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Mısırda 
Alman zırhlı 

kolları ilerliyor 

lf 

Balkanlarda 
i Almanlar bir 
taarruz hazır-

1 ıyorlarm ış 
! General L~lkanlardc:hi 

Alman kuvvetleri kuman • 
•danlrğına tayin edildi 

Londra: 2, (A .. \,) - BrilanO\n 
ajaıı~ının baş muharririnin yazdı. 
~tna göre, Alman generalleri arasın 
da yapılan değişiklik Ye ~ener.al 

Lor'un Balkanlara tayini Alman. 
Iarın bu yarımadada taarrnza ha • 
zırlaııdıklarını ~ösler'Dle),tedir. Yu. 
nani~tanda, Giridde ve 1talynda ha 
zı hazırlık!ıır gfüe çarpm;..ktadır .. 
Bu hıtreketin Rommelin l: reketlt· 
rine bağlı olduğu aşikardır. 

Saracoııu Sarıkı
mııta tetkikler 

yaptı 

Sarıkamtş, 1 ( A.A)- Başvekili· 
mlz bu sabah ı;aat 9 da beraberle· 
rinde orgeneral Orbay ve uçüncü 
umum! müfettiş olduğu halde, Erzu 
rumdan hareket etmişlerc1.•. Yolda 
Hasankaleden geçerken hnlk bıtşve· 
kllimlzi alkışlamış ve ba)·an Sarar:· 
o~luya bir buket verilmiı,.tir. Sayın 
ba~vekil burada, halkla konuşmuş, 

onlann ihtiyaçlanndan ma!Umat e· 
dinmiştir. Buradan sonra yollarına 
devam eden Saracoğlu, saat 14 de 
şehrimize gelmiştir. Şehrin dışında 
askeri ve mülk! erkAnla halk, kendi 
sini karşılamış ve bir ı:ıskcrt kıta 
tardından selamlanmıştır. Halkın 
ıılkışları arasında yürüyen bıı.şvek\· 
limi,; islirahntlcri için hazırlanan 

orta okal;ı gitmişler Ye belediye ta· 
rafınd:ın hazırlanan öğle yemeğin· 

dl" bulunmuşlardır. Bilhaıre şehri 
J;:ez.mişler, bu mevn;1rla ac;keri ve 
mülk) müesse e,leri ve hı:--,tıılıaneyi 

sörmfişlerdir. Başvekilim(z saat rn 
otuzda Karsa hareket etmişlerdi:-. 

Londra: 2 (A,A.) - Rus cephe. malinde ve cenup batısında şiddet 
sinde esas çarpı~rnalar Stalingrad, li çarpışmalardan balı-.etmektedır 
dolaylarında cereyan etmektedir. Stalingrad cephesinin bir kesi·: 

Mihverciler mühim kuvvetler 1 
ileri sürdüler Japonya 

Şehrin şrnaligarblsinde Alman hnm minde Alınanlar rnilhlm tank kuv, 
lesi durdurulmuşa benziyorsa dr, vetleri ile taarruza geçmişler ve 
şimdi de cenup batıda tehlike zu. ı Rus hatlarında bir rahne açmaya 
bur etmiştir. muvaffak olnı~lardır. Ruslıır .~i<l 

~foskövada neşredilen So\'yc t delle mukneınet etmc-!dedlrler. -
gece yarısı tebliği, Stalingradın şi· Kafkasyada, Karadeniz istika • 

ingiltereye 
Yeniden Kanada 
kuvvetleri geldi 
Londra: 2 {A.A.) - Kan~dadar 

yeni zırhla lrnVYeller, dün salimen 
şimali İrlantlaya varmışlardır. Bu 
«uvvelleıı-11.ra.ı.ında tan-areciler ol· 
duğu gibi, Kanadalı kıt'alar için 
mutad takviyeler de wrdu. 

metinde yeni bir Alınan taarnıı:ll 
başlamıştır. 2 meSıktin mahal işgal 
edilmi~se de sonradan düşman ger; 
ye atılmıştır. Karadeniz Rus do
nanmasına mensup birlikler Alınan 
taşıtlarına a~ır zayiat verdirmekle 
dir . 

R~utcr aiansınrn m•..ıhabirine gü 

1 
re, Kızılordu silaht:ıdaıları 12~ 

Rom eni öluürmü~Jeı aır. 
Londra: 2 (A.A.) - Moskova 

radyosuna göre, R ijev cephesinde 
Ruslar tartrruzlarına devam edere.1< 
bir köyü istirdat elmlslerdir. 

Vişi: 2 (A.A.) - Alınan ordu~ 
]arı Rus cephe~lnde taarruzlarına 
devam ederek Anarop'un doğusun. 
da bulırnan Krasn Melilskaya'yı iş. 

sal etmi5lerdir. 
Şimdi bu Alman kuvvetleri !\er 

lim;ıqına .fO kilometre me 
(Devamı S üncüde) 

Bu sabah trende bir 
çocuk doğurdu 
Fakat ebe ve doktor 
bulunamadığmdan 

Londr&, ! (A.A.) - Ml8ır çöUıuM, 

EIAiemeyni.n cenubunda muharebelere 
devam' edilmektedir. Resın1 bir btya. 
nat oımadığından bu mulıarebe!E.r 

hakkında bir ,ey !öylemtck kabil de-
ğllcllr. ~ 

Cenupta, 1ngiltz mevzilerine kttrş. 

Uerllyen Alm8Jl zırhlı ıruvvetle?i, ağır 
tngiliz tanklarmın bUcuıruarmdan ee. 
kjndikleri lçln ye.vag yav~ llerla1"111• 

Jel'dir. Merkezde, tngUiz hat.ıa.nnı yar 
mağa matu! blr tank çarpışması ol
muk, fakat bu teşebbüs aklın ka.ltııı§. 
tır. Dün öğleden sonra ı:nt.rkezde dU~. 
manın yeni bir hlicumu oı.mamıştrr. 

İngiliz hava kuvvetleri Mersa Mat
rulı ile Sollum arasında aüpn.an mil. 
ııa~ale hatlarına hUcumlarım §iddet • 
lendirmi§lcrdlr. 

Bir gece evvel donanma tayyarel"!
rinden yardrm gören mUt V·!ik ha vs 
kuvvetleri, dU§nuı.nm birçok tqıt\rt. 
rını tahrip etmi~ler, Edda.})a meyd>t -
nile, Mersa Matruh arasındaki mev
cut mihver tayyarelerine hücuııılar. 

da bulunmu~lardır. 
Amerikalıların Tokyonun bombar • 

dımanı esna.unda kullandıkları hıı.fif 
ve hızlı Mlçel tayyareleri ilk defa O· 

larak Mı.ııır cephesinde faaliyette bu. 
lunmll§lardır. 

İngiliz tayyareleri, &detçe &~ oı.ma_ 
eme. rağmen riO a vcmm hlmayealn i.e 
bulunan 40 pike bombardıman te.YY!l· 
resini hava muharebesinde ricate ic. 
bar eylemişlerdir. 

AkdeniZde torpil uçaklarunız b!r 
petrol gemlsin1 havaya uçurmuştur. 

Kahire 2 (A.A.) - Röyter ajanı:ı· 

blldirlyor: Batı çölünde Elhamamln 
bölgesinde ça?l>ışmalar olmuş, mer • 
kezde yeni bir hücum yapılma.mt§ttr. 
Dünkü çarpışmalar dahi\ ziyade tarık 
sa.vaı1larma inhisar etml:tir. Bu mu
harebelerin çeUn olduğu sanılıyo:. 

Müttefik hava kuvvetleri ellerı.nde,. 

geleni yapmışlar ve .sayıca Alman ha. 
va teşkillertnln üatUnlüğüne rağmı>n 

za!erler kaza.nmıştlardlr. 

••• 
Vt~, 2 (A.A.) - ElAiemeynt;: 

cenubunda çarpışmalar ink!ş&t et. 
mektedir. 

Kahlredeıı alınan bir babere göre, 
Almanların mühim kuvvetlerle taıı. .... 
ruz ettiklerini söylemektedirler. Bu 
kuvvetlerin İngiliz hatıanmı vardı~ • 
Iarı aaııılm..aktadlr. 

Hariciye Vekil i 
Bu sabah Ankaradan 

şehrimize geldi 
Hariciye vekili Numan Menemenci 

oğlu, bu sabahki ekspresle Ankan . 
dan §ehrimize gelmiştir. 

Akdealzde 
Bir mihver petrol gemiıi 

batırıldı 
Londra. 2 (A.A.) - tngiliz tor

pil u~akları dün Akdenizde muh • 
rip ve uçak himayes:nde ~)Tct ' 
roekte 101an bir tlüşmırn petrol ge • 
mi.<;ini tam bir torpil ile batmnış
lercbr. 

Yeni parti rel.slnıiz Suat Hayri U.rgUplü 

Çocllk 61dl, 
kadın af ır basta 

PARTi GENEL SEKRETERi 
Şark ve cenup vilaye~lerinde 
tetkik seyahatine çı kacak 
C. H. Partisinin bir hsftadır 

~ehrimizde bulunan genel sekre
teri Bil ~cilt Me~usu Bay Memduh 
Şevket Esendal bu akşıunki eks
presle Anwaya dönecektir. 
Sayın genel !~ter A!'lkaraya 

varın~n d11. §ark ve cenup vilayet
Jerimiıde bir tetki~ se,yahatine ç•
kacakttr. 

Gidişte daha fazla Mara~. Ga. 
:ı.iantt-p, Urfa, Mardrn, Diyarba-

Alman blkGmet:m ın 
rraaıa~an 

Alrikada üs istediği do(:w 
değili 

Vh•I, 2 (A.A.) - Jstllıbarnt r:e
znreti bildiriyor: 

Son günlerde baZI ajanslar Al -
man hükumetinin, Fransız hliku • 
metinden A frikada ilı! istediği ve 
Dakarda Alman askerler;njn bu • 
lunduğunu bildirmiştir. Bu ha
berler tatn2.miyle yalanlanmakta • 
dır. 

Mare§al Peten yarın 
nutuk söyliyecek 

Vişi 2 (A.A.) - Perı:embc ı;ü • 
nU, saat 10.30 da Mareı::al !'eten 
bir nutuk s5yliyccektir. 

krr, Sürt, Bitlis vilayeti merke?.· 
lerinde ve Tatvanlı. Vanda kala
rak umumi duram ve parti teşki · 
latı olan ,.e olmayan :-.·erlerdeki 

lJlirli durumu üzerlr.rle meşrul o. 
Jaca.k, dönili;te de Muş, Çapakçur, 
EUhiğ, !Ualatya merl<ezl~rinde ka
la('ııktır. Bu seyahatin hir buçuk 

ay kadar süreceği tahmın <"hınu
yor. 

Veni bir balkon 
yıklldı 

Bir amele ağ ı r yaralandı 
Kurtuluşta Yorg!nln inpatmda ~" 

lı~an duvarcı Yorgi, dün be.lkondc 
çalı§ırken, balkonun kopma.sile bi: . 
likte yere dUşmüş. ağır surette y.:lra . 
lanarak baygın bir halde Beyoğlu hu~ 
tanesine kaldrrılmıştxr. 

Ç!nll!er ile , l!yor 
Lnndra, 2 (A.A.) - Çi:. k"J\'Vl'tı,. · 

Çındc Uı.arruzlarma dcvnın eder:ıi< 

Kinhavaya 1~ kilometre ..nc<ıatede ~u. 
i1.1o:ın bir ı:.oklaya varınl:l'laruır. 

Bu aab&h Slrkeel garma gelmelc!.e 
olan 1005 numaralı katar Yarımbı!•· 
gaz tle Çeltmece arasınd3.yken, yoku. 
la:rdan Hatice adında bir kadının bir. 
denbire sancısı tutmuş ve ta.mile ol. 
dutu çoesğunu trende doğurmu§tur 

Ancak ebe \'e hekim bulunama.dığır 
dan doğum kadının çok acı çekmesL.r 
fazla kan zayı etmesine ııebeb ol. 
muştur. Çocuk da. fazla ya§e.ma.mış 
ölmüştür. 

Tren gara. gelir gelmez gar me • 

~ağıt ihtikar.mevzuu 
yapılmak isteniyor 

'Yeni tedbirler atarak getr rHen malların 
mubteklrler eline geçmemesini 

(emin etmek IAzım 
murları derhal işe vaziyet. etmi§ler vr Kağıt işi gazeteleri yakınd::..n a· ı Elkoııma ve tevzi işinden med
celbedllen cankurtaranla ,kadmı Ha • iakıtdar eden bir iş olduğu halde, de zikretmeksizin ııik:\yet edıyorw 
seki ha.stancsjne kaldırmışıardrr. gaript."lr, bu mevzu etrafnıda gene du:k. Şimdi de serbest bırakılma· 

Vaka.ya mUddeium'umlllkçe elkonul. gazete~erı~n yazıdıldan, ya noksan, r.m meydana getirdiği yolsuzluk -
muş. tahkikata ba§lanmıştrr. yahut dn faz 1 a ! .. tan §ikU.yetç.yiz. Bunun orta.sın; 
- - ----...::..--- - ---------- any:ıc-ağmuza o:anın 1yi değilse 

~sıa b. U '~a bı·n ton f:~a d:-:ı:~knıy~~~:rm~~:~.0: E. t.. n IU• nwı ka.1dırılınasmr iste-mckten her 
ı halde bugüne naz.ar:ın çok daha 

kömür var 
8.70u fon da yolda bulunuyor. Klmar 
azııtı vapurların geç verilmesinden 

Heri gelmlşUr 
Bu !'lıiıbs.hki bir gazete (Ha.l'k.Ja 'mü'rtin zerresinin bile mevcut ol 

~ğıcniyor musunuz?) ba.~lığı a.ltııı• madlğıru yazıyor ve diyor ki: 
da bir yazı neşrederek, son günler- "Daha ağustosta başlryan ve 
de gazetelenn ilan sayfalarında yaıklaşan ktş mcvsıimi için bayırlı 
"Türkiye Kömür satrş ve tevz~ bir alamet sayı!:un.ıyaca.k bir be · 
müessesesi" imzası a.ltmda neşre· hlgati haiz olan bu savsaklama ve 
ciilen ilanda (tozlu, ı::slak, ve eksik tczepzüp gösteriyor ki kömlir tev· 
kömür almaym1':. Faz1a para ver· zii işlerimiz maattees<riif hic de iyi 
ffieyiniz) mealinde tavsiyeler gö · içlem.emektedir ve bu vaziyet kar· 
ri.ildüğünü, halbuki lstanbulda kO- (Devamı S üncüde) 

I 

Layd.11ı olacaktı, 

Kağıdın serbest bır:ıkılmas1 üze
rinden iki gün gibi kL~a bir müd · 
cıet gcÇJD.işti. Bu müddet iç.inde 
olaınla.r göstenn:ştir ki, bundan 
S<.nra olacaklar. bundan eVV'Cl is· 
bat edilemiyen fenalıklardan çok 
dı:ıha ağır olacak, ve kağıt denen 
madde mum ve çıra ile a.ranı:ıcuk· 
ttr. Bunun sebeplerini gösterelim: 
Serbesti miitalılasnu ileri süren· 
ler, ta.kyidin kalkması karşısında 
itbala.tçmm faaliyete geçerek da· 
ha fazla. mal ithal edeceği fi'<rine 
dayaıııyor1srch. Serbestlik ka.farr 
karşısında hileuma uğrayan itba • 
lftt~rlerm duyduğu heyecan. hele 
can ve tehdit sartları karşısmda 
~mi konu~ak l3T..nnj:{elir 

(Del'amı S üncüde) 

Yakında Rus
yaya taarruz 
edecek mi? 

-0---

Ha riciye nazmnın istifa~ı 
bununla alakadar görülüyo,-

Vql,ııgton, ı (A..A.) - Japony:ıda 
gö.z hapsine alındıktan !'lonra birle~ k 
Amerıkaya dönen United Pressin ToK 
yodaki mlidUrU, Shigenort Togo'nuı: 

istif8.l!ile Japon kabineııincen son !livi. 
Un de uzakl!.§mış olduğunu söylem!;;
tir. Bu h!djse yakında Japony&I'l'1 
Rueyaya taarruz edeceği manasına da 
gelebilir. 

Shlgeorı Togonun kabineden çekt' • 
mesl bagvek!l Hidekj Tojonun ihttrr:u;. 
larmı tatmin edecek ve onu Jıı.ponvl\. 
nm diktatörü olmağa sevkedecektir. 

Shigenori Togo, iki sene evvel .:·ı. 

ponya. ile Rusya aras(nda hube 01a_ 
n1 olmağa ça!ışan bir diplPmat sıfa • 
tııe tanmmıştı. Onun Japonya iie 
Rusya arasmda bir harp çıkmaısııı'> 

mani olduğu muhakkaktı ... 
Togonun istidası aııkerl zümr.:.ı)•J 

Rusyayı arkadan vurmak zamanuıll'I 
karar ver;mlş olduğuııu ~österen :.,tr 
alAmet sayıla bilir. 

Söylendiğine gore, Sibiryaya ke.r;ı 

taarruza geçmek zamanı ge1inc. ve 
kadar Rusya ile sulh halinde kalmıı '< 
zarureti karşısmda Togo §lmdjye lt<ı.. 

dar kabinede bırakılmrştı,., To;-:ı ,,.y. 
ni za.manda. Pearl Harbur taarr1..ızıı 

ile neticelenen hazırlık tamamıar.m. 

caya ka.dnr Japonyanın blr anıa.,ru&. 
ya. varmak istediği.ne Amerikayı ! • 

ııandırmak için de kullamlm:§tı . 

İngiltere üzerinde 
Londra, 2 (A.A.) - Dün. dU§m"n 

uçakları şimal doğu İngiltere Uzerın. 

de uçmuıılardır. Bir iki yere boru'll
atıımı~tır. Az hasar ve telefat vardrr, 

------.~ . -
Kanada dan Rusyaya 
buğday gönderiliyor 

Londra, 2 (A.A.) - KanaJac'1n 
Rusyaya deniz yoluyla buğday g"ön.' 
derilmjştil. 

Birmanyada müttefik 
tayyarelerin faaliyeti 

Londra, 2 (A.A.) - Bırma.nyadR, 

müttefik uçakları iki hava akmı :y:ıı • 
mı~lardır. İn"illz uçakları Çindvi n~h 
ri Uzerinde taşıtlara. taarruz etml8 • 
ler ve Amerikan uçakları dıı Ninkı 
tangda hedeflere akm etmişlerdir. 

Bir istifçi daha 
yakalandı 

Deposunda alay, 
bisiklet ve otomobU 

IAstikleri ve çay 
bulundu 

(Yu..ı ı anıı.ı. , 
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ASOKA 
:mm ~Mcihkemeıerde F#~l 
Bir istifçi dahalJAPON BASMASINDAN ENTARi 

Hind Medeniyetinin Banisi Koca Türk yakalandı 

(Türkler Milattan asırlarca evvel buralara gelmenıis 
olsalardı, l-litttliler ne bu medeniyeti, ne de bu serı•eti gi. 
rürlerdi! .. Din bilmem, milletimi tanırım diyen bir h:i. 
kümdar' Hinde zevki ve eğleoceyi sokan bir hakan ... ) 

Deposunda alay, 
Uf siklet ve oto obll 
ıasttklerı ve çay 

bulan a 

Yazan: BIZA ÇAVDARLI 
Emniyet Kaçakçılık bürosu mc. 

murlan, dün yeniden ynmnn bir 
istifcinfn deposunu basmış, keneli· 
c;ini de millt korunma mahkemesi 

M 1L.\T-TAN evvel 278 seneJe • 
ı iııd(', Hindin şimalinde, f,f· 

"nnistan da dahil 01111~ ~arlile, 
:1iilnimran bir Türk Iıakıını vardı, 
nunun it:mi A oka.dır. • 

r'ılili!dı l edinci asırda, bo Jıa' a. 
licie o,;cyabat etmiş olan Çin se~· 
lUhı U!Ul • Şu\aoga. unkncnk olur' 
... :,{ bu hükümdar bir "zeba.ni'' gi. 
lıidir! l\lutans'iıp Çinli, bu <liznıi
ı.in tesiri altında koeu tarihi alt 
ı.&t etmek eüretini bile göst.emıi~ 
tir. Ye hatta der lii: "Şehrin r;i· 
malinde halii bu .Asokanın harabe 
l apishanest bulunur. Halk buna 
"Aı;oluuıın cehennemi" ismini ve • 
rir !" \e <lalın ileriye giderek bu
rada bJrrok bmJi t rnhiJ>lerin bile 
i~kence ile ıildürüldııkleı·inl hiçlıh· 
hiqap hi.sSetmCflt'n ya.zar. 

Hnllmlci bu.ı;Unkü tetkikler bu · 
ııun tarnaml~·ıe a~siııi gfü.teriyor
Jar: Asolrn. hnpi :ınesinin ltapılıırı .. 
ııı a~mıs, m:ılıbuslnrı nznd etmiş 
'ı• ceza l :ınunlannı hafifleŞtinrıi~ 
tir. liendisinc isynıı e<len J\:alin~ıı 
J,:ılıilcsini tc•lib ettirtmiş, fakat 
Lunl!ı.rdnn :>iman e irleri nznd ile 
ycr1~i-nc ~önclennl ,.e hatta gön 
derirkcn, bo~ le bir hıırekete maru7. 
lmlctıklnnnd:ın dobyı kendilerin • 
ilen itizar ile nf da istemi., tir. 

Bu hükümdar hııli , muhlis bir 
Tiır'k, bir c;am::ı.ıı idi. Jlükiimdar
J ğının on b!rineı SP.Doe..,inde bir 
~ürü medeni lmnunlar \'e kararlar 
'i.ıcmle getirerek bun lan Hindli -
lcrln :ınlııru:.ılnrı için Hin<l dilinde 
lmyabrn hiU, ettirt mis tir. Du kn· 
ı:unlan ol.u~nnl:ır hüldimdnrın bi· 
ra:ı: hudkt olduj'.,'lln.'l hükmedebilir 
ler, P:ılcat buıılnr hiçbir dini te i
rin altıhd:ı. y:ı:ı:ılmam:shır<lll'. Hun. 
hırın içlndc tek bir \lhh akidesi 
tst•rlerJ bulunmadır, ... gibi, bur'!izm 
\C onun eŞcrİ de yokturl). lill'nl 
.. unu emr.eder: Ilütlin tebaası cı• 

nun SC'\ g-ili C\ liitlanılır. Hepsini 
ınii :l\ i derecede tutar. Din fark • 
hırını lt:ıth-eıı itil>nr n:ıznnna al· . . 
nuız2). 

Uunıı ra~ıncn hnılizmin yayılma. 
"ınrln ye:,llnc imi! olan hür.tünu'lar, 
lm Till'lr ıı·tkanıılır. nuıli<,t olmadığı 
lı:ıld~, budist rnhiplerc son dere· 
«'ede lılirmct ctmi~, bunlann na· 
nıın.l ( '8,000) manastır inş3 etf!irt 
ı ı:~tir. 

en bli~·ilk nı11.:ıriyesi ~o idi: "Geniş 
iyi bir ze\'l>e s:ıhip olnıı, eğlenen 

tl'bıut., ,~o i)'i, en ndık bir tebaa· 
dır." Onun bu diistüru, hütün llind 
riıcelerint'e, bu~iine lmdr.r tatbik 
eıEten bir <lü tur hıılinı aldı. 

Böylece llindin ze\'ki, eğlence· 
si, zenginlj~ri dohwı ile bu hiıkanın 
l:aiyUk bir himmrti<lir . 

Hiıkan kenc1i para~ı ile açtırdığı 
"umumi 2e\~ e\'l.erlnin'' ayılnnnı 
ta~1ııra Kık e-ttirtmiştir. nun!:um 
ıın ıl b:ılnbcağını ve ne: gibi ni • 
1.amlnr:ı tibl tutulacaklarını da an• 
l:ıhn!1~, unutmıımıstır. Onun pren 
~irıine J?;Öl'e: "lliikumet ZC\•ke mU· 
(labale bnJdnna :ıhip değilidr'', 
'•f"erdin ce,·,·el ,.e faal bir zekiva 
~:ıhiıı olabilmesi için, :r.e\'klne bir 
t.:ngel görmemesi lizundır''. "Spor 
zevkten ... oıır:ı, ze,·kiıı ne olduğunu 
bilenler terafmdan ynpılan:ıhd'l'." 

Fakat her bliyUMe, her güzel-de 
«i:duğu gibi bunun da lıir kusuru 
Ynrdır: 

1 - ÇOk msğrnn:lur! 
2 - Kcnıli'iinfn çok methedil· 

me i:tl e\·er: Hatta gururda ken. 
di ini Mnrc"Aurele'in mane\'İ bir 
birad"ri olunk kabul etmek müm
l<iidiir. Hemen her yMı,.mda "ben 
~·nptm1! Ilnna. dua ediniz!" <11öziinü 
ynzrnaj;'I unntm:ımıı;:tır. Bu dualar 
ka1"51"ında nihayet ısrmannı,, son 
zumnnhml:ı. ne yapbğmı bilt'me • 
ıııiş; talc<llr edememişti. 

Ken<lislnclen lıin sene evvel İkh. 
ı:atnnın Thebes rahiplerine tatbik 
ettiği cezayı, bin sene sonra, son 
rn, on de,irlcrde, fazla. 5ımannnsr 
~'Ü7.İİnclen, zaYallı Dırahmanlnrı, 
"alhancde!ki hayvnnlar gihi kes • 
t irtmiştlr, 

Bu yüzden halkta umumi bir 
nefret uy:ınclırnıı!;i, yaptığı medeni 
liüliik hi:ı:metler bir hlt.e sayılmıj" 
tır. 

Son günlerini nasıl yaşa<lıj;ı bel· 
Ji değilılir. Çin hacılarının efsane 
m:ısall:ırınn bakacak olursn.k, ~ü .. 
~ n Qok nci geçmis ! Hnttii <;tılf.nna.• 
tı f'line :ıl:ın torunu, bir giin ken
flic;ine yemek olmak Ü7.t! re, sade 
\malaka denen bfr me \'t)YJ gön· 
dcnni~. hn, ihtirnr hllyiik hiiküm. 
darı çok ii:anliştür ! 

ne Ycrmişlir. . -
Bu, Sirkecide, Vezir iskeJr~i so. 

kağında 162 numarada "Anndolu 
Tic:ırclhanesi,. saJıibi İran lr!hoa. 
sından Ali Ekıbcr Tchrizidir. 

Tebrizlııln ihb.1r iizcrıııe urnnan 
dcposund:ı, beyanname kncaı:iı ,.:: 
fnlurasız olarak liS kilo l:nlııy, 50 
adet bisiklet , dış liıstiği , 15 adet 
otomopll le ve dış lılstiği, 20 p:ıkc! 
250 gramlık cay, 1 kilo GOO gram 
Akkuyruk çayı ve 4 paket nı~rsc
riıe ipliği hulunmuşlur. 

. .Mallıır müsnderc edilmiş, istifçi 
milli kornnma müddciumumilil;inc 
Yerilmiştir. • 

Sümer Bank inşaatı 
için ahnan 

çimentolar 
. ~ 

Müteahhit tarafından birkaç 
misli fazlasına burada 

aa\ılmıt 
Bir mUddet evvel zeytfnbumu TUrk 

çimento fabrikasından SUmerban"!r.m 
Sivasta yapacağı yeni bazı ınşaat içl.ıı 
l.n§a&t müteahhidi Salih Seson naı:ıt.. 
na 40 ton çimento alınmıştır. 

Torbası 105 kunı§tnn çekilen çj. 

mentolar, Sivaaa gönderilmemi., vc 
"°hrl.mizde stok edilerek ihtiyaç s.ı • 
hiplı:rine gizliden glZliY'c ve yük'Jek 

!jyatın satılmaya ba§lanmı§lır. Fatl
rlkadan torbası 105 kuruşa alınan ı;i. 
mentolar birçok kimselere 850-400 
kuruşa kadar satılınr§tır. Satı::ılarm 

bu şekilde devanı etttgı esnada, Etıı _ 
niyet kaçakçıllk §Ubcslne bir ihh:u 
yapılım§ ve cUrmU.meobut netjcesi.?ıde 
çimento muhtekir n sa.htekArlan ~· 
lralanmıştır. Kaçakı:ııık §Ubcs! tar<ı • 
fmdan hazırlanan evrakla ndliy<'ye 
teııljm edilen maznunlar arasmda Z:y. 
tlnburnu fabrikası mUh::\.9Cbcclsı RP
şııt ve sntqılan yapan Baki ve Hay. 
rettin isminde lk1 kim de vardır. 

Bir çocak Apartma
nın lıt katından 

da,-.ı 

Bunun hak~~at olup ohn~ulığını 
lıilmiyoruz. l'alnız tarihe itimat ile 
bilcliğimiz bir şey nrm, Hioolilerc 
ilk Ze\'k tadını •eııen, orada ilk u• 
nıunıi ~\'lel'.i aç:ı.n, Hind ~birleri· ' lllelide Tayyare apartımn...-ıln -
ni «azlar:ı, eienceere garkeden, nnda oturan Muetafanın 6 ynşın· 
lıu surete onlarda zengin olmak llt'"ki ~lu Abdullah, dün aprt.ım11. 
af'Lusunu uyandıran, iııte \t(ı '.fürk nm üst !katındaki yatak odasından 
hl'&kanıdır. nııırünkil Raca sarayla- dif;an ıbıakarlten, dtlşm.ü§, bnşır.dan 
rı da bu Türl\ hfıkanmm yürüdüğü ve muhtelif yerlerinden tehlikeli 
izler üzerinde yüriir. eurette yaralanarak Ccrralıpaşa 

Demek oluyor ki Hindin binbir hastanesine !ke.ldm1mışur. 

Entariyi asıl yırtan karısı değil, 
k d. . ı '' en ,sı o muş ...• 

ŞÖYLE böyle tan•~ırdık. Hu• 
kuk mahkemelerinin kori· 

dGrlarında kar,:ıla~tık: 

- Seni gökte arnken burads bu· 
la;pm ha1' Diye liübali bir ta\'rrla 
J,ohuna girdi: 

- Ah bilsen baı;ının neler ı;e1· 
di? 

- Hayrola? 
- Am.iıı, fa~at bu pal'tl etmi· 

lOr. 
Çok kederliydi. Birnz t.eselli et· 

mek mak<;aılilc: 
- Yahu söyle derdin nedir:' 

Beliti derman bulabiliriz, dedim. 
Yine birkaı: defa ah c;ektikteıı 

ı.onra, kar~ıdn duran bir kncluıı 
göster:?rek: 

- P.a~ şu karıma bir defa, de
di, bir birimizi ne kadar "everdit,;, 
~en bilil'8in, hiç şöyle !uli bir b:ıs• 
nıa ent:ırlnin bizi ayıracağını aklın 
nlır mıydı? 

- B:ısmn entnrl mJ? Eh pekiyi 
::.en ond:ın bunu esirge<lin mi, ki. 

- Ne mUna.sebct <'A'lnmı, on ta· 
ne basma entnrj alal,m kendi,..ine. 

- Öyle ise? 
- Biraz ~sbret anlatıyonıın, iş-

te: · 
Ge«;e~ler<le bir gün yorgun ar. 

guı, işten ~ıl\t.ım, eve gittim, ra
knt mnlüın ya biz.im i' ~rbe~t 
meslek. S:ı:ıtı saatine, günU günii• 
ne uymaz. 1\.anma o gün sant 1 de 
1;eleceğimi söylemiıstim. Anu i'!inı 
uzadı, o;aat 2 de gittim. Vay sen 
mi in böyle geç ~elen. A~tı, ağzını 
yumdu, gözünü: ne heıifliğim 
kaklı, ne lımzırlıj:;'lm. 
~n is,. hiiilç tınmntlrm. Bu, ken 

disini bii hütiin l;öpürftü. ,\ rtık 
nğzından Jiöplikler sn~ara1< mit. 
r~·öz gibi (SC\'Sİli kocn)ııır.a tür
lu türlü ıfatla.r yağdrmı:ığs ba~ • 
lanı. 

HlddPti ~et;sin cli:re, yukarı kn· 
tn, Otlama çıktım, o <ln Jı.rkRmılan. 
lc:eri ~irer girmez.. lcoltu~ 1.:ii\ctli, 

rak ~uttım, üzerinden c:ıksrtlnn, 
ufak ufak par!;.alara nyırma!?tı bu~ 
ladım. 

Kanm halimclen korktu mu, 11e· 
dir, hemen süt ddkınils kedi gibi 
~ustu. Ilu sefer o, yah nnnağn ba.5'" 
ladı: 

- Kendhıe gel, adanı, kencline 
gel. Enbrimi ne yaptın, ah ne 
yaptm? 

- l\"e yapııt'ağım, ba~ladığııı iı;l 

t:ımamfarlım. 
- A.yo! ben cnu mnh ustlln di. 

Jcj~ yerinden yırtmı!}tım. Bh':m!,' 
<lakikada yenid~n dikilirdi. 

- Ha? .. 
Tabii :ı.nlıyorsun, knrım meğer 

bana y:1pmııcık yapmış, göya entıı· 
ri .. ;ni yırtıyor p;ibl bn manın diki<; 
yerinden ustalıkln !!!Ölilllils. Ren 
de bunu c:ıhic1en , .. rt ıyor ann.rnk 

t · • h r 'I • \ en arın a-'ı mten yırtmnmı) mı• 

yımf 

Tabii her zıımanki ~ibj yine o 
usta ç.ı:.tı. Giıya bilmem kat lirnyn. 
c;ıkmı~ olan, lıütUn kom~ulnnn, ar. 
lmılaşlannın at'1z!nn sulanarak 
baktıltl:ırı o ıı,ü:ı:~llm pembe bao;nıu· 
t:ını msh\'etmi5im. 

- Sen merak etme karıcığmı, 
ıie<lim, sana onun ~·erine 20 tane 
rntari :rnpnyrm? 

- Yoook, olmıtz, diye tutturdu, 
o hao;ka;ydı. ben o entariyi gözbe· 
beğim ~ibi "a.khyorduın. Bulnmaz
ı;ın, şim<li bu basmatlan, Jııponya. 
dl'n Jıe<liye gelmi~ti, hana. 

Ye conr.ı yalnız, nma yalnız ev
clen basma entari inin yırtık par
ça !armı toplıyarnli ç.Mı, anne"! • 
nin e\·ine ;;itti. 

Şimdi de iste ho53nma nnılıaloo • 
memiz nır. ,\yrılıyonız. 

NiHAT Ş.\ZI 

Yeni kararlar 
gözJıerini nlnbfklii;:rine actı, flişleri. BugUnkU resmi gazetede ycnıden 
ni liJ tı ,.e inleve inle ·e ötesini be· Uç koordinasyon beycu kararı intf1aı 
rismi didildem~ğe ha mdı. . etmektedir. , 

- Kaneığım, etme, eyleme elii.· Bu kararlardan biri, 13 .son l~rmm1 
lt>m\l, komşu!:ıra rezil oluvorm:. 1042 tarlhlı ekmek ve ekmeklik hu 
Su , artılr, kt!ndine gel. Ne olur hi. bubat hakkU?daki kararda yapılan 
raz g~ 'k:ı 'rlımsa ••• rliye yııh•nr • dcği§lkliklcrc dairdir. Yeni tadU1tla 
•1m1. yakardım, fakat hi~ p:ıra et· hastane, prevantoryom ve aanııtOT • 
m~di. yomlarda tedavi edilmekte olan ve • 

Diz röl!tiim, :"'İne }(fır · C'fme:di. remU hastaların ekmek istfhkaltluıı 
EIJerini ciptüm. n:ı: ;.r.'!lılı. Xihayet 450 grama çıl~anlmııktadır, 
biisbütün ~udinden ı:e~erek Uze - Aynı kararın altıncı ıncı.ddcslnde 
rinrleki pem~ ri~eldl Iı:l<;mn en • yapılan tadlIAtla da kıırt usuıu tat •,ik 
tari.<>ini önlin<len il•i rlini ıııolmrak 1 edılmjyen yerlerdeki ekmek sarfiya. 
lı.~11ne kadn .. <'.nrt ! dive \'l!'ttı. tının normal rıarfiyntı geçmemesi iı;.:t 

Ea!,;tmı, ~[: i'I J<Ötill.:c,j\'~r Jıemen icap eden tedblrJcrf nJmnk BalfüıjyPtl ' . SC\'lmlccy":"i Nr hare'iieftt" 1ı ıluıı· valiliklere \'er11mcktedlr. 
maz, tescbhlis Jmclretlnt ele almn7. Memlekete giren kamyonlar hnk • 
~anı, alim:ı.11.:ıh e\'de saP:'am lıir "~V kfodakl koordinasyon tadili etrafın. 
J.:ahnıync:ılc, hepsini bu 'iinir nö • da olan diğer kararnıı.me,e göre mcm. 
beti içimle kırarak. )'lrtnr.:ık. lekete yeniden giren ve bedelleri n..l'!-

Aklım:ı ~imŞek ~ibi bir fikir ı;el· nerek eatm alınacak kamyonların 1.'lıı 
<11: sis yerlerini ticaret vektı.lctl tayin e. 

- Ya; deme!•. ki entarini ,,rt· decektlr. 
m':ı.kla, tc.•ma ı,;öylliyonım kı· Sonuncu kar&r da maden kömllrll 
ınn, c;en ;\Ula ~elinim Jmlıilintl•rı '"' linyit tgletmelcrlnde r;alıgaıı ycri.icı. 
bt>n1m n;:rzımı vırtryorsnn hn ~ .. Al tU işı;:llerlnln munzam Ucret verilmek 
ö~·J.e i .. e!, clcılim ,.e pembe ba mıı auretlle Uç eante kadcır fazla çal14tı. 
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HAl)lŞELER 
~RIH 
nrak lbt ıaı 

memlekeUdlr 1 
GEÇENLERDE bir haber al• 

dıl;: Irak genelkurmay brıtı. 
kanının Fili.;tin seyahatini ve yo'•" 
luğunu fırsat bllcn bazı uhnylur 
:ıralarında uyuşmuslar; Nuri Sııit 

Pnşa hükiımetini cle\'lnnek i te· 
ml5ler, fakat bir Yııhı,di h:ıber 
Yermis; hadisenin öniine g~i•nıi. ! 

Irak gerı:el.-ten bir ihtil!ıl nıer.· 
leketklir. J<'akat ihtilfuln (le ~e.-:if, 
leri 'ardı:-: BizdE"ki yenl!:erilcrin, 
Homad:ıki Pretoryen1erln, Mo ko • 
\"ndaki Streltsilerin, Abb:ı.-ı oinı.llnrı 
de' rin<leki ücretli Türk ordu'ionıw 
y11pt.1dan ihtiliiller asl\eri mahi· 
yet.tedir. Ordunun içinden l•cnılili 
ğindcn ÇJkmnyıp , birkaç 1ıUruzlrı 
lmnınnclr.ln tarafından ynpılnn ın-. 
titlHler de \'ardır ki Sultan A belli· 
luzizin tnlıttan indirilme i bu ı:c
~idclir; cJ;rer bunlar hnlkın nrzu u. 
na Ul'ı:,tn~a derhal tn'ivip olnnıır 
' 'c hrılk tnrnfmılnn ~·npılm15 nyı · 
111'. A ıl ihtilaller i c bülük hıılk 
yığınlan nrasmda, !~tinıai \'e mil· 
Ji bir ilıtiyıı.~Ja p:ı.thyan ihtililler. 
l~i~: Fr:ı~s:ı. büyiilc ihtilali, Ru ih· 
1ılaH gıbı ••• 

l\fokslk:ı. \'!! Yunanistan, diplo· 
mat :ıslccrlcrin çılmrdı':<hrı ihtiliıl· 
terle me~hurrlur; bnralnnla gn~·e 
iktidar nıe\ ldini el ele etmektir. 
:ıJe!c ilmcfa uzun r.nmanrlıınbeı i boy 
le ihtillıl yapmak ızın hı bao:ını\ 
ge~en hiikftnıet pek azclır. Yuna • 
ııf~tanda Ol('mleketinc lıirt<f.c lılz• 
nıetlcrclc huhınnn Vcnizelo rln. bu 
çe it ihtlliılin lı:ı tn ıydı; en son. 
nı vnktiyle resminin öııünde munı• 
yıı.Julnr:ıl• e\'Uya derece in~ ı:ıka
rılan bu Giritli hnri'> diplomatın, 
lameli i .ka~tığı tçin, mankeni clnr: 
nğacınn ~ekilmisti. 

Irnk da bu çt>~lt ihtilillerin 
memleketidir; l'alnnşnıkm l\lek i · 
g,a ıdır. Şu hirlmç ene i~inde bir 
luı~ d~fa büMnnet silithla ılevrll. 
di. Bir harbiye nazın ~hı!iulda taY" 
:rareye binerken \'1lnı lclu: Ra!:id 
Ali Geylfıni mihYer sir etini ta· 
kip etmek iç?n nyııklnnclı; kııı!l bir 
znmıın mernfol<ete hillıin• olclıı: tu• 
tunnmndı ' 'e lrnctı. 

Osmnıılı de\•riıııle lrıtk lıi1.im 
\ i1iı;retimiz o1duğu zaman clıı muh· 
telif isynnl:ırn tonhnc olmu tur. 
Bekir Sub:ı.,ınm· isJ .ını mr<:lmrdur~ 
Uzun Halil ıle orada i'>ltın etnıis
ti. Sultıın l\l:ıhmut zamnnmda b:r 
SUl•ym:ın Pasa i yanı <la \nrdır. 

Daha gçrilere giclcrt.>ek A"<'nÇ ~\· 
:rap ve t liırn de\'letin• ilk olarn'k 
ihtiliille sarsan hnllt lrnkhlnrdır. 
O •lcvirde lrııldılnr n~fo ızhklu 
meşhurdulnr; Kerbc!U ficin ı on
lıınn er..~ridir. 

Dikkat ediyor rnn ıınuz: Şn 
lıarı•tc, iiç sencdenberi lrakts n· 
hnJnra bPn7.eyen hld~l"1' h~en 
11'.'nıen olmndı: henüz pek uzak o
lnn bir ynban<'ı devlete güvenerek 
onun lehine ihtill\1 çıkantdıtl ı:;ö. 
rülmecli. J.ıftkin Irak ba hn~tıstı\ 
~(ize b:ıttı lUezopotamyanm rin"'~İ 
!ıiyasi ilıtinıslnn ~ besliyor ve 
ç.abul< :ı~ nklnn rlınyor ! 

Kadircan K.AFLI 

Adliye vekili ıitti 
Bir mUddettenberi Dehl'iınlzde ~

Iunan adliye vekllı Huan Menelft"'!Dcl 
oğlu Ankarayıı d!lnmUvtOr. 

l'llc~inlıı her tnrafında l•cııı1i i'>· 
mint" iınfctle lnı.;nnlar Ye hay,·nn. 
la r kin lı:ı" aneler 'Ut·url.:: ~etin· 
ııı tiı3). Eudi t misyonerleri, 
Hinılin he rtnr:ıfınn, 4'ie~·Jann, !'ılı -
ı:-ıra Surj:. el c, Yun:ınil'tnna, Ti be· 
le, <;'ne, Zoğolbtanu, Japonynyu 
gunllerml-.tir. llnl\anlann en lıU. 
~tik hir ılo tunlu. Hatta onbr 11 

l,urhnn cdilır :?erine hi1e ra:t.ı ol· 
nı:ız, çiftçilere bile Yerdiği emir • 
lcr(]c, kuru otlannı ynlrnrlıırken. 
l~iııtlc y:ı ıyan tliri bir h:ıvrnn bu· 
hınup bultmmncl:i,n:ı <llkknt Qtme 
INini tenlıilı .e<1euli. Ihı sebepten 
"Bır:ıhm:ınlar"dnn nefret etmiş, 
8a1iki olmndıi:'I Jınlde budamiyi hi. 
nıaye nltrİıa nlmıstı. 

entarCıin fyi tarnfınclıın yal•alıya. rııablleccklerl hakkındadır. 
~ece m:ısa il il rmı n n ih rn n • e rsane !'!. !!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!:!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!:!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
hayatrnm, menbsını, menşeini 
Tiir•ıli:':<t.e, Türki.,f:ıilıfo, Tiirkleı

Bu Mlm.nm en bü~ ük meziyetle• 
:r:inthn biri<ıi de, ze,'ke bir had, tir 
llu<lnd kabul flıneme!'iydi. Onun 

Umumi meclis 
seçi ı bazırlı111arı 
İstanbul umurnt meclis seçimi b'l • 

zırlıklan bqlıunıftır. İntihap def er. 
lcr1 bu ayın yedf.11lnc kadar ikmal e
dHccektir. 
Kanu~ mucibince nUf'ı.:ıııu ıoo 1;1 .... 

den yukarı yerlerde 100 blnden yul:a. 
nsı için her 25 bine bir aza seçnıı • 
ccktır. 

Ocak kongrelerine dün akşam -ıRn 

it haren başla.ıımıotır. Kongreler bu 
r.yın 27 ajne kadar devam edcect;~lr. 

Bılha.e3a kongrelerde halkın dilekle"'1. 
k yakından meşgul olacaklardır. 

Zengin dilenciler r 
DUn ~.öpril ttzerindc dill!nen 

~ahlo admd:ı bir dilenci yakalan· 
~. ilı.erin~ 241 Ji!"ll bulunmu~· 
tur. 

Buncfan barum Hatice adıntlJ. 
i:.ir .'ell<: • ..,in Jc ü.zerıııdc 83 lira 
6< k.zzııe bu unmu.ştur , 

ıırn"mrla aramnk füzıınilır. 

1) Smiıth, V., Aso'ka, 67, 92. 
2) lbid., 60 
3) Wattel"6: On Y1.1a.n Ohua.ııg's 

J;, 91 Muthu; the nntiquity of 
evdia ... 35. 

Şablr kahvesiz mi 
1Ealaca1' 

DUn şehrimizde perakende kahve 
satan kahvecilerin çoğunda kahv-e '>u

lu:ımamı§tır. İnhisarlar ldareaı, eat:~. 
lan bayilerine vermek Uzere bulun.:'u. 
ğundan pjyıuıaya kahve çıkanlmaııı 

durdurı.ılmu§tur. Kuru kahvecl!er'.n 
verdiği malClmata gllre bu hal UÇ 
gt:.ndcnbert de\·am etm~ktedlr. Yc:::ı 

ııatl§m hafta sonundan evvel ba:lııya. 
mıyacağı, bundan dolayı ıehrln bl: 
hafta kahvesiz kalacağı da e.yrıcs ~~ 
kom ektedir. 

Ticaret odası ikinci reisliği 
Ticaret oduı ikincı reisi lbrah!m 

Kemal Baybora, oda mecli.slnde dc..'l'Z. 

yollan jşletmesjnı temsil etttğt l<:ln 
isU!s ctmlıtlr. Oda meclisinin gele
cek içtlmllfda ikinci reis seçimi .fll. 
pılacaktır. Odıı. ıkincl rrlsllğtnc ıkl'lci 

retı Tekili Nuri Dağ'deten Ye lki.:.::ı 

relıs vekilliğin'! de HUseyln HU9t\U 
.Arsan namzettir 

Pikar harbiye nelarctindeki 
konferanstan •lönilyoı. Arkııdaşa 
\ cygaıı<lm cepheye ~ittij{ini siiy. 
leınişler, Fransız orduları hlr ucu 
\'oj dağlartna dayanmak üzere 
Som nehri ü!zcrindc meni alıyor" 
maş. Fra.n'i12br ı\lman taarnızu 
ya. 'imdi dunlurabilirlcr ya. hiç 
durdnnun:ızbr. Som Uıerhu'Jeki 
köprüler atılmış. Bu haber hiç h~ 
t"llma. gitmedi, Flan<lrdaki ordula. 
rm sonu ne oln<mk! Veygand bıı 
orduyu kurtannak için !llİtnıılc 
doğru yüriimeyer.el• ml? ılerliko•lu 
lnra. inanmak lfizım gelirse hu 
köprüler Veygnndm ı.,ınıandan o. 
hısundan C\"\'el atılmı:1. Acaba 
doğrn mu? 
Ru nl•şnm otele :;:ir<li~im ' 'akit 
lıol<le mUthlo; bir lmbbıt.1ılda knr. 
· ~la.<>tm1, l~Jrikalı bir yahmli, Rel
<;ıkaya inen parasiitciilerle nnı;ıl 
!;arpıstıi;ını nnl:ıto or: 

- Alnıanlnr e,;·e'a hir manken 
iııdiriyorl:.r, tledi, bu mankene do· 
kunmnyn gelmtt., çUıt.üi içi pntla.
~"Icı maddeJerl~ doluı'lur. Rumlnn 
Mnm inen .p::ı..raşUtçüleri tutm~lr 
dır. BPn kendim ıınra~lltrli iil" 
cliirmedlm ama ~ımmıdaJ,;i bir n~ı. 
çika!ının bir pıı.rnşiitr;ü~ii bo~ıı
i;rıınıı gözUmlo ~ördiim, Jlu ftda· 
ınm b~snıd:ı duran tıjr genç kız 
Ahnan ,·nhşeti~en fıaho;e<li;rnr 'e 
Almanlnrm trmkmn ''ımı'ılıtr li . 
~rinde-n g~irdilderini. söylüyor. 

Ilıı ka bir kadın Abnanlann Os• 
tcrliç ista .. yonuııa. uhirlı eker· 
lemeler attığını lla,·e ediyor. Bun. 
lardan bir tanesini yiyen bir ço• 
cu~ oracıı.ta ölil\'ennis. Etrafım· 
duı;.:ilı•r bu hikiiyeye ı~k inanmı· 
:nırlar. Bir gcnf,; kız dn bir knrlrn 
ı:rıınsı:ı: kom\inist ıııırtisl nmunıi 
l.iıtibl Juho lı:ıldonda bir mUnakıı 
":«Yft giric;tile.r. nirİ'!İ ~iinde "eki:1. 
"Bat çalı m:ı.)'I "mli<laran e<'tiyor. 
Ütel<i Juhoya hiicum ediyor. Ve 
"e~er dah:t c;ıkı calışsayılık, ıli• 
ciil·or. hugiin bu haLe ıı:elmczdik.,, 
1 akat ildsi de \lmanlı:ıı·m va.hf)C .. 
ti Uzerindc ittifıı~< edil or. Ye A 1. 
man ordularının f<"rnm;nlan Sah .. 
ra:rıl<ebirc l.a•l:ı.r siirerelderiııı 
~iil itiyor. Fnkat hun" rn ~en 
l·'rıın-.ızl:ınn ;\ al11ız hao;ına sulh 
~ apncnğmı qanmıyorJar. Fransa fi. 
hiııecl'e Jt:ıd~r ÇarJHŞacaktrr. İkisi 
dz f ngilir. U(.aklannı mr.thecfo·nr. 
•;n hafta içinde tnıı;ıliz ıır.nklan· 
nın methi her Franııııın aizmda 

tekrarlanan bir limit ohlu. 
Yanıb:ı5ındaki o<lnda Helr-ilcalı 

muhacirlerin getirdiğt lıir 1'öpe'k 
ur. Sabaha •m<lar havladı durdu. 
Çıt~ambn. 22 mayıs. 
Sabııha doğru uyuyabildim. Si 

nirlerim "er;;i.n. Dokuzda uyan. 
ılım, Bn !!'ece tPhlilH~ i~areti ,·e
rHmeıli. Almanlar herhalcll" l\1Rn5 
ilmonlannıı salclın~·or \'e fnglliı. • 
Fran ız • Beldka orclıısunu esir 
rtmeye u~raşıyorl1tr. Pnris htYt'"' 
•·an kerisimle. Arabıılnr blıtlin 
hıı::triyle her tnrafıı gidip geli
yor. Jilber Rclrikalı rntancla .ları· 
nı Bor<loy:ı ;;önderdi. Kontinnntnl 
otelintıı önü sevahnt n:silmc;ı nt. 
mak istiyı:-nl .. rt~ c!:>lu,. :Ru;.:Un Jor 
revi e,örcliim. Reni görün<'e: 

"Fr.ı:n"3nın ic:i, clccli, orclu.su 
kadıır bozul<.,, O İngJltere:V<' <llht. 
tnck 1 tb·or, Fak:\t Fran<1n mn· 
lrn.mlıımıdırn mtl5n.ade almak çok 
~ii~ bir iş. \'e ::ünlcrce uğrac;md< 
limn. Sonra tngiltereye hangi 

rotdan clönchil«cr.nin de farkrn
ılıı değil. Sen J\lalo biricik y.,1 ıd 
lıi görünii~·or, B~lki de Jel'!ley il· 

<ln 1 yollyle gitm.ek de mllmkltıı 
dlir. J<'a!mt Jersey ada'ı pııraşilt
t-Ulere iyi bir hedeftir. JOrt17 pek 
eııdiseli. Almanların birkaç gtta 
içerisin<le Pnri-;e girıcıcetlni dUtli9 
nliyor. Ben başq bir meseleyi 
dUştinmekle meşgqlllm, Fraaan 
lıUkfımeU ParM terkedene 111Ud\. 
~ etin ark:ısmclan rnı aldeJlm, 
l <fı<sa. İn"İltereye mi döne)'İlll? 

B.i'Lim Ru lıtrı ~önnlye ,::ittim. 
IJıtjynr Piyer heni '"•la kettblller 
ohluJhım için azarlıyor, bir tarar 
ian <la çok neşeli •61'thlmeye uğ. 
rao.:ıyor. Kadınlar boyuna aill)"or 
lar. Onl:ıra lılra.z par.a verdim. Ve 
Poriste krcılınnmak ihtimalim ot· 
ılıı~ıntı da. sö~·tedim. İşte o ftklt 
t:ım nı.:ı.nn.o;iyle fel'J1'dt kopardı. 
lu. Haklan rla \&r, benim Parjır 
lf'n "l'Mlm3.fll onlar İçjn dh7ıuıın 
rnnu clemel•tir. Badn Veygaıuhn 
\•e Rönönon <fonı~1t'rj dine nsıa· 
ran dnha miitcrı:.-ddit, "l>fr ay da
Jıa <lay:mırs:ık hnl'bin yansını b• 
znnınz,, eliyorlar. tıdn iç Jtlzftntl 
s~rıulan öğreniyonurı, Vey~ndm 
ılcm!!<'t 'a7lyctj eok k&tl Jı&.felf 
.Yornıu<ı. Fnkat I?6llo ita demeci11 
hu "e'kilde çıkmaı;ma IUI olınadJ. 
f.ı iç!n bir <'ok , ·erlerlat dellıttrr 
rek ona clshn iyimser bir han 
\"ermi,. (.o.nm YU) 

iı. 
& 
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Şarll capbaılade 
vaziyet 

Sovyet &ile ~bliiıi ekinde Sta• 
lırad'ıu batı şimalinile ş;ddetli 
çarpııpnanın devam ctliAi bit. 

ili)or. 3 Mihver taarruzu püs _ 
hulmüştflr. Preskaya bölıte5inde 
hıanlar taallC ..,e piyıı•le vasıta.<ıile 

lrruz etmişlerdir. 30 hücum ara 
aı tahrip edHmiş, di~erleri de ı:ıe 

tekilmfşlerdir. Alman piyadesi. 
r hasara uiırAmıştır. 
Kotelnlkoyo'nın doğu şimalinde 

.. yet hftcum arabaları birçok Al· 
lsı bGemnlarını püskürterek iki 
hver B!liil1nıil imha etmişlerdir. 
fer kes!mleıröe 400 Alman öldü. 
Ornilştnr. 
Krasnoda'r'ın cenubundn l\lih\'c. 

il taanuzuıt-Oan sonra Sovyetler, 
lıskıln bir nıahalH zaptetınişler • 
~ Almanlara büyük kayıplar ver. 

~-
ProlıNıHinaya bölgesinife neh. 
Keeijftnf qmak için ):aptlıın bir 
~ aklin lrnlmıstır. 

~ cepllesinc!e pusu ku. 
ceteler faaliyetle bı~lurımu5l:lr_ 

Maıolllll gıda 
kıUılmdan b-'1ıattı 

H A BE R -Ak tam Poatr'~ 

. . - ._ - . . . ' ' ' . . . , - . . . 

Cok .:aman, ıöz.ün aatalatına. kapılıru. Süalü cüm..: 
lelerin kulaklarımızda bıraktığı Cılaen.ge kapılarak aü. 
rükleniriz. Söz insanları cok .zaman alclatır. Hele aüalii 
ıözlerin ahengine kapılanlar ve arkaından Biirülıtlenen. 
lar kendilerini acı bir tecrübeye alet olmm görürler. 

Süslü 11öz.lere kapılmak tecrübe6izU!:ten doğar. 
Tecrübeli olmalı, sözleri süıünclen ayırarak, hiaae ka. 
pılmıyarak muhakeme etmelidir. 

Gayet iyi giyinmis buclal.a insanlar ;::ibi. g.ıyet ıyı 
süslcnmis buJal.a fikirlerin de hulumıbileceii um1fıdma. 
malıclır. 

(Bq tarah 1 incldeı) 
se- fazla mal ithali cihetine gi• 
<leeeğini o kadar ummuyoruz. 

MeYcudu serbest bıra.ktJk, gele• 
cck olanlar da şüphesiz aynı fC · 
kilde satılacak. İhtiyaç erbehınrn 
dine geçemiyen "~ kara eller ta· 
rafmcian depo edilen bu mallar, 
itba!Atcının i:ıin zor:ukla getirebil· 
diği ır!ğrtle.rın arkası alındıktan 
sonr:ı bugün sekiz on lira farklı:ı. 
almdığr mağaza.nm hemen koş~n
de aı:ıkgöz alıcılara devre<li ı en k:.· 
ğıt ve mukavvalar, sek:z, on m1sli 
ff.I'kla müstelı:ike arzolunarıı.Jc bin• 
lerle ~:ra, "?Unu ve bunu ıs-ervet sa· 
bibi yapacektrr. 
Keğıt unutmamak litzrm<lL~, ki 

memleketin kü'tUril·e alö.kadar bir 
madde olduğu gibi. devam etmek· 
te olan h~'P ile el(' <·ok vakn· a'i'ı.• 
l.:uı olan mühim bir-maddediı . 1;; 
bu noktalarrlan tctk k ed.iimciı ve 
ona göre en icil karar ve tedhirl<'r 
alınarak kiğıdrn muhtekirler eli
ne ~eçmesine meydan '"trilmcme· 
lidir. 

Hintliıtantlcr bir ıJ tlalta 
tevkil edildi 

Jıte köpek balığı 

Yeni bir Ro'benıon aiteM 

Möı.~·ö Tanıi, ile :Madam ~ı. 
Fransarun, ticaretle geçinen bir~'B. 
llesini teşkil ~ediyorlar. 

20 ilk kanun 1940 da, dük~ 
rınd:ı maJ kalmamı.,. Madam" Ta~i-zr, 
buhali ~riince, kocasına: 

- Bblm için YB'Pılaea.JP;tl:)' .• 
Ralık avlamaktır. Böylece;tiem~r 
nımız doyar, hem de (azlasını,ıss 

hırsın. Diyince Mösyö Tanzi•etter~ 
ni oğuştunnaya başlaırm~. 

Zavallı adam, seceyi u~z 
ı;ıeçirmiş; çünkü bir arkad&Jl~, 
"Riyo,, ısmindeki ıssız adanın ıtl
rnlık olduğunu da haber almış •• • 
Hem ucuzca .. Karısı. balık avbmiııılk 
lan bahsetmiyor mu? İşte, ad&n"in 
etraıfı n d:ı:ki deniz, hep kendilerlCiir. 
olur, istedikleri kadar balık tuta.hı. 
lirler. 

Mösyö Tanzi, <lurur mu'/ Şcfa.k:a 
beraber evden çJkar. Bir lraınayw 
allar., Madrag'a gider. OrJ-dnn da 
yürüyerek Kımelong'a deniz kcıı~. 

rına iner. Bir sandal tutar, :ıdarı 
boylar. Orasını, ı;aatıerce gı:ıer, 

teftiş eder. 

Ayni zamanda Tartaren 

Alfons Dede'nin "Taras.-konlu 



H A B ER - Akıam Postası 

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

a mendi r ••m 
.3. Toplayan: Muzaffer ESEN 

DA~'TON YE HARP 

2 EYLÜL- U 

(Gıızetemlzln birinci ıt 

b:ışlıl• \'nnıudakl tarih çerçe 
lil en·k giinclerecl'k olruyuc 
tlc!lrf mnhl)eti ıuıız- olmıyn 

ıru:ılnn parasız neoroluaur,) 

I~ ve İ§çi arryanlar 

E' SKİ A~:kJJır ço~ Çl'klnıeo tey.lerdi, (~içcğe ,.e kadına dair), 
ı l>onuı:an çiçekler) odh hafta konuşmalanmb da Jat.dlL'1fiı 

gibi, lıl•ll'rinl, ~lı;ekle:-le. el ıo;nretlerUe, birbirlerine b}ldlrirll'rdl. Oesu. 
r<:ttc Jl\Yu k:.ıltLkiLlrı gltıl, öyle birlc,ıp doln~m:ı.ktı\ da pel' &İİ\'llri de 
ğillt'rdl. Ana 'e babalıırmdan korktuklnn gIIJI dadı l:llllalardan, autnl. 
ııelerdtn, Konu kom ud:ın, mahalleliden blle ödlerı patlar, GCV~lilerin" 
lfrırrt ı•derlu.m, guz süzerken, pencereden mektup at.arı.en. ~·olda ç3r. 

1 1791 yı~rnüa Pra:ıı.nyı aliı.k~<l.a~ 
eden milhım mc-sclclerılen bırı!.ı 
lle yeni Fransa hiıkumetiniu bir 
A \l'Up.• harbine attlııı :ıtıL-nama~ı 
nıe e!c<;iydi. nin:c:.• I<'ran nlar 
l'ıral han.:?danmtı. nıenc,up birlmı,: 
ı,i~i ihtiliı.lden l<ork'.lrnk Prnn adan 

ı;inı1e-n kucıkuht.nryorum, bize İngi 1 \ e bu nutuklıır 20 haziran 1792 
liz nna yasa ını '\'eren hUkiınıet . h0ynnınm en ileri gelen sebeple • 
bızi İstanbul hükumeti ~ibi idare ı rindendir. 

* Ortamektep mczunc h 

sene öğretmenlik v11pmış v 
biler: bir genı; kız husuaı .ın 
de ve resmi dajrelerd~ ~alı~ 
if aramaktadır. ( S.A.J rea 
racaUan • 8 

~fıu • ll.n::lar. u:uıtırk·'liıı ~örecekler ıliye tlrtir tJtrerlerdl. 
\!;il> forn.nn dlnlem=-.ı: elerler, Doğru bir söz olmnkıa ~raber, o 

de\irJcrdc, tcrınan dinlt'lmeğe savaşırlar, kuz.u kes111rlerdf. \'ünkı\, 

bU~ Uk ı.orl•J~u '::ınlı, !:>UyUklere saygı ı;österirlerıll, 

H:tlbukı bugun öyle anı ~ a ! .. Bir genç kız, 5e,·glllal ile i tt'dıt• 

J crclP, ~ı>ı.ur...1a, ım:ıhallebltjde, dağda, çnyırdtı, plllljdu, blrahaned .. 
d ıuı ı;clo!lun<ta buıu,uyor, konu~uyor '~ koklaşıJor. Hatt!i anıı. mın 
b:ıb ı.ııının )o.ıı.ında bile." 

f.skl:lcn lcal>ll mlı-ı.lt ki blr genç delikanlı anuma, babııınnn: 
- &n ja la..'1 kızı ı;e\fyorum ! 

' IJiyrblıı.ın . Gene kabil miydi ki, bir genç kı:r; babasına, ıuıaııma: 

- Bt'n fıJAn ki'lyl SC\'lyorum, Onu bnııa nlını:r;. 
Dl~e n~·nk dire l!ı. Allm:ıllııh, göz.lcrlni O)'arlardı bunların .•• ııtmıır. 

gene ı.n; da nkelt te ıııynn ediyÖ~r; ana ve babalarına: 
- Bııakın bu tı:una:. melAikellğl. blı. lle\1!!1Yonıı., evlendirin bizi. 
Sözl~ j yan bayrağmı l:aldırıyorlar. 2'"ereıle 1 e - eskilerin aksi 

ne - balr.ı 'e a.ııalarmın ıöz.lerlnt bunlar oyacak!". 
Bizim ~Ot'ulduğumuz.da {ışıklar, yalnı:r; çiçeklerle. el ı,aretıertle dt:. 

gll. ınendUlcrie de bjrblrlerlne hlslerinl, dert,lerlnl. anuarmı bildirir. 
lerGj. F.flıltun mendil: "1ann e\·ln önünden g~, mektup ,·ereceğim:., 
demekti. l\1',r rneındll :'hayatnn e;enlnd(r!" mıuıaııına. -<.'lirdi. Kırmuı 
mcndllln mauası uydu: ''Senl bUtftn '-arlığnnla. bütün ruhumla sevi 
)Orum, inan bana:., 

1'"r.ıtıki rnendfl: "Dikkat et ı..omııutar görecek,, ) ~il m<'o.dll: 
'"'1cktubu•ı.un cevabını bekliyonım. ne uman göndereceksin!,,, ma'l.i 
meııdıl: "t\ctlerllytm, ıdırab ıçtnde kıvranıyorum. Pl'k Vl'faıııuın , 
Beyaz men.Sil: :'Seni seviyorum., kenarlan YC311 mendil: "::>ana dalırı::o 

sadık kııl:ıc:ıj:,'Ull, söz. veriyorum.,, Kenarlaı:ı aan mendil: "Blr iki gü.ıı. 
ıllir basta un, bunun ıı;In ~ıl<amadrm., Pf"mbe mf'ndll: "Bütün Umidjm 
ende!., Kt•ıınrlan m':lr mendll: ':Pek h~uma gidiyorsun, Jtenarları 

ııembe ro~ncııı: "S<'nslz 3'aşryn.mıyorum., Mendil aalla.m:ık: "Peki, dedi. 
ğln \Jl~.m:,. kenarlan mavi mendil: :•Sensiz. mesut olnmıyM'a~an:. 

mendili flJinOJmdnn tu1,P göstermek: "Bu akııam bekllyonım,, maııa. 
Jarına ı,:clirtıı. 

Şlmd•lcrac böyle ~yler yok, 5CVgllller birbirlerine hislerini JDQn. 

dlllc bildfrlp kOnU&JDQ'Orlar. Çünkü böyle eeylere hacet kalmadı, mU. 
bnttlllerln hepsi bayrak açtılar: 

Sildikçe zehirler e.kıtır beru!tn o mendil, 
Göz yaşlıınmı tutmak için ruhumu gel sil! 

Saatte 135 kilometre 
Şimdiye Qmdu, en ~ratli uçan 

kuşlınn, ilmrta.l, krrlangıç, &ıh'll"Clk 
ku.slan olduğu zannedili3wdu. 
Bunlar, ss.-ıttc 45 kiloiınctrc uçabi· 
liyor. 

Sryyah gih·ercinler, saatte 72 
kekl]<ler ise 80 !kilometre uçuyor
lnr. Bun'n.rda.n f~l.a. da, 95 kilo
metre :ile doğanlsr geliyor. Böytc 
i'cen rekor. doğan1arda değildl:'; 
çünkü yabani ördekler, l'.3.8.tte 135 
'kilometre uçabil'iyorlar. Uı.;u.'l me• 
E.:ı.f e lıcr a.şt:ı:kian zam an ise, v asa.· 
ti olarak, !'an.tte 122 ~~etre gi· 
dcbiliyorln.r. •• . ~ 

Balin" balıklan ile 
denizaltılar 

Tnhtclba:hirleri n dnlma k:ıbilir· 
t i, binkaç sene CYvelki tecrf.heJere 
söre 114 melrcye :karlardı. B:ızı ma 
hir dalğı~l:ır ise. denizde, 150, 150 
metre dcrinliik kadar inebiliyor • 
Jar. Dnha !cızla derinliğe ist', Hl3,! 
de merikalı profe.~ör Yil:ram Be. 
cb'in vücudc gctirdi~i "Bntisfer,, 
indirild>ilmişli. Bunun varalıildii;i 

derinlik !>OG mMre idi. 
Halhu ld. Balina balıkları ıleııtz 

de, coı daha fnzl:ı <lcrinc inchili· 
yorlarmış. 

Groftnhınrl <'lrırfıhcla yapılan tel 
kiklertlc, 100 ton aijırlı~ındnki B:ıiİ 

Ümit bu telgmıfı olmyııp hu ciun 
Jcyc ;;clmcc dUşUndtl: 

Btın!' da n)·m mu:ımele ·i yapı
) Or. 

On ~Un ktdar t1onra Snhrl rek 
lıir r,'ın ihinüiye doğrn hiç h.~le
nilmc{liği bir z:unanı!ıı. Burs:ırn 
ulıı:tü 'e h~men ertesi ~ii ı ıfonize 
Bf'llmnlı: li:oere harel<t't ecle<'ckti. 

ı-:otrıı.,.:ı oturul<ıc.'\~! ~aman Ke· 
mal Pcl in lıliylık oğlu ~abri bli -
ym Jerin nmsm.:ı ı.nrı tı. A;:rzmın 
ı;izgilcri gcrüni<:, ellerini n~ıı ııtn 
n trrırc;tJ, GlBcreı.: 

- Dıı.yı, ı1 ~i. bir ~Un bana ne 
vıuı:letm~tin bilir mlııin? 

- Ne bileyinl .'lt.\nI!"l! 

- Ilöyk! ~y olur mu dayı:' ifa 
ni si7.e ı.on geldiğim 'nltıt ~nn 
'"<layı bjr hediye \ 'ennek i ti.} onını 
ıuıı:ı ne n.!.ııynn bilmiyorum·' dc-
11111 tiın de ... 

- E. •• sonrn? .• 
- Sen de bn.nv. lıir roır.et nl, n• 

rı>a ko~M bir ~y oh;ım dcuu ... 
mij, IUifdin? 

S&.bri t.öyi.e bir )mnuflluı~·r hntır 
1ftmrynrdq, ma:un~filı '.'OGü~"\ın ha • 
tm'1J kmnadı: 
-~J~~ 

LAEDnt 

nalar, denizde 1500 metnı}e kadar 
inehiliyorJarmıs. 

Proff'sör Becb'in "fiafü;fer .. ı 

l metre 40 santi mkutnında idi. Bu 
tetkik odası, 906 metre clerinlilje 
inince. 8 milyon kilo laz~·ika ma· 
ruz "nl:ıcn#ı kolayca anleşılıır. Bali. 
n<&, işte bu .kadar tazyika dnyanabi
li ·or. 

Halbu ki, yine Balina gibi c·iğer. 

Jeri olan insan, üzerinde ıtalğıç el· 
bisesi bulunm:ızsa, ancak 1:! metro 
ye kadar inebilir. 

Sığınak yapılırken 

Hazer ~ia sahilinde, Da.klı 
yakmlannda s:ığ:ınnk yapılıyormuş. 
Kürekk-.r, gmi§ b'.r hayvanat rne -
zarlığmt meydana l]tkarmı.s. 

Alimlerin tahminlerine göre, bu 
radn, vaktiyle bir yeraltı zift ı;ö· 
:u ~.Zift de yı.;.mll§akmr~. Et• 
raftan ,gelen hay,·anlar, fa.riund3. 
c-lmıyarr.k ibu göle düşUyor, bo • 
ğuluyonnuş. 

Zift, sonrnla.n, katı.laşnu§ ve için 
deki hayvanları, olduklan gibi, 
miJkcmmel b:r hafcle muhafaza et
miş, 

Bura.da. Mamut ,arı;lan, deve, U· 
yı, Orurt Ye'.>a·re iskel-etlerl ile ne 
gibi ~yler .,ıduğu bilinmin:ı b"r 
t.llkı:m h:ı.yvan iskcl.et!cri d~ \"ll.?' • 

ınış. 

- ıste ben de ~ana o rouıtj al
dmı, Ilak i5te... Ro:zet göğsüıulcl<i 
minimini ro:ett.e-n dalın ızüıeı de
ğil mi? 

Satiri, ktiçük çoCllb'11 kur.ek hl n ~ 
rak rcn~tiııi, iliğine tnkıwısma izin 
,·erdi 'e sonra bu koe:ı:-uan roz:?tc 
ba~mra.k ı:;-üld li: 

- Gnliba yoldan ~~'ip ~eı:cn:c· 
riıı bnsını ilön<'li.irüı> h:ınn Imlana· 
ı.uu istJl·orsnn. 

- E,·et ... 
Birnz ötede t~m it hit:hir kelime. 

-.ö~·Jemecl:n lm JıfıcU•cyi c!t:r'ni :ısa 
tiyct1

" sılmrnk hft1n~·ol'l'l\'. O <b 
lıir&-: t.-:rkıık \'e mah<'llP hi- e<ılr:: 

- n~n de ()eıli, \'r im i~in ı;ok 
e\\chlen bir ro1.et nlıı> r~1amı~
tım. 

Sesinde I·er c.mclini kaybctmi9 
<>lon!arm sesine benı1ye;ı u:ı:rntU· 
Hı, mnzı:ı.rln Jıir titreyiş rnrdı. 

J(fil:'Ük Sabri :ı.tr•n .. nlt: 
- Dah11. cv,·el ıl:nTnnnu:.!ıyrlm, 

diye lınylardr ... ynyn l<P.ldm ... 
- Bi.Imivordurn •• beJc'i~·ordum. 
t1rnit cUmlcsini bitirmedi Ye rı.e' i 

hetded1iini kim"'e ıtlll•ynmaclı. · 
- ~nrn.. •• Sonr::ı. ben onun ye. 
~ 

kıı~mış Alma.nynya sığmııuştı. 

Bunlıır A' ıısturnl~·a~ ı Prn..,yayı 

l'rnnsn aleyhine lu~lurtıp duruyor 
Jardı. ltlaksatlan Fransız ihtilal!ni 
doğn.rl<e..-, oldüm1ek, kıratın mut" 
lak hakimiyetini yeniden ~mrm:ıl< 
'e bu sayede J;endi menfnatlcrinl 
korwnnktı. 1ngilt~r~de Jl'rııns:ının 
siyaset.inden pel• mcmırnn dej:,-i\di. 
l'r:ınsrı ilıtiliılinin Be!çika), Hol. 
land.:ı~, :ıracaf,•ını dü,Unii~ or ,.e 
bu il•i memlcket.i ist!la ellen Frnn· 
&ız hükfımetinln Ma::ı5 kıyılanndan 
İn"ilter~) j tehdit edebileceğini 
lıe<.aph~·ordu. 

?tlantauım bir hükfunette hnrp 
\'c sulh i,terini de,·let ılüsiınür, 
lıiıltfunet ct.rnfındn bi.rle,_en halk 
\'eril~< liarsrl:ın emniyeti~ hek· 
ier. I~e.knt ihtilal uunanlnrmda İ5 
lıi.iyle değildir. Herkes kendi fik. 
rini.. yürüm~ini ister. Ve kendi 
fikrine uygun olan büyülderin et" 
r.tfrnda. tophuur. 

Fr:ınssda herkes bütün ..\\ nıpn• 
ıını bir gün birlik olarak Frl\ll ııy.ı 
~aldıracai,'lm bili ordu. Hcrkeı;İn 
dii~ündilğü mesel" bu salılınşı 
lı~klemeli miydi, ~·c!<11n rniitCC'.!\
'i:tden d:ıha. C\''\'el da vrnnanılt on -
l:ırın üzerine mi yüri.imcliy<li~ t:;te 
:Fran n bu nc':Hnda bir türlil itti
fak edemiyordu. Robe.c;pi~·er har -
bin fliddctle o.leyhtnnydı. Rriı-o 
harpsiz geı;e<'.c!c bir :ı:ıtin bile ih · 
tiliil hesııbına boşunıı. g~irilmlş 
oinc:ığını söylüyordu. Da.ntOn bu 
i-:te de itid:ı.lini mnbafnr.ı. ediyol"" 
ıhı. Harpten korimıuyordo, fakat 
hükUınetin hnrbederken, h"rp m
nıretlPrini i!ıe...ri sfirer<'k Fronsız 
milletinin henüz pcl' yfflti o'8.n 
hUrıiyctinl elinden nl:ı.cağmdan 
ürküyordu. 
Dımton harp :ncselesine daiı u· 

c\.l;ncü bü~"iik s~yasi fikrini 16 bi
rjnrikiinan 1791 de yine Jakoben. 
lcr Mübilnclc !Wyledi. 

Dnntonun tarih b:ıkımmdar. k(i9 
1 li bir hu~-u ''nrü:: Nııtııklannı 
en elden hnnrlıı.rruız, hıuırlıııkc;17 

wyler. nin:ıenn lcylı b:ıgiin R-0"' 
lıespiyP.rin bütün nut!lldnnnm asıl 
mctin!eri e imizde mewut olıluğu 
lıalt'te l>nntonun nntuklnnndan 
~alnız o znmo.n çıkmıs gn.7.etc ü. 
tunlıırmlf.a lcılnn ~rı;alnr \ıtrdır. 

Tnbii bu tarih bsh.-ımmılan mühim 
bir 7fynndır . 

Onun içindir l•i bu mühim ntl"' 
t ul\tnn bu,!;iln ellmizrlc yalnız '!U 
ııar~."tlar Yar: 

- lfarbcdecek miyiz ctmiye. 
l'~t miyiz? Bu un.le r~vnp Yer· 
ıııel< l;o~uy. Harp honılnnı. muhoJ. ... 
kal; çnlac:ıktll'. Frn:ıs:ıyı lmrt.ar:ın 
lılırriyctin knbredici eli A\-nıpa. 
dnl'i müstebit Jıtlklimd:ırJan lılrer 
birer <lc,·irecehtir. Fl\ket bcnr.e 
rıı.~sele bu değildir. Bence mesele 
ne znmnn hnrhedeceğimizi bi1m<'k'i 
tir. Her 5c\'İ ö~iip biı;tikten meviı:ii 
ınizi iyir.c I:nr:ı.~1:-ı!'ltırihktıv.ı Ye br.• 
IHısus h:ır"" tnrnft,'\r ı;rllriinen Jıii. 

1.iımetin ni~~n muhnrehe istediği· 
nj dü~Untlül.t~n "Onr;ı l<nrar \'er • 
meli~·b. Hükfımetin hnrp lsteyi. 

etın:ck i~tiyor ıannı~<la!ım. Bu 20 haziran l 792 günU «!liltlı 
ıhl~iln<'e ıle göı.~rlmlr.ı dort n~a. • hirJ.."8.ç bin Parisli snr:-ıya doğm 
lrm. Ben harp tar:ıftnrıyım, Fraıı. yürüdü, l\luhafızlann lmr9ı koy · Aldıı ınız: 
asa. harbin llz:un olduğunu Fran~ maıııııa rAğmen sarava girdi ıu-
Hll·ı bir harbin kurtaraca~nr hi.. ralla lionubtu kırcİı kork~ttu (Ate~ 61 (A.G.) <E 
liyorum, fnka.t harbe ba,ıamadan milletin ktralı İ•içıe to.a\·ılıi~mı 011 : (Dokumacı) (Fenı (Hol!\ 
once b:u-pte-~ s:ı':immak. için. irabe: lnttr; sonra millet 0 ;l'<'lisine 1m" I Serbest) (L!le 11 l <M 
den her ~~·ı y~~rnalt .1!\ter11, Ba dar gitti, meclisten e:.ki lmbinenin (kısmet) (Klmı (S. A. 'E:. 
husus h:ırp teklıfı hükumetten ~.f!"' teknı.r iktidar ID!!\klinc getirilme· 1 
lrcek ornl"1ia. bini istedi \'e istediğini yaptı. 

Bi.\tün Fr11n.,nnın istediği ,.e Bu isyaa J O nğustos isyanmml " •. : Ş LJ N o ~ 
bel<!c<1i~i harp ba5hldr. Fakat ~afağıclır. 20 haziran olmasa~ dı / _ 
Prans.'\ için çok kötii he.~!adı. 10 ağustGS clol:'lllıyacnlttı. "~~ B LJ N o / \ 
Harp l"nın a. için fena ı;itme)·e " r-

Danton 10 ağustos isrıı.nıncla " 
~::~~~~~":'\ ~::~~~ ~~~!~~ ~~a~~ nıü!lewik olduğunu itlınftnıı tC· ~-------~-
uıkln. Danton artık hiç bir ~y- kiomcz. FnJmt 20 haziran i yanını Mister Bevin ve ikin 

hazırladığını inkiır e<Ler. Nutuk
ılen Jiorkm~ılan a<'f.<tan nı;rğl\ kı-
rnh <la s:ırn~·ı <la hatta l..nfııyeti la.nnın birisinde:,, ben 20 nğu tos 1ngilız iş nazırı Misi 
de teni.ide ro.,fach Ilu tenkitler i,,~·aıunı h:ızırlanıaclım. der, Jıattn fcvin Pııııt:puldc Galli 

Haber 'in bulmacası 
9 , 2 3 4 5 '9 1 8 9 to 11 

• .......-t--+--+--t-t--+--+--+--t~ 
ı 1---t-'T-+--tıı 
3 .._....,.._+-,. 

1--+--lılı• 
lj 

• Soldan !a9a: 

1 - nir cins muharrir (iki kr.· 
lıme), 2 - ~1üsa.1de kopararak 
(iki kelime), 3 - lstemiycrck ,.e 
sureta "1ir emir. bir sinir hnstalığı, 
4 - Telefonda kullanılan bir kch• 
me, ec;ki ~fısır Flra\'unlarında11, 

i> - Alfabede ıbir harfin okunuşu, 
Kafkasyalı Türk, 6 - Mahkeme. 
<len alınır, çiçek, 7 - Harple ele 
geçirilen eşva, bir renk, fi - Çift 
olmaklık, katoliklerin ruhani reisi, 
!1 - Dir emir, 10 - Arkadaş. Ar· 
rikada ıbir milstemJeke 11 - Al·, .. 
mel, inilti. 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Hacı olan (iki kelime), 2 -
\'ürurlıınu ortadan k;ıLdırma, bir 
renk, meşguliyetin tersi, 3 - Dir 
r.lçfı, yokuşun nksi, 4 - Hirdenb • 
re, sakat, aH::ılıcde bir hnrfin okt·
ııuşu, 5 - Hayret edatı. en çok, Z;l· 

manın kı~ımlarındıın, 6 - Kalbııı• 

rlan geçirmemek. bir emrin kr,,i, 
7 - Yozrn:ık mastarından hır fii:, 
nlfııhcctc bir harrin okı..nuşı.ı, 8 -
Güzel sıınat. caftı~nt:ı Y<t~ılalarıncl.ın 
\'unnnislanda bır şehir, 9 - Snhıs, 
rlünyanın biiyü;. şchirlerındcıı, 

10 - Se:ı;in dönüp E(elmesi, elin 
lıcmik:ı;iz ku mı, bir emrin tersi, 
11 -t,Çil~ôe ~örünen hayal. 

Dünkv bulmacamızın halli: 

1 - Fujiyama, !Jk, 2 - .~filcr, 
l\'a:i, 3 - Xal, Mmr. /., ~ - iken. 
Kalaro, S - C, Tapor, Sc. 6 -
fk, llaı•acıvu, 7 - l/a:ira11, r::. 
R - Alıld, ,\', Un, 9 - Nif, Kı:an. 
F, 10 - llnr;n, Adrwıa, 11 - De.fi. 
nrler, Ni. 

istemedim bile. Çilnkü ben yu hı:'l: 
rue. nı isyanlnra taraftarım.,, 

20 hazir:ındn ilühfan:ın ,.c ı.ara 
ya kadar giren hnllc Snrnlı t:ıhtrn. 

dan indirebilirdi, fakat bö~·lc bir 
ı;;ey yapmadı, tünltti temiz yürek· 
li falıat korkak kıralını hala sevi· 
)ordu. lhraJm Pransndan lıaça. 
rak yabancı toprakl:ırn sığı.rmmk 
i<ıtemesi bu ~vğiyi ycf.> {'dememi~~ 
ti lblk kıralı m:ızur giirliyor, "ne 
):tp~m diyordu, etrafınclnkllcre 

uydu,,. 
Fransız milletinin ktrnll:ırmn 

elan bu clerin se,·;;i ... ini Pari<;e doğ 
nı zaferle );irüyen A' u turyn \'e 
Prusya orduları başkomutanı m."l· 
re~al Dö Bronsvil•in bir bcynnua· 
me-.inl kökünden silme) e ltifi ~el. 
ıli. 

rtlareş:ıl Fr.ı.nsızlarn. hitnp cttl--
ği ho bay:ınnamecıinde: "Kırnlın 
hiı· kılına hile zlv:uı gclccc':c o1ıır. 
"a bund!ln bütlin Frnno;ız mıJiet ini 
mesul tutacağım" ıliyordu, • 

1 Bu bayan.-ıame tmnlin dUşman· 
lannın aradılilan fırsattı. Onun 
i~in l-:ı':tn Danton olm:ıl< iizcre 20 
ağustos İ<ıTiınmı hazırlndıl:ır. 

10 AGUSTOS İSYANI VE 
DAXTO:.\. 

10 Ağustos 1792 Frnnstt lıUyuı< 
;htilalinin dönüm nokto..sıdrr. 

9 Ağustoc:u 10 Ağustosa Jıağlı. 
yan ~e kımlm sarayında bir zi· 
ynfd '':ırclı. Sabahlara ı,aclo.ı · ii • 
ıen bir z.iynfet~ Şafnğm ilk ay<lın. 
lıklan ufkun siy:ıh perıleslni ),rt· 
tnrlt4Il lG ner Lüinin kız.k:ı.rde i 
Maıfam E1iı:nb:?t urlrn uz gecen bir 

1 ~ecenin ~·o~nluğunu Ağuc;toı; sa· 
hahmm serin hn\'a.sı ile yı~mmai< 
için bir ~ncere nçtr. Ye bir kol • 
tuMn yor~n uyuJ.:I:y:ın kıralf~.e 
l\fari Antm·ancti ı;ağrnJı: 

- Gel hem,irem, hak s:ıbah ne 
J,nrlnr gUzcl ! 

Kıral1?1 kızkardec;i ve !m-aliçe 
ı:nrayın a~ıl< pcn~·cresim1cn Parisin 
~ii7~1 5&b!ıh semn mdn IuralJığııı 
~n gününü el5.mladılar. 

16 nt"I J,üj oturdu~u kolhıl•tnn 
knlktr, gerlnrlj \'c: ' 1U(;n u~ıumıya 
~idlyorwn" dedi, \'e dai:-eıoine çe
J<ildi. 

O gece Danton da uyıımnmı~tr. 
Fnkat geccvi bir zi\'afet ofnıcmm 
hıı ·mda g.~irmi" değildi. Dir ıhtiR 
1iıl rtUrJbunun ortns1n<!a snbnhfa . 
ruıştı. 

(f)rı,amı ıınr) 

r.ıeJelcrıne ~ umruklarınt 

bir nutuk söl ledi. Erncsı 1 
glliz ışcileriııin C'Jk clikkB 
dikleri hatiplerd 0 n birısl. 

işçi iş nnzırını dinlerken 
nıüzisini diişüniır. Ernesı 

)&in Bristoldcsulçü çıra 

Rlılmış, sonra rıhlımtür 

ı.ı;tıynlıı yapmJştı. Ri\'ayet 
Çörcili hic sevmezmiş. 
L ., n len lıo 1 rım um 
ter Bc\·lnin çalışıııas:, fn 
çi n cok kh·melll olduğı· 
nazırından vnzı:ecmfvonn 

Mister Bevin nu•kunc' 
ÖylemloiUt ' 

'Boru ,.e trampet r:a, 
ı!dnci cephenin acılmasın1 
ler, memlekette o;akınmak 
mlz bir hava ya-alorak t 
p:ırç:ı!ayorlrır. S-:ıvyeller 

dost geçinenlerin bu yclC 
! Herine ; : surelle muk~ 

ccAim: Böyle bir hareke 
flklerımi:~e kar ı belki hl 
dır, fakat bııg[inkü \':ızlye 

sında elimizden gelen bi 
hundan ibaret dei?ildlr., 

lnglliz iş nozırı bu s5z 
nelı<'eyi çı':armıştır: 

"Ban:ı ikiııci cephede 
meyiniz. IIü1.t'.'ımetin fstit, 
çoğalması hususunda varr' 
nlz. İçcrsindc ) aşadı!;;mız 
hayati bir ehemmiyeti va, 

Vaşingtond:ın gelen bi 
da Amerika nskerl şerı~riı 
leasını hfilasa ederek Usı 
nin fıkrınl sa~lamlaştırnu 

"Bugiin Birle~ik millet 
sa/;lam ümidi dli~manın d 
nayi merkezlerini şlddellı 

dıın:ın elmPktlr.,, 
En lıill ük lırırp istikraz 

kada kabul edildi: 
Hi'ılün dünya p:ırlômcnto 

yeni bir rekor kırıldı: 1 

sterlin liralık son dalıili 
hakkındaki kıınıın lng!liz r 
lo unda 7 dakika içcrsinı 
edilmiştir. 

1nsıliz p:ırl:'ımcnlosunu 
rcllc kabul et llği harp isti 
nın ~ekunıı J!l39 F.ylıilünd 
lfı milyar 50 milyon lnsilb 
sına ük.;elnılştir. 

Bir mebus bıı mfina.ı;et 
hcs:ılıı ) :ıpmıştır: 
s rfedirorıız. Hu paranın 

- I>ııl:ik'ldıı 10000 lr.ııil 
~<'kseni fc\·kalı'ide bülç<'deı 
)Or, ;>li7.dc yirmisi de harp 
razJ:ırıııdaıı öricniyor. 

-53. Nakleden: Mazaller ESEN 

Bunun ilzerine Omlt S:ıbriyc ı.o
kvldu. bect"rildi \'e ~ri pnrmnı,ın· 
Ti)'1e jljğe lcend:sinfn n!clti'.tf rozrti 
ta':-ıtı. n~. urir. miııic'l<, on ıJrrt• 
r:e t:iiz·l bir <lli~me i<ll. 

Sahri, ~nltin ve bll"İt bir scs!c 
kıo.ııı. bir ce,·ap \'erdi: 

taldp eti i. Bu gülü biraz 
~orgun, d.ıhn oğır fakat J: 
mesut bir k:\lıknba lıU. Kı 
hır ~:ıri bir ucu':ln bütün ı 
hil .. rc ıılnstı. IJerl<es gUI. 
li C>malin h!ırN özür diler g 
eesle: 

tiroit, bu )iil:scklen ilü.n edilen 
:ıl<ra.bnlrk ha!üana mu'rlate1.e et • 
mc.di. sustu. 

Sabri merakfa 1\mide baktı. Ili· 
raz cvl'el nur nya. ~c!cliği 'nkit 
c•tmfmı :ı.1Jp .. hı:-ı; ~eldin'' eli) en • 
lel' ıırıı.srn<ta onu ar:ımı ''c biraz 
henarda solgun bir çehrede p:ı.rlı • 
l :ın ~tc51i (. i göz halinde görmü5· 
tü. 

Bu b:ı.kı kıı~ısm<la. Sabri '1U ün· 
milıztli: 

- Ne kıuJ:ı.r muztnrip bir s\nın
~r nır. İnsanın zayıf':ımrş diyeeefü 
~eliyor. 

Onu kar!iı şefkatli Jınre'kct ede • 
Tele Yakacıkta. onu a -;ıarken ~ör • 
•lilf~li :ı:n.m:ı'I J<alb:.ıt • nran ln. Iuuıı; 
lılı"nrm te-rirj•.., 'll<h -:, bu gönül 
J;ub~--sini t:ı.mir ihtiyacını cluymuş· 
ta, 

Sabri, bu l!(l!~n ~eJıreden gözle· 
rini ayınp ~ilk ~ğa ~-ap ver 

ıti: 

Sen, )'eğenimsin, bu lloğru, 
~ nlnıı şunu rln unatnıa, hen tlmi· 
ilin clo \:ısislyim. 

l\ilçlik Sabri inat .etti: 
- Ben "enin yakın akrnbannn. 
Sabri: 
- Bun3 lüm~enin bir . ~Y iledi• 

fö ~ole .'tt\'nım, dedi. Fal<ııt erkek 
le-r cl!lim:ı :ı.·erlerini kıı.clınlnra ''er
mcğe nı~cb:ır<lur. Bin:ı.ennleyh bu· 
~ün ~<le sıranı tlmiıl~ bırol:ıı.cnı.. 
nı. Onun ,·erc<'cği rozeti hu nk. 

a:ı.m.. senıııl:lni d~ ynrm ta!<::cn • 
~ım .. ivi rni? 

- Denim rozetimi yarın ,·atml\ 
tcumnnct~ eıfeccğin r.am!\n tal•ll<'Rk 
tıın de;;.11 ıni ~ 

- E\·et .. e\ et .. O koca ro-zetle 
beni bir :ımira.l sruuıcnldo.r. 

Çorıık 1tmfde dönerek: 
- Hnyd! enin d<' rl ;\'1Tlla tıJr 

rozet tallms.na Wn ':uiyoraas. 

- Tc ekkUr ederirı ~o<'ııi'.,-ıtm, 
(~di. 

tlmlt, sim<'li "Ofradn nrnhınnı.'lıı. 
hirlmç stn"lih tı"rcr l'fl' fnrlu bu • 
lıınan Perte\'lc Cemilin arnıııncfa 
t'tunnu , ~Ulüp üylü~·or<lu. Gözle-• 
ri hll1' p:ırbktı. Fn4nt ı:ehreo;i.nile· 
ki solıttınluğun yerine hir penbtılilt 
ı:"rmio;tl. 

~"bri, onu simc1• J1€~ı neıoeli. iten. 
c"ıio;iyle l·:ısıt <'O<.'Uldıır :ırnsınrfa J!Ö· 
ı ilnce nıhııncln. c' eme bt'n:•.~r hafif 
1ıir r:ı1ı ı'lııvn~nıı; , ... lcpıuı; hem dine· 

Ha rır, hnyrr, al<l~nmı ım, 

din• dü UnmU<ıtU. Hiç <le za~ıfln. • 
rııanuo; pel< M<ıeli bir ı;;imnsı \'r.r .. . 
nemin bnnn. öyic ~c1mi<> olat'ak .. . 
Een, duyduğum ne(lamct ''e mcr
Jı:ımct hf le-rfne knlb1mi nC'mr~ ol • 
mııl< kin pek huıtnla bir ııı1nmrm. 

E\'\'~1! ti7., tıerMık, pürtl7.sllz bir 
":ıhkılm kcızıtn. Bunu Kemalin için 
don gelen .uıimt bir kahkahası 

- Görüyorc;urıuz ya Sabri, ~ 
mz, burada ne kadar neıeli) 
Hatta çılgrnra bir C\'İncimiı; 
elenebilir. 

Ilnyan Naime de ilih·e etti: 
- Bütlin yeisleri, elemleri, ı 

cliı;ıeleri hep t .. tsnbulrltı hıra~ 
Uurallıı nıe ... ut, ya Rmakto.n me 
ııun bir öm!~ silriiyorııı. 

Cemil masanın ti nhUr ocun<l 
lmğırdr: 

- Hahı<'ığmı, Umide yann ~ 
1imle bernber ~elmesi itin izin 1 
rec-cl• m: iniz Sabriye ele yah·f 
rız. o füı izin ''erir: olmaz mıf 
Ba~·un Xalme rc\'ap \'ereli: 
- İzin ' 'ermek henden ev\ 

Uny Snbrinin lın.kkıclrr, Eğer o jf 
vcrl~e, be;,im mü•aade etmd 
llıznm l;ııl.-nn7.. Fakat CmjcJift •I 
.,inin böyle lıir izin vermirecelti 
deu eminim. 
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Jlopl ordum .,. Mfu Tebrlze c;e., t.ae cekbldl. Preaa Oüek 1GD slDJtt. 
tıı. Aııerlla.Jca11111 ea we.rlmll vUAye•. de cell 9911ama lmpdmTf, eMD rtls
lerlada biri olu Herap bar.ne sklal'daa nem kapamta .,...._..._ 
ytirUıuüttta. Oaa: 
A&el'~)caa beyi ÖZbek tellp dD'- .. _ Aklnlfaa ..... yda eli nnmı!,, 

möıtlL Demek My\Ul 1llr teclMnldllı ow. 
- 8a aefer pJUıa taJ1t Ye t;aemua dll. 

elden ctdeeek. 8eUm, llerapaıa Moeotıar taraf& 
Diye kederleal)'onla.. tlaa varpna utra4Jttaı IOrMktt• 

Bartın Umanma ballı 28 rtlPun 
tonluk S1NOP motörtınUn .IOD Bu.. 
gu aeferlnden avdetılld• geçlt"t'ıl. 

lhniz kasuJ netlculııde bu mot~ u 
fardım edip ba~kdan ııurtardr~mı 
iddia ederek kurtarma llcretı taıe_ç 

eden Şile ıtmanma ballı 21 tor. uk 
Yılmaz motörU ..ııtbt ve kaptan: lle 
Sinop motlSrU ve kaptanı aralarıuctı. 

tıahaddOa eden kurtatma !lcretlle (;•· 
rame paylarmm tefriki tbtill!uuL 
ballt mmtaka Llma rela ınua\1nt Hay 
rettin Karaulan. Kaptan v. anra. 
tısr Klmfl Onıüt ve Avukat B:mrıı ... 
11\!ı Oltaydan pıtırekkep baluım ve 
dıq>&Çcılar heyettna tevdı edlJmlf ol· 
oujıuıdan yUlde allkacıar olanlann 
H Eylül lM~ Puartelli stınll ıı:r.at 
11 de Galatada Kertebanl 10katı Ke. 
teli Hürriyet Hanı 8.7 numaralı ya 
mhanede yaprlacak tetklkatt• lla-ı• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 

Blrkae ctıa ... ,. Tebrlze feaa b~ ..._,.. korka Ye MJellUI ~· iCABINDA GUNDE3KAŞE AJ;INABll.:IR 
berler plmete bafllldl: tike..,._ eald ~ lıll' • 

bulunmalan )'tlk acente.t Umdal ve olmak Oserw U&n olunur. (4098-t) 

1 
gemi mo.tecirl l>oyçeJevante Lfnyeye 1 · 
t ebllt edildikten bqka UçUncU ıaıın.. Hakem Bak.. llaUm 
lar baklanda teblll makamma kalt.ııı llAmll oacaı B. Karwlu il. Olt6J 

,.Herap. mosollar tarafadıln ... denlılre aybetmete 1ıe1hl'Ultl' • 
u.ra edildi... Sellm Mi* efeadl9lae d811mnkbıtt. 

Ba uber bu yddmm slbl preaa °'-ı ta dlter mllnller. sn.I yar ... ~
klda 1"lttln maneYIJ&&au ..,....,ti. yor Ye apaas ..._ acauyonla. 

- flmdJ ae ya ....... 8ellm 1' 'a- Ya ................ (AJdmt) Teb. 
Dlyeıelc, wslrtaln zeklamdaa ve rtu de pllnef .. ,. ' -------------------------

ka:.illyet,llldeD yardım umu;yoNa. O ..... Selialhl MU .ı. olaalL. 
Merap mııbaaara•ımda (Aldnat> ti~ 

lıtanbul haYa mıntaka depo imirlitinden: 
Azerbayeaahlardaa esir aldltr mtl1I • Şllplae yok ki, llll lnb(ıta llelladn 
Wmanlara mosal elM.ııe•I &lıdlrerek bqı lıopudM&ktl. 

J - ~~ metN miİr&bc 115 :80X2, 8X400 Cm. ebadmda breate puatltkla 
ıatm alınacaklır. 

1911re Ucum etttr170.r ve .........,... Sellm ilana IOlr 171 ~ 
at&mek llltemlJeD veya IWI .... • korlaalo IJltbmllerl ,._. O.. 
mtafDmenJan W">'or4a. Ba lllll'Pf. beke aomü aeye yanı.rdlf 

2 - Pu.vl:k a.t.H2 tarthlnde aaıı gUntı saat 1' te Yenlpoetane kaıyı. 
amda büyük Kınacıyan ban ikinci kat No. 9.10 da bava 1&tmaıma komla. 
ylMlunda yapllacaktır. 

le yedi ... eoara (llerap) telltl OJ8111 teülrleraim*t•ftmopl 
.... cı11ana e11ne mtL •-Mem•• ...... ~ bılf. ı - l50 metrt. mlklbmdan &f&lıo?mamak tızerı muhtellt mllte&bhlt~ere 

Dla1e yapılacaktır. 
(AJdmt) .. ~ ....... slrıllll ka .... l8Y .. .....,.,.., 4 - Beher metre mJklWıa tabmlll edllell ftyat la& }iradlr. 

....,. eeblr lebtde eeklt ot1 W. A-. Gtlrolet,lıD tu.._ ydobmm wı M. 
,.... 9Aldaadrfau •• Sahten: ttba Gllıd9tUlll...., ve~ oL 
':tabrla.r ıttmlftl.r. ~lllr ..a..p.t:. - ~ldarda da lla1'Ur bir 

ı - Tallpıerbı taklit edeceldert miktar l18ertnden 7'lzde an bet ntm
tblde kati temblatlal'llll emlD8nG malmOdtlrlQltbla )'&brarak maklıusıan 
ile bfrltkte kcnn!ı:roaa mtlracaatıan. { 9338) 

.ır ... dlJ'e telWIM ~ eadlte .... ,... •yMdlftDltb. 
Telllllua ,........ ......, lılter 

ille7dUa Ollstdar. 
(Aldmf)Ua telW1ullla lnaDMhl'. 

dM yeti 1ı1ıa 1ı111 moso11arm t....,... 
dltta w lılr lllafta lOlade IMulla"lll 
...,.. lubotaa secır11& 

Ster (Aklmt) llerapda ba mlld 
yapmıunıı oleaydl. yerlllerl beOll de 
lsendble a.ttanut ooaaktl. Oerlcle ka. 
Janla.r mopllardall nefret ntller. ..... 

Bb arada 8eUm lılr ~,.-....... 
llılerapdald 111oSollan 1ıetka lılr .t. -

tJkamet• göndermek t.tedl.. Şellre ea.. 
...ıar pade....._ Bu~: 

.. _ •ecoUarm aldı yana, erta!ıl• 

kaniı.r. tnlra yllrlııllalar ve lııaH • 
..... aqbl ........... ,.... •1t1-...... 

Dedi. 
( Akktll) ordualla (Srlıll) lart• 

.w.ttl ve 1lu emelle llera ..... ., • 
l'lldl. Fabl .......... ........,. .. _ ....... 
... mopllar Tebrlse p'-IH4l. 

-- ............. Tebrls .. ~
Berelld ,._. ki. (Aldmt) TelarT-

._ 1111' teT llllUllUyordu. 

- ae., Aserlıaycıama -.la ..... ". 
lerlnl Yatma etmekle preae Odıelsı " 
•llUl!I ~ lldakte .........,18, 
dtyonla. 
......... lralka8 ...... .. ... 

(W) Dserllle J'GrtiJÖIM!e, a.ıtm 4M 
.._utta: -·----oba, .... (Akln'I) 
9111&)'8* ~ pprdı 'ftl 1111111 la.e -
l'lae ~ ........ o... dallık 
lılt 19.rtlr. llopl orcla1a o,....,._ b'a. 
~llrete ........ Datldıı ,. ...... , 
ftl'llk ,...~. il 

.._.ösllelrballUere......_ 
Olbe& defa olarak Telırla lllM'8I 

............ a.tUMm ... lnlrtlil'•. 

"'*'· Aeüa (Aidalt) ZrltlldD ..... teK. 
1111' Telırls ........ ,.....,...,_ •7:1tT 
..... o.Mir ....... ~ lloc- .. 

-... durtlrkea. ile ....... lnlı'tÜ'P 

...... 8eYIBo ft Jlel8 _.. JthL 
,......... llallfenla ba kamu._ N. 

tdı 'JWI 7UIYa emelble mllftffü ol. 
... demelıtl. 

leHmba ....m;rap ........... A . 
sel'baytıaa beyi Jrerka Y3 ....,... .. 

Cinde titremete ........ ti. 
Bar lldll .. bl,ek 1llr 8allt*l"lr 

lçlade ~ dana7udll. 
............ lllllftlfak ....... 

JdalllUıdl, o, ,.... <.ütmt>• ... 
111. llalUeala de ..... 111 ftlllydL 

llacer ...... (Akimi)• ........ 
ıt&aleJdıea ~ ......, ....... 
Zira, mepl ........ l11ılıfterlıtle• 
..,. de Aarlıa7... ~ .... 
bt.Bw ............. .... 
pttltblı daJaatıa ....... .. .. . 

·-~ ....... ......... - .... maftflılls ,,._ ....._...,.., 
llALtJı'Ztft1if GG'mı!tlft NllLD 

DOfOXh'OSt 
llepl .......... " dıllblı "" -

lM'daa ~ .._ (W)t lrol•1· 
ldda ele pelremlyeeelld. 11ua &ala. 
,.. ...... (IMll) ... ,....,... ~ 
i1fUrlp hak tlılıettme 7D1Uller. 

(J:rllll) lıeTI ~ tellllb. 
)1 eavanura- .-it 1111' _,.. a!Gı. 
Buer, Y8Slrta .araymda .._ 1911 da • 

yaJOl'da. • -.er JIMıerlD _.mı 
eılltL Çbldl • (ile........ oeldW 
DIOl'Ol O ......... lraJra dlDeoetiaJ 
...._Torda. 

lDrlıll 1ııeyl lluaffnecldlılo Aserlıa.J· 
... beTI 0...kba eald" ............... 
wda. o s1a1e• 11...uereddbMI• 
öabeluı plen bir me!iıtaptaı 

...... iDi ............ ~bHlrı• • 
.. lau19ldaJI. l'aka& ............ ,.,. 

... illa .. , ..... -- 1ılr telalL 
IMMll.r. --~ lııartı Wrkal __.... 
11871 111.r ... ya pllp ..,.... " ... 
............. oolr 111 olur ... 

r. lf llANUBI 
&.TA8.&881JI 
Blı:8APLAB . ............. 
Keti-- QnlU 

lkramlJWr: 
ı acllt 1000 ~ 

1 • IOO • 

1. - • 
ı• • 100 • 
lO • 10 • '° • • • • • • • 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

.- lılr taelr, wtılrlll lamrua ~all. 
ti: 

~ öslaell .. teldlfe J'llDt • 
..... Çlımlldl o dlje.r .. ,.. .. ••1a • 

.. !rf!lldl ....ırble ı••llllıl'l'dL 
llH"Wftll w ..,. Nlnıft da -r -. - Ebtltm•ye koııulaD lf: ~ clltlZ)'OD po9talan BUmerut tr."-

- Sisi ltiDJS*• 'f1ll1UI 1111'1 ftl', n ma npıut1e bndi memJealbll Azrr. JODUlldald amatur biDumda ;yapdac:ak ll&ve Ue bura;ya yeDlden ;yapılacalıi: 
...... ! lla sizli eli ...... ._..·r.ı lıe)'eaadaa dda u telallllell glrlyc.r. anbar ID,..U lfkrt buI tadtl&t yeniduı eülltmeye çıkanlmqtır. 
,... a11nds, mocollana llkwdu da. ÖdNllllll eeyap ..,....,.. ..... ilk ,. Kefif bedeli 47W.G'1 liradır. 
lnlrt~I k......... t - l:UIJtm• 1'1.Uü perpmbe ,ana raat 115 te Nafta 99kll•tt Yl'P• 

Delll. SeUm dUtllndtl. ......... Ba _ Oll\111 ....... ıe...._.. ..... bl Ye 1mu tıleri ekalltm• komJ,r;ycmu odumda kapalı art UBUW. 7apılac&IL 
Pil eli ........... rllll ....... ......,......, ..... tır. 

_ 11ea 1nuaa ...... blllyonmıf de- ı - z:c .. rıtm• prtaam.elll ••'buna m0tef9r11 evrak <238> !kl JOs o•ıa• 
a .,._.. 11aeer Asermyaar beyi Oz. •ki• kuru§ bedel mukabilinde Jlfl •• lmu lıleri komla)'OllUlld'ln almat.t•ır 

Tarir nıcrt.a ve kaaaatJeriol IÖJ'k. 1ıe1re telrrar ,_....-- .,. pldqft.ü ' - F.katltme,. strolıOmelr tem 18t•IUllerlD uuıtı dalreatnde 1171.41 
•: ....._ ...... tL 119 bin bet 71b :t•tmlf altı Ura kırk fld Jnmıfhak muvakkat tem nat venu 

- Bir aqam llerapda (Aklrltf) o utlll - .......... ~ mea-. lerl ve Nafia wUletlDden bu JI lotn alm11Uf eıau,.t Yelllkuı ıbru etme.. 
_.... ............ sena ..... ...aek•t"'- aeuu.e ... _ar._..,...... ıer1 ıbımdır. · 
rt yalılls ordular fetlletmea.., d~41. 111, VAZD'B ldf Bu YH}kayı almak lçtn a.teldllerba ek.Utme tartldndıın "'tatD plerl 
Brtni lfÜll .... un mana .. nı 111• mo,rn- O ~ ~ 111.r kayupiD bariÇ., en U Uç p ff\'411 bir r.tlda Ue nata Yek&letlae mtırac.aat etmeleri 
~ llO.rdem. Bus fGyle eevap YerJf: ,..,._ ft s.tldalanna •u u bir kalemde bu ite benur I0,000 llrallk bl• fi yapt:ll
ı'Aldalt. 11er kale~ lçlad@ll fetbetate. Jlaldat laallfe8ı • ...,..,.. JrakA 1arma dair iti yaplJr&D tdarelerdea alm.auf nslka raptetm•leı't muktat1tr. 
8'• yoHannı arar ve lnllar. Aserbsy. yllrlldtltDall da~ - Srlıl1 tRyl S - !ateklllettn tekUt mektuplarmı Uaale gtlntl olall 1'1.tlK2. pettem• 
.... da ....... vurmata tabPJt'r. Mmattered••• .._. .., .... ft stlnll •at 1' e iıtadar eUUtme koml8)'0Du re1allline makbua muUNUncM 
Çok 3 akında Oüekla tala .... TJlrato-t1' Oeulr emlrl Melik lltrel'-~ s... nrmelerl lbanchr. .; • .•, ~ , 
tır,. ~ temllU. Her Del de u1retei1 ,_..,... Puat&.da oıaoak Seclkmeler kabul edllmes. ('1'80.NltJ • • 

- B:ı fPr.:ı bir uber. lellllwt.kl edeeeklerhll nadetlDll&l. •--------------------------
~ eU mntıab lr.J1mabya. Acaba Şimdi yarclnn rmaıı AR...__. ile. 
1tu el, ldmla eUdlrP ,tne gelmltU. Ballfe Nlad cmc1aa dA inhisarlar U. Müdürlüğündenı 

""'" - Baau •lr. btedelll 111 tlllraln. •. yardım tatedl: 
Bu el, llerbaldtı bir çiftçi veya ıı.llc'ı. "'Ba kara teWDıe.YI el MrUttle • • 
1W1 ell ~dlr. ............., ... 11ua yardim edene • Cllllt llllrtan GiDi 

- Aklıb .. un bir laulmclwa ...,.. .. ala kelldllllu ~ etm1f •)"ibra•. Buldll (1000 kPoluk.. 1 al"tıt 18.9,9'2 cuma 
ft1• lmlclı ver ıınıf ms!. (Dllrnmr vorJ '!'tlrı 'ba.yrak muh, ebatta 210 ad>tt • • 

- Bna llllmlyorum, Yel8Jlalm9tt~. l'Wt 400 ktlo • • 
0 tok ketum .. r adamdır. Ne ,......_ Beyaa alluD 28'lO k"'- • • 

... ve ne J&paNtıc• klmlleJe "* - OksUrllk '' Bronfıt 1 - Yubrdıa C'.U ve mJktarlan ;yazdı dört Jralem maJum• 
-.. :rüat. '° lılr kadm 111 ...-~. satırı almaeaktır. 

1.40 
ı.~ 

ıo 

~ 

~ (Akk;lf) kadmkra kl1met -·- TU RAL 2 - Pazarlık lıPsalannda :yazılı san .. l&&tlerde Kabatafta leftam ... 
-.. .. ...._ ,.ıaa ptak odlllal'lllllL be8tndekt me.rlrea &hm komlqonunda )'&Pllacaktır. 

... -- ................... - - a - BuldU. ftllt ve beyu •boa fU'tll&m•lerlle )'Un b&Jft1dar& alt ••t 
le Mr ...... k':U"•".anlaa 18'*"' ti. il 1 1 ılı 1 ...... .._., lir. li•lerl .estı ıcıçerı ,Ubeda bergQa Gfleclen IOlll'& görtılelıWr. 
neeltnl • 111 9tde lmtuMI 11 11111,.._.. t - ı.tekln.rla pu.arbk tgln tartn o1unan cUn ve aaat)erde tfW edffıo'k. ••• •••••••••••11 1eı'a fiyat Qaertnden yUsde 7,1 ıtmnme paralile blrUkte .-ark,. 

9ellm lıaluı .._..._ ....._.. , mlqaa mUrUut:an uta oıumar. (9410). 

POKER 
Qldl tallıtt ·~ 

cılldl JUIUl&tır. ller,... • o ....... 

~~ • 

Deni& Lewm• lab•alma 
Bomlaro•• lllaları 

. - Tahmbı OlUDUl bedell '(1900) lila olU 1 adet Jcııztpeptn, I e) .U 
Hl perpmbfı gttDQ- raat 11 de puarlıkla eutıı;,nell yapdacaJrtn'. 

1 - Kati tt.D&1D&tı (2815) lira olup tartıı&meal herıtın ~:.il 
almabWr. 

a - tatekllJertn beJll san ft 8&&lte Kuımpacada bulunan ~ 
buır buhınm••an. (Mil) 

••• 
ı - Talimli' obmaD mecmu bedeli 1IOOO lira oJan l1d adet motar., 

taka pazarlıkla llm&caı..:Jr • 
2 - Kati tflDIDatı 2TOO Ura olup tarlDamul 11.ergb ~ a. 

lmaWllr. 
ı - !Aıtektnıl'ln ıı.os stın n raatt• Kuımpqada buJnn•a llam1"r." 

..... bulunmaları. 
' - Euiume a e;yl'll H2 peJ14!mbe ,cmu aat H te ;yapdacütır.(IH t 

Aahri lalnilcolt11 -.,.ım. hmia)'Oml il&tlan 
clııe ,,. mfktan, mttllUlmm bıiddwrtle ntt ı-mlnatlim ~ ,e.i. 

terilen 8 ~lem erzak 1l.8.H2 cuma gUnU aaat 1~ te salıpuarmda ~ 
fabrikalar lltarıbul )'Olıamumdakt •tınalma komlayonunoa puatblda t 
hale edllece'kttr. ll:Ysaf Ye prtJıameler .llergUD korntayoacW ıötWebfllr. R• 
:Yeti umumıyuıne talJp çıkmacbfı talldsrde &)'rl ayn da altnabUlr. Tallpk. 
l'ln mHldU gün ve ••tt., buhmmalan, (M15'1) 
Kati temiBatl ....,..._ lllktttfl Cinai 

Ura iL il. ILG. 
'10 llO 47 1000 

147 l50 ııo ıaoo 

2CK 136 1000 
ue a• 1ooa 
12 IO 110 llOO 
il 21 4'1 l500 
17 atı 1000 
aı as 11 aoo • 

Şeker 

Nollut 
Kuru tu uln 
Zavttnt.anaet 

. 
Beyoilu yeril ukeTlik 111beai reialiii:ıden: 

470-
ıw-

ıaeo-
8'0------tıt -

!'TH -

(tubemtu kayıtlı ~l'llmum yed&k eu'bay ,,. ukerl JMDlu!'lann 9qet a. 
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