'D 

.. ka- hu•ı:ıı.i rııch'l~eb~slJ,o o?rn\·uculnrma. bir hfz.ın~•tl! bu1unınak llzere .,.n •• · 
· · ı ü tereklcr~ ı;iri•mt•,.,inl te bir anla')ına yapmıştı VO) lstnnbuldan bahıt m ll · • 

mln etmişti. 27 <.yllildeıı it.lbo.ren Ankara sonbahar at yarı~tar· baş•ıyoı . 
( · ı bu t 1 1 •--- mı•·t·•rek 1$hj!Jlerlne de ışıfrak ı•ut>. lH:uyucu arının ııe er { l•nf .... u• _,, ' . 
bilmelerini gözônUne alan HABER. Ankara buııu11 mulıaaebe<;Ue nvekc 

t aç. '· ·· ıı~ml• bulunnıaktadır. llb:ıba.r yan,,la.rıııdakl an. yap ıE>ı anu-5mayı yen ' • 
la , l 1,.•ma.da a.vnen bııkldfr. At ;tarı,ı meraklıl:ın ol~ıı. )m& rııas.an yen an -f ,,- , . 

la b hJ ......... tJmJuien memnuu kalıı.cıı .• ıa.rın:ı ~üpbe etml:n·ru;·~ 
cu rnııızın u -~· • 

Oku 1 ~.,.. Ankara mU11terek b:ıhislorloe i5tlralı edelıııtlnıt'K u.ı;. yucJ an.._._. 
~ ,-eı·etı>k kuvonları 

3IJ evliil pazar gününden itibaren neşre baırıyoroP.. 

--



Jsmanh tanh;" n gaze\e süluRlanJJ& 
~tksatmsm.ş sayiaları j~PliJOO ırlMdhkemelerde ~ HA 

1 ,J ~ 
iSELE 
Rıll 

Osmanb padi~ah-ve işçi~i _terfih "Erkek dediiiin 
... 1 Ol d T '"' k .. ıçın b 

vezııır erıın e ur CÇU Ereğ/ibezfabrii<Mındada ö de vurur ' 
Tur ancı var mıydr; 7 ••m.,:'.::.' :.:::":::. ... .,.... n n • '' 

1 
Atlllntlktc .. umar.tarın ynpt 

Jon pek ec sretli 'e pe1c u tac 
ı den;zaltı luırbi h 0 t b,r ttmıın riı 

miyetini kaybetmeyen, 5iddctı ır 

O m:ınlı taritııı bakkıncln Y!l%t'· 
uıo; lıüt ' n ~r:erin s\ikut ile :ge. 
ç:~tıtd.'..leri, din , .e hlJiıfet korJ;:ı· 
.. iJc b:ihi mcnuu l&pm:ığa bile ce
"a.rct ed~mc,li1;l~ri bu milhim nok. 
ta3 ı te\.' il·. hiç de l•ola~ bir is dc
gıldir. Bu "altnn:1.tı ta vir eden ili~ 
t:ı.plıınn tı:ç hiri'Slnde , "Türkçülük 
'e l'urarıcı .ık,, f{elimelerine te11a. 
•hif miiır."tün ol.am:t~.~ksine olarak 
lıiitlin bil' _i!lim fılemine hükm.e<lc.ın 
f ir <11ilt:uıat tnrlf edilir. 

ı;::u hııl<lc koytlıf;ınuz serla\'ha.· 
ııın covabmı verebilmek, gcniıı bir 
:ıra tınll3ya \ a~stedir. B

0

zi bu 
husu ta (Çnf;tny) ve (Üz.bele) kü. 
tüphııncleri <lnbıı zh·:ıtJe tenvir e. 
rlebil~<'cklenlir. 

!Biz Knmmi Sultan Süleyman 
devrinde, Tütioı;i.iliik ,.e Turancılık 
nııı1'53dilt; Tilrlcistıına bir Jıeyet 
gond~ril<liğine tesadüf ooiyonız .. 
Hunların başuıcln. Şe)1ı Alxliıl!fUi'f 
ile Dndas Elçi bulunmnktarlır. r\h· 
mel r.a•'UŞ da tüfenk cndazlarm, 
dnrbzenlerin ve gönderilen m\i. 
hiın mil.tarda 1·cniçerilerin ıığnsr. 
tlrr. (Semerk:ınd)o Hiilmnı (Burak) 
aııuı özlcrintlcn, !;:ı~·ıları bini 

Ac.~tiği i füllal edLJıu~tedir, 
Bıml:ı.nn "1'ürliçu,!ük \'e Turan

' .lık., ı;a.yreı:ıle buralara gönderi• 
len beylcriııt', bir l<aZa \e teıaclUf 
neticui k ir.t;•..c .donnnmll ile, Hin. 
.:libtana Htkn eden 'e kaı a tariki· 

J 

Yazan: B. Ç. 
rrbeıi Ue kaı ıial;'Unnı:;tır. Rımlnl"' 
tlıtn biri i, monı.k lfıl.n n) oğlu 
Hnuriı.ın şu:ı Su"taıı i'c, Buluma 
H.iinı Seyit Uiındır. 

J<"aknt lıu i!d ifan arru;uıJa.kj 

barb; giiriptir ili, l'e11İ',:cril:rle Sc. 
y;t All ReitJ dur<'lurruu,.lar: 

- Bi:f. Türkleri lıirbjrlcrilc 
cenk ettlmıe) iz ı Onun için gelnıt· 
dik, birle.tinnek it"in gc'dik ! 

Sözlerini oyOka rıknrını lardır. 
Bundıın sonra (Seyit ilan) ·u 

mabeup bir \"nZİ) ett<.' t\.ı-yil Ali He· 
ise söylediğl u tıWJet<le, .İ"'!,;lJJi 
lı::ıt.o.clım ıniite\ eli it ı;iiniLhınn Jıc 
luular nndim \'e affettinnck i tc<li'-
ğini ~ö"terir. 

- Dilnya ıc Q.hİret atom o\? Bu 
viıtıyet 5and~tlfı Padişahındır. Sen 
nefsj Buhnrrufa kal, ben Karagölde 
kafayım! o znman mtivnffakiyet iı. 
t-ikfırdır. 

Ne haıhı bir t~llidir !<i, ile 
Kanuni Ult'ymımın, clçilcrile gün 
derdiği nameler. ne de (Burak, 
Hanın (Sndrıfıl-mı Şe) lı) ile Padişıt 
ha göudercliği rnpor mey<lo.ııcl:ı. 
yoktur. 

Belki o de\ ire ait tutnlrnm (.),.. 
bek m:ln:ınıelerinde, cmf'rkılnıl 
ve Tı,slcend J..iit\iph::ınolcrindc, hun 
Jnrdan bahi", b:t:-ı y:azıl::r görmel•, 
"C! lı.atti :ışdl:ırmr buJJ11nk mU:nkilJI 
olabilir. 

le 1 tanbula ılo~en, Se' it Ali Ue· Ben (Semcrkand) da bulıımlu. 
isin hitıratı t,;clıad~t etmektedir. b'11JIJ uunnn daima bıJ "ll>i hu&mi· 
tSemerJtancl) Hitk:nıı Ol ırak) Hin 1 hın tetkik ile uğrn an JazıH A· 
ile Uei ar:ısındn geçen muha,·cre. Jcmsnn) ı~aınmcl:ıl:j bir ııfıttnn, Os,. 
lerind<>n Oşnurnlı Pa•Ji,..ahmın /m· ı nıanh ,·ezır ,·e padJı;pJılannıla.n ba.· 
rnda Tü;klüğiı b'rlc!:tirme1t, büyült ıılannm T?L~< i~ti.h:lclına hUyük bir 
bir Tihk ittihadı \iicude getirmek :ıl!ika ,·erdıklerını ,.e b;m IJnnlara 
''e bu mu:ı:t.1.:ım teşl.ilıitm ba~ılı· ııit ruz.nsmclcr<le btml:ınn ya7.1lı 
• nı ~npm:ık azminde bulanduğu buluııili.ıldnnnı tlu),nu5tum ı. 
11nlo. ıltna:ktaılır. FMcat <nurak) Selit Ali Re'silı eyuhat.nıun~ 
liin, ıljgt'r Uiinların jlıtif-.ı.,ı yil. st de bu Tıır:ıncılığııı hulondut;"Duıı 
?.üntle•ı buna mu\offnk olnrn:mu • ,.c tab:Lklm~u itin etıaslı bir ı;urr.t. 
Cır. Ilıu1u ~·:ıQa ya)ala P.ylt ~lj R~ te cah•ııl<lığmı, fnlmt llt?dcn e hır15 
i"e nnbtrr. \"e cehalet yiizünılcn bunun seme-

- S:ıacletlfl J>uc.li~nhnı '"Rnıo. re iui gö"tcremediğhıl ıtı:rk bit- su· 
fla. ;\ :ıll:•1u1 huldııh ! bir lı; lmh nl-1 rette ort~J'a lwymaktıulır •• ~umıı~ 
nı:ıdık! cğ'Jr bn ld gömck lml a. o ıı:ıman tnhaldruk etmeıne.c;ının ıl.ı 
1111., h:th•a bir is kılmak bıılatlı:'.. ger birt!l.Ii'hsl:di1'i d~ Jia.ııuııinJn 

• ölme~i \ c salt[}n:ıtın i~<inci Selim Yeni <nura!;) :H:.ıı), Pildi alım 
gibi_ nir >·ııJJıuli kndmı yUzünclen, 

~ uıınıio :. .ı:onM ı:ıl<ttğnu, bir i~ l ~ blitlin Jı:m ,·etini lmılıııın kora~ı 
ıı:ı•n.ıtlı~mı. cğo.· Seyit Ali Rt'is 

ı•ortekizlj erseri almıU~1 I\i'br!;; 
ı.endi ine )nrdını cd"r ise ınürnr. 

ı;ı-a11rğına g"<'iımek i"iıı s:ırfe!Dl."1· 
fnki~·~t :memul ı ııluncltıb"lını• ii>·-
lı·m,,t·t9fl,r. Diğer gö:-iismt.terde ~!i ı!~a::.'1~~~~r~u diirii!ı(, h:ıre•ceti· 
uc Pa•l.' u!ı1J1 n~u ctf~i [iiı~c it· 
t ılı-1dının olup ..-ıJmc;wası sebepleri. 
Hi :ııı 1:ıtm"k üz,tt, Al•mC't Yes~vi 
(;\ ı:ı 1 arı,11l:m <Sn•lrialt"m ~~yiı} ı 
elri o·::ı.:-:ık, !1ı\ :ıl Ali R<?is ile bc
rnbcl' t •ıınbula g!inilenne inden 
i-fdliil t'dillr: 

-·- lmdi s::nı:;ü e'çi ki) 1111 nh,ülı 
11;:-i c]c, lote nrzil!!nnin ! 

D~r. \:'ani ontın ile bcnıbn g· r•· 
clc~crci;i elı;i ib hin pndiı;ah8 lııl. 
ı.lfrec:ktir. 

Uu '.f'U·I< atibıulı1ır, O nplr pıı
<ii~ntıının b:ı.:.Itanhi,'I al~ınıla 'iıcn
cle getirmeh, Turldo;tanııı tıı:ooi ıi. 
~erin3 mı olmnı;tur? J>adi~aJun lieD 
d) bil" ııki<1eı-tmifljr! Yoksu, hu 
Türk ittih:-dı ı, i<.:Jfım Stfih:ıdındıı.n 
<l:ıhn e\ Hı or. n 'c p:uliı:ahın 3 n
r; n ~. hulun~.ıı <lnr..,ndi Türlcçiilc. 
r:.1 t, ,,. '"imidir? Bunu bitl müft}. 
~ ı.:ı ol nu o.r. r kat f;tJ.tQSı &A,;ıktrr 
l j ~cr-..J• üomın.nh tıalltanatmın pa· 
~İl: b ''leh, ''"l'Ck Tür~tımrla, kU\• 
\""etli Ttirkı;üler, 'l'umnl'Jlar vardı. 
Ve bunfar kn\ ülde, s(lzfle kalmıyor· 
hT, en genis bir t~k1'at ile Ç3~ı
~ıyorfonlı. 

Şeyh Abdülıatir ile Datln5 ıı::ı
ç:yi, Turancılann o 7.am:lnl<i b~la· 
n olmnlc Uz ... r~ ~ö~rehj iriı. ~İt". 
ı.im bu y!ıycnin t4haklr.1':n kin 
lıümmnh hir fMliyet ile Tiirk Han 
lan arn..<ımcln. mE~ilc cfokuyım biçn. 
re Şeyh Aptullatif Efrn1l; J'arn· 
ri2m eivnrıncla (Vezir) ~hı-inde 
faaliyetinin semt"re .. ini ~ÖM'ienci1e,, 
hastel:ınarn!< mmüstür. 

nu gayenin t:ılı.nkkul.u itin, ı:e . 
tirilen l 'eniç ıY tüfonk~i lrov,·etlc
rinin ffÖr. :ıulant\~·an UanJurı tr· 
<l:p etmel; maksadile nıuııı yapıl 
dıkfnn d:ı. nynca. bir delildir. 

Göncleribn l'e~riletjn bir 
miktarı ( l{aı"Q.A"ol) Hanı Seyit lln
rıın yanma., cli'gerlcri de H~nm Q

'-ullruı yanına 'eribn~, (Ilor,ık 
Ufm)m yaııın<Y.ı. dn ) ii2clfi tfıfcnk. 
tıl'Yf!n~h~. 

Tt>'>ncfüf Seyit Alt :Reisi, Türk 
at ilwrlmr h:u:ı:r'2nmk üzue ('l\lıı- 1:1 

ıki lli.nın birbir1erile olaıı nıul1n· 

Ti a~e! vekUI 
A19taiy~da 

Burdurdan blldjı1ldlglne g6rc tJı::~

ret veltlli doktor "Behçet u~ ve rda • 
:catlnöckl zevat dUn Burd ·ra gltm 
stı.bların: r.-ezmlş,h:ılkln tem:ıstn !:.'"lıın 

du:tt:ın sonra dokumncıla• koop rn 1 • 
tini, Ucarııt oda:;ını, deği• men ce tez 
r,Ah ı:ırı gczmiı, Jı'\ll>Ja tem".,ı;;ta b•ılu:-ı 
mug 'e 9,80 dn Anlatyaya hareket et 
ml:tır. 

" -·-
"Altın şi':''!,, ı'. • ;!;emel: ~etli~. 

Xotrcl:ım bu '":C"....., c l<i i~d~n rlrılı.a 

mubtP.Şem "'Öriıutiyor. Vmumd.ıl~ı" 
n·a~da iki eı':tck \ 0 c biı' kibaı· r.· 
mııpu ycn'.el• yjyor, neŞcicri yerin• 
tle kn.hkahalub giilil!'Orlar. Uu 
hnl beni sinirlendiriyor. Nasıi o!v. 
sor da bu lmdar ncşıli olahitiyoı• 
hır? Bilmem ne<len7 bnnhınr. Bel· 
~iknlı muhacir olıiuğuııclan ı;üplı~· 
J.endim. Gi't.tiltten sonra garson ka· 
dın bunlunn dairn:ı. ne~li ollluk· 
l:ınnı SÖ)ledi. Erkekler a.ikeri 
doktormuş. Bjrlt.'\!: ı;ü;;ı ııonm ~eı•. 
he)'e ~cleet'kJ.cnniş. O \'akıt h:ıJtl~· 
rıntla fena. <lıislindllğilm iç;n utnıı· 
oım. Gıı~onı:ı. konııştul,. C,nrsQn 
Jıal{ilti bir fa-.ist. Fn.!mt. b~ınn rnğ· 
men ROnoyıı lıeğenlyor, 1k;mir. be· 
raber olUJl U:ılacljye n1.e;\'hin<le bir• 
<'~k kUfürJer sanınluk. Kendi-;i'ne 
Almnnlnnn Miııii geçtil,Jeri p;iın 
mecliste olfl ıi'.,'Ullln, o gUn JJ er)~. 
ı·urı flnnalar giJıi nğladıfaıu aöylw 
l!irn. Glll~rck cevnp ı.crdi: 11 ln"i11ıı 
gibi a"fa'!Ullıu el.-. ondan.,, Ho'fllma 
f!iılen bir t:ıl'a.r • ar, bUtiln Fr&n • 
Mılar Rvnonun uymctini anhımn
ya ~§lrvı:ır. 

pı-.ardn. rıhtım üurinde har 
,;11y ı;1'fdn. l'llJnız 'fotrılamnı ~ihı
eti arlwmıf)n J;;r projc'Wir Alman 
t!(:ı.ld:>rınr n!or, 

Mı.ırı:ıH)il lıu""iin ho~ıbrırılınınıı 
c•Mmic;. ('ı;nl,!art1:m lıjr:-.j •liio;;U • 
rlilm:iş. \'c lıııvnga:zı ft:hril.acıı li • 

çalıp.o 1,çuerın terfthlnl temin lçtı: Nu·· fus ka" g"" ıdına go·· re 14, kend· s1ne .nöra 
geçen sene tatblkine b ıı nan prog. "!J 

~=~~:~~::: :: daeev:m::::ataE:~ 18, fakat ashnda 25 yaşında olan 
::İ"ı::~!~~~~ı::; y:~:::ev::ı~ç~1: Erzurumlu Oei·vişin başına gelenler 
bl tealu.t yaptıracaktır. Bu tnı:ıııt:ı. 
ıılt projeler daha evvel ııazırlıınm~ b•ı 
ıunmaktadır. Ru lŞC 1.000.000 Türk 
lirası sarfolunacaktır. 

Dundan evvel başta Karabllk olmak 
Uzere Hereke ve l{ayceri fabrlknıımm 
memur ve l~Uerı lçln bu Q<?kllde evler 
ve IAzrmgelen t~si'lat yapılmıştı. Dt. 
~er t'abrtkalarda. da sıra&llt> m mur v~ 
~ı:ı evler1 yapılacaktır. 

Zeytinyağı 
Dün toptatı 150 ye 

·~~!161 ! 
Zeytinyağı fiyatları dUn tckı·:ı.r 

)'ilksclnı ştlr. TAAmını' zeytinyağı 

toptancıları, zeytlnya"}ınn. toptan kL 
losun11 ltiO kuruııa. ı;ıkıırm .ıar ve bu 
tiynttan satış yapıp UO kuruşa fat~ 
rn vcrmlşlcrdjr. Zcytlnyatcılann tröırt 
bıı.llndc çalıştıkları anln!!I1maktador, 

Sah a şaUıade nam 
kalla~aa 

J:ayma~am! 
Anknradan vcrn n bir l'..aocre naza 

ran, Dikili kaymakemı l<emnl Etllcr, 
hukuk mezunu DlduIDınıı. dair sahtı: 

~ahadetnııme tanzim etm•:, da.hlljy~ 

vckAlctlnc müracaatla kaymakam 
t,ııy\n c<!llmiltir. 

Vesıılklnin ıı..""lhte oıtluttu anlaşılan 

lcaymakam tevkif edllml,tlr. 
o 

Me.nlekette ınantar 
istihsaline başlandı 

Anlrora.do.n "!)ilclirildiğine göre, 
~;mcliye kadar dlf! piy:ısadan teda
rik ve ithal çdlkn mantarın son 
v~ıman~ kh:ıline im.Mn bu!u. 
ıınma.m.:ı.kta.dıl'. 

Bu vµ.ziyet lm.rşısında menıleket 
d:ıhilinde ar:uıtırnı-?.l:ırn başlan .. 
mış, lçm v~ Hat;ıy Yjl€ıyetleri 
ormn.'llan:ıd:ı. m~teha.c;s'sl.nr tnra
fmdan yııp1lrın tetktltlcr Sl)nunda. · 
CivurQağ O!"lllnn1arıle J<ndirli ka. 
e::ısır.d::ı Hahtay<fa 125 Nn hcktnr 
gcn!şJiğindcki urnı...ı.nlıı.rdn mnn • 
tnr bulunm•ıo;tur. 

Bu ara.1tııınaları m\.itcaklp Ga .. 
vurda.ğ ormcınlarındn bir devıeı 
ıı;letm~j aı;ılmış ''c ç:ılı.ı;m:ı.vn hıı" 
hımıııt·r. 

Bu mmtak:ıda yarl"l::ın ist\tı.,.,t 
mikl.nn elli bin ki"oyu ı;-ermişlir. 
Pu rl'iktarm nrtırılmMl ve mc\· .. 
s~m sonuna lrndn.r mem1e!.et ihtı • 
yrıe:ma yctcee:: :ıis~ttc nınntnr'ık 
J·cbu~uıı çılc:-n!Jn el<lc cdilmes~ne 
Çf.l' '1 "1<ıkt9.d:r. 

r •n r ws ::a• ; 

Su!,;hı 20-21 y~lnrmda biri· 
i idi. Çol~ si"Jılı !l ve n .. abi taHrlı , 

fokat buna rağmen telişs . .ı: \'C a· 
cele-tıiıili. IDd,ın si.rnb k~Jarmı r;.al• 
mı:;, go.:\"'rini ınuayycn hir: ııo~tn· 
ya ılikerel' IJrf·Jcnıeğ.c 11 .... ~rul§tı, 

Qol• ,temiz giyinmi ti. ı·eni 'e 
palıalıya <'liktircliği anlaııılan elbi· 
&esi bibstildl. Halbuki, kenwn1 
l:enliz do/;'MI dürüst konu~asını 

lıilnıiyor ve l{e:.;:ı.ndan ~eldiği tfo 
unca& ıf sene oluyordu • .Ayakka• 
bıları ~ift lmt tnb:ı.n!ı, iiştJcrj fno. 
tezi clelildi idi'. ZUmrüd Ten~imleki 
ltravutı ince dlif,..Umlli, ,.c fn7'~ m
lnlmJ.6tı. Snnlcj muhakemeye de. 
ğil de, bjr .ı'3Y zhafetin~ \·cı;'n b:ı. 
lo~a ~idec<'"kmif1 gi.bi S1lçlıınmn 
birlyant~nine ım.rıncayu Jm.dnr iti
na gfüıtcrmi.;, fx..llii de bir lene ar· 
1 ndn mm ynr<lun.ilc gi)'inmi.,ti. 

ncnjş a<ıım1a bir.it;iııi ynrata. 
nıul>tan me\'lmftu. Den•is llc lıiraı; 
• onrn mahlt~meye geldi. nn. 18.d
\'crt l>aba i<wn.nşta.n elbiseli '\·c 
knpıcı tipinde bit gcn~ti. 11ı1teklııı 
ı.cncli i ele l\l:ıhmut1v.ı51Hla bilıneın 
ne banmda kspıcı o1rlut'Unu snylo
ıııişti. 

l.'\ ,·eli dn' a etmemiş, fiin di r~ 
rhıi tleği11tinni~, bir :ınılmt.a ya11r 
umhğı iıt:d,,.'\yi ınahkenıerc 'erıııi!1 
ti. ı...n.ı.in tiJthh olaral• ı:nğırılmı 
liulun.Lui'.,'"lındnn mahlu•mc, önce 
lıenı'iisi'nin ifa<lt:ı-ıini11 nluınıa~ııın 
f{arttr \'erdi. 

- K.w.; ~·aşmdıısın? 
- Niifu!; ki\ğ11luna. ~1irc JıJ, fo· 

kat nsJında. 18. 
- Ne?!. 18 mi, :\tılıu sen en 

nsnğı 25 ~n n d,, \'llNtn. 

Jlnkikatcn DeniJ haydih"Y'lj 
25 \"nnlı, 

m1lıim de, müddr.hımumt rr.u. 
n~ inj de, ttıı.miin de Jw~ ret idn· 
deyrli: 

- D.iy.:'l.i'm. ki, 20. Nllfll<i J!iı· 
,.:ıdını !"""*' ol.ıım:ı.yasın ~ Ki!~ do 
~uınhısun \l'r baka.hm nüfus l<f\ğt• 
,<)mı. 

- Vtrnlı okumam bcğim, 1S44 
ıl rı6rumiuyum. 

llu \aii)Ct k:ır1ı rnclP. ynp:ıc.al• 
1ıir§Cy yoktu. N4:tirede, ı·aşının ku• 
~ük olması ( !) clob:nsile yemin ı•t. 

tirilme{lcn 'linlınllıncsinc knrar 
urihli \'e soruldu: 

- Ne l.ı
0

liyorsnn f 
- Çrh ~Y J;rğlm, 
- iyj iı>t.e, nn1atl 
Den iş tnHt bir Ennnuniıı ~~

\'esi ile nn~n•ı~o:-lJıı: 
- Ilir ":;balı,, k~'t\l'l!j Orwpnun 

di:JcJ>!nur.dn oııınffol'dol<. Bn JHi· 
eyin ."l!t'l'· ~';lp•rı.a ı1i1<ilnıiş, ılu· 

ru;:ı.p 11, ı lroz o;·.rr. lıap<b1 i faJ,• 
ril~ı'l:ı. ı;-:ı.1ı~nrı İ"'d l<r.ı: nrr11 lhi i 
•c'(li., i~criyc ginDel< i<.tedi. 

.ı\mn \'ehlkin Ifi!scyin nyüğinl 
1 apıy~ ~ oymos olcluğun~ıı ~iı·tt • 
ına:li. Kıt f·ııdı: 

ı·ıır.nn: 

Aleksande1 Vert 
37 ÇevlreD: 

Muzalfer Eıen 

~rinıle pnrrnlarınıı , fııbrilm.pın 
uı:. ynnnıu uı:ı tıçl.~i• 0 1111111?. ~için 
J>;ıri ; bomharihınan etr.ıb·o:·lar':' 

))iman· arın Pari<;e ~rnr :ı.'er:n•k 
i•temcılilderl snh~ mi" n .. rson ka 
ılın ibilc Alm:ınlıır,n 1ı:1 trmnnııdıı 

Pnri solnı.lıl rmdn. c!~n ed~eld< • 
rini öylüyoı ılıı. 

Pııp'l?er ı:ı;azetc-;indc, l eoıı 
Blıını bütiin Jelfiket '~rimi7.i l.fıfi :ıa 
z•rhl• ynıımn<'lnn l!elc~ı;;ny:ı. yarcl: n 
l•arıırındn buluyor. ı~ratt"iIZ oru11-
!i.Uttun sn.bil J,oyuncn. ilerleyiı;ine 
AlınanJnnn hiı;: mnl ftYemd ~ö~ • 
termcdi1ılerini \'..-.: b'n~ııalcyh bu 
lrnr<'kctin ı;Upheii oldufı•ı1u süyM· 
~·or, Sonra ~poldd ... n de ı:Uııhe 
cıliyor. Rlıım 511 cetdMc wrhaltc
ıne yütjı~lJyıır: ·•:t,ira Ht•l<ıİkR Se _ 
cl:ınrı., zayıfl:ıruış olan ")lmnl l·nttı• 
n:ı 3·nrd m chl'İ<;ti.1 , Fnrzcıleliın 
hi, hıı miitnlea d ~m olsun. lia!,mt 
bn h!lt ni<:in 7.1\~rf bını'ulı'I•? Rınm 
izah edemiyor. r.ır çolclıırı 1\liiz 

İf.fncle bir hı~·:ı.r..el vcy:ı buna ben
~er biıııcy ıuworlar. Fakat Almun 
lıu )'lllnız. fıfoıti ""ecınedfler ki. Ay 
nı oygnu birı:c.'lt yerde tekrarlaclr. 
lıır. 

lfarlıiye n:ızırlığmdaJd konfe .. 
r.ın'>ta. Fnri:ı konn~tunı. Il:ı.nn D.ey 
lj l\foyj!de ynz<!ığı ya.ı.ıda nziyet.i 
öteki gazcleeilerden daha kötU 
!;Ördilb"ilnü qnlattı. 

P:ır:sc b'ıılerce bomba ynğs:ı 
çok kor~:ıcni!mt \İflh.t!cıizdir. rn
ı.nt bıı bombıı yıı.ğmunmun ;beni 
Re\•i:ncUren J.ir tanı.fı da o1nook .• 
Almunlııl'ln l'ari i bomb:ıhmnm:ı. 
ları hrn·m foln ftdctıı bjr )iebus 
eıldıı. Almanlar Psri i çevim•el< ~·c 
Fransız hülciım,.tini lrttpann •ı'kış

nııs bir fare g!J>i ycl{ııln.nJak mı 
io.fiyorlar? Ha.'<iltaten Almnnlnr 
1 (j ,·eyn 17 l\fa)·ıı;ta rnris-1 znpte -
üeiıi'l:r'crr.i. 6ıı M ııichı yapm-:tlr. 
Jnr! Gencrnl Dölntr l omnta.'!ınt'h· 
l.j Fı-anc;rz muknvcmcti ı;ok nıu 

- Ayııı dc;ğil mi saııa. iliıynfe· 
lindcu bir efendi otftui, ... m ıınla~rlı
:·or, c;e1ıil cinilrudcn tlc gireyim içe· 
r;ye! 

Diye bab"lrdı. 
Hü~~in aldırm:ıdı. tnndı·\.'l r;ül 

<lü. Geııco; 
- Aınmn re7alet ha! L)i; trel• 

ı.h arı fır.:ı.ı:lı, li~yinj «:elrt:i. Kı· 
zı kurhırı!J ,:.ukın yolfoılı. 

llüst:;;in, Oı'neoyn ~ok lnı.m: .tı. 
Hnırını sallnyarnl< gitti. Cen • 

- Genco bunılcm akın, ''al'ah 
seni n.t~k! def'i•, 

Fuknt (~cnco nlılırın:uh. J\ki 
giin onra idi. r~ geldi. Bnktroı, 
eli cebinde, Geı;f'Ol u gıiv.'tı> ordu. 

lleeem:n cli!li kınr.Hlım · 
- I>i1'1ıat. Genco 1 diye bal"tr· 

t!·m. 
Bunun rlindc ça\ii ı unlı. Çn. 

in ı nld·•c, bunu <b koğ(Juk. Gene 
orn•!nn birlmç ı:;ıin ~eçü. JJi.:' ~iiıı 
(abut dQndi • Abut o1nr.a!< - hl. 
nının iinP 'en 'e('rrk"n, binlenbl 
re "ırtımıla lıir :-ıeı <1 ııvdmıı. ılı•• • 
• lüm, hllktlOl h•ı cı=nıh~lti hı<'n; ı tm 
tıına sd.tııp ı;okup 'uru:.·(lrchı. Son
JU l•cm.limi k:ı~bctmlı;.iflı. (ltiı;tüm 
im~ ıldnn. 

- Kıv.; yeıiurlcn rnrdu, seni'.' 
- Yf•llj yer

0

md.ın. Sonra C.t>n. 
lı~rli ı.n .. ta bunu ,.ıı.ıuiln<lıklamıı 
ı<Ju dnm. 

H:llcim Hüse.} iııP. d·incfü: 
- Ne <liveeek in!. 
- Kabul etmiyorum, buııtıırı. 

Hepsi ) ab11 • 
Bir llefa IJen l<ıı'a il<apııla 11~-ırl 

lir. ... ı konucıu or lom. G('n('{')•ll'n 
~ır.ı)a gozU umıı., k. "'ı<tı ndı ı""'ni 
blrJ

0

k~ •hijdüler. 
8Jrl~ı: "1in ı;:ını·a dn D n i bc

rıi ı;oıii•tf'r, t.f'krar d .. b"tllel' i tedi, 
ka\ ,b"'ll cttil<, Hu nr:ıda ynrıı1 an!1r. 

- Den•f'I• sen ~ arnl:mıa.dııı ! 
-Tabi. 
Bıındıa f:tJnrıı ınliıU.leil;ruunıi nıu 

U\jııj miitalc:ı"tıU "ÖJ letli \'«" llıi. 
u~·inln a>~l: nı,:t ohhığundun <ter--
7.İ)•esini iı;tcdi. l\Iuhakeıııe !le l<a· 
ı M ~ erj!ıt rk üzere bru kn lıir ı,rünr. 
bırnlultlı. 

Drn is cfaha ewcl \"CJ'<li"ğ; ;,ti. 
ıln"mda ssı liro taı.mjnnt i<:tenıis-
1İ. Uun:'l ço'ic kız:ı.n llQ:ı·~·i•ı ılı~n rı 

1 ç.karlum, j"mbnn:•nın omuzun· 
d•,n D,.n İ<;c <>e'>l.;ıı~i: 

- Crn t"i !i.""Ola. fi ınne Der 
'1~ ntm uhrun pc. Sana ız ı ı1a 
'f'I.\ lılie 'ermem. 

l'\ijfu., 1 iiğ•u ı;ın gorc H, n'-l:nıla 
J fl Y•ıo,;lnt1a ol:ı.a Oen;5 'l" ço'' lm
ıJı, fnhıt l.ız<lı~ıııı h~lll .c:ın:ı'i . 

....... lkn "='JJİtı r,i'bi adn11 :ı el'\ 'l; ı 
'crc:·.1!'"''· f:rlvi• o fan ud"mı <;n 
drıı ., unır. lok, l,i, nrkıdnn ... 

\'e ınfı <ıvin'n 'llzüne bile bah 
m:ıt!ı ~ii.rüdU, g:ai. 

Nihat !;ıızi. - ewg5. 851: iU: » 

lmvv.c:tlj idi'! Yolc'n l"rn •1<;: ; 1rln, 
hıgir2.1er nrıı•urnla bir gcdık ac:n:a 
yı U4'.ı:ı ım doi::rru iıuklular'i' 

B::ı :ık :ım Or C' i t«ı'"'·onıı öniin 
,,, bit r.oli l>En<len ı·csi"4nm· r
clu. Şlın<li P:\rlstc hcrl!e-,iıı lıiıviyc 
tinı öğr.enmck mcmı« rnr, okslc. 
tan ı;:eçenler "Jk !irl< dordurnlu.} or. 

Pa1.ar 2 Haziran, 
Uzu:ı y:ı.z gUnleri c;tirillil"Jlİll 

17.iı1iyor. Ilir hnfta bir ay lmdar .. 
llorblye n:aıırhğıncl:ıki konferan ı 
gi<lcrl•en Solfcrino olml;tnt'ln T~f'
Jlye il'-! k#rtıla.strm, Resmi tca nııl• 
lıır<l:ın öğrcnctiğim hilvııclisleri a
la)' ederclc <llnlcfü•. .\lh11. • l'nırııı 
ll!arsily:ının homharc.lımamndo n 
bııh~tti: vo sonrıı 13•.>m Uzı;rinrle. 
ki J.llcUl• llurn',,,ri nnlnth; lteznlilc 
Dünkcrkin dü9llım to{>tu ate 1 eJ· 
um1" v.- gittll{re ıorlmıan ~artlsr 
ktıriılnde bofJaltdmakta olclu una 
t ~"'Jlr et•I .. 

Orıvlan l"'ikarla beıııb r bUro· 
ya ıl/JndUk, ~et.eme nrun bir tel 
r.raf yP.Zdsn1. Knr~m<'la mHten a • 
djyen AJm:uıların Parisi i'd tar~f
h bir 1mıı,:ı~ kine 11.lm:ıl<tn o'dult. 
lnıı dü"!Un~~i g~f'ivor. Dnnlı~rl< 
işi biter bifm .. :7 .\lmanlRTln derJı l 
im mıınevraya bıt!Jltıyn('l\k1 r nclıın 
r.minim. 'BuP"ll11 Cft'KI lar ftleybinc 
lıAr teclhJr ofm:ıit nz .. re Pnrls ot,.1· 
'r.rirıd" 'c Jo1 rı hlıırrıı·,n b11!t1 • 
nan bliıiiıı telefonlar ke!'::di. 

(l'eıınmı rar) 

zalmıı)an bir hft<liscdir. Hele bı 
l<llçUh grıni erin A.lman~ ad-e....n bi 
IPl'Cc mil l17.nl<ta. Mck ika \·e nu 
zityıı luyı'n"m<"!:ı, l\aru),P de 
zinde (lurmadno clüşmnn gemil 
rini denlz·n cJ;binc göndermrle 
lın~T,.t U)..'1.ndır~·or! l\'ere<le lı9r 
ıırlar, nereden ~na•: \'C yalut • 
lırlar yolları ~özetleme n ulle 
nrdjr: rı:ısıı J•licum E>dcrlcrf 

Amerika 1.ıyılnrımln ,A lmıınla 
rm gi1li lı:ıber ~er' isleri 01cluğu11• 
ıoiıyley'!nlcr \'lir; ~imdi rr.tl}o il 
n·ıen mu<'İZ«> lınber, propn nnd:ı. iı.r 
n: o"ta·lor lm'aylasttrı ·orlci.R0 r m 
lekette dilc;mnn hef;:ılımn ve wıi~ ' 
«;a IJs~n vcr'iei ra~yo u tmlmnlf :ı 
) et O'iıçtlır. Bunn rağmen ,·aıı· 
\al<İt bu rurctle trendi memleket 
{prj be ::ıhma ıÇalı nlann ;va.kal:t• 
U•ldnnnı cluyuyoruz. 

Türle .istiJ.ılul hnrbinde rnct) 
) olna; tdsiı. !mrrn:ık i§.;letmek .,,orl 
du~ bamın için telgrafa b:ı5 'ur 
Dl lı: lii:wn g-cli) o:-du. İsguJ ııltıntl 
olup \nndolud:uı arnlmı-: olan f· 
tunbt n Anl<-.rav:ı birle"tireıı blli 
r,izli tct '\ nn"!ı. Vakti!e Aziz Hiıd 
bu mcı.t·lc lınklnndn bir y1:21 ~ aı 

nıı tı \'e hcııim 5:mıli l'tl hk olnJ"a~ 
kullan lı;, .ı;ı he ·m.c.lf'r cnun y;:ıııl 
1:111111 ba"!Jll-ıdır. 

t tanhulıb arnyd~n '&? sara-( 
uchunl.arile lı::ızr .. ..,:kmb.rönn ini" 
ka JıerJ.ces mıa ... ıunnn zaferin 
t•ü:ı cılh·or; ınü:ı&,\ n Dluıı 'arrlnJI 
).ıpı;\ ordo, ı;:ıradıı . nknra h\ıl.ıi • 
metinin a j:mJ:ırı 'ıardı: &izli<'e 11 

dnm \e ~ıı:ılı k·acırı~orlar bubcrt' 
ler 'eriyorlar; pek fn) do lı otu:;or: 
lnr<lı. nu ratla 'l'ilrk orol!Sun•ııl 
lıur.?'l>et!t'rinde.ı• hah,.eden resırı 

tcbl'f~lcrde ;;izli tel \-:ıtsJtasile J~ l 
tur• la [,.-ers•or: r.n:zetclerd, ucf;l'O 
imrJyordu. İş~nJ ordwm kumnıt' 
dnnlı •ı bu h:ıb<'rlerin na ıl gcld: 
";ini bir tiirhi bnlılmı. ·ordıı: hal 
bıllii, IJüiUn tclgnıf konuı;;nınt:ırt 
lrnntrol 'tında ı<li. ı\mul in llo J~ 
tıın!ml :ıra~nd hi b.ltiiıı t llcr S;ll 
t.'fdiği Jınl 'e hnbrrlrrin ardı ı.c il-1 
miyordu. Uir gec.ı <lliı;nı:m [iı;tj.ıtr.ı 
rat 1.ah:tı tcl!!nlfhnnenin kuyt 
J•ır J, ı;e inden bir takım sc•Jcrt 
dıı~üo: nn~ıı.rn ı.apı)i Ul'tı; onul_. 
lılr makin~ \c füi mı::mur f)uldrı • 
r;izli tdin ucu sandı; uınidne ow n 
dC'l~di. İhi <soııcıJ.en!>eri içlediği hııl~ 
do buluııınn) an bıı mnf,inr.nJrn 
l.cıı!C.u miızesinc giin<l.erilmco;i 1.;ıı•ı 
rnrln tı. l•~'.f.t .erte i · nbah Tü~l· a 
guzctelE>rioda g•nc Anaılohıouo1 

r~ mi tcblf~, 1;Jim11c;, )'eni wl' tl '1. 

feri Il'Ü • l lemi ti. t ..,al .ord u kıı 
m;ıll(bııJ ~ı üüpt "fC' bjndi: ~·enifü:ıı 
hı~tu1 oo:ru ucln •i tcllor l<ilı>o/lrtrc 1 

lcr~c rneşnfc in ke<ıii1ıli ; 1;enc d 
hahnrlt'riıı ardı l\e.,jlnıcdi : Zıı· ıt 
fert1r:.ı soıır:ı. ~lü mıın ) ıl.1 · • ~ 
lıp ~·dinc~yc •~cd:u- hu •al c"W
,."m ~tti. O ıı:ı.m n J;izli makine'''' 
Mare etlen f Pdnlüi.r {'(' or trlıtnıfı;ı u 
lıırı n hiri Morc')ııl rc\7İ Cııkmıı· n 
i:a bir t"'grnf Çt."!'1i: :~ 

••r •s'.lm, hı ;rzı .. r ~hte bir n111 
ı.in ,;i ~izli l"J nit ı).i)c n'dıl.llr •• ?I 
l..mı Jra ml'··eıı'ne götiirc.lülcr. A •1 
:n:ı!sir.e, mul.atldcs mıı'kine tıuro. 11 

d ıdı,.-; f'11rc:>1el'!ienjz hunu bJzi01 " 1 

nıii1.P.) l! ko.,almı l , ; 
F~\zj Qmtr.l:ık C"~~rdi: I'· 
°Koyunnz, ııı· .... nıİ7. için kıy· hu 

roe!.li biX' tı:ıtır:ı olur.,. 

Kadırcon KAF l.I 

* Paklr ailelere verilecek p:ırn~ıt 11 
şc!.er kin yapalım hazırlıklnl' son il 
f'rtni~lir, 20 e:rlülden itih:ıren tıi' 
ımıyc ccmh etleri larnfınd::ın levıl' 1. 

cıtn bıı,ıaııaca~ı ~mlm:ıktnChr. 
• Ş:ıir Ziya P:ışa c:ıddesindc :ıs .. 

uuıııaradn otıır .. n Srıra nnmıqı, 
nduı J.1 Jılr })ııdınn mis'lfir giden r" 
J;ndıışı ltoşel Giilbnlı:ır, S:ımnın ç<ın•ku 
tnı;ın<l n 10 Jirn çnlnrak kaçınış, e-: 
sahibinin z:ıbıtny:ı mllrncnnlt üzeri" 
ne ':ıl.ıılnııınışlır. 

"' İkinci nihr cczıı mohkemetlndr 
soriilrıı bir haknret d:ıvaııında yaJı:n 

eh t'fclle bulunan Klrkor adın Jıı 
lılrisi rlun :lkfncı oAır ceza mahk"'" 
mcsf tamhndan ı sene 8 ay ağır 
hapis cezasına .çarpılmııtır. 

* lkhsat Vekilı Sırrı DıJ, dil•• 
de tetkiklerine del am etmlf, 
fiBflk kömür şubeslnd~ bir mtıdde.t 
meşgul olmuştur. 

• Dohillye VekCıJe!I be~lmer 
ımar fen heyeti ~imdiye bdu ı,,ı. -
bir leme suyıı hulurımıyuı Jtntı' 
kasnhn ına C"fvıırınrJııkl ?'arlıea 111• 
yunun gcllrlilmcsi için projelerini 
hnzırlnmış ve H'ııımgelen tahsisat 
verilmiştir. 
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.ptdt •YllllK : ~ ... • 1 U.OI • 
tact •ı• ~~~ .... • !\ a.oo • 

mer4 ., .. r. 1.111 • f 1.0I • 

ti tr Guet.tıt ataderUe.:; 
e _bı l!:'ITU cert wrDuw 
bı•-12:11 _________ _ 

Bri 
~ ..................... . 
~::~ Dünden 1 
~t~ Bugüne~ 
llle~"'""-' ' ................ ,....... 
:.,~adagaslıar valisi 
f ~~iiıallereye ı•rı,cı 
l:"~ Madasaakar radyosunun bildirdi 
li;'foe sÖre._ Fransız umumi vah~; 
~:~ let ateş kes emri 'Vermiş \'C f ngi

nk·ltlerle •müza.kere)·e başlamış oldu
ketunu biJdirıniştfr, 
13 '1 Dığer taraftan doğu Afrikı. lır.ş• 

Utn:ın.daaJıAı tanı.rından neşredilen 
ct~~n tebliğde ise şoylc dcnıhmılde 
zorir: • 

ur Kı,tıüarzmız yollan üzerinde ra.ı;t 
nıl~!dıklcrı ~ellere ve yaptıkları 
f~ usadcıncJerc rağmen m.cmnu
~r;~:t1 Verici terakkilcr kaydetmek· 
• ı~ er. Bu kuvvetlerin Tanana
aı; UZ!"'tinc ileri hareketlerinde 

J

1

a 
1 
anlUZ ln°.\'\·et'~ri &imdiye kadar 

<ıV >J ~'ıkavenıet göstermişlerse de 
~ 

1 
ilzertndc vlicude getirilen ma. 

ftl11 :ıı b" 
ır Pllrça gecikmeye sebep 

.. ~dtın~f+f:ıır. Bununla beraber düıı 
111 a al'tlnız hUk!lmet :merkezine ya 
~·t·n'~1?3. hatta dnha yakın bulunan 
u . rıha c.ivanna varmu;Jardı Ba.' 
~ ~. llahiJinde Anbanyada

0

n gi. 
c r-; n ""'lantnızın dahn cenupta 
0 ~andiya bölrrc.slnde muvalfa 
· ı ıı 'C'tle lıltıt t> 
ıııa h n Yeni bir asker çıkaır-
i~ ,~etiyle ıpUştcrek olar.ık 
rDhda baskı bu id mevki ara-
. . . blmış olan ı;•raJWZ kuvvet

;; tinın te&1inıi He llt'tioelenmi~. 

ol S.ILOMo.v MJAl .. -\HINDAKI 
:ırı MUHAREBE· 

114' Va!Iİ!t • 
.,al ' ırtondaıı ıırtcn h:ıbcrlere gö:-e 

'·ı-t Oftıon •daları nmharebesi "eni 
ı~.~ safhaya gİ.rmektedfr. Va~ingtona 

:.ıea • • 
·t dlr :1 ha~ bunu göslP.rmek. 

ıt • ~ .1tıponlıınn ge
c zı Ctırnartesinden heri Amerikan 
lıılthriye alllhendadannı GıındcJka 
)!] -

ıı1 ""e T:nlasideltf mevzilerfnrlcn çı• 
ıı 1,"~nıa'k Jçfn tten~ ôlçlidc hir h:ı. 
ı~t .. ele teşebbüs ~ilklerini :ınlahyor. 

1 
sınJ Tapoıiar Jarıon taarnıımnıın 

·ıı ındiv Jc d 
" e a ar Amerlkıılılar ııırafın• 

r 1 ° deni~ üssü h:ıliııc tMırLmcı;inc 
ıt U\'afftt t ~ . 

•
1 
anaı 'Y.e e verm ış olan Guad:ıl• 
• ftıerıne teksif edıldi~inl Eıfö,• 
• rtıektcd' 

ıı ddcır b!r· Muhar<'bc Jnponl:ırın 
c ıoı 1 ır hava tıücunıu ile başla-

rla·· ~nr:ı önemli Japon kıtnları 
ıc la tıkm " 

11_ t ha" aea muvnH:ık olıırnşl:ır 
•• ıe Yola •lanıarJna kadar krndil<'r;_ 

ır Au ~ai!a le~<'bbii-ı c>lınlşler-
. nunıa b h tı 

\'l 'rr !!Öre A ~ra er en son :ı tı<.>r. 
•1 IJC'UrnJaı-ı ıııerıkan 'kuv\·ellcrlnl:ı ~u 

• hUhafaz nO~l.:nrıcrck ITI<'\'7İlcriııi 
)orı ada 

8 CflıkJeri n nl:ışı lı) ~r. J.ı. 
~ler; 9.cı.ıtına kıı,·wlli drniz hlı• 

· 2un nı geıırrnısıer ve hn birJildrrin 
•. cnznu to 1 • 
I lrrini t il arı .Aıı:erık:ın nıcv. 

arl al:ırı orıa tutnıuşlardır. Fa kal h:ı• 
~ nukabeı a hahrıy<' ~IJiıhrn.J:ızlıırı 

lcrnisfnfe bederek en az bir f'Hişm.ın 'i Gined asara uğralm.ışlarclır. y~ 

Yorttovn tayyare gemisi 
battı 

v~ 17 (A.A.) -Bundan be' 
sene ev-rel deniu indlrllnıl; olan York 
t.ovıı uçpık gemiai bir deniz ve hav:ı 
muhard>eai eanumda batır..J§tır. York 
tovn UtJlk gemı.t, Lekaınıton uçak g3 
miııinln :Mercan den)zf muharebeainc:M 
uğradığı aklbete uğraml§tır. Uçak 
gemial, 6 temmu~ öğleden o10nra tor. 
pil ve 'b<>mba taarruzuna. uğranu§tır. 
Bir Uaae doğru yedekte ı:jtmekte o • 
lan bir .Japon denjzaltı81 iki torpil lsa 
bet etttrml§Ur. 

Ertem gUnU ;emi yana yatmııtır. 

Bahri)le nezaretine göre, utrarulan ka 
yıplar hafjCUr. Mkivay muharebeailJ. 
de kaybe~ olan Hamand de•tro· 
yerinin de ayni depiu:ltı tarafmdan 
batırtidlğı .sanılmaktadır. ttldvay mu 
harebcal, Japonlara baLınJmıo veya 
huara uğratıımıo 23 gemı ile en a!: 
:15 uı;ata mal olmuotur. 

V&flD;toıı, 17 (A.A.J - Yori<tovn 
uçak pml21inln, Mjdvay muharebesi 
e.maamda 7 hazıranda, :!ddetll hava 
ve denizaltı hUcumlarma numız kaL 
dıkta.n-eonra batırıldığı bildirilme~te. 

dir. 
Bu ı;.ıeml, yedekte \ken, aldııt yara. 

1.ardan dolayı de\•rllmiı;t!r. MUrctteıı... 
ünmn büyük bir ki.mu k:ırtarılabil • 
mlJUr. Gemi batarken, a~atroyerler. 
de bulunan tayfalar hazır ol vazlyetL 
ne geçml§lerdir. Japon pjlotlan, uçak 
uvıır toplannm ate~ barajma rağ11ıen 
gemlnln. l~ metre kadar UııtUne iıımij 
ler ve taaasupla taarruz etmi§lerdlr. 
Japon uça.k2&n birbir1 ardına alevl-'r 
!.cwinde dÜ§'mekte idiler, FaY..at b1r ~ı 
hedefe ilabet kaydetmeğc muvaffal: 
,oJ.mutlardır. 

\'.,tqt.oa. l'1 (A.A.) - Yorktovn, 
geım;ialnln k&yıbı, muharebenin bid&
)'etlnden beri çarpl§malarda ..-.yahut 
herbmııgi bir aebe.ble kaybedilm1f bu. 
Jmıaıı .Amerikan dona.nmasuıa men.sup 
pmlleriD ade<linl -17 ye çıkarm.ıctu. 

Bu 111t.e,e 22 muharebe cemtm de da. 
bildir. Aynı mUddet iotnde .Japon ka.. 
YJPI&n m u h t e ın • J alarak 

l>&tınlmıf vaya haaara utrat.ımııı en 
u 268 gemiyi bulmaktadır, Bu u.teye 
tıcaret gemllerı de d&hiJcUr. Yorktovn 
Amerikan donanm&llDJD en aert acak 
gem.ilerinden biriydi. Harbin bldaye. 
tinde Amerikan doııımmıumın '1 tıLne 
uçak gemlei urdİ.. O ...aJdtt;enbe.ri u. 
çak pmUıl olarak YorktıDıftl .e Leziİı&' 
tonu kaybettik. Harptm evvel Ycırlı: -
tovn gemüıinin mürettebatı 1111t1&7 ..,. 
er olmak üzere 2000 kifiden ibaretti. 
85 uçak g8Wrmekte ol.an bu gemi 
2000 t.!lnilAtoluk olup uzunluğu 761 
kademıil. Bugqnku deniz tebliği mu • 
harebo hakkmda taf.silAt wırmemekte 
ise de, H temmuz tebllğı ""orktovnun 
evvel~ 36 Japon bomba. uçağmm ta _ 
arruzuna uğradığı, bunlardan 18 in1n 
dUgUriUdUğ{lnU ve 4 bomba uçatmm 
da tam laabetler e.Jde cttlkler:tnı bll
dirmektedlr. Biraz aonra a• uçaklan. 
nm refakat ettlkler.1 12 torpll uçağı 

Yorktovna taarruz etml§lcrdir. Bu u. 
çaklardan 4 veya 5 tane~ torpılleri

nJ atmaya muvaffak olmuşlardır. Bu 
torpillerden birkaçı bede!c 1.labet et.. 
mlştir. Bu eon taarruzda., kaçmak U. 
zere bulunan ~ Japon uça~ı d~UrW • 
mU!jtllr. 

ROPORT AJCILARLA 
ROPORT AJ l .. AR 

Yaıı:.an:KAURIKAYAHAL 

Bu cazip röport&J 
11crjainı yarın Haber 
•Utunlarmda takip 

edecekalnlı 

Brezilyada 
Utrrun1i seferberlik 

ilan edildi 
Rio ele Janeiro, 17 ( A A.) - Rc•!.ı• 

ciımhur \'al'l!'lls umumi ">Cfcrberlık 
il:1n cırnişlir. Buıun ıh!•yul km' el· 
Jel' nskçrl m,ıkıınılnrın 'ererek le 1 

ılk işarette hazır bulurı.ar:ıJ,Iardır. 
J\ararnanıcye göre, do;nıa bü) ııme 
Brezilyclı ile Drczıh ,ı tnhii:ı ctınc. 
sırenlcr lopraf.lın müd:ıfoasınıı io;t • 
rak edeceklerdir . --ingitiz istihsalat nazırı 

rliyor ki : 

3 

Şark cephesinde 
(Ba5 ıı.ııı:ıfı ı ndueı 

Siıı;ravino kes rn udc ise, l~.:slar 
nıiist-.ıhkem bir nokta~ı ıiı..şımanııı 1 

elinden almL;!laruıı. ı 

Londra: 17, (A.A.) - Moskovu 
ıı.ıdyosunda bir spiker. AlmMııı. 
rın Knfk~c;yaya. y~nidcn sı•eııı • 
mak iç.n toplar.drklnnnı .. oj·lc:ı.1.;c 

Yalan söylemek ele, bazıları icin tütün :le al~ol gibi 
zamanla bir ihtiyaç haline gelir. :' alan•ız yapamazlar, 
J'•.ıfomm; yacıyamazlar . .Şuraı: mulıakkak ki, yalanda, 
iıicbiı- cazibeye bhnzcmiycn garip bir cazibe vardır ve 
buna cok defa zeki göriinmck istiyen akılıızlar ke11dilc. 
rini pek rabuk kaptırırlar. , 

tf!dir. Alr.:ınln:-ın il~ pi lanı Sta. 1 j--J d S 1f1 k ( e 
liogrndı zaptebnek ve ornd ın A~- . • 
trnkana inmekt.i, fakat Stnlin,;ıa· Uh, t~ı~tı l ılH·ıdcı 
dın bu tnr?-<'a müdafEU ,. ılı •• csı crıd:'l:-.ltın r.lcvzılcrınt muhafaz.ı et 
pıifrnlnrmı bozdu. Son 4 arcfo P.· s ı Jııe)~ mı~\~fımk O·~.usl~r ve. ~ll.~ 
la.r 7" Al:nan ttimen·ni bo~ .1 .ı l ııın Gu~u.ılc.ınal hn\a uc;~un.ı 

" .. ' na k ~ t b .. · • k" uğratm>s ve 21 frrkanm batar) ... , ,rııa· ıç:n ~ap~ı.:. ese J~ı.ı a ını 

J:ınnı jmha ctnı.ic;tir. ı bır.ıbmı Ia.rdrr. Japonlar ehem -
• :ı. ~. ııııyct i miktarda uçak ka~ bctnıit;. 

Moskova.: 17. (A.A.) - Re•ıter 
ajansının hususi rnuhabirı Hn old 
l~inı:r 'bildiriyor: 

Kafkasynnın Moz 101. b~-1~ r.in. 

!udir. 

1M2ngafkömürü 
O.i~, va-;ı~ ormaa

ıa'"' a 5 mi' ;·3~ lıUo 
aömlir 1aktıracak 
ll~ahrul,at ofl:ılcri elinde bulunau 

Bir kaç haf ta 
sonra 

( 

de muharebe sc.n dcr,.c"clc . id<lct· 
Iidir. Büyük bir faaliyet ~o. tereı• 
Sovyet hava kuvvetleri Rimdi ~o. 
:rünüı>e göre Almanlıtnnki kadnı· 

c,..nuba doğru bir ileri lıar eke. 
t ınd:: bulunmak ve Amcrikslıları, 
~.11.>.non nck.larında.n utın:ık ic:iu 
.r,ıoonlarm cU.c-rmrle bulunan Lu· 
t..ıı; srnı ı .... ri topladıkları tahıuiu 
<.dilm~ktcuir. J.~poıı tnarnızunuu 
yen Kaledoııy.qa ~a sirayet ede-. 
c.eği ~nılmaktudır. Agıı.stos n~ t • 
r.m bidayetinde, Salomon :ıun4l· 
nna kal"fiı t<':ı.r~ başladığı sı:-alh 
EırlcrJk Amcnka. ıburaya muhim 
cicniz kuvvetleri ;;öndcrmiştir. ' c 
t~üımin cd.!.ldigine göre, eğer dcnız 
n.uhıl'·cbes; b:ı.şl:unadı:ysa, b~şlıı. . 
ıı.:lk ü::credir. De:ıiz. :r:ıuharcoel.ı 

111utr.:1JOO .:ı:a.n ~imdiki halde .kı.;a 
mcrafrden •arpr~'llab.rın pe-~ vu. 
liua ~clmediğiıı~ ve deniz ile hava 
nıubarebelcr·niu cereyan etme!>im 
hckleİnek icap ettiğ.ıni sdylemektc
llırlcr. 

.stokların tak\ ıyc.sı H:ın yenJ bır lıam. 
le y:ıp01nktac!ır. B.lbassa Bulsarlııtan
dan tedaı·ık olı.:n3cak m&..tıgal kömU. 
rU ıhtlyaca kd!l gclm,ycc::~ tCin ınan. 
sal kömtirU stokunun aı t.nımaııma 
ehemmiyet \'Crllecckur. 

Saray kazuının Aya.sp&§A vakıf or. 
mnnlarından mUhlm miktarda kömür. 
lUk odun kestirilerek kbmllr yaktınl, 
mll.!ı busuırnnd.. vakıfıaı idare.sil~ 

mutabık kalınmrHrr. Bu anlll§lnlq1l 
gbrc bu orman~ıırda 5,332,000 kilo 
manı:tal kömürU yaktırılacaktrr. 

Muvazene biziin 
tarafa geçecektir 

Landm: J 7, (A.A.) -1stihsa· 
:ı8t N:wrr LiUleton denıistir ki: 
''Önümüzdeki bi .. kaç haftanın har. 
bin Cfreyanmdn. lbüyük l"bemmiyc.. 
t varoır. Rusya. dah:ı. ftlirknç hafta 
va.2iyeti muhafaza. ederse nıllvazc-
11 e 'bizim t"...ra.fa .ı;egeeclt demeJ{ tir .. 

Alüsyen ada
ları civarında 

3 Japon denizaltısı batırUdı 
Londta: 17, (A..A) - Alusycn 

ı.dalan dolayJannda., m.ska adası 
varoşbnnda yapı)a.n ı;nrpı~n.lar. 

cia 2 Japon mayin tarama gemisi 
-ve 3 cienizaltı bstınlmışbr 

Adadaki tesislerin makineli tU.. 
fek ile tamnması Japonlara 500 
kleiyc mal olmu~r 

Mısırda 
Kara faaliyeti 

durgun! 
Şlddetlt bava 

çarpı,maıarı oluyor 
· Londra: 17, (A.A.) - Mıı;ır 

CC'pheslndc kara faaJjycti olma. 
iml§tır. Müti<>fik uçaklar '!'obruk 
kalesine taarruz etmişlerdir. Pet· 
rol depolarmda yangınlar tlkant. 
ml{Strr. 

Diğer bir miltlefik uçak gur•t. 
bu GiricL nclamnda. Hanyaya tau.r-
ruz etmiştir. , ' 

P..t'Utcr ajansının husus! bir mu 
habid. Mııur cephcs.in-lc mihver ha. 
\"3 fanliycti.nin Prttl~'lnr söylcmel:. 
l'C<}ir. Bilyilk bir Jıava :nuro.re~i 
cer<'yan etmiş \'c bu carpı~ın:ıda 
bir düşman uçağı tahrip edılercl. 
bir kaçı d:ıha ha5im uğratılmı • 
tır. 

vau ba sabah geldi 
Geçenlerde Ankaraya giden latan. 

bul nll ve belediye reisi L!lt!i J{rrdar, 
bu sabah Ankaradan §Ohrlmjıe gel -
mlftir. 

' 

kuvvctUd1r. Çünkü Almanlar bü. 
tün tayy:ı.relc'rini Stalin~rafüı kar· 
l'1 toplaınışla:.rdir. Kara harekatı 
dı\ AJmsnların istediği rckildc c~ 
rcyan etme::nektcdir. Almanlar bir 
uıuharebedC" 69 tank Jmllannuş ol. 
mn.larrnıı. rağmen Sovyct rnüdafn. 
el.arma girem.cımi~lt'rdiT. Dng mu· 
h:ınelıelerindc Almanlar nahoı: sür 
prizlerle k:ıı~Ja,.c;maktadırlnr. Kil. 
f:Ük v.e derin bir 'boğa.ulan bir Ru. 
um nlıbe?'liği altında ilerleyen At
mnn dağ .krtalan gizlenen Rus kıt 
alannm dinamitle havaya uı:'l!r. 
cuklan boğaza ha.kim bir ka.yanın 
nlUnda ıkalarak cı-.ıilmi&erdir. 

Sovyetler birliğinin her tnra.fnı 
dn ~:ınbah:ır ikendini ı:;östermiyc 
h::ışfamıst:ır. Bu BC'lle yakrn bir fa_ 
rı..htc donlann başlayac2.ğrnn dair 
alametler vardır. 

"'* * Moskova.: 17, (A..A.) -Alma.u. 

Yen: I<ineden alınan tebliğler, 
Stanloy <!a.ğlannda vaziyette :ıi; 
bir değişiklik olrr.3dığı:. ı, yal mı 
cıc.vriyc faaliyeti olduğunu bildir. 
mckıteclır • 

111riace elkonda 
Ankaradan bildirildiğine s;örc, 

dün resmi gn.zctcdc neşrolunau 
ve ) iu .. ıirli.i.ğc 0 iren &87 r.umaralı 
kOO'l'dinasyon kararile hükumet bır 
lkısnn çeltik mahsulüne el koymak· 
tad•r. 

El konulan 942 yJlı çeltik ve pı, 
riİıç nuıhsulüdür. 

'ropra.k mahsulleri ofisince de. 
ğcr fıyatı verilerek alınacak olan 
1::.u y:ıl mallsulünclm içlnıleki ecnc
l:ıi niad<lcsi yüzde beşi ı;cçmcycıı 
pcltiğin ~her 4tilosuııa 27,5, için. 
oeıti ecnebi maddesi yUzJc ilçU geç 
meyeıı pirincin beher kilosuna 6li 
kurus fiyat ikonulmuştur, Fiyatlara 
ıcabnıd:ı. zam yapm:ı.k için Ticaret 
Vekiline E>alalıiyet \'erilmiı;tir. 

MaJmullcrl on beş tona kadar 
ton be<i ton dn.Jıil) olan müstait. 
siller mahc:ulleriııin yüzde pnunu 
hnsnltan itib:ı.rcn bir :.ıy zarfında 
kendi \"csaitilc alrm :rcrinc teslim 
eclet'C'k yuk:ı.r::da bildirilen değer !i
yntlarile t:<ılim ("(lcnler mnllarının 
S'l'l''i kulan kısmı üzerinde diledik. 
!eri gibi t:ı.sarrd hn.kkma s-:ılıip 
c;lncal:I:ırdır. Mah"ulleri 0-110:5 toıt· 
<lan fazla olanlar ize ınallarrnın 
yUzdc yirm~sini değer fiynUarile 
tcprak mahsulleri ofısine tesliıı• 
cdcrt'k geri kalan kısmını a}ıkoya 
l::ilcccklerdir. 

Mııhsu 1ldn 1,.vl<>t hisse:ini bir 
ay z ı ımJ1 J-.Gl.fımcte satm:ıy:ın • 
h.r m:ı..'ısull".-inın tarr.cmını: Hli. 
ltômctc teslimt' . ' • bur tutulacak. 
lar, buna ıfayet <'tmi~ er.le:- hrıkkın· 
<la milli korunma kanunu hilkllm 
lrr: d:ıircsindc tak:bat yapılacaktır: 

Oflsın Kırctburnuna ınclirilıni~ olan 
60.000 çeki odunun•ın Be;l-"tBf kazaı:ı 
ihtiyaçlarına t.ahııisı lakıırrUr etmı~

tlr. Bı;ı odunlar KlrcçburaundapA3e. 
ştktll§ta Çırağan sarayı rıh~m& çı. 

1'arıı.1cak ve burada dcro edilcc:ekUr, 

Persi Lorelın makatesı 
( B:ı.ş tarafı 1 inclda) 

mrtlcr lcşckkiil <'lmısli:. Tıirltiye 

bunl::r.• fen:ı nazarla. oakını:ıor. 
hnı l'iırki) e ~i) :d isUkllılini 

miidnCaa)a azmehnıştir, Bu lı.ısustıı 
ımk.inl:ır çok buyiıl-Hir. 'furklHni.n 
n\ıru~u ıukriben :ıo n, l ·ondur. 
Terkler islediklc:ı ge1i~ruc': lemın 
cıonck lı;lıı ı;ullı arzu crtiyorlaı. 
Tıirk hukiıınct adam!qrı busunkt.. 
ola)ları c,•,·elden l{onnüşJerdır, 
Türldyeııın bu f'Örü~une bir !:'()\; 
t.levlcller inanmışlardır.-<: umhuriyc
lın iliuıınd:ınheri ,·at .. ndaşla•d.•n 
l:ılr tok mRli fcd(ll;iiı lıl. Menıııi~: r. 
Ge!;rin ~uıde 2:-·ııl u •mili ınuda 
faa ·a lahsi sedıl(lJişlir, D ılıın ,.:ı • 
tanda~lnr lıunu seve ı;t·\c kabul el"' 
mişlcrdır. 1 ürki)cnın s ı:ılıl:ırı kiı- • 
seyi lehdıt elınjyor, ancak i-.tU.Jalı· 
nl korumak içindır. Bu takdire 
'değer bir nıi~ldır. 

Yeni 'fiırkİ.>i'! ha~ alının en kıye 
melli unsuru küy1udur. Türk köylu· 
ırri nzim s.ılııL:, nıerl lns:ınl.ı.rdı:-. 
~nboiılan al\şanııı kadar ı:alışırlar 
TarJolnrını e-kip biçerler \'atıın mt· 
r!afonsına tnl!ırılınca apanlarını hı• 
rakarak sııiılıa a•ılırlar. Türle J.o~ .. 
lusunlin ınuh:ırebc s:ıhnc~ir.de ceııa• 
ıelinın hududu ~oklıır. l\cnrJisiyle 
llilşnııın ,·ıuiyctindc buır ıonlann 
hl'psi buna hümıcU ö.!!renmişlerdir. 

Kcm:ılbt Türki~·e biitıın komşu• 
lru İ) le; iyi münas~hclll r kuı m11ştur. 
ılıı!'\ları rlosl YJrınn. ;:ı~;ırlık ihUUfo 
nılıorcl "eren uilııııl:ır değıl, yenj 
'l'ii:·kh edıı·. Yunımlstanla ,.e diğer 
luımşıılarla dostluk tcsıs ecl,.;ı :rine 
Sultn!llar c.leğil <.:unılıuri~et büki.· 
melidir. B"ylıutlc lerc çn!ı~ınış ol• 
rıı:ıkla lıt'r:ıhcr Bul"Jri!>landa·1 Bal• 
k:ın ınlıınlın:ı E: rrrı·ı•ini isfiyenler 
vine Tiırkiyenin hük-nıct ad:unlM"~· 
ılrr. ~aııdııhal pn!,trn ı ~irf'n Te As • 
~arJnkı komşıılııri\'le ı:1ı sl ~·.ışaıııağı 
lcmiı• l.!ıl~~· gene :-.J•tanlnr değıl, 
\eni Tüı-.d~ rdir. . 

• luŞJnanı ';, Avusfuralya kuvYcUerı 
'1elre 

111 
orr Moresbiye' 60 kile. 

l ,~l:ırın::afede Ovcn • Stnnlcy sırıt 
1nıcc1ı:v 

1 
cenup kısmında h:i:i 

toıı ırr .,or ar. Maam:ıfih. ı'lı>vriyc 1..------------~ i •crflm ,_aalfyefinin nr: lığı haber 

Göbelsin Makalesı 
(Baş tarafı 1 incide) 

prcnsiı1lcri11i fcdn clnıcınişlir. H.l• 
sırnlcrımız ınülrmadiyrn gelerek 

mevzilerini blokhavzlr-.rını ve istinat tcşehbüsii bcklenıı5lerdır. Her yeni 
noktalarını bombardıman t>lmj§tlr. ynz şimdiye kacl:ır hütfiıı ~ah:ılarcl:ı 

l:ınn, aldıklan bütün takviye kıt· 
rllarmı tarihin en bHyU'k m."lhare. 
lıelcrindcn birine naldJklıan ve böy 
lelik1<: Rusları b3.tı kesiminde ha.. 
:rabe halinde b'.ıJuna.n Stalingnrd 
§ehrlne doğru sü'r'dükleri ve b:?Fka 
nokt.2...larda Rus müda.fna. hatları· 
na r.:Jfuz etlikleri 'bil dirilmekte . 
dir. Bazı Gı!Yialarn göre, Almnn _ 
Jar şolırin o~asmds. Volga nehri~ 
11e va.rmrşla.r ve evden e\':C ,;iddet. 
li çarpJŞmalar olm.aktıı.drr. 'ft'b!jğ. 
lere r,örc, Rusla.nn yaptıkları ynn 
taarrw:J.a.rr Almanlarr iF_gnJ ettik· 
lerj bir çok yeıfıc.rdcn ı;ıkarnmıur. 
Stalingra.d §ehlinin cenup batısın 
ela, pike bomba. U<"a.khıının destek 
lediği Alman-tank ve piyadr- J.tuv. 
vctıerinden mi.trckkcp mühim bir 
teşkil Rl.13 h:Uanm epeyi bir de. 
rınliktf' yarmış fakat Rus kuvvet· 
krinin lboş kalan yanlaı:ınn. rarıtığı 
taarruzlar neticesinde ı;cr~lcmcK 
mC'cburiyctindc kalml{itır. Muha.. 
:ı-t.beıun 25 ııcı günüdür. Bu nıu!rn 
rebe esnasında Almanlar Doıı 
1'ehriııi geçerek Volg:ı gcvrcsirıdc 
c~pler husule gclfrmişlerdir. En 
ı;ıddetli Alman taarru:.lr.rı geçen 
hafta ~a~lamıŞtır. 3 g-ün devn:r. c;. 
den sıcldctli hücuml.ırdan sonra 
muharebe akla hayal~ gelmez bir 
~ddet safhasına "'İrmi..cıtir Almaıı 
lnr, şehrin cenup"' b:ı.tı~ındn tulu· 
ııan Ru.s miıdafş.n hntlnrında bir 
&edik açt klan \"'tkit Ruslaı ın bir 
ricat hat'~ketındc bulu11 .. 1qlar •• 
muhtemeı olarak önlıı.rı dah:ı ;."t" 
lir itlfibctt.cn k:ırt:ırnn tır. A!ınaıı 
bomba uça.klan, mühim ııiyadc ::~n. 
\'etlctinin takip ettiği t.anklıtra ) ul 
ııcmII'lardrr. Geri cck"lmcmi~ olnn 
Rt:s kuvv .. Ueri, diı<>.r.ıanın gerlsi. 
ııc \"e yanlanna t:.ı.,rrcz etmi'!ik'r 
\"C tankla,., top ate"'lne ttıturr.k 
piyadeden ayımmıla!'rltr Schl'i n 
merkezinde Voiırn i:.:tikamct.'ıdc 
yap!lan ileri hareket ~tr.'in'!'r:ıdı 
ikiye ayır.nıştır. Bu tki kı ·1~ dr· 
va~1ır olm:ıvnu baC-lnrla biıb'.ı ine 
baglıdu. 

Ht>r ~·crın nıül~iye iımiri malı. 
ı:ı.ı" "i hr .. :ıt z<ı.maııında tahmin 
cttireceJ, lc.'Clir. ç~~tik fa br.kal:ırın 
ela buluna ... 942 M.1hcıuJü çel!ikleı
le pirinrıc' i fal: .... ik:ı ~ı:ıJıipkr~ bu 
luııdukları ~ C'"İ11 en ı1t1\ tik miiiki. 
~ c ıimiı'itın 'ıc\ n c~me['e mcclmr 
tut•·lınak t:ıd ır'~r. 

M:ık:ılcını ıkı ad.ınırl a'l b ,·.~eder~ 
bitirr..ck hliyorum. Ahlurk Te İnö· 
nii. 1 U."•''\·cnin ~di:•ı ida~ et • 
nıck için bulmıık mazhariyetine 
n,ıif oldııau iki nd .. m. 11.:islndc 'd.'.l 
a~nı olan ~ıı iki 'ltczı~ "• vıır: Ka1·a 
kocl:ır snı'.::l:rnı narrıus 'e şe~r. çok 
) ·,ı.,, k lıır Hıt.ır:-!>C\erlık. Jnönü 
mi\ cııilnırgl' ı:" •i<. ıı.10!ır f:OntHir 
E?örüş hcrr:ıklığına m:ılık, in<ıanları 
'C\'k ,.e idare etmesini bilen bi· 
~rflır. l\cmafül Turkiy<'nin anan<· 
lrrin. eınıın ka•hr i·.i nıuhafa7.:ı e• 
rlccck lı,ılunıııı ıulı. 

i l'l\ledfr. 

ştillK CF.PHF.SI: 
ıt Sark c h . 
1'ııtda d_ep c.sı muharebeleri hak· 
i)ilor: Unko Alman tel.ıliğı ~o~ le 

ı• ı:ıullXı•n tar 
•1>~ &fmdan Tert-k Uzerinde 

S Sta;j hh-loıç taarruz k..rJlmJ§tır. 
'-'Uı _tıı"radııı zaptı tein yapılan L 

( '. -Uh&!'ebele 1J a:az· r ea!luında pek ge. 
Voro 

1 kazantıan elde edllm'o#lr • nej ..,.___._.. 'S'• • 
lı~etı .._....,wue dU,n::an mUhim 

._ _. erıe --'den 
~a.aı · ~- taarruzlarma 

"~ltr lfaa da 79-pıl&n çet,in muhanı • 
'~ lletıceaım12e 'bUyUk kayıpıa.rıa 
IQ~C,tür. Rlj.!v civarında 
~~ t*rar1adı#J bir çok tan . 
h .._ Cfıtt P11akllrtlllmllfttlr. DUn 

t.k lmelıtn kMjmhıde olmak 
kcılaırda kesiminde 106 düş. 
~ edilmi§tir. Ba~ks 

ı eftll bir taarrı.wıınu.ı 

4 <l.-._ -.-~ netıcelena:i§llr. 

"rfıl__.... lbnaı keshnlnae bOl,evlk
\ı~ tlerı hareketleri akim 
~. ~ 

tt.....;: ıettlntın cenubunda zayıf 
1-~ri Qember lçfne almL 

CIJera ı11~tır. Topı;umıa teablt 
~rle dü11Qaıuu top~ 

5 UA 15 ey!UI araaında ~cvyet bavs l lıorp kudrdin izı r:ı1JnJn~tırmıştır, 
kuvvetler1 1,21:5 tayyare kaybetmı,. t"ı>lidai madde ve sil~h 'bakımından 
lerdlr. Bulann 93G ar havı> muharebe. 1 , azi:rcliıııiz, h.ll'hin ıplldasınd Jn 
fliDde, 212 sı hava bataryaıarı, 4S tl daha iyidir. Anglosaksonlar hizıl!'n 
ordu teaklllerj tarafından dUtUrU!.ınU' hiılô çok gcı idirlcr. lptid:ıi nı-ıılrlc 
Uat tarafı yerde tahr!p edi!ml.§Ur. 

Ayni müddet içinde §&rlf eephesl:ı 
de 87 tayyaremlz kaybolmunur. 

Fin ve Alma.o deniz ve hava kuv . 
vetlerl bu yaz içinde 26 &ivyet dcnj7-
altısını tahrip etmi§lerdir, 

DULGAn/STAfl.'lJıl 
S/KINTl:il: 

O u 1 g • r ticareı nazırı 
Znkarie, dün gazclccilcrre be3·annlto 
bulunarak, ıuı Ce.lmedeu enel Bul • 
gar ah&llalne ayakkabl temin etmek 
k&YJ'UWnda. buluna.n hllkAmlıtla ar1Ir 
clııaindeıı 100 bin hayvanın .ıı.nmul. 
ne karar Yermj§ oldutunu aöylemiı • 
tir. Bu .ttıretle {kf milyon cttt köylll 
qakkabıaı elde edllecetı Umlt edll
?Mktedir. 

KpsDecek ba)'Tanlarm etleıjnden 
}tonserve y_apılaçaktır. • 

'c insan bakııııınd:ın çok zcn;:.ı1 
ol::ın nusy:ının bugün kolu hncailı 
kesilmiştir. Harp kuHcli /.:ı,·.!l.ııı•ı.., 
lclSkki <'dilebilir. 

\'a7.iyel, bize hıtün ;.nfcr "nıı<I. • 
rını hildirmişlir. Fakat Jıizdrıı •!ı• 

ha bircok ~eyler isliY'(;cckt•r. Bır.• 
bir .seri yük~rii~ d:ıhn hckliyor ! .1.e 
öyle geli~or ki. bu yiikscfü d:ıi:C'ı· 
Jıiiı ovada öğre.ımi~ mıllt'l 'crrlrn 
ziyıı<le sulh z:ııti.ınındı dısrııı·ı 
dağlarda öğrenmeyi ihm:ıl ctmrnı o; 

blr mUJet tornfından d:ıh:ı kt ı:ı, lıl-: 
la r-ide ~dilebilir. 

Biz vnzlfemizı ç.ok iyi hi!i:rorıı1. 
l~ediğimizl biliyoruz ve bllrıılliıııı• 
zi de ıstiyoruz.,, 

Ramazan takvimi 
Peraembc 

Akşnm 

rn.n 
l•atı.ı 

20.:SO 
tmsa\: 

5.1 

I{:zıl Y.~ı~ıı ga?.etc in~ göre . .\l. 
ınanlnr _?:.ıvuk ~.'1'\'n Jı • ıdmıvetlc _ 
rıne ra~'lıı. .. n gundc a•,cilk 1 1 
l :2, '"'')'a 3 kıle>'nctrc ilerlı\ eh;! • 
mekteodirler. Al:n::ı.n Pİ\'ade •1 rn 
1 1 ~·- •• < rr o nr ...... tank ve h=t\""l ku\"\•ctlr. 

r. tl!rafınd:ın ch~teklenmcdcn ta· 
arnııa lialkrn.ı11tır. A 'man ha\·a kııv 
'·~tlcri. Alman r.ıiy:ıder;!rıin Yolunu 
kesen Rus bataryıı.Jann 1 ht ı p clı. 
.şr yanmakla, Rus kara k\l\"\'ctkri{· 
Ie yapıl:ın muharebelerde bııcı ıe>lu 
o-..'anırcıln:-chr 

İ Ôğlr tcb'iğin~ gere N'o\l)ro· 
s~kin C!Üf5il~in•l-:n .. -011r:ı bu ı:t>lıir 
m!ldafilerj Sokhum ve Batlım~ gı. 
den sahil Yolunu tıılmııktadrrlar. 

TC'pr.ı'c nınr wıı ileri fo:ıinrc bil 
"llr"'tle ı. .trn 1'}' 11•1 r"ri;ıd 'l'lr or
tlu, miı.:"sc>c:eler "" h:ı!k iht \'acı 
knr r·an"çı.kt·r. • · 

Ticaa"'et we'~-~ıethrde 
~a;·~r jeı: 

D: (.lcnr"t d 1re"l r~ run vmlı>rır. 
den Sürryya, Anam ıı Jı icnrt.( d't.' 
ircsl rclSli0 tnc 1zm.ı t~ı cı )t" r"'·' 
muavlnı S ınt• Ucareı ,., ·• ·~11 propı 

l!C.llda bürosu eem:;ın(' t ... ı~ l"d:rr.ı .. 
lerdtr. 

l\ı·ııırrk ıçın ,,1111l:ırı sö'li~rce 
f!im: ''O ı.c' k ve •llarc idn :rar:ılıl· 
•ııış r.ı•.!)orr.ıhn hır ins,mdı. '11ünl· 
ılrn korknııuordıı l!nrhi hıl ~ord,ı, 
iıılrnt J,ı;n rlfıknıc/:;c r.'ZI dr~IHı. 
~ııllı 0111111 b:ıs"ıc:ı ırn~e~i,:.di ... 

d---..-------~--------·----...... Ji.tU AUS Ii.ıi 

i Prf K 
Y"ni ır.em'I nıc\'ııimlnc b:ıı:lıy.pr 

ilk pro;ramı: 

T RJ(ÇE SOZLV 

CEZANi çekeceksin 
ZA l'/ - 815..J nuııı:mılı mc,ı.h.ı Ed . , • ~-ole! __ [ıJorslıa Hant - Lionel Barrtmore 

şehadelnnrilemi znyi etıııı'. "it'ııi\id ı;aru .~. •· •· ı.·· en '-' da -n .. w. 
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p. T. T. teşki- I~ !?rit}ir]._l;~ü_vo~ dav~ıa~~ 
TaıınnpD BlUDvaırn ıatı kanunu cn.navetn 

llytrek r~nderecıtlr olnıf1M•Ullllllf 

tıcart mahl)eti bala olmıyan 
llnJarı paraeız netr0laam.) 

Evlenme telıli"flri: 

Münakalat vekaleti, labzırlaJıfı proje ile P.T.T. işlerini 

* 3:S yaşlarında ktmaeaı.z bir ba 
doktor mua}"eDeba.Delerba.a, fa 
ıarda buna benzer yerleıd.I 

tam bir düzr.ne koymaktadır. - Baımütlürlue 

lahiyeder verilecek. memurların telınilı vaaıl 

geniı ıa... 

haklara 
.9. Tooıavan: ••ıaller lllN 

- Beni Affediniz, hen ~ok ba: 1 kadar, Kitt.im, hl!:Uı ltalmın üze. J.apamak istedim, faut muvaffak 
) ağı bır iıısmum, Dl.in htçhir tıe.) riae koydam, ,.e analatan tt.erlu. cılamaymca sğır ağır ordaa mak· 
itiraf etm .. k lsteıİı.~im fakat ağ j de olan aynalı dolabl açtmı. Raf· lattma. Biru yiiril)'tince ad1111Jan
:zımı k!ı.ı>aı•.ten kt'ndimj değil ünl· lara töyle bir gös attan, Juymetli mı dala& sddaftırdun 'e balvann 
formanın serefiııi dl\~UnliyorJvm, 1 hi~bil'1}ey yoktu. Mtl~dter çekme- ı.&l'fl taralmdaki sokaja saptUD, 
Darağacına kadar hiçb:"rşey soyle. r.esini aldan, kfüdini maşa ile 0 M ... telif yollarda )iirödiikten 

:.tb'or. İat,i,JCDlwia (P."t.) 
tı!ldirmelerl. 

* Lise onuncu smifmıian a 
bir Ttlrk b~ı reaml,,. ı;uJıaı 
hanelerde çalışmak tıtem<ktedir. 
r1 daktilo ve yazı yasar. Telefon, 
grat muhabere ve helap ı.ş.ertnden 
lar. ( N. ö) renndııe 11:Gftcaat, 

gözetdecelt ve fen heyeti müstakil bir duruma airecelıtir 

Yazaa: Seadll Allı 
Gtzctcl::r :rezdıh::-· !.fünnkalı'tt 

Vc-kAlcti yeni bir P.'l'.T. teşkilıi~ 
ks.ntl'lu hazıriamL~. Bund:ı gerek 
ınemıeket n ve fel'1"k kn1ronun ıh 
tiya<;'.an tamam~n _gôzt;nUnde tu. 
ıulrnıış, Mücıp sebepleun v-: mad. 
d" eı:n - :ılciığnnığ ma\tımata na. 
zare.n • üzerinde dunnnds.n evvel, 
ınUncltalat vekaletir.i böyle önem. 
lı bir bl~::.ndan ötllnl livmd': .st.c.:: 
uz. P.T.'l'. ır.cn3Uplan. gi)nUn yır
mi dt'rt saa!JnC:n. iş batında bu~U
nan, l'!'..mıi dairelerin nıe-şh(ir .. 3ii. 
atı ıresii,. si ile mulcayyed olnı:ı· 
yan !~d:ı.k§.r vatandaşlardır. P.u 
serv.is"erin en ufak elema.nmı ör 
r.ek alamn: Bir müvezzi, s·rtın. 

da kllol:ı..r :ı.ğırhğınıJ:ıki çantası 
sabah karanlığından grce yar!ları· 
uu k::ı.d:ır y:ığmura, kara bakmadaıı 
:r.a.'1alleden mhalleye koşr. Fakat 
P.T.T. ödev:cri bundan ıbarct de. 
ğildir. Her türlü kor.~ vaSlta. 
lannın, hel' çe, t mUnakalc işit: -
nı:in birçok idari, fenni külfetler1 

vardır. Buna mı•bbil, P.T.T. men 
suplarmm elde ettikleri nimeti•\, 
LUtUn bu yorğu.-ı'U!kları tamrunen 
kllr§ıladığmı iddia edtmeyi%. Unut 
mamak liwmllır ki, P.T.T. servısi 
:rtılnxz ıida.ıi m~leleri olan bir 
tet=ekkill değildır. Fen bakımından 
da P.T.T. oııga.nl==..ı:yoounun ilstUn 
bir ~ bÜlunması gerektir. 

Bütün bu ih.lvaçle.nn, yani ge 
rek idare. ferelc tetkik, gıerek ise 
personel 1-ksl•Juından duyulan 
tütün bu ihtiyaçlel"m; bugllne ka. 
dar tam 31\lamı ile gidtrilmedi.ll 
ni b!byurdum. Uüdn, münakallt 
VckAieti de ayLi ıııeziıi tam bir u
zuğı f!Örilş ile yapmq• yeni P.T.T. 
t~t kanunu projealni, tııtbi· 
katta. hiç bir akı.aklığa meydan ver 
meyect"k bir olsunluk ile tuarla • 
mııtır, 

Şimd ye kadar vüi olan birçok 
ıntlph~\ere nazaran, yani idari 
mrSt"lt)a-cle P.T.T. mlldUrleriı•e ve 
rlen scli.hiyet·ıenn kifayetsizliği 
gdıillmeıkte idi. Bunun amili D'!C~ 
ktziyet ~istemi idi. Aklıimıız mal\a 
mata göre, yeni ~lit kanunu 
projfeinde memziyet usulu ye. 
ı~n.e, mah•Joii §m;ı1.ere _.enif aeıabi 
yetler ile lıareket imklnlan brra
kılmll'; böylf ce, illerin tez elden 
netic~lendir;lmeai dllfüııülmliıtür. 
Mf'm~ketmiz 16 bölgeye ayrılml!) 
''c bu mıntak&lann birer b:ış mil. 
dür ile idarıeai ta.~lannqtlr. 

A>Di• zsmanda ıdarrnin Aıadro 
dcrdı de hallc<ailmittlr. Yeni teş-
1.illıt kaıwnu yürürlüğe gırdikteıı 
goııra °'1lfanlam3.yan herhangi bir 
ie için: 

•·- Ne ya.palan? MemuT yok 

ki!" 
Mk.erctWn sötıesine sığın. 

makf~klm ,k&Jme.yacakta'. 
Hlll.Aa&, her mmt.:ıka bat mil. 

dilr~üğU fen, idare ve :nali)·c hu
f;USl.aıTİidn tnm tetckküllü bir. or. 
gaııUıuyonla ~e~cektir. ın•y. 
kee P:T.T. ~'erL teddkini yapm11 

ve karannı aınu, bir müeaıesenın 
r~su; ·r.ıhdeti ile ictılre oluna· 
( . 

HUJria.nan yeni teıkillt kaııu 
nana göre, m;nt:ıka bq mlldtlrlerl, 
'1811 ~sn 20 li.rsya kadar olan 
memurlan; makamdan ''iltdan,, 
etmeden Ye makll.Dltn ''onay,, •t 
nlmedsn tA.>itt edebikceklerdil'. 
Bizce bu mevcut idarl meklnizma 
mızın d~una nazaran, yerinde 
otılnuıJ ~- ve faydalı bir admı 

cin·. Herhangi bir memuru'l ı:e ıncmeye aı.metmi5tiru. Ancak bu 7.orladan, banuıa da içeJ"ialnde .ıi. liOn.r& &stil me,ydnnma ~eklim •• 
:rıtrayıp y3.ranııy3C3ğ:nt takdir eJc sayede ölUmümılen sonra arkam- ~nlarla mücevherlerden ba~a bir Buradaki 81Dami ytb numaraya 
\:ilmek, ~ b~tte ki, o iı:ı.yari yakın. d .. 1 · b'U belk"d l _an tı~ ı r, ı e ı.~çsU& ~·· şey olmadıfmı gördüm. Ha~buki, 1 ~'rdlm. Kanlanmış olan kolumda. 
dan tetkik ve kontro1 edebilecek ueye (hişunenler bulunabilecekt1.. ~nim J\l'Sdainn banlar değildi. ki man~~l'İ ı:ıkardım. Ufak ufak 
,·eziyette olan dairese m:inıkUndUr. 1 }'aks.t bu ro:ü sonuna kadar gö- "Tam b11 111Nda mutfak bpl!fı· parçaladrm. ufak bil' paket yaı>tmı 

Binaenaleyh t.e~kil.Atın en ıl!. turemedim. B~kleyiniz, ı>0rcu hiki. unı açddıltnı l~ttim. Bir lihzu ''e pardesümUn cebine koydum .. 
tUn i.mlrini. bu hu.sustr. gözU ka- nıigelsin h.e~yi öğreneoekıiiniz. • hareke~iz durdum. Dı~ımya çı • Sonra elletiml sabonla)-ara'k cl!ı;a-
palı Lir imzaya, yahut dk tered,1li. Biraz soRra ..:orgu hikimi Möıı· karken ben hiunetıo1Ji bili mut • nya çlktmı. 
de s~v~tmeğe ne l~m var\lır' ~ö Pon~e gel<li. Vf' A11t1slayın ~or· faktıa sanıyordum. Halbuki, ye- .. Amele M>k:ıİına gittim \'e gi
Yen.i tefkil&t kanun•Jnu, bu soru. J.U"iu:ıa • başladı. Sıı:ıt bu _•ırada ı ~ek ~ ıirdltim \'Ült nnu derken eeblmdeki paketi nehre at 
yl\ ~llsbet cevap verı..~ı ~es! için tum yellı dl. ~·r. ldbl'it ~s!fal'ken gördllm • ., Nf! tım. Kullanmaclt~ kü~ilk bıı;alı. 

ı; Yaı 34, boy 172. kflo 7'- içki 
~!&ara kullanmayan, etim dalma 
kalacak, dev!et idarem~ 

makln.let bir bay; evt bulua.n kıa 
~o., dul bir bayanla e\•Jt-nmek 
mektedir. Tercihi nmstne mtlra 

• 25 bin l!ralık bir ff:Y41tl bul 
bir be. ba: ~ yaımdakt k•.mu e 
dlrmek istemektedir. Serwtlnl:D 
blrfsinı damadına verecelı:ttr. lyi 
ıu, ahllklı. blras yalapkhca. 30 • 
yaılarmda bulunan ta11P-.r1n · ( 
tıa) remztne mUracaatıan. Doktor 

l:ilhaAH Ö\~ yerinde olur. H:.t· ıtıtJyonunaa:.,, diye haylunlı. O <'inllyettcr. sonra ha<ıııl olan bir ii;. 
d 1 ri ._ tTtRı\FLAR nva da '-'ine atlldım, oaıı a....a. -nme •• n .. linden vurU!"l)l aokain • mUhendlsler tercih edilir. tl iyebt i :ı: :a.i, dl~er da relerimı ~ • ., 3u.. ·" « .... 

zi çevreleyen fonnaliteJer için. ı:.u Pılls \"Urdum; fakat fazla ileriye mn k*51ne frrlsttmı, l\fada.m ı.a- lf ue İfÇİ arryanlor 
madde örnrk tutulmalıdır. Sutlanun ıorgu hakiminin 'kar. Kltmeye ~kan olmAdıimı anJa. be Deslondnn evine geldiğim va. 

r;ı~ııidıı. ~öyJedildcrini bir t- k~- ' ·anca. bı,.,. ....... ı bank- Mas. ı\ • t 4 tl 4"' ı "' 6 P.T.T. 1~1erinde önemle üzerin. " • ,._,..... H..._ • - 1 saat " geçm yorua, 
lim~ini (l.~1·i:ttlnneden zabıltan, zerınde kılan ııa..ı.-mı ,.. ......... ek rd 

de durulmak ge~·i olan bir iş e ..-- ,._.. • ya çeyr \a ı. 
de fenni sahadır.Şimdi'-'e kadar tek aynen kop~·a cd'~·ol'U%:. yemi aldım.; dı~flYI' atıldnn. Ka Anıtstay ıtt..:ııannda bunlan 

,, "Mösyö Je,·elonun önilnde itle· '""ı ka--'- ''• dörder dö-1
-- • .. _._.... B ...__ k' i t• 

llik eJemS..'llar milstaJ<iJ degvi'di. İda I".• , ~ , ·- BV3•~•I. UDua.n 90f1r.l I fi IC\l\J)-
(!jğa'ln cin:ı~·eti hı(krra hıçkıra iti. ı~rdi\·enı fndım • L'lr ubt tefe'.c bir tak•m taMJit 

ri, fenni meseleler ayni kanalc1an, 
1 

rnf ettim. l'tletresimi Pıuue getir- "A,·laı!a alelAdc b•r yüriiyiııtle mUste•ma olmak u~ere yeni ltlrı:ey 
C.;\"nı slizgcçten geçir imek surei.i.e . me!c ,.3 onunla ber.ıMr Pflri!4te yiırümeye ba.,ıadım, Bu sırada biz. l\~e<li. . • 
yUriitiiJUyordu. Ve fen mütehass;s ~.·crle~el< ı'stlt.·onJum. Bunını için me ... • k-"'..__ .. v _,. - ..... -1 a 1 

J"" " .. ..,. aı"'u• • ..-11••...-,•."'" ıııo- c• ~aç o aıket11i onnn iı:irı hak-
lnrı :ıncaJt müşavir vaziyetin :ie idi. ıı:ırnya ihtiyacım urdı \'e bo pa. rk ~tmnnyn. ha,~tı:. "İmdat! kında e\Tak \'atffesi itibariyle 

• Usun boylu, s6sterifll, ot\IS 
;)&fmda, 200 Ura ma8flı bit be.7: 
lıketmde, namuatu bir baJ&Dla • 
enek hıtemektedir, o(Kıame-:UD 9) 

Y tni teşki.lf.t kını.unun!\ göre. fen ""~, M:ıdam De':ırın e\ inde yapn RMiU y:.kalaym l,ı Gera ıliinı'llia n bağlı bulunduğu Uyon atış oknlu 
heyeti müdürlUğU muhtes bi!' dai- ı l!ağım bir c:·n.'\yetle lauanmayı dil fıorda.m: "Ne olayorr .. Bu ıımret'e · m~lril allt&J ılorj Pônıya delle. nıüracaat. 
re ole.rak kars..tmıza rıkmaktadır.. ~Unmil!~tiim. orda baJunan ldm11e~r bend-. .;iip rlldl. MldMT evraka ~· satırları i-
Yanl P.T.T. idal'E'Si tam bir vaz fe .. Li)on<1a Gr.uıpaz:uıl:an iki h:- helenıııedi&er. Tektar y\)!ama deva ilve ederek iMle etti: "Anutay Müteferrik 
takai:ni He ytni bir dUzene konmuş ~nlt n?clım. Tempı bmnnnda 42 ma ba'ladım. Kapıeınm ima laay • katildir. Keadinl mlklsraa edeme
tııhınmakt:ıdrr. Bundan b!:Syle. r.t:maroda bulunan biça.k ''e bir kırmaya ba,huaa,tı: "KaprJI ka- yt".n aaftllı itil' adan bt .. ttı: s.... 
tu,.Un muamele ve işletmeler mi. IJR~ka<tı. payuus.,. Ben d" iki defa ~ nna ~ itiraf .eliyor. Biaaen• 
11, idari, jkti.larti baJumlardan bır "T:ı~a\"\"UrJ:ırımdaıı lle metresi- ya baylmdnrı: "N,., darw.nnıınn, ale;rh lla1iianda adli tallibtltm açıl 
el re. fenul bakımlardan da ikin- mene d;s ha:''" bir kimıeye bsh... ,,ize söylliyorlM, k&Pf>'I blııataaı. IDMI "-n4ır. 
el bir el ile id"" eöilecektir. Ya. c•miştim, Pt.rise h~reket i!tt1m.. za.,, Katti kapının aai kuadmı 8AMtMt FAKAT YAL.\NCI 
ııf, ft"n he:rt: u:üdürlUğu, hatl.tnn Fnka.t Parlse gelir gelmez derhal Bta lfEllADl!:T 

hu cin:ı.~·f'ti i lf.meyecf'ktim. C'. Hn· ,._ ...... _ ........ ,.nr ti ftnla••lmc• 
blİkmuru, inşumr ve iıllhım ya. H b ., b 1 _,_. ..-.. .... • f' ... .. 
pr.r.a.k, tetkik yenilikleri lba~aracak kU cinayet t.arihlni.a, Liyondan ha a er ı·n u macası ındıun Labe Deo>londun 1'e'h:ufetiru' 

nek•tim ,.. Pari~ -u.: ...... •1ni -ı •--h ..__._ m .. - -nd .. • Ye büyijık 11antralls.n lruTacaktır. '" .,~ ,,..._ -- ... e- _..... • · 
zn.mana düııımem.sini i~tiyorduın, n..a....a- ... u. _....,, k ...... n 

P.T.T. vazl!t"lerinin ayn ayrı ·«' ' 2 "'"~ .,... ya ..... ı ,._ .... r. a 
''4 Sontf'fl'inde, iki b;-~-ı b.. ~ ..... ı .. •,..n ... -uunı ~ .. ,, kap" "ı ı 

bire'l' ihtl•as i<ıı' oldıı~· , ·''en: _.... J- .,..._. .... ıa•• 1" ~ 
,... 6 ,. • .,. raltH n.l;a.mk otelclen arnldmı. İti. 4 t-'":t-'-t--1--t--+--! lla' ••-nt ,.,__ K-..... n A 

tqıldllt -.nunu projer.lnde temi\• - ·-·-. _.. • dhı olundujtu gibi cHmdc e\·rak çttn 2 nattayı pek fyi tanıdığınıı delikan• 
mep gözönünde t:rtubnuştur. Bu te&ı yoktu. Mutfal< bıçaiını teke· 3 l lmın o ~n iki defn eve geldil;ini, 
nıakaaUa, kurslardan geçen ve bıl timin sal iç c.ebine koyma., ,.. «. ltirineillıi'ade tabAbın ıı i olduğ1mu 
gilıini imti!ıan ile ishat edeıı me. huntcr hı(a:Pnı da pantatonumun ı--t--t-...---t-"'"'i a.tncılainde de ~ betlnden 
murlarl\ bir Uatün <terece maaşı MI cebine saklamı~ım. Mıatm:tırJ 5 

----- eonra oldapnu ll&vo etti. Bu 11öı· 
verilec*ir. Mesela, bir litıe mc • ~evrenin e\inden saat S,5 la 4 ' leri sö~ ~ tahllih \ermeyi 
zunu teknik vasıf hakkını kar.tın- arS\Sında çdd.ım, MMl:un Löbronu 7 de ihmlıl etmedi: -
ciığı takdirde, 20 Hr:ı. yerine :.?5 gördüm ,.e 5 dw.<ika konuıtturu.. 8 - Ud9Ci dds gelirken mtltfak 
lira aa'i maaş afa.bi~ktir. Bund,ın sonra doiru IJ'ıunpl bal • 9 ta itlim. Birishlin nıertU\·enJerden 

P.T.T. yeni telkillt kanunu pn> \armda 42 numaraya gittim. tO çıktılmı işitince tdm olduğunu p:ör 
jelinin -.~Jı bir kaç dônUm nok " Mad..'lDJ Delar b~t bana ka 11 Diek if::n dş.~·a ~bm. O \'&kit 
tasından bpettrik. Geniş ve ~u. ıııyı :ıçtı, Beni tamdı ,.e yatak "· ..__._....._...._....__. Aıı.stayın snini $ttim. "Madanı 
muDU bir t!Ulllnn ancak ana hat· dasına aldı. Onunla biı' çeyrek Soldan ıağa: Deslonthra Jlldiyoram.,, Bu 1ıra 
lan Uurlnde dunılabUır. Kan•nı, ı.aat ate' ba~nd:\ konuAtuk. Ka• l - İğ•ıclı bir nelı:ıt, :! - Du>·on, da Mat ~!ili idi? Er-eyce zaman 
yliriirlUğc girdikten S(lnra. tatbi- nu!Jlll:unl7. ~mıaında kadmm yal • saJonl:ırın tecyinatmdaıı, 3 - B.ı~· danberi ıpkl:ınn yandığını hat•rlı. 

mz olduğunu fakat ı:ar".l)ft gıden rc1:. bir şeyin temiı.liiini &ideren, )·onan. SontelJl'ini'lı ili< ~ltn'erin -

caddeaLnde Türkiye ecaaa•&Dde 
Ne§ete mUracaaı..!ar; 

"" :Eminönll, Bab;ekap. 
cac:ıdeli veya cagaloğlUDda. lkt GG 
dalı, doktor muayeneb&DHI 
elverifU blr dalresı 
.. Doktor,, remzıne muracaac,ıan. 

• lyı kullarulnuı Zaye d 
utmak iatJyenlerin tatediklert 
dürblnln eva&fuu l.Dllr*! 
blldlrmeıerı. 

Alclınnuu 

lcayucalaı'UDISID 

mektuplan ldatt.._..1.-. 
lan bHIO) ıarrstta ---
kadar "eaat 11 dea....,. 
lan. 

(Atcı 6) (A.G.) (B T .45) (Bul 
ıE.N,S.) (F.D.K.) (İdeal) (Ka 

(Karcin) (lAle 11) (ll.E. •9) (N 
(P.A.) (2. R.U.) (R.S. K1lll 
(S.A.E) (Salacak7) (Saınlml) ('1' 

kam lbU(Un ve.~da~ları tam bır · hiımetçinln binız !'Oura döltec!•ii'. 4 - Kıım:ındalar, Mus:ı:ıın tıklı~ı den it.ibaren ben ı:Jlkları beşten nan için ayakta uyuyorum ve 
inanca götürecefine kaniim. Menı ni öğııendim. Kadın beni kapı a- ıl~, 5 - Eni fazla, hayvan":ırın ev,·el ':\"akanm. aiırlığı üzerimden atamıyorum. 
~ketin P.T.T. sahasmc~ııki ihtiyn:: mhj-mıı k:ıdor uğurladı, Orada bir su içtiAı ~er, 6 - Yunan milleti, Mlldam J..abe Dfoslont ds ~·anll· r.tn-:.nm btintak ııafbuı ka 
lam!ı ~zen ve karpmıza idf'al bir tereddüt :ııu g~irdim, Kap191 ka- şeffaf madde, 7 - Bir $ılnt edıoı muınm se-.,lerinj ısa su1'1!tlc ı. mıHı. Sl llM<inan gDnkti ~on 
proje ile c;ıken müna.l<alit vrki!ı pak duran odanm ner'ffi oklata. terfar madde, 7 - Bir sdat edalı ııa etti: ticl·abmds Ana,tay hldbenln 
Amiral Fahri .Engin'i Ye mii&te93r 1111 50.rduJD, Katlm oiJUDUn oduı gem' sandalı. 8 - YIJAyd, ince ~ 11. - Altmcı katta otururum. Ye· bep!erini ac:ıkç:ı. izah etnıi! ba 
Kadri Mualuoğlunu övmeği bir o. olduAunu söy~i \'e baıia göeter• ıuh, 10 - Üzerine parça rlikilen, mek od~ c:~k aydmlıktn\ Bu ny· yordu, Hiı.metten çeldhni!ttİ. 
<lev ea.yarız, mek fçin !<:a.pıyı açtı. Cebimden çı no~ta, 11 - Anadoludı bir kasaba, dınbk yüzüeden yaru1mr, \'ilkti yıwı cağı açık manşı kendisini id&N 

kııramk ç~~<etimlq sol yan cebine rlaltılma Ye ya~'lna. h!' tahmin etmiı olabilirim. Lanı • demiyecektl, paraya i'htlyacı 
1 koy~ olduğum brça.ğunı aldan. Yukarıdan aıalrua: ~yı =teıç yakm11nn dem.ktir. dı, Parise yerJe,mek istiyordu. 

Çinli, evlendiği :çir 

ku11una dizildi 
Vaktile. Ningpo garnizonuna 

menaup ıblnbaşı Vang ~ııonan'ın i. 
damı, büyllk rfedikodulnrn sl'lıcp 

olmuştu. İdam sebebi. nncok. soıı 
zamanlarda anlaşılabilmiştir. 

Cin ordusunda, :zabilierirı e~ leıı. 
rncleri, ~iddelle yasııktı, O:rle iken, 
hu Cin binba,ısı, hem l'\ lcnıııi~, 
hem de izdh·aç merasiıni ~·:ıµmıştı. 
Fazla olarak. binbaşı, askeri hiz • 
melle bulunan bir vapurla, nişan • 
lı11nı. Ningpoya getirtmişti. 

81-nbaşının, böy!c, birbirıne c:.. 
lenen cürümleri iızerinc kurşun:ı 
•llı.ildlll anlaşılmıştır. 

''Kadm arkasını karynlaya da• l - Ayaklarını buküp Çöken Ansatay ayın befllnde bir defa dam Kaborenin hil& Dela 
ye.mış karşmlda dunıyordu. Snl e. (mürekkep 1'elime), 2 - Arkadaş, ciaha Ma.d:ım Labe Deslondun e\İ· hi:ı.metinde balundai'utn hen 
limJe ona tuttum. Za\-alh haykır• e\·Ji~·anın bir tanesi, fena değil, ıu• gelmişti'. Bu defa llzf'rinde re~· ynrak ihtiyar baronan ya 
dı: "Ne yııpıvorsunuz!,, Do 9Ö7.le- 3 - Harabe, nanıllz kıldıran, 4 - rni elbiseıi wnh. Tavnnda ca.n ~ı. mlih1m bir psra bulunacaıtıu 
ri bltirm.~en ilk b1Çsi1 Çenesine Bir cin~ bez, nrapı;a (su). a - Soy- kıntrsı ve dalgınlık yokta. llilald., min edivor ''e bu parayı elde ıA 
]"etli. Ondan ııonra ikinci bu:ait leyi~, bir emir, 6 - "Çıkar_!" 111 llıt'~li görtlnUyordn. Madam ı .. nhe ll!f'k il'ltiyord11. 
ooğ.uıma yerleı,tirdim. Da.ha sonra aksi, sevgili, 7 - Dilini silren, 8 - Dealont kemfüıiue chıaydteu bahs Ana"tay işi tasaVV\tr 
l.ıoğazını keııtinı. Kadın derlu,ı ken 1 Rir edatın tersi, hir cins kfirk, bir ettiii \1ıklt delikanlı Mlğuk lcapl• her iki kadını da evcle balaea 
dini kaybetti. \:'atak U7.erha<le kal. ~oru edatı. 9 - n.,ıma, elektrik hkla: "Debr .. Delar .. Ben bu iı;ma h~aplnm·~tı. Fakat Mıı~am 
mıı, 1rorkum; bir hmltt ile inliyor- me~aı. 10 - ~hisaade koparnn taftl)'or ~biyim,, d!llll! \"e cebin • nn Jcendisini odMına alacatmı 
d•ı. Bu .,.ırada boP7.mı kapanıak <mfireklc,.,., kelime), fi)al mAmuınn dt'n bir La Fran" gu.etcıi çı".iara· lın 'ltr:ula Madam Kaborenia 
elimıle '>l .. nyı.h emin ohmuı k;, ya. ,relen muhtasar tabir, ı 1 - <.:irtçi_ rak okumaya ha Jam17 !'onra g:ıze· fa1<ta balu'nacağlnı umayordn. 
pardon.,, rıirı ulAtından, eşele. t..,yi de·ma'la Uıerinc bırnkmı!;itı. ı•aenı\leyh gUriiltüsttzce evvell 

Suçlu 1'G hil•lyeyi anlatırken nünkü bulmacammn halli: Daha ertesi gttn ~ine ftkcwn ye- ,:nm Delan öldüttcek. ı.oua 
heyerandan bo~lur ~ibl olma,, 1 - Tlcnret evi, 2 - A!liler. zeki. melin: Deslont'arda yemi~tl \'e .. h:ın~i bir 'e~ile ile !ttaılam 
bir iki yerde WünU ke!Rllitti~: 3 - Levıı, irin, 6 - E, tire, e,, m~!l yerken oyuklayo"d:ı. Bu haJi . ı•tşi çağrr.\nk onu da hanau 

"Mndıun Delann ceplerlni ka. 7 - Kik, nimet, K, 8 - Üfür. kPı. nl mazôr göstermek için: "IHerak 1 ):v1~n.a ı.:cinderecek va ııonra e~ 
nştırdon. fakat anahtarlarrnı bn· Du, 9 - Sabah, Kiler, 10 - Edib, etmeyiniz, ''e beni affediniz dedi. t&dJği gıbi altüst edecekti. 
IDmadım. Kadrnm keneli ndaı1ına, K, Nida, 11 - Nele. Niyemen. D\in biraz fazla~ morfin aldım, o- (l>eoamr 

--------------··----------------------------------·-------------------------~ Inz, yine kalumdaki fikri 
takip ediyorc)a: 

- Seobnmm telnv ~ki hali
ni aJntaAr f(in 9ok amnn ~esi 
liznngeleoek.. Hntti öyle z3.Dlledl. 
yanını k~ siz bile 'la(L-.nms biraz 
IU'.IJ'Ol'9UDUS. .. Öyle dejjl mi~ 

Sabri iterisinde yllf&dığr garip 
"" buhnn 'nmda bo suale ce\·ap 
TeTeınemi. ı 

Ba !lllllÜJede bile dlma._ı dol • 
..._ .... telf sevinç dalgalanaıı 
raimen "Omidı bir lilııa prenses 
fttnatm salonundaki nhnedeki lıa 
• ıa.lerini nönlide ~im et· 
*'9i.. • ~. ~t. llZllft, imi· 
al, ..... 6llpludı. Evet hie h 
C\bel ~ eeanaıuals mlmlı:iln 
mftJft!. O ~tar IMlttln vtıcadna 

nğrr. "-7mctli bir ıal gibi örtec·ck 
kadar azan ve 9'lllzdJ, 

S:ıhnedeki halile görd~rinln ;;. 
111lnde tett41Plnı et.tirdi, ·O saı:lar, 
güzel, uzun, lnunra•, altın da'ga· 
lardı.. E\'et hiç bu g\bel ıı.açlııra 
aemııun:ık mümldln mit idi'!'.. O 
Hçlar bütün 'ücudtlnll •iır, kıy. 
metli bir ~ı gibi örtecek kadar 
ut.an ve ~oıizdi. 

Sabri ita hsttranın zihninde tek 
ran llo ba.,U bir ii.ler.ıe yüksel
miş bulunuyordu, ya\'ll!J ya\'tı.11 ba 
11 döntl1or. genç kum \iicudUn • 
den etinin kokusuna kanprıık 
Jlbelıen ha,·ayı eme f!llle, ba al. 
tın saçlar:\, bu rtlyitardım bıt'Jka 
lllf bir yude öplll!tp ok~nuıııı11 
el ve dudsklara dalgın clalgın ba-

ijl•tt•ı:ıi:t:l•lflOOi·Ö;j 
-··· Nakleden: llnaller 18111 

kıyordu. 

Balb bi'r dü~ünce de Sabriye 
genç kızın r~r~ığı müzatfer ol• 
mu, bir gönlün hıız \"e saadet• . 
&evlnel halinde sunayordn. 

Bu toeak, k-ılbi içindeki futına 
larm coşkunluğuna kendisine ıan. 
latabilmek l~n gtizelliiinin bir par 
çaamı, qçlamu, feda etmltti. Bir 
balnşt. mUna~betsiz bir baln'ta 
~ yttbek g~rilnen bu fedülrhlr, 

tınlbin kanun ve hadad tanılQa • 
yan atkın t.11rcnlıldanıu ne ıtbel 
izah ediyordu, • 

Sa.bri delilinden adeti gqnır 
duymaia baflamı11tı.. 

Bu karmakanplr lldler içeri • 
•inde. &öf'lcleilderini f1ice bvra • 
madaa cıeva.p verdi: 

- Evet, aeıyorum. itltirula. 
bftyiUr bir llaı'uftle on1ann kay
boldupnu dayuyoram ve icim sn: 

byor .. Fa.ka.t gala"'bi bu iztirap, bil. n1dadıiı halde ~fteiatlmtlnde 
na •izi dlln~n daha fazlıı. tlaha nm ederek dinHyorda .. 
t.Uyilk bir muhabbetle •'·diriyor.. NlJayet Sabriye, 
Onlan benim fçin ıc.mekliğiniz, - Söyledijlniz 197ler n~ 
beni uprunda t'n Ml)'lH< fedakiı· dar tatlt, ne kadar maniı .. \'e • 
lıklar yapılan bir adam-~e çı. Dedi. Ben -de,zavaDı uclanma 
bnJor, Çlnlıl 'beni miçin gönlil- cryor ve onların kMllltlne 
•lk de bıa.,a bir cihandır, kinde rum, çttnldi, ben, ba 
r:'ya, yalan, kir gibi 41opp bU • t.lzden seutliiniz, bakmlıld9a 
ylimedili bamba'ka bir dllnyL lan<'Jığnuz bir ICYİ p.bmı 

Sabri s'lanın dellye döndürdü Daha ızlyade bana mltelııllill~ 
ill kalbi içindeki donulan ifade Oözleriml nbtan, dadülmw 
edebilmek irin slhniade blimeler reten bu btiraptır. 
andı. Fakat aözlft' Mi. boş ve kU. A a b r i K e n c .._ 
tük aeylerdi.Ba (09imn hisler~ en lanna ;nası..._ ._. .. 
İ.''i aalatan ıey ..... allktJr. SUfi • Mi, kalbi' lsttlade düa • 
maktır.. daha.~ bir ana ile_. .... 

Genç Juz ıözlerinde 1Sflar pa- ,, (Devamı 
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Harb~n coğrafya bilgimiz 

Dzerindeki tesiri 
ve 

Alötyen adaları 
·h ·· -'nd akl -'-rak ya• .rak kullanılnıa.81na daha evvel ba~ L~J .\RPLillUN bir r.ok lıleru cı anın gozu en • ı Ula r: ıııJmış sevklilcevşi ehemmiyeti ha lanmı,tll'. 

'e musibetleri \ ·e pek bil a ırtrlerdir. Am!:!rİka harbe girmeden bir.ll 
• li olan tahripkar tesirleri k.ır- Bunlar karşısında Daç Harbnnıu en•el buradaki tnyynre bangan 
"'Mnt1~. b_a.z:u~ p~k küçi~< bazan da me\ kii b6r kere dalla .t;öıönlbıe ge• jmllsnı·aı,mr hal<.- g:t!ri'!mit;tl. 201) 
l '" bu)ıl'~ tnydl'Ja.n un.lır. ti "i bu ,. rba henmıi)'eli b:r metre u·1.uıı , .e 1(1 metre ı1u çeken 

Bir;nci bii?·ük tıa~t~. tn~iliz , .e k::· (~:!.\ ra;ı:ıaşır~ ~emiJerin burs.da h:ı\•uzlannıa'ir 
l ran;ızl:ır b.ı:ok b~~ mulıare· ı (Alru.ka) nın ve dolayıı;lle (A• i.mkanı da \'&rtlrr. 
~ lerı, ":"'~.bedıp haroı ~ıuamn<'~ 1 liıtyen) adalarının ü.'ik.eri maksat· Ame:rjlı.elılan11 söylediğine l{Öre 

er eı) ı':0 • ı.ermest o dular. \.e j lara göre tahkim ,.e hazırla.nmafft· bu ~'lhn hasında 18 cJ.l:'nizaltı ~e . 
1 ll "~rmc-;t.ınm eeza~ı~ı çektıler. 01 mahver tarsftttrlan Amerikanın mis1n1 alabiJeeek bir ~eniza)tı il-s· 

l•'~Jcıt o hıırblı_ı ma~h~pları a~a: lıarb.? çoktanb~ri h:ızırlanclığınn o;ii tesisine de başlanmıııtır. 
"'.ntı:ı. bu . .ınan bızler,, Y~e o h~ı ~ lıir dc-lil oJarnl< gö'ltermekte ve AA S.i'tka, Kccfütk \'e Du~ Harbtır 
l. n ~ır rl~,·~ruı o::n .•Ftıl~l .":na. merifmn m:ı.tbuatınm ( Aln<ika) tah ı\lrt!iıkanın cephe hattıdır. 

Kağıt· da' lığı karş!?~_9_a_ 
-. ,_,, ,_., -- ... ~ ... ~-...w--w-

F a brik ala r ı m ız 
yapıyor 

nasıl çalışıyor ? 
ne ve 

ikinci fabrika da faaliyete geçince memleket 
ihtiyacımn yüzde sekseni karşllanacak ~·~:z a milh benlı~imızl, mılh ''ar.. kimatmın müd:ıfaa makutlnnna (Allityen) ıulnlarından Alto, 

l.;;mıızı lmrt:ırd~k: a~l~ın~, .. sıt.ın· 1 
hizmetten 7.iyade b\:ı.tTuv.i mak • Kiska ve Acla,k !rfü:ük aıfalıuı be• 

ı rzı \'c M'.?\'Cu<lryetimı21 bütuu rı• Latl"r ao··. , licuda gıttiri1meı.i oüz tamamen ts.hkiml \'e tesi111 e 1 ' b l: • b.. ..k " "' a ..., •·S 

»ana tanıttıt•. \ e 
0 

'
1
Ze u~..: · hu~uııuadn ene~ vııkj nesriy~t .. tlilm.eıııi":-tir JJİAer U~ bii~·iik li Dünya harbi, kaiıclı her taraf· dır, sonra kırpıntı kiğıtlan her hetufdlerimll, altı .,. bdar ,\J. lıar~i~ bii~iik bi~ ni~11ct1 oldo. larmı da ,iıruli di~<ate f)ıtyan ol~· man, Amerik:ının Japonyaya ?<ıırııı ta olduğu gibi memleket~tı de ein• ı.a;;ıt im.-\line yaramıyor. manytııdan dö..-..ktir. BllldıudMa 

~u~ün ~nun uze~ınde .~?nruya· rak tieiirtmekt~dirJer. :ra:>ncağı taamızmıdn. 1ttlarul\ ta darlığı bls~ileıı \'e ebemnı1yrti B11Dfara daha z;'yade, amMJf.J, gri lııaşl<a fİH•I ~ 4e l~ ve Pia· 

Yazaa: Nertmaa BUBT9&1' 

l". ~ım. Söylem<'I< ıste(lıııım hu ı Alaska körfe.z"1delci Kocliak \'e ı;;ı oJnrak vnzifeforini vnpm:ul·ın ön piliinda gelen bir metab ba.line karton ve hazan da g:ı.zete klğıdı Jandiyaya gitmek ibıereılir. Böyle. ı' .. inei böyHk lı:irbin da bütün mn. J Sitkn adaları da uzun z:mıandar.• enel .Tapony:r. b11 iisl~ Hl.temine • yapmakta knllanılıyOT, ei ~ elemaah a ltir 
letbrin askeri bi.lgileri yaın<.;ır~ ' beri der.iz U%ü o~ııral< t!l.hkinı ve daroeyl \Urmoştur. Bn darbe ile ge~larda pisada yazı ki. Bili;rorsunaz ki, nn zamanlar· kr.ıaı Jlar.ır demekCılr. 
eoğrafya bilgisini de yiikseltn~e-sı•ı ı tesis edll:nltileı ı;r, ayni 7.:mtııntfa J\mt-ıika Jlf' A.laska ğıdı, zaıf, mektep de(i;eri gibi muh da bir koordkı~ron kual'l ı;tktı.. - SellttllıE ~n, ilıtı-
dır. •. • . • . . A ıa .. !ml:ı bomba taY,Jareleri lçiı• 11.raıond" K:m~:vll\11 ~~.iriJmeli Ü· telif dns k!ğıtlardaa yapılan kır Bu karar.la. hükiimet, resmi daire- )'IW1 ıuu,da.yalıileeek mi• 

. Harp \"lı.l>~yıın!n g:hı:-ım \e ~· j it:iş yerleri ~·arılmıstır. J(ara or • zere fn~ma btt ·lanan irtibat yo. tasiye malzemesi kolaylıkla bt~lıı- 1.eri kll'p1nb kiğltlan atm.mata - Sell9lez flılnikal--. 11ııl· d~'5atıııı ini) ükl ~!~. ın.e":~~la ~al'.ıP duc;u İçin yerlar ele hıuırlamntştır ht da . ı!aha ku.ll:mtlmft<lan evvel namaz c;ldu, fiyatlan da 
5
imdlye nıt'Cbur tntmRktadır. pMitffi ~ 50, sene..1e ~ bi~ 

~ . erken ras~e ı ı!,'1Dlız ar~? ~.er Fakat Aföt ~;en .ıı.dn •arı ~ha ıi • ehemmJyetiniıı bli) ilk bir kı!immı kadar giirilnıemis derecede yök - - Toplarum kırpuıt. .kiğıt aee. tondur. SelliilM fabrilıalan. manneı 
: llll~~ini ~~!l.iin _ melde~~r':' ~ı. - )"arf.-:? den~ Jwwetleri'ne göt·e Jı:ı lre~·b~tmi tir. Mih\er mathndı Ja r;e'di. ıs. vaziyette iki haft.R ao-nrtA ba ne mikdardadırf Ye t"tin:-~' ~ ~ liltl
erc ogrettagi cogr::ıfya. ı"ı"!•erı a· ı :,.;ırlannuştır. pon-ı; .. a 'VıtPJfece.k tnarrozda hu derse hoŞlayac~"' obn talebr-nin de - Vaatt bir be11a.pJa senede ı. ·' ıwuu ıkupladıırta.. nauia Getııı • 
ıa~ında hatırlıyamıyoruz. Dılmec • Alaskaıl:ın ba;hyıı.ıı AlöQ;en '· ;PMan htirade edJle<'eğln'.!' \t'! hu defter tedariktn{'lt! hayli müfhil l'a ki bln ton kırpıntı kdğıb toplana· ı;ı, ... 11rı'i ipeJ;: falKİkMlll• ela ta~ hırıy.~ hal'it.nya bukarak onlanıı <lnlarr C.!:UUb.:ı do~ru bir miinh::r:i :rolıın t.aarruzt ehemmiveti oldu • · l:İytte kalccait muhakkaktır. "ağr aı\ia.'jıbnr~tır. 1 min edettktir • • 
~~rlni öğr<."nİyL•ruz. Oa:r.eteler hu çrzclikt"n sonra F>!mnle doi:ru ın • ğunn beva.n ctınekWir. Hatta o Ilafbaki, b;'aiyoruz ki, menılc- Sonra. fabri!:alarnnmn odDD Ut. - lii~~ i'ahrilmlarmm.ıaenelik 1

'
1

'nılerden nn.lk('rr~ren bnltl!.et~ili· rılmaı.t:ıdır. 611 a.d:iliır il7..erimle derereyr. ka:Ja.r ileri ""icllyorlar ki kette ~ kft.ğıt fabrikamız \'Or. ı- tiyacı da vanbr. Bunu, hl\rpten e\·• 11 iMtah<"ıl "';'kd&rı. ne kadardır! 
te onlarla 

0 
kurlar yaJ;ınlf.;: lrn"

11 
ilaç Hnrbur Adil!t ''e Ji'eka li • Rıtı:J a:ra vft"dun etmek l!:İn harp kine! bir kağıt fabrikıt.1:1mm da iş· ,.el Romanya ve Rusvatlan ı;Pti~ - İkı fabnks da trun rand • «-«!iYortız lıi :ırtıl< elimizle ko~·mn~ mantarı \·ardır. Bun'ar cenı•ı>ta -nat~na!i il:: te~hiz etmek ı>lunı lemeğe ~ıbnaa iizere oM11ğana ge tlrMk. Şimd1, bilhıı.rııa.Bolu orır.!'n nmaJa ~~ takdirde 5flnetik i· 

~tl>i OD arı !,Özümüzün önun•le Pnsif!kte ve FUipinlerin ~nrlu.\d~~ Japon•ann cüretli da~s-1 Ue su • ..~nlerde n.zeteler yazdı, obalde bu lenn<lan tt-min ediyoruz. Halen, mallt n bin tona. ~lacaktır. ~u 
CllJllandmyorıız. . l,.f Hm:ınlarda.n daha biiyr!ıtür. Ya d .. müştür, dlyf\rbr. fabrikam; ne yapı;)or! Mtomleliet tılrinci kağıt fabrikası çah"tığrna miktar, memleket iht•rncmın yiız. G_~.zt~ler bize o yer hs1il~ın~l:t~ü )'eri lb.rbur 'e Guaoı Jimanlı:ır Ayni mat.buat AHltyen atl:ılan. iliti:racıru hangi .ıtC!,·ikrde \e ne göre, bu f:ıbrikanm se:neltk odun de M°k'Jenial karşda~ktır. 
rrtahımatı verin<'e ~kert bıl~ımız 7 • Jl zırhhdan fazla :ılrunaz. A • m Am.? z·:ıMn Jnpoaymun kalbi ı.isbette k:ırş?l!l.yabllmektedir ~ t- ihtiyacı yirmi bin metre mtküı - Fnbrll.a, g&Bete J;Ağ'ltlarmı ~_. ::ı-sıra coğraf~·A b'h;imn de ır;e. ıbk j~ 23, Kieka. da. W ~emi aJrr. n~ doğra uzabhtn bir hRnt.er te- lcincj fabrika ile beraber selHlfoz kadardır, nlrin Avrapa ayarnKla 11arbk ,aı> 1 

eye b:ıı;'ıyc.r m~ktep sırala • Da~ Harhurıı ~elince, bn ~m:ı.n, l{tkkj etmekte, fakat .Japonyan ıı tabrili:ısı da itlemeğı? batb)'lllca, ikinci klğtt \"e se1ltl16z fabri'. mıyorf • 
~d11. öğrenen1rdikleı·:.mizi v~ya \ 'asjngtoo bo.brİye ~etirı:n tlarlJ.e4i!e bıı hanter'n Inr:ııdığını \'ll.Zİyet ne olacaktır? kalarma gelin~, buntann odnn ir. Gt-nç müdür, bıl'R t1~n:1Uk • 
;.-'l'"nip dl'! onuttuklanreu:ı 00

. d;· 1118.ıılan tuwımlylt- tatbik eı\ildi~· ve tenıl=ne (!evrHdi~ini f!öyleme!• • J'irenimiz İzmite yaklnsırllCJı tiys.cı da senede yfü bin metre mik ten sonra: • • ı harp ''e matbuat "'nyeııın c n.e ..-öre tr.kmll Am~ikın donar. t•"'!r•--. Ne ol:ırsR o!san Pa'iifi • . 
1 

k .. bı"'- Bn m"b=- mı"kdan da mem - ÇtlnkU, dedı, fsbr 1< ntn ga· nJ h k ~ ... u. ~ ben bmılan dü;ünüyor ,.e birci ... 1Vr, a .... 
c·a ı olarnk' hem de bir dıı ıı r . ma.'iiım eılabi?ecl'k kadar böriık "fn ._.\-..•ltD" d-!rf bu ilsler-. bi'ha.'!.ı1a il 'le bi le'·et oımanlannr!an tf'mine ,.alı· zef;e kiğıdr ~·ar,ı ~:<~ ma·.·mıs ma. ı ,__ öıı: • ,.ı.... .... kağıt fabrikamızın mlid ·rr r " ,. 

1 
• 

ay kolay unutmama!l< l~re E- lUr. Bu .liman l3 milyon dolar sar CDR~ Harbur) se,·!,i.\lce:r~i bakıın • ~J)'Omz. Bu fabrlkalı\mı rla taaliye ki'lle tetıi@.atı ~enü.~ i-;\ m.f yen fon· 
J'enmq,; b11lnnu .... onız. Bu meyandı' r~t'lilf'rek nıar~acfa göre yapılır ~e· ' l>Ollll5fru\ y'ftpnrnf.ı: iı.tiyort'lum. t - ç"ri\mn"ı· yolnnc1.nkl -tı·-a- ei kiğıt fabt"ilin-:ııt'tı1. kuruhnu,tur. :\1 ..... J _.., ı· bTriz ... 1 dan mühimdir, D:ı." H:ırburıın ıı ın Miidür Afiıı:ın Bcı•tcay beni ne· e ~e l ...... :.- ~.. . •- k. - 1 1 k. 
. '"J°en :ı.daJermı .,,.,y ıyf' ı ı .. uis'ctilfülitcn ı.;onra g.eı:en yı ın m."'"ı'le "'anonfar Amerikı hlarm ha -. ,. n ~: ..... vcnHP.: ta'kdirdc se ~ımdi ynptus.n ıu;-rt a.r, norma ·ıL 
llu arl t A A ·ı·acl m a- · - b · · ·n 

11 
,. zaketle l<a~ıla"lt. D\i,Un<liiklerimi nnz ı) ı euv.o o - ı· t .. "' A a. a~· ıJ~·ayı me:,ı :. 

1 

e;\·Jiıl ay:ncb AmuılCJln ba rıyesı ı·imine tıol·ıılırtı lordır. U·ı miihim &; kıulıı; iki • kağıt fabrika glt fabril;;l\sı ma·n" a ınuanuu. n. 
:'> rnn Berc"l~ boğazımıı onundc ...,,. 1.ar.:ılslı.d~ Lffliw alınmı~r. df:ıVz ve hcw:ı Ustı81'Üll Jarıonlar • ım's.ttnn. :.fuıhcrimi sn·aladnu, ~:~,a.~.l fıı.ıU~yet!1~et'!Ceğini ümit cn.k ikinci kiğtt fabr!t ns~ ~hşma· r:ıı......,. e t•lnll>eu (1589) l[ffo. Fakat ill o .kA&lar a<"e!e tatuJ- dan ••eri a1ınma<ıı e zemdir; bil • Bn me\·ıua alikıuaı memnuni ilin ğa haşladığı zaman ktenılen epar--
1',ctre uznnluğtnmJa •e det& An1~· mn5tcr ki memurln i~in mesken ° yerle ka.rşı!.'\van &<"nç nıidU.r f(iy· e yor~: • lema'n leM.f lak ve 'lt.and:t.l kaHtf' r,attte kiğı. 
-rika taralındJ.ln Japooyaya doğru '.:-apılamarnı!;trr. Bu .sebeple Ame • hıısi'a Japonhlrın Rusya)'& ~ le anl:ı.tma.p lıa!;la<l:. - a. e meee rlr vap larak pi1"llu1a ~ıknca•·trr J 

- tnarrıızl"''I ih•im:ı.li lmr~ısmdıı h.r · • ı k · - Fftı..r:•-··-m, Fimc1i,va. kudar 's 1 . .'
1 

·•.• ded" ki• " · llza.tıJmış bir ele_ bem.e.~. .aı•9nya. rlkıHlan )·olen gemisi ı;ctiri"ip o· ~ - F&brikpı.mrzın ,m.ı apa.!!ı • ""' .a.uı 11• ·n b' . b onrn ~er""' ı . 
da saoki .kern:; .. ııe mu<.:atalı:l e~· tel o!ar-.ı!• kuıb~ılmıstır. zanırettir. tcs: 10 bin tondur. 8!>0 amele ile fa:ıfıyetP. ~er;ememesını ır sc e- - Bett d gamet "ahip1erin 
ınek üzere uınnan bu de <.~ !J•I - fJhç Ilarbnr) nn C'trnfmcla!oi G. ~~hJarı fa'.>rilm.mız yazı ve basma bi de s~l~~~ fabelrikal:ı7aa ça~ı· den bir şiı:~ var. ~zdan ki· 
len) adalarım U7.atmıştır. Bö)•}ece faslık ,.e ,·o}k:tniJ.: ol:ın arazi ksı kiğttiarile h,.r llf'i k:ırton yapı • ~~<'~~ mntÇUA.'3~1S eman ar mese•e ğtdın poröz eJma-.mı yani mürek· 
<Berlnz) rn•J;r:azı cenuıı tnrıılımJa rı{ lılhı.imat ve teslsr.tn.ın yamı • yor. Fakat imaıatımıu mühim bir sı ı«_ ı. fabribıu t.eeriibeli lıebi iyi ktnes'ni ~ter'..ı~n bazda _ 
Aınerika.mn 4föt~·eıi \"e J.ıııonra· nıac;ınıl:\ lıHyül< müş!ı:iilitr mucip • Altı cihet kımıı ınatiye \'e"ıiiloti lrırta.;;')e ınli lliletlee.ıse, . n rı mileellA olrrıno;ını. bir ıamn sert, 
ııtn d.& (l~uri'.er:) nda'arı tarafın• oJmucıtnr Bvnchn basJ,a arm:in'ıı di.irlüfrij, inhisulu \ c milli nıüda• elenı:m)arrnı '4er;b, Ll~:w bllnae.~e~ ha!]ka!an dn. p!\ket ya,mai:a el\'~ 
dan sarılmıştır. • w • ıığaçs

0

ız ı:ımasJ tahl.imat \'O te'Iİ • Tüehlo ycrmcri, bizim rltırl C'İ. 1aamn sjonrı .. •eridir. lere Avrup&da ~iman luaybettj mll ve yımıaM.k ohnaıum istiyor-
Alaskanıo denıze <fogru fazl:wı· ı;at Mn lihumn olan ı.nınufb.jı da het biJtli~iıııiz Miknmctleri aitı olıı. - Kİrpıotı JU\ı'Ptlardan ietifa· memek .icin bir de kors a(tı. ?'. ı..;. 0&7.etelttrin velmaıoa1< 'ilmi\ _ 

le uzanmı11 bir ko1n s:ıyılnn lm ıı- IJek m·t«!tii kı)ttll"Ur. J)nl•a ş:nk· rak şii~ le s:ıyııınktndırl:ır: Sark, de edinıiyor mu? tihanda oıu\•affıık o!aolnrd~n .d("~: ya;; ha talep!eri ka.r!jbınt!a thtj -
•lıılar ü .. crinclelıi Da«; JI arlmr bo) ta ım lunıı n TI.oılia!un lıh· üi~s~o~ln~-~~u~:~l~r~ı>:.· !_ll~i1~11~n:ı,_:c~c:'.ı~ıı:~ı ı~•·~~·:::u:.ı.::Kr'....'.1'..'..' _:8'..!i.:P~S::ı._..!.__..._~E:~:::::ili::' y~o:r!'...:l:.:a.:.:l:::mt~.:m:i::k:d:a:.:r_:.::n.::.r.·:...._<l_i_i 1_ıı_ı_ı_.ı_n_ı_:ın_Y_3_Y_a~_·o_ı_1:ı_d_ı_._l_e_n_ı_ın_u yaçlanna :ayn ayn ,.fl'ıtP !,ermek 
~-:ıii;mnru ile, nA-:tcı ohuamııkla faı,• bizim ~in r,ol; zor oluyor. 
lık ,.e ''olkan'.1' olan nraziai J1-.?. - Fabrikn~:ı..r, ne gibi h~ mad 
l.:\<11b iJ.trsntli h'(bir menf:ıat iinı·. · sı ;diye yaver cevap ,·crc1i. de istihliik e'liyorT 
dl \errncrmel,le lu'ms~ iizerlrı<le ea.. 'fopal M:ıı:uski ..•. lmpuratorluğı:'" Kitap bir 1nıp:ıraloruıı h:ıyntın• - Kl~ıt falırikalan: Odua, ~l.'I 
:dp bir t~irj ~·j)!rtu. Buna ra~meıı nun en lh·rl grkn ılevlet ııdMTil'1"' ,ı,ın h:ıhscdiyor. h:ılk :ırn~ındn lıir liiloı:, k.'\olen. ~tıp, reçine, inpl"ak bazı r<'r~Uı;e!j~lerP. Mtlhne olnımjtur: rınclıınrlı. Bir :ıy;ıhınııı topal ı.ı:.ıııa.n ki:.iylii kıyarctiylı! dol:ıo;ıp, gıirdiıği.ı bo~·alan, JJS(!l\Ta, etki kilrt, .ıel· 
~lben zammı 1.i:ınndadan ,.e Ame· ve işlcriııid,. tunıaPı Y:Jpm:ın.nsı o· ho~ vakalardAıı lıohsr.ocli)or in. hiloı. fabrikalanda k'nır. t•'ft,t.odtı 
ır' • l:ır l~<;iler ı:ı,ötiiriileler bıı:-a· na hu i'mi knzuııdırmışlı Halk onı:ı Maçııski ırı köpcA ııln parlak o•lnn c:unan, pirit, kireç kaymağı• larcJ:ı ttltı~ ar:rnrh ,.e ultm iıır.:ın s:ıılcce Top:ıl ılerdi. En az se,·ilc'. tüyleri arasında elini doloştırırlcen, İıttibllk ederler. 
ları bu J!;!llT. •llyara çekti; falrnt nazır olarak ııöıılerillrdl. Çünkfl, l /111 J c kencli~inin de bÖ\•le ı ir şey y:ıpmıı. * * * 
~ıltttn bunlnr ızelcn insan'arı orıı. kendisine yakıa,:ıııı ~ever... Topa ÇUS f~l !!tnın miimkün olacAAını dO~!lnil • Kiltt fabr1k:ı~r mUdürı1e konuş. 
l"a bafrhvnma.ılı. Kürilk sarayı imparator:ınkini a ""- yordu. nu sır:ıdo iç.eriye giren mmk. mamnrn b'r mmını yakancla nnk· 1'.ilıa,:v~t 1937 v. dıncfa ~im<li .\• kısk:ın<lırocal< k"d:ır uu"zeltli. Tahi• M k' · letmeg~"" ,.ftlnıtmı. Yeui fabrikayn 

" "' ~·:n·er Maçoyu Madam • :ıçus ·ın111 .- ~ ... ·~ l\ıl'r·ka deuiı kmT~tleri lı:tl'koum. aı dıı bu ııüze) uerin etrafını çc • Ye-z;:; n : R.;tç?ıaa r-. OVR&t ça~ırttıitını bildirdi. M:ıco k:ılktı: getirilecek !IU i~inin 8afhft1arife iş-
ta.., olan (A"ıi·r:ıl Kin;;), yıının· virmişti. Sarav. bti~·tik hir k'.>runu" ~ Ek ~ilerin teıflhl için slman tedh•rler 
ll k b" - ~ ·~eJ;ins ... 
1 :ı ınUtehn•:~ış!arrlan ınilrek cı> ır ortasında. uslıı uslu nkon b•r su. Bir gece ev,·cJ :\tııçm•lliden redi~i - Prki git, :ıııııı çabuk oll \'e <liğer hn-.o<>lar h:ı.l<krnda I<onu~. ı~~'C!lle. ı\lao,1;•ıy:\ ı?:iılinr~ kendi yun yıınıııclııydı. musihe! aibi,, tabiııtı ruhatsıı ed'· dav:ığı hatır;:ıdı. Eli sırtımı "illi. E 1 . . mnmmn ;kmcı kısmmı ,•arın an• 
IPr. İl\j "r.tr"almlt j~nileri hiiınll ge z ., .. - ~mreı ~rsı nız. ı .. •.- .... m..... 

' ' ' :\faı;usltl ı;:ıbah!nrı kuşların sc~:ıe :roru,. ı·-· i:ı: Sırtı :ır ıdı. Any ın ~crıle Maç-u-;1-.::- Aradan y:ırıın soal ıu.•çtl, fakpt " m .... ,...~. mınin Da" Harhou.r'a ızirme'!İ tıı· l"ıe. kocan bir k115, ezı ısım 
• · • ııv:ınır, ııı;ık pcıırcrcnin iiniintl • "' 1 1 ı 11 ııin bastonu kırılrıı·~tı. :\lııcuskı ya,·rr ı;{iiziıkıncıni~ti. Mnçııski lıns• '".n eHi ,.e lıaıraları b\i~·iik :ı·r ek. s.ı~ ısıı k:.ırıneal:ır, oll:ır. < :ı 111 ' a. 

d:ıkik:ılıırra knlırılı. l\u~l:ırırı IJll ı ·· ı ·· y:ı\'eriıı :r:ınııın gelmişti. tonn da):ınarak, karısının LVinsına nız \e ha\11 iN;ü l:a'ine gctir;Jmc:· y·ııırn1ıııı ayınlığıpııı :ığ·ıı;. "1111 '' 
• 1 konserinden soıır,ı, lrnlnnlfl\1111 :v.:ı· 1 1 11. - :\l:ıço. ne lı.ıt ırLtlıın b'Ih.·or - doğrıı vürü.lii. K:ıpı~·n geldi. içt·r·· ·'' ınslnnılı. lir bu l'r'.cn saatte onları r.1 ııı s · n par, y:ıver Ma~o ılc koruda ı;czin · mu1>uıı? den relen tıı!ıuf se~ll·r işi!li. Hu ·~ ffrır!mr. ;ddıı·f~i. çıkınım ctli

0
•-;irniz i\·in ne k:ıdor kızıyor ar. 

' h lh l' çıkardı. ı ,. - Hayır el,scliıns. c;esler karı<\t~ la :rıwcrine ait•i. K .. • ~ ın·eti t.mıımi>e~; ile Son··.; F:ı!;ct dilleri ~ok. Zaten olsııY< ı n 
fıyoraJnrmm (hatif;) h""men he. Yallından hnsloııu kadar ~·1111cr· ol:ıcııklı'~ .\<;ıl dili o'upla konu•aııı:ı - S:ınıı dün :ıtııHırn sopayı. .. Sc·• pıılakl uşa!!ı kontu. Eğ.idi aıınhtJr 

Nerimıın Kurtbay. 

Bir bahriyeli aaz maıkesi 

yüzünden kurtuldu 
fll•n ~yni<lir. \'r. ""'·Jruke:vşi ba .. eksık olrnadı~ı gibi; bir ıle ~·.weriıı ıııaktır. Ru hepsinden zott ve giiı;• niıı sırlın r~cf(luldn<'lcrı ıl:ılı:ı kı.ı• dclil!inden b:ıktı 'e doğrıılrlıı. Ara:~ I 1 l d ·-· d ki ' ·k l 1 111 1 Zn,·ollı t t ı k ı in-·• .... t• "a•·ftr .. f .. ro, ~fnrııskinin I',"ıı· 1n°iliz krmnzör• !orplll:.>n· •ın•lnn m .. ,k'hfn elı~ımiyeti var ıaslon a ye ı~ı ayu. ar l'ı(!'>J o• tiir. Yurıi sıısturıılııınk. Hiz'<~r ha• ııı " '" ı.h nnııııı nı ·a ın· .. v ., ... • " " .. , ' ... 

dır •. "nıe,,··,3 ile •aponya a-"'ınrl.. muzdı. 'k" . ~ 1 r.111117 ıı:;.ı <layanaııı:ıdı 1,ın'clı. kıırıo;ma. eksl'lnn.;ın kor:ılılı '':ız.• mlşli. Dcpo'nrı patlnnıış \'e depo -'S • • .. 
07 

•• ııın en biiviik şı ·ayl'lı ııt'>rac 11:1 

'" kr • .~ * • Yıncrin yüzfı lııır•ıs.tw, .lcriı.J::- fı-slnin y:ıvl'rli!';ini ~:ıpıyorılu, K • Jıırıl:ıki nıa:r.otlar hölmeler kaı :ııı. ıın ,leuiıo: yoJ11nnn ortn,rnıta. ... Jı:ı'ı ız lıı;"iı keııdiıııiz:! sö~ler ce,·:ı -

1 el son sop:ın k · ı ı pıyı acmıık istrrli. kilitli) eli. Yıım· nı:ıılan evvel geminin birçok bo • 1 r.r. ~rnerf•r~dftn Pasif!f<t~J<i n•':'" nir gQn Maçu-;ki y:wrri ile s:ı• bını, tesellisini :'ı ıııe ~ t•ııdimız ve· · • · ) ı~ en eşe . nı ı:ıyu 
l. k A ı ı· ·ı··ıtçu····ı··, ı,·ır •·ıftc•l , c scı··''ı l\I ı· rııl<l:ı1.~rı")·le vıırdıı, ba;\ırtlı. J\:ıp, Jerı'ııı· doldıırnıııctu . '"' ,.,·t.me~ iein de en kı!la volt• hııh gezintisine çı mıştı. tl ıç nrııı riri:ı:. Yine hiıler. kendi kl>n< ınr ~ • • c •• er u • ' " ~ .. 

'' 

1

·-t "ııski: ııeıll'n sonr:ı n<"ı'tlı. l\Joı çu J, i içrrı Kıırtaı ıcılar bu kompnrlırıı:ın_ı .. ı ""erme! •,.dir \e Am .. r"'·~ulun :ıra~ıncl:ın sıınn Riineş, yerlc•rc yap- konıışanl:ıra deli <kr. krnıHıniZ<' • 

1 1 \ d - ı ı ·· ı ı ı ı- ·· ·· ı t• - Za\'oflı s·ı··ıır,·:"ı ıjı·l'ı•·· girdi. ,,.a\C'ri RÜrl'tıll'ıli. Y, lııız 'l• r.·ı nirılikleri v:ıkil burıı'arınırı < 01 Ya\'a n.,... unınr.ır!J bir köprü ra, :ırrn solı,ıt• er ıı < ıı~uruyor, iftira erler, ru:,:ıt deliliği katıu c " 

1 ...... L-~· d ~· '" 1 1 Yu\'Cr :'lhı··o vüJtlü: çık k.ılnıış. HC'l''r ill' lllllltıılnıu~ le ü~·üııü nıazolla dolmuş huldıı •1' •·~ n,. <• r. h:ıfif rüıgı1r esince, gö~e er , ansc."' mc.} iı, . ~ .. :< 
n h 

'
. 1 1 k t·· - EksC'!iiııs, ('Sı•kle '"tlı~tııı cirıc· peneerı.>rkn :riiziiııc, ':ınki onu iP•.· r'ııratla kalan "enıidler bu aiıır y:ıı,. M' Har aran deniz ba1mnın ı t)o·c-rı :ı. Evet. en zor Ş"Y susturu ın·ı ·. • ~ ., ' " • 

ıl·l l . cine k'.ıtl"ııır ·'cdı' • ldıı etnırk istiyormuş gilıi. scrlı· ·ı,.nrisln'l" bo•~ıılnıu~ ohırı.ık )erı.t• · n etrafım ttld memlcl<et1cre o J~u,ı ır da gölı,re'eri kıs kon ı) or, ğrr hen korkmııs~ım, '!:tlilıırulmıyu· " u ~.... • ~ .. 1
.. • ı e1 1 1 '"u··ı·te ~·ı· ~nt·ı ı 1 • ın '!~ ·ıı•kı tlı'iıı· bir ıiir;;ı:ir c-nrmyorc1u. M.,çuskı •·atı"cır_,ıı. . .. n fnünasebettn n ıemmJ)·et.( k:r ~anki onlnrn: rnğınır tıilsem, şıı topala ne ı•n r .ı- " ' .ı " • 1 1 ) : ·' "~ • • ·' 11 d
.. ı d ı.J' cı·u· "ır•ı ı - ·· .. Ju" kııpııl.ı he:ı,.·<.'c:ın ını ~Rklnm:ıy:ı çnlı· • Yalnı- ınrı·ıak zomıınındn ı., r ·•r lıav:ı. .,·0•11 bil umın an Rus,·~ S 1 _, .1 1 ·ı· · · ca'·Jarıın, no or.ıcnklarını \'llr ıyc • •· • y:.ı < ognı ~ ııruı · ... 

• • • - , iz, 311l e .. Jns eue ıı ı rsın nı, "' • * ı;: şnn knrı~ınn solrnl:ır ık: 

1 
teo,ftdu·· r f''!t'ri oJıır:ık ırnz ııı:ıskc ı n • lHJt '1Zllk s:ırktftl,j ID!'m)fl"ke•Jcrin;: tıaJhuki uiı lı:uı<lıır; ~.arkı dll rsiiy. diişünüyordıı. lll'Jki cf'.ıh:ı ıl'işiinc• "" ) 1 1 

l11rı ı ı.. • d · l'd" • • I 1 . Gen is. sıı•onflrı va\·<'r '~.1 ı:ııskiyc - ~nıfam ııoğıık hın·nl:ı.rd:ı Pt'r• t,n sı.•·:ı"l bir ba!ırhcli J,ıırtu nıu, ıı , nıı nn'le.,eb e oncrl' t ır. Jıycbilırız. cckti, f.ık:ıı ıı ııs ,ıııln: " . • 
Da•• lfarbırrdnn Rıı:-ların kw- _ '.\.f:ı,.0 drnırsi üzerine •tüs,iiıı· ~iiksek sesle tarihi hir kil:ap ok•ı• c·erc nçmaj!ı yt'nl Adet eriınclı gnlı· 

0 
ıl:ı kendini bilmi~erck yerdı· y.ı· 

" M:ıcuski konıışnııı\'or, tııı~ı yeP ' h r k k k Ttl 1iJ ı n sonr d F k • 'eıı; o1.arnk f'"hkim ecfüınit l\.o. a ~e•-r·ıne ıncnd"ı l sııll.·ıdı. :rordıı. l\h~·ııskinin kıtııpt-ın çoı.. a, :ı ot apıyı ·ı ı er • e •·erislnde )atıyor u. :ı ıı, fl ız 111•1 .. <-elk yQrüvor, dli~iiıı!iyonlu. Ya\Cr. • "' · · ı. ti d dl ' h h ı ı 
"14 llltdor.,:··1 .. a .. •ına olan ha'·• )'lı?ıı _ Evet cksoPrı~... hoşlandığı göziikfı) ordu. Çiinkü o• cfelıAı lı"amayı unn unuz. e ke~lnin nıtreııi er o ı e s:ırsııı 1 .. · ·~ zaten ekseliıns koıııı .. nı:ıdı"'ı z.ııuan• • " ki ,. ·n sırtın b k ı r 

fi k'ılftmetreAı'r, c.:.•t Lrıren' ada· ,, u _ llerı·,ıc ne oltı'-or.. nıın hir kitııbı <;onuna k:ıdor rlin• 117.ıı ·astı. e o gece ):ıverı ıuirile yağ in a uının t ı:şıno ır ·• " "' 1.ır '·a:ı:ıfesini hi'ir, sııcle<'c sıı~:ırılı. .,. " ı Jd 
.n lıı.':.i hna üı;ı'4üne ile hemrn he H b _ R:ıka'-.'Jtn ekscl:ımı.. lrıliği pı.>k nnclirıli. Son fııyfa <J.ı da yeni hir h:ıo;lon \ltı 1 _ lamış olduğnnı:'.Jıı gcıııid hıı f llıt> 

lll Ol} mec ur olmasa yiirilrııek Jıılr " 1' k iki 16.raciıın q•in)er geçti, l\faÇO afrc fen •Üzülen haw --.~ •• Ü --.. t-11 nyni mnsnfcrteılir. ıstcmi) ordu. Kendi knnııı·nc. bız Mııço fırl:ıılı. 11eri<l<"ll ~f'.,Jcr gc• Çe\ rilıliktcn sonra :ıya,:ı ·n · 1 : d -.-;.. -.. 
..\ . ·' ı. , , . ı '· J il cWıdi wıa ~wre~il'._r Jı:ışla,_..ı "• ~-. h 

111Pıika ile Roc;va ara.cıını.ıa ,. sabah "'im un,fıın henfiz ııyııımı ı. Jjyordıı. Yaver dm·orı diıııiiııcc. - Çok shze • ço ... r eı · ....,....._..,_.,,.., 
erf11~ h ıı. d'~ tararnulfl • h "t ı· -· - , - E\·et ek~crnıııı. Bilhassa t..a ,. .., n,..1ı:r.ııım ıg<:'r · mnlıınıırln~·ın gözlerini O\'tışlııran. s:ıb:ı s:ır:ıy:ı c;ıı go ırcn c~r.ogı, sıı.- Gemicinin kolhinin rnrptı~ • 
I! \•a.,

1
·a L h ..,.., ne!< •• •• \ ı•• ı··~·· - ,- ı··, arft, <·JO.J" fC'(ı.liJi klY::tfet rfolno;mtfl '"nl~ "" nrn ••eme" f'·· . ..,n .. nfak hlr yavruyu r:ıhnt~n eden ~ıımın !'.Opııy n c il' 

1 ıı;,ttıııu ı;orı 1 
• "' ıı,. • 

11 ·-------------a• gören kurl:ırıcılıır bu !l<lıııııı mııl 
;,. rıınt'fa bulunan 0'\t Kap ~~" -------------• knk bir ölüındzn kurtnrdılor. ~~~h~n~e &~M~~~ır~••••w•••••••••---~··---------~----

~11 de \'ardır ki bunlar blltüu 
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YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 

• 25. . 
f''t•t1a.ıı kadın, .\tahmuılu çnbuk av 

unıık nwk'IBdlle oı.tin.. şunlnrı d.t 
Ujyc emir verdi. Birkaç mııhafı:ı: 

hemen ~ehre ).ıt.~ıldı. 

rmdan şnrl<ılt<r. 18,00 Prqrram lS.o.; 
Fasıl neye!1 ı ,45 Saz esf'rıert l 9 00 
konuoma (z!ra1tt enatl) ı ~.15 danı 

ıuilzlğl pi. Hl 30 Haberle· 19,45 .-r. 
oeııt 10 dnlıl:rn 19 55 Kıı,. Pı:< nıalrn rn 

lardan ~arltılar ::0,15 rndvo gazetesi 
20,45 Cllm mUzl~! pi. 21 er J;onuşm11 

21.ırı müzik scbbellerj 21 4-, radyo 
sen!onı orl•estrası 22 :ıo t-! ı~rler :e:... 
50 kapanı§. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm· 

·l,ledl: 
- l.ııtt'n (Ak) Uz) enhı dl' du"nın. 

ııtıdIT • .Hjr ı;ün lmno: "elın•p l:It fır '' 
cçcn;ı•. ':fil gilrcu ı,oı ·ıılo Jeti ini ytu 

!Urecef,lm. Çunki.ı o koc:u, a ::ene <~ 
rı~eler ikram ederclc beni lıl~·e sa~·dı ., 
1 mı,u. 

Ceıınwyı daha f.ızla bcl..lctnıeğl' ıuı. 
kin l ol.tu. 

Halle ıabutıı omuzlarına ll.ldı Kal:ı 

b.ılın tıllyllk cıımlle doğru jlerİemeğe 
ha!!ladı. 

Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Oerhal Keser 
RAŞiD RIZA TIY Aı·nosu 

H.\Lll>l': t'll:'lil!': l;ıı rnt.eı 

Beurt"ttllllıı kö:ıkünde aflama.)an 

Her aı.şnnı .. :ıat (~ I .10) da 

Üvel Baba JCABJNDA GUNDE3KAŞE ALINABILJR 

Mahmut bunları duyunca: 
- l':.en Redrettlne hlÇbır f'Srf e il:. 

role et rue:Jlm, dedi. l"nl,nt, ITU!.dcmki 
I \k;)IİZ) bö~le ISDOl\Or, :bt>nllen lntı. 

,anı nim ısı p~k m~htam .. ıdtr. o lıl\l 
<il' hCf!lP.n kıı.ç:ılım .• 

Mahmut. Bedrrtlln öld• ı.ten 11oıır~ 

••O<;ldln tadı lro('acnğlll:ı ınannıı:ııh 

l"nzta dU,ünmc"'e \akit ,·oktu. na.:Pr 
derhal hazırlandı. Telirlzll bir kadm 
·.lbı gl) indi .. , rllne bobçaaını aldı V<" 

ırl<A merdh·enlerden bahc~y, indi. 
Köşkün arka hab~lndıa o sını." 

ı.ıruselcr ~-oktu. Hrrlres CPnaze l!M!;) • 

·e(ml'k için l:lın tıırafo gPcnıl,tl. 

Mahmut altırdım bir at çıkardı. 

1 akat. atın kl,nemeslnrlen korktu, a. 
l R binemedi. Klınse;'I e görllomeden l 
ld81 birden lı.!jş'kUn arka kap:ııınd.'\n 

ı:ıkıp gtttl 
Yolda ı:İderken lla<'~r ıourulorda: 
- Saklanacak Te ığm •cak bir .)er 

blllynr muırıın ': 
- l"en mrmk elmc! R ılm ratcmın 

rdne gldl~onu:. Ben onu bir kere ö 
lıımden knrtarmışt ım. E\·<!... klmııeııl 

'oktur. nızı muhafaT.a eder. Blrkıır 

ı;-lin orada kaldıktan aor.rtl şehirden 

löaçıp gideriz. Seni ıuPmleketlme gö. 
tlırürilm. Ben orada zroı;n tir aile 
ııln ~0<·uı;uy11m Bu \e ile ili' allc•m .. 

k \ uşmu' olurum. 
KÖPEiiLER CA:-;' ÇEKtŞlRK'EN 
Hacerle l'llahınııt, falcmıo evlııe gl 

:ı--dursunlar •.• 
r.erll'f'tlinin ktt,kU önUnde toıılıınan 

1 lab:ılık arasından blrd<'nblre al't bfr 

'" 3 ül•ııcldi: 
- Köpe1.1er d"brenm('ğfı b~ladılıır 
le, bir tane ı kudurmu ~bl ııağa 

1, saldırarak bağırılor. 

llir bft15ka e..' ı .. ıtlldl: 
- ı~te. ı.opcğin biri 1.; .. r.djnl ~er • 
n J ere \-uru3 ar. Bclll ki zehirlendi. 
n•rnz. sonra kiıpekler 3crıı sertlerek 
1 çe1tljmCğc oo,tayın<l!l Tahir Kııl . 

nın l>e3nl nttı: 
- u~mek ki, Bedrettiıı• eceliyltı ın. 

, ı •mi _ oilu zchlrlemlJer. 
Ol~ P. bağırdı. Kö,.lıclin önllnde topla

ıa n h.ı.lk yeniden tee 'lir ,.e heyecana 
ıu .. erek, hep blr afızdan ha) kırıyor. 

rltı: 

- Bu işi yaııan kaWı isteriz;. Onun 
dl\, ı;oıUmüt. Oflünde ca.a ~kiıen kö. 
rı kler gibi geberdlğlnl görmcllyh, 

Tahir Kalkan yanına birkaç kargı

lı nıııhafız alarak k•r7ke girdi. Bedret. 
tinin kanl!lı (Akylb:) lddfaeınm ger • 
çekie-3tl~nl görün<'ıf'! sevlnmlııtl. Ko:ı

kün l!;lnde Tahirı kımıılMlı: 
- Kocamı zehlrlj)erck oldürM Ha. 

~rdlr. Bu fettan kadın beni de- blrka~ 
kere zehirlemek 1 tecil. 1-·akat ben o. 
nan kurdafu tur.aklan dllşmedlm 

ve kendi yemeğtmı kendim plşlrmcğe 
baflaôım Bu cana\nrdan "imdi ko -
camm ıntJkamını almıun:u ı,ttyorum. 

TahJr Kalkan, yaııh kadınm oroum. 
nu okpdJ: 

- Artık ber şey anlaşıldı, Şhndl ıı 

Kaltafm kafasını lcendl elimle kopa 

rM'llltnn. 
Df.Yerek, mnbafıdara emir Terdi: 
- Haydi, hemen "imdi yakalayıp 

buraya getiriniz o fettaııL. 
Mulıahzlar lhL kata çıktılar. 

<Jarfyeler korku ve bey.ıcan içinde 

ti t.l"eŞll ordu. , 
Haromağ'alarından blril'iı Hıuwria. o. 

oa,.mı gösterdi: 
- htt', Bedrettlnln &e\.'Jtll gö7.de"! 

burada otunıyor. 

kimsi! yoktu. (Ak liz) tabutun arka. 
ından saı,:ını başını ~·olnrnk kendini 

3 erden 3 ere atı~ ordu 

Tabutu blıyUk cam~ önundPld mu . 
sn!la tnşmın U hine k-ıymu:ıl.ardı.. 

1'alilr K:ılknn hlddı:tlnden dl11lcriııl 

gıeırdatarak: 

-Bedrettlnln canına ;er;, nıı bu a. 
!lilrte.n mutlal<a ouhlurup deriıı~ıl ylı. 

ıı:eee,rim. 

Ull ordu. ı;;ehlr kapılarını kaı•ntmı., . 
lıır ~e ke.ııar ma!ıallclerder, ltlbnreı.ı 

bUtUıı ııokııldarda Ua<ıcrj aramağa 

bıı~larnııılardı. 

Tahir KAikan lnafi:ı bir adamdı. Ha. 
cerln tzlnı bugirn değilse yarın bul 
dunacıı{lmdan l!UUnıll. O, bı.ı iŞLıı peşhı: 

bırııkııııl ordu \ e bırakıwımağu ııznıet 
mı,tı. 

Kocasınm arkMından bir 
goz~aııı doken CAk.)Uz) Hacnln kay. 
bolu15uııdan pek Uzgilı>dU. 

- o kaltak cez:vıız kalmıa, iHwı . 

<ıe.) e kadar l anarım bu ı,c ... 
Di3 ordu. ( Ak3 U:ı)iı teselli eaiyor. 

larılı • 

\'od' il - S - P•·rde 

l 

- &an merak etme! Taorı Lııtikanı 
almasını bilir, İkl çocuğun ,·ar .. ıu- \ -~....,.;,;;;;:;o~ 
nUn birinde bunlardan blr.Bj bU)ilk Vl' ış 

babasınuı ~erine (et~r -· ııeo de ra , ı A s & K u ti ı 
bat eder in. f: s A P L A R 

(Ak3 U:ı)e _ kucaaı ölmedfn ~ Ucloclteşrtıt 

hafta önce - !)Oylo bjr hıd.~r vermiş. 

lerdl: 

''- Hacer kmdlnl lmyoya 
mış. Sebeblnı 'oranlara ce,·ap \ernıl. 
;)Ormu15!., 

(Ak3 uz) koe&ıunm öltiınüııden son. 
ra bu tıöt.U hatırladı: 

- Acaba bu kaltak k"ndinl Sara) 
bahç lndeı.t kuJ"Uiaı'dan b.rlne m.1 at. 

t,ı?! 

( kyı.i:ı) Bedrettlnln nkllharc10a 
bu ihfiınalden bahsetti: 

- Bir kere de bahçf'dek, ku;rnlarda 
araştırma yapsanız. fena olmıtz. 

Bir ııabııh erkenden kalkhlar .• balı. 

cedeld kuyulan aradılar. 

İnsan değil, bir ku~ c.eeNI bile bola 
madılar. 

Fakaı o gUn kul ularda araı1brnın 

yapılırken, BcdtttUoln ııadtk harema. 
ğalarmılıuı Aooullah, (Ak) üı.) e gel _ 

dj: 

- Kaç gündenberı ruuil )lahmut 
meydanda yok. Bütlin l<bıtkil hatta bil. 
tün memleketi arattım. 't•rede ol. 
duğunu bilmiyorlar. 

Dedi, Sonra kafuında tıdiren ııUp 

heleri söylcdl: 

- Mahmut bana son gihılerde aile. 
•inLn \iC nıcmlekrtlnin M!ırl'tfni 9cl<. 

Uflnl sö~ terdi. Hu adam ayni ?.aman. 
da kurııar. ve Jakışıklıdır. IIacerle 
beraber k.M;ııuş olm."lsı lhtlmall zlh:ll 
mi J<urealanınğa ba.,ıa.dı. 

Mahmııdu günlerce arattılnr .. bula 
madılar. Blltiin k!I 'c halkı: - Jlac.'.t'rl 
o kaçırmı tır. 

Fikrini llert siırüyordu. 

ŞEII1R KAPILARI nı:ımAR 

KAP\Nn'OR 

Rrdrettlnln kö kündrn :\fahmut ad. 
lı bir gUrell kölenin ortndan l.m~·boı • 
m&!lı herkl'fll ,Up!ıeye dü1tirdU Tahir 
Kafüan: 

ı->e,ldeslııe aynlao 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 llra.lı'lı 

l . 600 • 
2 • 2C't0 • 

100 • 
• 60 • 

26 • 
ocı • .. 

~--~--~~~-~----------------~------------~--------.~ 

Ni§ar.tQ.§ı Kız Enatoitii!Sii Müdürlüği.!nden: 
100X80 X60 cbadmda bir fınnlı, 4 ocaklı musluklu balur su deposu H 

bir kUl Farıcıı~rnı ve l m. metre ka.lmlığınıia saçla yıı.pılmı' 25 atlet ınut. 
bak yemek l'ooosı nçık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Mu!ıammen bed"l üiuO, muvakkat 282 liradır. 
2 - ~ksatme 1942 cytUlanUn 21 incj pazartcı;i gUnil saat H te y01t. 

sek mektcp1rı muhaıılplltl binasında toplanan komisyon tarafından yapıla 

caktır. 
S. - ~n;tnnıne ile kroki.alnı görmek l.atlyenlerjn oku! idare.sine , .• ek. 

sıltmeyc ı§rıııık edccokicrln dc bu ı~ yapnblccek ehllyetı haiz. olduklarını 
tevsık eden vcolka1nn \'C Ticaret odasının HU2 yılma alt kayıt \ araRam 
!le birlikte telli ı;Un • ı:aatte komisyona. mtiracaatları. (0661 J 

9evlet Demiryolları •e Limanlart 
Umum idaresi ilanları 

LfuııcJnı>ner. i;codell ı.~20 (bin Uç yUz yirmi) lira o1a n 200 C .ır.ı 'Uzl t8. 
ı.ım muslult t:ışlHrma m:uısuıı kurjjun sifon için ınadcol nltsam le 21)0 ( ı• .. 
yUz) takım mu.sluk ta~ı.an için plrı:ıçten mamuı nll<clc ve;)'a kron1c ~lfm:ı 

(2b eylUI 1!l42J cumartcsı ı;t:nU S<•llt lll) on birde Hay<lnrp<',ada ~ar b!. 
nası uabllincırkl kJınlsyon taraCmıbn açık eksıltme uaul!lo 11atın alına akı ı: 

Bu işe liİrınrk ı.stjyc.nlcrln 99 (doksan dokuz) !halık muv11~k?t tcnıi. 

nat \e !<anunı..n tayin et~ığt ve.saikle biı lıkte eksiltme günU san tın~ kndar 

.komısyona ::nUır.~ıı.atları ICı::ımdır. 
Du ı~e :.jt ;ıaılname•er komıs)ondaı! pa.rasıı. olarak dağıtılmaktadır. 

~10J2o) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hıfzınıhh:ı 

Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Mutııı.rızl:ır kapı)& atr.•ndılsr. ,.<' 
- Şehir kapılannı ka,atQ·ordu. Şt! 

hlrden çıkl\<'!lklıır l'k önce henden lıln 
nlııt"a klar, dedı • 

ı - Refik Saydo.m hıfzıs3ıhha mUeuesesl memurin ıq·~·tımarun~ıı 
mtvcut pc'1 rrelcrin takı1!>en 220 m~tre murabb.ı.ı tutan ist,or!arr ııöklllerek 
tamir ve tem..zıcı:ip boy&nc!ıl:tan sonra yerine t.akılmnsı acık •kailtm:ıvıı 

komılmuŞtuı. 

lrnnadınr kırarnl< lt;erlye glrdilt•r. Fı.1. 
ı.at. klmsc~l goren jler 

Carl)eler ,·e h."lrı•maJ'lları h:ı~retc 

~uşerPlc, muhnfı:zlıırla tıers.her hnrem 

Artık önUn~ (:elrn Tebrj1,tlcn dışa . 

rı_yn ÇTknmı~ ordu. 2 - •:c<.H bede!! 10v0 ıtra ve muvakkat ~minat 75 liradır 

t ·'<I b ım, odııl rı :ırnmHl:tt ha<ıtnaııar. 1 
ı .s~CrH jılnl bıılıımadıhı 

Şehir kapılarına '"'' 11111 ıı;ö1c\ılı>r 
VP rr.sur nöbefçlll'r tllt.llmhtl. 

nahir Knll• ."'I bıı t~dblrp hs':;VUr 

malda ehrln asa~ l)ilnl de tenıın l!t • 

mjş nluyorılıı. 

3 - F.ks,ıtıne 1.10.9t2 per,,embe gUna saat ıı de mektep!>. -nn• .. ~k'I< 1 

&atı alma lcvmısllonu:ı<.la yapııacaktır. 
4 - Tal•pll!ri.'1 l'hliyet 'es kalarlle birlikte mezk<ır gUn ve saatte t~ 

z.ır ',ıılun ınaları ve şaıı:nameyl gormek ve muvakkat tem!nall yr~trımak •l. 
zere daha ev\·eı komisyo.ın mUracnat etmeıeri. (C978ı (7 :19) 

Onun l\lallmutla k~tıj'."lr•
0

klın t' dli . 
UnPrnhordu. 

Kö l•te lılrı,:ok köle, ıı~lıklı mıak. 

bah,.l\"nn \e m•ıh"lhz \Orıh Bıın!ar 

nrc5ırıda11 ll''lhm.ıdun blr<!enblre kul. 
bolu u h' kim~ nb ı; zlınr ~:ırr!!la 

llHJll. 

'1 .l.ir l{ull :ıc: 
- o rrı t t.ı ım:Jın hr : nldr ı,., 

l.ö,,kC • a1danmı tır. Onıı bulmndıııı 

hlr ~<re git! mcm. 
Dh e b ·~ raor "' ı .. ,~:. •• ıı hrr kuşe. 

ılf:ıl ar t:;) o•ı!o. 

Ssıtler ~ 
lfll<"<'rtn ~tnl b ·T:ıı:t:ıdıln. 

(.Snlırl\'nn)rlan Tt'brtze ~el~c~ı 11oy 
icı:-'l!n prcmı iııbrl<ln b fi~·elt'f'f orıı-. 
iı ı ı.:ırı tırmıılc l!!feml11tl. TQ.tılr r< .. ı . 
ıu:n b•ı kn~'"!llrhl..,rı önlrroP)t lı in 
fjt"Mr lmpılnrmr • Mahmut hl\djr.Mıinl 

f•:ıhıonr ednel• • ı,np tını<.tı. 

Kırıkkale Askeri FabrikaJar Satınalrr.a 
Komisyonundan: 

28ü 00 kilo saman allnacak 
Tuhlr Knlkan Trbrl:r.ı prcn!! öı: .f'l<:r 

tc Hm ('jmrl• nı rlnc.!I' Mflldl Uc:!rrt . 
linin tilUnıli Tahlrjn diı5linecl rinl 1 T.ıh '1tn -:!1ıle:- b<'d,.11 on:>O) liradan ıb:ırct olıı.n 28 bin kik !!amM ta. 
ıııttü•t rtmf'itt A;rtlrr.ttln ıtl ol'4a~ıfı. llblnrJzn f~?.a,.tıkıa tın a'ınacaktır. 'fallpledn ıhal e c:Unü 0

1an 30.9,lH2 
cl:'lldl (.'\f.ftbelder) t.ııhtıruı otıırnmo; 1 tarihine tcsadlıf eden cuma gUnU saat U ten e\"\"Cl Kırıkkale A.!kft1 l b. 

l 
mflm~krt+ .. , rrıı bir mUdufna ordHıu yol!amn lı,n<ıs.nd1 mUte,ekkl1 satımı.im~ k.,mi.ııyoourıa taliplerin (~9t) ıtra 

·rıı."- rtt\!l:.a•: dümliş ..,ı:u·~ktı. lık , ·ezne : .. <1kt>uzıorile u1Uracaalları. (10017) 

U...~--~-----==-~~c.::~·~r ~l~·~~r.~.~~<'-=•~r~~·~:~n~la~r~ .. ~·~~--~~----~--------~__.._...:.Lt._.....,,~~ ........... 

İst<-.nbul Jnndarma s:ıtmalma komisyoıı • .m d. n: 

Taalıhılt m&sratı olarak yspıımaaı ıeap eden zırnıtnrG•' bl~ mttrci 
476 kuru~ 6: sa.num 6 dcsımj!.lnı fıyut tahmin ('dilen 42000 m•tre tuş 

elbise k~ın-.§ı Z9.9 942 saat lfı te İstanbul Tal<siro .1. Satına ma koıL 

yonumuzca ":apalı 'Zarf eksiltmesjle aunacaktır. lluvakltat teınuıat l ı 
lira 45 ·ur. ~tur. NUmunesi bergü.n komisyonumuzda görılllir Şart::am 

1001 kuruş bedel karşılığ nda almır. lstekıucıio \Ctil.ka ve teminat nı 

buz. \eya m!:k.tuplarını muhtevi kapalı tekil{ mektup!e.rını eks11•me &"llıı 
aaati)\c!c!l bir eaat cvveiıne kadar k:)mlsyouı;muza vermeleri '9737 ı . ____________ ...... 

lstanb~l Je.ndarma Sat.nalına Ko,ıtlisyv.ıuıulcuı: 

Miktan İmal fl~at~ J'k ıenıina 

kl\o Clııııl kuru, ::;a, ıJı" n 
1895Jii7 Moııta çfVis:i 93 10 
603(1.836 Kabara çivi.Si bl 83 
110-1.237 Okçc p.ırçin •"\\'bf 51 60 

450,903 Takviye çj\· .aı 53 J:J 
!l7f.032 :\alç& Çl ViSI St> :>8 

93:SU75 Yek On 456 1 
34 .. ~2 Çift nalc;a • 50 115 7l 

l)71 

Alflitarı, cmsı ,.e imahyelerjM alt muhamm:ın flyatıan ile uk temin 
la.rı yukardJ ~azalı ~ k.ueru kundura -.ıvlsile ltundura noıçtn• imali i 
beuen elem :-t J, e~ya anba.ıından verilmek ~arUle 8.10.942 cumıırteal 
11 de ls!anbıı! J . Be. A!. komisyonumuzda kapım zarf eksıltme-slle lb 
edilecektir. .'.ltı kalemin bir istekliye !baksl caiz. olduğu gibj beş kal 
çiv!ııiD bir \'e nalçaların da aynca b.r ıetekliye ihıılcıı1 calzdır. ~Umunel 
her ı;Un l\om!syrmumuzda görUJür. Şarlname parasız komtsyonumıu: 

v,.ıilir. Jctekl!lerın kanuntrı ibrazı icabcden ,·esıkn ve teminat mektup 
yı. ınakb,11!ı>rın m•ıhtcıı kııpalı zarf teklif 1nektupıarını llıale vaktin 
bir saat cvvtllne kadar l:oml.syonumuzıı verm'!lcrl (10104) 

... '. 

[ İstanbul Belediyesi ilanları J 
!I.~ç;l~a r:ı-:-:: .ı tısında ın,a ec.litecek merdlvca ve oaire eçık ek.sll•m 

konulmıı~l\I;-. KcııU bedeU Sl08 lira ll3 kuruş \"C tik tcmjnatı 233 lira 
kuı u,,tur. l~t;;f \iC §artnı:ımc zabıt ve mua11Jelıı.t ınlıaur.uğü kıuenıın<Je 
ruil..iıllır. ltı .'t. 21.11.942 1ı"z:artl!ısi gtinıl alıaL 14. te daıını cm:llıni!Ude yapı 
c •• ktır. Tn1ıple.ın tik tcmjnat makbuz vcyn mektupları ıııa:e tıu ihinden 
!dz glın en·rı b':'!edıyc I~n ı~l<Jrl ınOdürlUgUne mUracaatıa alaı:&kları f c 
ch•ıyct ve ilanunon ibrazı liız.ımgelen diğer vcsika\ıı.nlo lba.ıe gt.ınU nıua 

yen sı:a~tc t"ı.;wı cı.cilnıende tıulunnıaları, dJ6vti> 

Afyon Vilayetinden: 

?.tcını~:,ct haı: aae.siııın 11encUi< jhtıyacı olan ( ı:ı:.:oo ı Jıra muhamm 
tedeııı eı:za~ ı tıbbıyc aı::'< usulle ek.ı:41tmc:,·c konulmuştur. 

1 n ı•rsı ~;; eyılJI 9C2 tarıtılne mUıır.dıf curaa gUnU saat ol\~ı('.§tG My 
dı:ıilT'1 cn°:ı:n •. :.1iıııl"' yapıl .c:ı.k tır. 'l'allplerın ııslı:ı \ c tonrtnnmcsı:J görm 
Uzeıc ts·ıınbıı! sıhhnt mü?lırlüğüne \'C iha'c gtlnU d" 300 Ura m !Va.kkat 
mi.rult akç,•.,ı \"ey.-. bnn~;ı ruc:>tubiıe birlikte Afyon daimi f'.ıtı.:U.neuln"J 

r3ca&'ları ;ıtı.;. oluoıJr. (IOO:.:Rı 

,. ...... ..., ............... 1111111 .......... 

Ti!r!rl)·e a:ummuriyetı 

ZiRAA T BAr KASI 
h.urı.ıuı ı..trıhJ. 1"1<!4 - ~rmı&yt"tl. 1110 OIKı.ıwv l'urı. ıtslMll 

Şubt! 9t' ı.,ınnto 11'1eıJ1. ~~ 

'ı!rll' •~ t:car1 !:Jer orv! tıar.kH m11'lnı"lf'lf'r1.. 

Para blnktU enlere 2~.000 Ura ı:.Ham ye verıyur. 

Zlrııa: Ba.n:<asm-ıa ıı:umoeraıı "• t;ıNır,.12 t&-'l&rnıı ııeJllpıarr.::!• 

dl u 64. 1ira•ı tuıur.•rıar11 e~o"ô4' • dl'lll c•kı.ltct-ıı ıı.u.r a ue ~ı.gıoaın 
t•lllr,a ,orc ;kramıye da~1uıscakUr. 

1 allt!I uoo llrtılıtı •.ono ura ınc •d"' &O llrBhlı ~. fMt(! 11,. 

• • 60G • ı.cıor. • ltfl ~ tO • 4.IWCI • 
• • t.iO • ı.uao • HO • ı:> • s.;:uc • 

ı.o • ıoo • t.Ou-0 
' 

f\lt<t:AT: Heea1 laımdııld p&l'lllllr 'llr Sflne ı.;-tnde 50 Uradaa 11.,llğ 
~·lJ!lll) en.Len ll<r amıv' c;:ktığı takdlr~ Cilt 20 taııaa11e Hrtıecekttr. 

Kur'alar aaeoe t defa. ıı Mart. 11. Hazlr&ıı. U EylQJ.. 
l l BtrlnclkA.nutıt!a ~kllecektlr, 


