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iktısat Vekili 
Zonguldağa gitti 

Klmflrln maliyet 
Ujatı da tetkik 

edilecek 

PoHs kış~asına 
saatli bomna kondu 

67 11; şl tevkil 
oiaııda 

1k1tısat veklli Sırrı Day dün refa -
katinde velt!let mUsteşan ve maden 
t~tklk ve arama. enstit\1.aU mlldUrü ve 
dığar bazı zevat bulunduğu halde An.. 
karadan. Zonguldağa hareket etmiş. 

tir. 
Vekilin orada yeni işletilecek da. -

ma.rl.&r elr&fmdaki h11.Zirlıkl&rl& kö • 
mürlln maUy~t fiyatı hakkmda tei -
lı;ikler yapacağı tahmin edilmektedıı -
lagtUz _tayyareleri 

Birmanyadaki 
mülteciler için 

80 ton Erzak attılar 
Yeni J>Clbl, 5 (A.A.) - İngiliz han 

ordu.suna mensup uçaklar Birmany~. 
da.ki mUıteciJer ıc;;in 80 ton enak &i:. 
mxşlardır. Çin milll hava yollan idJ
resine mens·ıp tayyareler de 25 ağus. 1 
tosa kadar ıoo tona yaknı Mzak at.. 
mı§!ardır. Tuğyan yüztlnden etrafla 
irtibatı kestıen ahaliye ilAç ve ten. 
teler atılmqtır. 

Londradaki Türk 
gazetecileri 

Londra 5 (A.A.) - Türk ga~et•~1-
ler1, dtin Duvr ve Foikestondakı, mu. 
dafaa tesislerini gezml~!er sahJle Yf-
na~malt tstiyen bir Alman f'ıyyıı.res!
oe ııçaltt1avar bataryaların " .... •••
ıi gbrmU~l'!rdir. Tayy~re bomba ı:ı.'. 
madan uzakla§mı!trr. 

Tüyler ürpertici 
bir cinayet · 

Bir katil, öldürdüğü karı ve kocanın 
cesetlerini gazlayip yaktı ! 

tzmirden bildirildiğine göre, Urı~ • Öldllrt!len Ahmet çavuşun KAzıın !l -

d.a Balıklıova. köyünde tüyler ürper - dmda bir Uvey oğlu vardır. KA.znn t>lr 
t•'cı bir cinayet işlcnmigtir. tnUddet evvel katil NurJnjn genÇ 'irR. 

Balıklıova köyünden Nuri arku5 8 - rısı ı.telekle tanışmış ve birlikte ya . 
!lmda bir adam, ayni köynden Ahmt t ı şamaya b~lamışlardır. Bu btdisedı<n 
c;avu§ ile karısı Huriyeyi bağ kulUbe. dolayı k1n bağlayan Nuri Arkuş ~
rinde uyurlarken bıçaklıyarak öldtr. 

zımdan bunun intikamını Uvey ba.b::ıııı 
tlltl§ ve sonra da suç deliJlerinı orta • 
dan kaldırmak için ceıoetlerl ve iı;ln1e ile annesini öldürmek suretllc alrr(:ı.. 
bulundukları bağ kıılilbesinj g·az?ıy!'. _ ğı tasarlamış ve bu t'ecl cinayeti l~1e. 
rak yaltmıştır. Yalrnlanan azılı k..,ın miştir. 
Kuri Arkutı lzmir a 4ır ceza roabi{e _ KaUl ce~t]erl ve ku!Ubeyi ~te,ıe~!k 
mesine verllmişUr. Bu tüylı>r ti:-p~r _ 1 trn sonra lzıuire kacmıs ve Ol'ada va-
tlcı clna:vetın aebebı kı.skançlıktır. kıılanmıştır. 

Kaf'kasyada, Gro~ny petrol .saha• 
sına doğru ilerlemekte olan Alman 
kolu lıir nehri geçtiği yerde dur-
durulmuş ve geri atı.l:mıştır. 1 
Riievde bir Alman piyade tümeni 

bozguna \JÇatılmı.ştır. 

Baltık denizinde 36.000 tonilllte
luk 4 ticaret gemisi batırılmıştır. 
V1şi, 5 ( A( AO .._ Bir Br.rlin ha• 

berine göre, Rus kuvvetlerinin bıl• 

(DeVamı 3·iincüde) 

lnglllz uçakları 

Ak denizde 
Bir Mlbver m!!brfbl 

İlatırdllar 
Kahire, 5 (A.A.) - Torpil tqıyan 

UÇakla.;r İngiliz hava ordu.euna. ve A • 
vusturalya. bava ordusuıı& nıeıı.sup 

bomba uçıık!arı per§embe gecesı Ak. 
denizde bir düşman kafilesinin yeri.el 
keş~tmi§ler ve şiddetli bir hll-Ouma 
geçerek 5 bin tonil!toluk' bır tUccar 
gemisini batırm.I§lar ve bir muhrtb' 
de muhtemel olarak batınm,1ardıT. 
Avusturalya b<'mba uçakları filosımıı. 

sahil bir tayyare bir muhribin üzerin.. 
den alçaktan uçarak oldukça ~idde ';li 
bir uçaksavar ate1}jne rağmen boıuba
ıar atmr1}tır. MUhı1bde yangınlar cxk.. 
mı§ ve o ka.dar ~lddetle yayılmıştır ki 
tayyare 50 kilometre kadar bir mesa. 
teye vardığı halde alevler gö%i!k
mliştllr .. 

Salomon 
adalarında 

Japon knvvetlerı 
temlzltnlyor 

Londrıı, 6 (A.A.) - Amerik&hbr 
Salamon adalarında lüıra.ya çıkarılmı§ 
olan Japon kuvvetlerine kar§t tem!"
ıema hareketlerine devam ediyor. A
merikan tay;ı.'8.releri kara ha.reka.tım 

destekjemekt~ ve karaya çıkarılar 

Japon kuvvetlerini himaye eden haı:p 
gemilerine hücum eylemektedlrler. 

V1~1, 6 (A.A.) - Japonlar Pasifi~ 
te, Flor takımadalarından birinde ka

raya ayak basmı_şlardır. 

ithalat malları 
Yeaı şekllD tatbl· 
kine Alt esaslar 
teı it edUdl 
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2-3 eylül gecesi muharebe çe-ç
resiyle deniz üzerinde İngiliz ha~a 
ordusuna mensup orta büyükli.iıkfe 
bomha ucakları çok memnuniyet 

Bunların içinde 30 seneye mablıll m 
oıaa Nibat 6ıkoyancu da vardıP. 

Temyiz verilen cezaları indirmişti 
Sahte mübadil bonoları tanziın 

etmek, satmak, sürmek, c· .> etmek, 
ff:ıilerek kullanmak gibi suçlarfü,;ı 
maznun olanların muhakemesi İ;; · 
tanbul ikinci ağır ceza malıkemt"' 

, sindı? yapılmış Xihat Öz koyuncu 
otuz seneye, Hüsnü Alkın yirır.I 
altı seneye ve dii::er maznunlar da 
iki seneden başlayarak muhtelif 
derecelerde malıku medilmi~lerd.i 

Dosya sekiz ay kadar evvel tem• 

Ceza evinde hu 
sabah 3 atelye 

açıldı 
SimdWk 50 mahkOm • 
terzihk, kunduramhk 

ve çorapçıllk yapacak 
Bu sa.balı İstanbul cezacvindc 

Lesis edilen stelyel~rin aç?lma ınc· 

1 
rasimi yapılmıştır. 

Merasimde İstanbul müddeiumu 
misi Hikmet Ons.t, cez.-ıcvlcri u• 
mum müdür muavini Sakın, ceza• 
evi müdürü Hüsnü Tütüncü, müd· 
dciumumilik ba.ş muaviru Neil ve 1 
gazeteciler h3.ztr bulunmlLs;ardır. 

Açılın atelyeler liç tanedir. Tcl'o 1 
zi!dk, lnmduracılık ve ~omp<;rhktır. , 
Açrlma merasimi ssat 11 de yapıl· 1 

mrş ve Hikmet Onat atdyelerin 
kapl!-mdaki kurdeleyi kPsmi-ıt'r. 

Atelyel~r gezilmiş ve tetkik e • 
di1miştir. ŞimdiHk burada 50 malr 
KÜm ça.!L'.}tınlmaktadrr. Fakat çok / 
yakın hir zamand$ hu adet 150 ye 
Ç;Jkar•lacxt ve daha il~ride atelye- j 
leT fazlala.~tınlacaktır. 

Askeri dikimevi, cer.nevinde ya• 1 
prlınak üzere her ay 1500 çe.ma.şxr 
vermektedir. Bu i~in ilk ~fpari~i a· 
hnrnTŞ '\""e fanllyete ~~tlmi~. 

Kundur:ıcr'ık k.smmıla en son 
(De\'amJ 3 üncüde) 

:riz mahkemesine gönderilmiş, n~ 
ticede cezalar dere derece iki se• 
ne ile ikibuçuk sene arasında ol • 
mak üzere indirilmiş. bund:m llaŞ"' 

ka Abdülkadir, Ethem. Arşıtk aleyo 
hinde delil Ye şahit bulunmadı~ 
cihelle karar es'l:c;dan bozulmuştu, 

Bu sabah ikinci ağır ceza mah• 
kemr.slnde yapılnn C'el!>e sonunda 
'temyizin bozma sel>epleıine intie 
ha edilmiş; son ;aziyete göre tab• 
min edilen ceT.ayı doldurmnş olen 
hütiin mevkuf suçlular da serbest 
bırakılımş1ardır. 

Muhakeme, müddeiunmmlnin mü"' 
lalea!'>ın ı serdetme~i için 1 te~rıni 

evvele bırakılmıştır. 

Jf!!!! .... mm .............. _.~ 

Harp 
ne zaman 
bitecek? 

Bu. meraklı, dikkatP değer 
kıhminlerle el olu veni an· 
ketimize yarın bQ§lıyoruz! 

Röportajcllarla 
rö~orta j~ar 

l\.leşhur röpnrtaj !lluh:ı.rtirleıi. 
miz neler :lnl:ıtı~·orlnr? Röportaj. 
cıhğıı nnsrl ba~l:ımışlardrr'!' 

En he-yecanlı röp1rtn,,ilanm 
nasıl yapmı,ıarcltr. ! 

ı·aptıklan röpörtajhrm, yaz 
maılddarr tnrarları nelerdlr? 

Birbirlerin) nıtsıl görüyorlar •.• 

Pek yakında (Haber) 
tünfarın4a 

... 

( 



HA BE R-Ak.-m Poataıı ~- S EYLUL - 1942 

·ç.;k ve (~b'!.k-~Mclh~emeıerde~ ~Al)if:~~ 
kı zdn insanlar ithalat malları KalyoncukuHugu 

Yeni şekUn tatbl· Cl·nayetl• KAiıt parçau 
doktrlDll Yazan: Br. RASİM ADASAL klaa Alt esaııar 

p İRATİK nhlik veya. Paramc· 
ili'ım me\Zuları lt!ccliyen ki· 

tnplarda iwmnm oburluk, hasıslik, 
tlıased, gurur, isrnf, tenbeHik gibı 
;)edi günnlu arnsmcla hid<let de 
yer alm:ı.ktadır. Alclfıclc lw:gınlık 
vakalnn y:ıni her gim her fırsatta 
\'e olur olmaz şe3 lerc liar§ı fazla 
l.t~'ddct go~tcrenler Prntisyen he -
kimler tamfından göriilnıczler. l& 
kin zaman zımı:ın ban meraklı ana 
ve lmbsbr bir bit l üztin<len hld
detJenlp lr.endilerin<len g~en ,-e 
mah:ılleyi ortal n lmhlrran çocu'kla.• 
nru. sinir hekimlerine muayeneye 
getirirler 'e t;u suali sonırlar: 

- Aca.ha yanumu:t.un im hid • 
<!et lmli1 bir l!astahk mıdır? 
Bazı nklı : n.-;rn<Ia '.e sılıhnt mc· 

rukh ı \"atnnrla5lnrm da nynı en • 
di5e ile ruh hekimlerine bas \'ur
duldarını görüyoroz. Ç-0k çabuk 
h7.Ldıklan, kendilerini tutamadı!•• 
lan için muhitleıfoj \'e en se\·di'k 
clastlnnn kalblerini lunlıkbrmı i . 
fnde eden bu insanların ço;;u er
kektir. Çünkü (1steri) etiketi nltm 
da hergün <:inir clol•torlannm kabi
nelerinde dcrnUln :ıra.yan kadınla-
nn §ildlyetleri n1ellde v.e bizim 
kastettiğimiz lıiddetlerden ibnret 
değildir. 

Aroba hiddet, his !<nbi1inden tıe
fıeri bir ku ur Yeynhut da dnhiii if 
ra7 gnddelerinde uzvi nkı leri ohm 
bir ruh hastairğr mıdcr! 

Fr:ınsızca (Colcre) kelimesile 
J iddct bir ne,·i •:arrn htburmn..-ının 
ı;ok eski bir ifn.dcsj' ' 'c t.efsiriclir. 
İpokratın (snfm,i miwı;)mn tckn~ 
bül ettiğine göre m:ı.rnzi l>'r hal 
demektir. Seneque g-ibi e<ılii mlite· 
fekkirler "hu furor :Brer.i - hhl 
ilet kısa bir cinnctir"• <'lcrlerfü. 
llnki'ratt!n ç., rrnlık ""l-ri talJlo:.u 
içinde bulunan bir nı1nmın mani 
detl ğimiz ve ıttırat ız hev.~vanlnrı 
~~cJ .. ni ,.e fikri fartı har~l<ctlcri 
file5hur ol:ın deUJik ile lı~'r mdsıı • 
belict gösterir. 

Bu nöbetin dc\'tım etti;{i müddet 
1 rfmcJn rok defo tefra, giiçtlir. 
lllnrnzi şckilrldci bliyi.ik mani talJ -
Josu çok dnbıı fazın ve lıattfı. gtin
lereC' süreı·. Gerti lnu akıl lıt>kim
lerj (nomınl) ve (mnrıı1i) d'ye iki 
ııc,·1 hh!dc-t kabul ederler. J<•aımt 
il.! i tt.r:ısınclnl'i huc1nt lxwın o <le
rc"'" in<'ctlir l•i tnlıii kızgınhJı; Jm • 
bul etmenin imkunı ,·oktur <'iınl,ü 
lıitldct hamlesi sırf ruhi ,;.nlıivet· 
tc bir tezahür deı"Y"JıJir Onııı~'l°'r 
,·eya. ~ltcrlemec;i nh~ haf;<hit 
rniznç bir <'OCtık nğlnr, tcp!nir lıa• 
w - 1 , 
gırır \'e s!lwı so il \'llrur'kerı mntlıli 

''Kızgınlık kısa bir cinnettir,, 
- .nne que -

tesblt edildi 
Bir çok idlıaUit mad-delerinin sn· 

lışlannın tamamen serbcs! Lırnkıı• 

ı;ılanırsıı hiddeti bir ~rünhh ı;ay • mnsından, bazılarının yüzde 25 • 
mak da doğru dcği1dir. Haklı ve 50 nisbetJnde bir kısmının bir ay 
yerimle bn:t.r öflıeler vardır. Hak • için elde tutulıtıa'iına karar veril• 
ı.ızhb"'B. karşı hürriyet oıücıibjdinin mesinden sonra Anknrııya gitmiş 
filimin, bliyiil> şefin haylmışı \'e is. oJan ticaret ofisi umum nıüdürı,l 
yanı m~klıu1 hir hid<lettir. Abdiil· Ahmet Cemil Gonca, idhalfıt birlik· 
hm• Jlimiclin ••t:;sber" helırnmnnr feri umumt klHibI Salfthattin Cub· 
m fcryad ederken haklı bnluyo • nık'un da işllrn'ldyle yapılan tor.· 
ru1;. Eski l'unn.n renbu<llıırmın heıı lantılardn yeni rejimin tathikatın<ı 
cezalandırma \'e intikam ile ınüte- ait esaslar teknrrür clruiştir 
znlıi'r ohm bi<ldetleri maruftur. Öğrendir;imize göre, yüzde mu" 
Apollonun g:ı<labmn ııj:>Tamış olan nyyen hlr miktarı devlet cmrind<; 
Juda k:ı.hr:ınıanlıırındnn Uli:. an - tutulacak maddelerle kfımilen dev· 
cak senel~rden sonrn ,·atnnıııa dön let emrinde kalıp lbilfllııre teui 
müstU. Hizim tanrımız dehi mu • edilecek olan maddelerin yolları 
kndcles Itifaıllar.ı göı·e A<lenı ile tamamen 1esyi)·e olunarak ticaret 
lfa\'\':lya kızdığı iı;'n onlan Cennet ofisi tarafından satın alınacaktır. 
ten koğnrnk Serendil.ı adaEOına Ur Ofis, yüzde 25 ve ...ellisine el konul• 
mü tU. muş olan idhalfıt mnllarını en çok 

Gerçi hiddc!. zayıf muhakemeli Iılr ay zarfında piyasaya ~rıedecek 
\"e lr.ıde.,,iz in anl:ırn tchlilie1 idir; tir. Fakat tamamına elkonulmuş o• 
bi't:ıkis iradekri yerinde olnn yük lan mallar için bir milddet tayin 
sel• ruhlnr için ~·erinde iyi bir si· ı edilm!yecektir. 
liihtır. İdhalAtcı ibfrlikleri fso tamamen 

B::ı:ı:ı b\lyiil\ i!'lstrnlnra ,.e otorit<> idbal(ıt işleri fdhıılfıtm gelişmes! 
lere kızgınlılt ynln ·l'. Riiyifü İsken ve sür'atle yapılması hususlariylc 
der, Napolyon, Timiirle:ık, Krom· meşgul oln<'nklardır. Bu birllkle
\•el, Ril'helien, Kolerik namlle ma.· tevziatla meşguJ olmıyo<.'nktır. 
ruf Ueb~r, Jlitler gibi i'n!iımlnr bir 
toklnn :ır:t«ınıla mab(lut Uç dört 
mi«altlir. 

'1odem ilmin mlzat; tnksiminil~ 
büyiik Lokmlln Hekimin safıa• i 
miz:ıcınn teknbiil ede;: JıiddetJi in· 
ııan tiıli', enerjik ,.e otoriter insan 
tipidir. Gen:i hulyalıırı, his taraf· 
lan ve nüktefori nzdır; lakin ha · 
yatı bitmez \'<:' tlikennı~ bir fnııli 
YE t \"e lıarek""t halinde geçer. Ke • 
miyet \ 'e sürt'..ti, keyfiyet ve illin• 
!iği. tercih cılcr, Un karpktt-r bu• 
gllnktı tcknil: m~ücniyetin knrak 
teridir. Bu miz:ıçta. lnc:ın1ardnn 
L':rçol;'llnu !rnmutanlıklıırrln, sirasi, 
itl rf ve fikri "enilder<lc göıiiyo • 
ruz. 

Gandinin pa. lf te,·ekl.lil ve mi· 
sistim! ile mnkinC' mecl~iyetl 
yiirilmcz. 

Fnla hiddet ,.e öfkenin terbiye 
ve tedm'İ"'· ir.ıcle terhire..indt•n 
ibnrcttir. Mctodlar \'e la\ siycl<'r 
çoktur. Bunu hitlnne'lc itin yine es· 
ı.ilcrde-n ,.e Moli'crcrl':'n bir mj<::ı: 

ıılıyorum. 

''Esld \'unan h:ıkimlerinden biri 
lmpıu·.ı.tor Augqst'e şu ta,·!;jye<lr 
t,ulnrıuyordıı: Herh;•n~i bir olay 
kar')ısında kızdıj:,ımrı \'tlkıt derhal 
ulfnbe:,i olmmıyn. koyulnlım. Bn lu· 
11n müdclet z3rfmda taşkın ~lfra • 
mu. ~·atısır.'' 

Ticaret odaları 
ve borsalar 

Bunların c!aha verimli 
çalı§maları için bir layiha 

hazırlanıyor 

Tiearet Odaları v~ borsalar halr. 
kında ;ııenl bir l;to.nun projesi ha· 
zırlanma.kta<lır. Pl'Oje etrafmıla 
görüı:;U'mek ve dilekleri tesb!t e!. • 
mek iirlcre dün Ticaret odnsmda 
t;Umullü bir toplant: yapıhruştrr. 
O<la bonınların dalı~ verimli h:r su
rette çalıJlllalnrmı temin için h·,
r.rJanan 'Orojeni.'1 yakında konun 
lıı.ı;tmluağı söylenmektedir. 

Tt car et Veka~eiin-. . 
de yeni teşkilat 

Bir ''harp ekonomi•i Jaireai,, 
kurula yor 

Ticaret vckAletjnde yenide!l bar! 
değişiklikler yapılmaktadrr. Buna na. 
zaran hariçteki ticarm ata§ellklerl 
kaıdın1mnktadır. Ataşeliklerin işltı _ 
rlnl her memlclrntte konıso1oshane. ve. 
ya sefarcthanedekı n.la§e komerslyd 
lerimlz yapacaktır. 

Vekfllette bir de (harp ekonomJsl 
ôafre.sj) kunılmaktadır. Bunun reis -
l.iğfne Necdet Arkin, mOı;avlrllklere 

Faruk Sunter ve Hayrettin ŞUkıil 

Şenozan getirilmişlerdir. 

Gümrüklerde kalan mallar 
hükumete geç ti 

Güm~klerdcki lthalAt eıyasmın 

bir kısmı sahipleri tarafından çıkar. 
tılmı§, geriye kalanlardan J:>ir kls::.u 
iÇin de yeni bir mühlet vcri!mişU. Ve. 
rllen mühlet bugün bitmektedir. Mal 
sahfpleı1nden bjrçogu, gtlmrüklcrdelJ 

.fthallt eşyaauu çıkartmıyacaklarııu 

bıldirmi§lerdlr. Bundan dolayı, bu s-ı. 
b1 mallar, 

0

bugUndcn itibaren hükQınc-
1'" emrine gcçml§ olmaktadır. 

Seker niçin · 
bulunamıyor ? 

Birkaç gilndenbcri bakkallarda 
şeker bulunm:ı.m..'lktaydı. Alfı.ka • 
dm-Ja.r, a<$er §i.'"kctdıin elinde ilı· 
tiyacı karşılayacak miktarda şe • 
ker stoku bulunduğunu, fakat nn· 
kil \':ısıtası vcri'mcdiğl :çin şeker· 
lf'rin İstanbula getirilemediğini 
ı:Cı,vlemi!;lcrdir. Haber verlldiğ:nc 
göre pazartesi günü şehıimlu 15 
vagon &eker getirtıH.p hem<'n tevzi 
edilecektir. 
~ 

T evziattan artan ekmek 
kartları 

BUtun halk bırl'klerl• e. ck:nl'ic 
kartları tevziatından artmış ol.,.ı 

kartların aUratle teslimi bHd"rllmtş -
Ur. Fakat elA.n kartını almamış oı·n 
lar da ıvıırdır. 

1czalıUrl"'r de gfüıtennekte<Hr. HM 
det 11i'ıbetin:'en evı·eı bifü!n 'ıı 
miskin r;öı-ünen ÇO<'Uk h~rJ!mFule 
bir nrlnJe lrn\\'cti' Ue ejılcr kesilir, 
l<ııv,·etli vumru!,fa \'tlnıı· yonılma · 
da 1 o"3r. VnktiyJc edip Rossııet · 
nin oc<Jj:rj ·~ilıi "lıid,lrt esnn'>ında 
nrlı\f'!Jer <ıcrtleşir, in;rlcr ;erilir, 
;vumruJ.lnr sfı{JlJr, btitiin vil<'Ut par 
<':ılnnacak bir ıliismana kn~-ı tc • 
\('<'Cıih ~lcr.". llnkllmt<'n hi'clıletli 
in.:an son drreee Jcu,·vetli \'e kıp· 
Jumuııdır: ç'ln1<ii o .;;ırnch damnr 
t.ıızyil<• c,-0k 'i11<<; tmi .. l<ir halı'lc • 
dir. Tükrfüt Ye idr:tr ı?İbj ifra1ntta 
dn f •lahk met·cuun.-. 'l\\ııb17. dnr 
heleri tesl'rrii fl~ 1irclcı1ir. l~al ııt son 
derece hidı'ct 1·e :_,allab halinde bu 
lunnn bll2.I in~""'dtı çehre m:ınza 
rnsı i~lhnıiyJ.e Jupkmıll7.ı o1:ırnkla· 
nn:ı hlmbi<ı sapsanc1ırlnr. nin:ıc -
naleyh es'!ci zamnnılanbcri (hcynz 
hi<l<Jet) \c (Jamm:ı lı!dclct) talıir- f:-anlmak ü~ bulunuyor. Top • 
ll?J'i ma.nıftur. Dnnlarc:1an birinci • l~n~ntıdan dönerken Ç?rı:illn ?·~· 
tı!i dalın mnte<lil ,.e diz~inlirlir: rıı hır .n.utkunu dlnle<lım. İngılıl 
denıni ıztrmbı fnzla olmald:ı h ra· oo~-vekilı lhıloni topnıJd:ırında har 
~ z:ıbirl ak ülameli dnha ·az egü· ı betlildl~ini sfiylüyor. :Cu _nutuk sa.· 
riiltühi ve dalın nz telılikel"d' n·· lJahJe~•ın Albaya sordogum suale 

ı ır. u J 1 Fra 1 . . _ 
~ ük Pr:uısrz filozofa Descnrtes de ce,·np o < o. nm . n.ı;ılız 

Pavlinin bıçağı maaaya değil, Yaniye Joğru attığı •ahit 
görültlü. Ancak luıat olmtulıfıntlan yasının küçüklüğünden 

iıtilpJe üe 2,6 •erte ha,,.e mahlıiim eJilli 

H ARB1N Uçincü yılı kapanır• 
ken aer ta.rafta nutuklar 

yü.li:.elcli; rauyolar lmnlan dünya• 
nın .e11 issız ve keu.v kö§elerine 
kadar yaydı. 

G ~'Ellı"LER.DE Beyo'"l!lllda Knl• 
) QDcu kollufundıı ~·ukubula ~ 

,.c bir Rum ccnctnln illl.mtl)ie netic~· 
lonca ciııayet Jıt41-esl..Dln cürmD.m~ 

but kanununa cöre, 1lkioc1 ai;;rır OO'L'-'" 

ela görfilQD ;nılllıakemesl dün wur•t· 
dJ ve karar te.fhlm olundu. 

İlk celsesini buru)& ~·ar.liı~ımı:ı. b!l.· 
dlse maltUn olduğu üze.re f(iyle <ıt.T: 
yan ctm111tJ: 

Burada bir kunduracı dükkft.nı.ı<ı:ı 

çahş'ı.n 1:"anl llc Pa,·11 adında Ski Rum 
geoeı birdenbire 111 yllzünden bir mti
nakaşaya tutuşu) orlar. Pa,·ıı duha 
usta ,.e kıdemllcllr. Yanloin ellod ki 
işi dikkatsiz \'e l~ayıla.ııe :f&Pu.tmı 

göriloce kendislnl tutamamıı ve: 
- 1~1ııe dikkat et: clemlftir. 
")'ani: 
- Sana ne oluyorf Cn-.lıuaı vu·· 

nıiş, buııUD Ü&eriae ele J>a\•Q elhıc\.lld 

keaklo kunduracı bl_saj'ulı Yar lıızl)\e 
l:'anl)'e doj'ru fıtlat;mıftır, ~ u" 
co Yaniıün bofawun lıluaoılaa gdı;o 
mı, ,-e pbdam&ruu kopart.mqtır. 

x.utlar lçiıule yere 9el'jlea Ç«ilk, 
birkaç dakika &arfmda bir bayll kan 

kaybetmlf 'c lıaııtaıuuaeye kaldın.ur· 
lı:ea de ölmilttllr. 

• • • 
Pa\11, öğleclt'DWri atıreeu mablr.eo-

mealnln kupaı dlMnilekl #Uçlu aua" 
,.ında, bekliyordu, lJjr köşf'ye &-ekfl.mlı:, 
keleı>trli ellerini bac~kları ıı.ras.nn 

sokuıuş, düş\lııUp dunı7ord1L 

Orta boylu, kuvvetlj \'lkıatlu, yaı.,.. 

~lıca bir delikanlıydı. Bt\tiin mubı&l.e 

mı:sj mllddctlncc: 
- Bu bir kaza eseridir. Ben Yıual)1 

öldllrmek istemiyordum. Şaka ya111• 
:'.\ ordulı:, bıı;ağı kendisini korkutm:ık 
için masıının üzerine fıtlattım. Bıçak 
yaylandı ve Yaniye saplandı. 

Öldiıyı;o kazara öldli, Benim ııu" 

ı:um yoktur.,. demişti. 
Nihayet ııaat bc§e doğru cetııe açıldı 

,-e genç l<atıl içeriye alındı. 
JJtı celııcde müdıılaıu11 yapdacıak ve 

l<ura.rı ve.rtıoeektl. 

Reis &utluyu ayağa kıı.!.dıracağl sı• 
mda lm.lababğl yaran )·aıhca bjr 11" 

da.111 ilerledi. Da\'acı yerine getlp o
lurdu. Bu ı·ıırılnin bnbaııryclı. Tltrcyo'11 
cl',le bir istidayı reise doğru uzattı. 
r1. Uba,ir nlıp reise \'Crdf. 

Reis tetkllt ettikten sonra ıstıdeyı 
mübaşire olcuttu. Tatl<flz baba tıtlda" 
mndo, şöyle diyordu: 

''Pın·ll, .11evgjll oğiumu kaııden tı. 

dönnü,tur. Hlldisede ka7',n mrn,uu'>u" 
.his d. ğ'lldlr. Zaten o(rlumu rekeme.,.dl 
O gün de o~lumun ust1L8ma ,,ıkıtyPtfo. 

no ıcu.mış ve kendisini 6ldlirmtlııttır 
J'lr evlAdın ne T.Orloltlarla yt>ttıttl • 

rlldlğl malCl.mdur. Alleec aemıızı da 
t.Alıa kalem yetoıez. Rmulan dolnyı 
kMdj.inln ı;tdıleUe ıcaJ~(!Sinl 'lo'P. nı.-ı• 

ne\1 vızmtnnı olaral< ~ıwo. maddi 
tnzmloat olarak da 2500 tını 6demcğc 
-1ıkflm rdil~lnt f tf)onım . ., 

- )laceııf buninat malfım. ı•a 

ID1lddi tazminat ? Nıı gibi zarara uğ 
~ınn:, bl!nlarr ı•csika l'e) a 
ı'lCJlı•rlc ls!:ıtıt edbill'Cek mlııiol.d 

- Hayır. 

- O baJde. 

.sa'rı 

- Mıtd:ll ta:r.nıt11al(aıı var.geçjyonı-

r•ıın. 

B•ınıl:ın sonra rf'lıı, Pavll!"n avu"u" 
\11111 ı.lônım. A.''ukat mUıhfaıııomı !\'il• 

ulı ola •• ıl< hıuırluıhğmı söyledi \'\: 
01nhkenll'ye talcdlm ettJ. 

Oku..'tnıı 19Udataada, avukat dl)'or' 
lfu, ld: 

- MUckklllm iş llzerlndeki Jht,annı 
dlnlelJlben l.'nniyl korkutmak malt&ll• 
1'i1le ~tı ma.aaya atm~tır. Bı~k 
t;'&aak YC tabak gtbf ıe.rıere teııa\'!t:r 
ederek sı~rnmı11, Yaninin boyn!'Da 

Bu nutukl&nn. demokrat devlet 
adamları ıarafmdaa \'erilealerio • 
de en ~ok tekrar edilen \'e bücum 
&ebebi olarak kullnıuba nOkta, Al· 
manyaom muahedelere yani' \'erdi• 

11aplanmıştır. 
'.Netekim bütün fll.bltlor buna te.}i• ği sözlere kıymet \'emıediği iddia· 

ed~k ıekllde Ua4ede bıılundu'ar, 6ldır. Münib IUllaşmaaı, Çekoslo ~ 
~kınız bir tane& bıçağın doğrudan uıkyn \'e Polonya ile yaptığı sör.. 
doğruya. ")'aniye atıldığını söyledi. 6u !eşmeler \e daha b~an laatıı'· 

Jatıldı. Alnınulann izah ,.e itiraz· 
'lr&.k Yuda'dır. 

Yuda Yahudidir. Ke.ndlsı brrat,.1 larını din~yinee bunlan hemen 

havaya kaldırıldığım görmüş olal.oi- r~dde~~ ~~ ~elmiyor; kan~~li 
bilir. ı~ııkat atıldığını \"C.}'11 nıruldugu- bır \':l~ı?et, ~nku elc.'1~. metr! .~e 
nu gürememl:)tlr. Zira korkusundan . ldlo gıbı ~~ -~utulup gozle goru • 
ıra bayılmıl'J \'eya tmı:nuııtır. Qpuo Len m9:'1di olı;ulcr yok. 
l .• bu •r d knnnetll de'-lldlr İngiliıler Almanların muahede• 
4-"'D • a CSj •4 - 6 • fı~ t " d dik1 rl • 
BUhıe kazadır. Verilecek ecza \t. lere ''i• t;I parçası e e nı 

mllel(kfllınln ya,ı da ııazan itibara n · \~ nnc_ak bwıu:ı kadar kıym~t \'e':' 
lın&l'&k asgari ceza Ue lkttfa edil o::<'- dıklenni tekrarlayıp duru~ orlar, 

lıunun jç!n de Almanyayı _yere sc· 
ıııJnı rica ederim.,, 

:&els J>a,•lfye ıson 

Pavtl: 

~nı aordu. rinccy.e kıı.dnr harbe de\'an:ı e<le • 
ceklerini söylüyorlar. 

- Avukat,mım rıözlu$ne t,tınık ,.. Hele 1ngiltere hariciye nazırı 
Mister Eden "ı.liğrt parı;a<{ı do'k. 

diyorum.,, oodi. .1 l d rd " 
Bundaın llOllr& ..ıon bopltıldı. ve trini'' Uzerlnue ısrara u u; yu• 

blr müddet ııonra da karar hazırlıuıl'• 
ralc. tdhlm kılındı. Karar töyl~y

dl: 
Pavlj kat.U kaadı olmadan bıçnğı 

l'anhıın doğrudan doğnl)-a llze.rlM 
fırlatmıştır. l\lasnya. atmamıı:;hr. .fn• 
~ı da. Jdlı;Uk olduğundan 2 srne 6 AJ' 
ha11ı1 yntacaktll', Ayrıca, Yaninin tıa" 
basma 600 lira tauntnat vereeel•, 
JlWO lmnış da mahkeme masrafı füıc

)'ecektlr. 
Yaninin karara ı;ok ecvlnlUğlni \'e 

ınalıkemeye tekrar tekrar teşekbllr 
edere!< dışarı ~kt,ıgmı uave. etmemP. 
hııcet yoıc, tabii. 

Dağcılık kulübü binası 
yıkılıyor 

M:ı.a.df Vel>a.Ieti beden terbiyesi 
umum mU-dilrlUğil, İstan.bulda yeni 
bir dağcrlılk kulUbil inşaSl için tah• 
v:sat vennistir. 

lat3l\bu1 tenis, e8kirim ve dağ-
cilık lruhibUnUn bulundu~ Tak • 
Firn !belediye bah~esinin kö. esindew 
ki binanın yıkılması mukarrerdir. 
Ba bina Sundan iki aene evvel yr 
hlaca.ld>en Dağcrhk KultibU için 
tir bina bu1unnmtımış olma~·ndan 
dolayı yrk?.'ması tehir edilmişti •. 

Yeni dağcrlık kulübti binam, yen~ 
binaların yap.•1*\cağı .Slirpagop mc· 
zarh:ğcnnı aF.ce. krsmrna kulübün 
tenis kortl'lrinm bulıı.nduğu salı·.· 
ııın yqnına yapılacaktır. 

ıc: Adliyenin yaz tatlll lıu1;Un bit · 
rrıgUr. Tatil yapan mahltc:meler pn • 
zartesl sabahınaan itibaren ~lı§ma(;a 
başlıyıı ı:aldn.'"dır. 

c: Ankaradan bhcllrlldl~!ııe göre rra. 
Uye \'ckaleU vjlı\yetlcrc yııptığı ln 
tıunfmde kazanç vcrgjsl ıl!h'lhk• k 
ettirilirken musraflar meyanında nıl• 
keılcflerln Vt!rdlklcrf muan e•e v~ r;ı ._ 
atnin de mıuıraf olarak J<vydeillleblll'. 
eeğinj bildirmiştir. 

ııı Maliye vcktı;cu defterdBrlıklııra 

)'aptığl bir lamil?fde yılın mUa\)".e l 

m"vılmlerlıide deniz haınaınları. pi. 
'Ajlar ve em&alı yerleri i~!ete:2ın:':l 

kazanç ,·crgtlerinjn tarhır.18 ı.:.11 ·~r• 

dıkkatı:ı alınacak hususat• blldlrn"~ 

bu suret.le bu glb!lerln me.ğdur o!.ılla. 
ması cihetleri teab!t edjlll'i§tlr. 

ınl sekiz sene e,·velld bir hfldls.ey'j, 
Almanya Bn::,·ckilı ile o ~ki 
İngiltere sefiri arasmd&ki bİT ko
nuı:JI\BYI bs tırln ttı: 

Fransa Rusyayı yalnız hıra.lana· 
nıak İ!:i'ıı hnrbe ginni~ti; ~lman.• 
lnr 1914 de Ağustosun , tiçttnde 
l•'rao aya. nclçikadan ghmek üze
re· h3r.ekete ba~lıımrşlardı. O 7a -
ınan.a kn.<lar bang;i tarafı tntncağı 
hakkında teredclUt ellen tarnfsı:ı 
ı.nlıı.cak sanılan 1nglltere sinirlen· 
tli· zim Belçlkanm t&raf517.hğt ha!-. 
ı,1;1dıı. Alma~-a ile İng-ilte.l't' ara • 
~ıııd:ı. bir munhede ,·nr<lı. 
~ ingiltere sefiri Ga~nle Alman
ya baş\'e'kili Betman Hoh·e~in bn
lu•mınl:ın nkşnm Ust:U otmostu. fn· 
gi1tere sefiri Belçikaya yapılan 
tecav'iizu JJrote to etti. Almanya. 
lın5,·e)dli "7.gUndü; zira tnglltr 
renin <lU~unlığını i~temiyordn. 
D.edi ki: 

- Ba, hnyatını iki mtitecav:iı.-.e 
ko1',.ı korumab"& çalır:nn bir adamı 
nrkıısından \'Unnıya. kalkmaktır. 

- Biz ş<'rcf namına dirim ,.e 
i"lüm harbine giriyoruz. Çtinkli 
llelçilmnuı tarafsız kahı.b~lm~t bi" 
·dm -şerefimiz namına ,·erilmi~ bir 
tnalıhUddiir. 

- Ne b.-ıhasmn! \'erle'n söı 

1ı;ın... Tnmfsrzlf,. n1re nice hart'· 
ı.erde <'Ol\ l•ere çi~nenmişth'. fn~i1. 
tl'rc tılr "kağıt pnn:a-ı'' u~Tnna 
rkrn1ınc;1 olun \'e kendisinden llO!it 

lukta" b:ıc;kn h:r 8C:V j temi-ve~ 
hir milletle h 1'he Q'.İrecek. nm. 
ritmce ii!'Y"ft bütün bir iJyM&t yr-
1 ı':naktı:.ilı:-. 

t~ .. ll~cli bir do\i.et ic;Jo a~il kar
J ılıklı \'C' birh;rleri için verllcn 
tll-:'eıiu hile ci.i(nenditı daima gö· 
rUlmli .tilr. Yıılcız muahedelere ~ü· 
''cnNt ınillt>tlerin ny haline •• mu· 
~1?.edeleri kiiıt parçası •Ye" de,~ 
let y'.lJnız Almnnya mıdır? 

Kaclircan KAF LI 

Bir havır sahibi 
Piyaıaya JO ton c.•azelin 

çıkaru>erdi ! 
Son günlerde piyRSaya 30 t<ın 

vazclin arzedilmiıtir. GUmrük ka
yrtlnrmda bu vazelinlertn Yelli it· 
hal edildiğine dair hiçbir kayıt bu· 
hmmadrğı için, hangi bayır sahibi
nin bu kadar çok vaze:iini ncr~de.n 
bulup piy:uıaya çıkardığı incelen• 
mektedir. 

lar. \'eyga.ndn. da pek ıtımatlan 
yok. ln~Iizlcrj· biraz beğeniyor • 
Jar. }'akat kara Jıarbinden lıiçbir 
neY anl:ımnclı~nuzı ylizUme knrşı 
söyledi. Bütlin kaclmlnr }rnnsanın Bi.r hakim aranıyor 
Eonun:ı. kadar cnrpı~a ımı taraf htaııbnl müddelumıımll!llndeD: 
tar. Pran<;;ız ordusunun halfı kıw. İstanbul ııulb hlldmlerindıea olup 

i'ki türlü hiddet tarif cdivor ve bun Belçjka o.rclbso cenuba <loğnı ceki• 
lardan hir:'ni lmlaylıldn. )'lltı :ın ''e Jiyor fak2.t Som köprüleri atılmış 
miitcnkip kin 'e nefret ile miite • oldu6'11ndıın bu ordunun gerideki 
rnf:ik olnuyan bir te'la.hür telfi'kld tmn·etlerle blrie mesi'ne imkin 
<'t.m..<>diği h:ı.li!c, djğerini fena ne • knhn:ırnıs ~ibidir. Çörçıil bu im

Yauın: 

'Aleksancler Vert 
25 Çevtreoı 

Muzaller E•en 

\'etli oldııfuna inanıyorlar, Rn ko. , evvelce gösterdiği adreate bulwıamı • 
nu~nlardan sonra •ntmaya git • yan ve yeni adre9lıai de blldirmtyen 
tim. Plan<lm tamamen iııgnline kn Behçet Baroarosoğlunun acele mem•ı. 

rlyctlmlu müracaat etmeat. 
dnr Alman1ann Pariıot~ hizl rahnt 

ti<'elcr doi;"llrııcıu ,.ıe nefret ile kn· kansızlığı ~ıkc;a söylemiş olı;ıı gı: · ~"nt Eksübcrl daha bu sabah Al. 
n~l• bir his sayıyordu. Tektir. Zir~ ••rnn!.ız snıısiirii Çör- nıan hatları üzerinclc UQOlUŞ 'e Alil 

Sılı: sdc v olur o1ma7. <>eylen• kar <·i)in nutkunun gazetelerde •n11r lcJerclcn delik deşik olmu~ t.ıy~a· 
l'I ifrat clereccd<.' hru asl'yct ile hitl· masın.a izin \ermedi. Gcnernl re!ii'yle Pıırise kn<lnr ıfünmıis. Diin 
dctlcncn t;ocuk ve L:ıhilleri tıbbi Biyyottm \'uruldnğu ''e öldiiğü flc yntlalıi bütüıı insanlar Sent l~kı.ü . 
'!.'\ ruJıi bir liontrol<lcn scdnnC'k, Öl ı~nj'yor. beri lm<lar cesur olsayclı ııe iyi o_ 
i~i ihnmu1,.ler arama» \'e dalın tclı Koutin:ıntal otclinite Komerin lur<lu ! Fakat ne yıtzı~ıld, Frnn-;n· 
litreli bir n1ul hnst:ıl.Ji;ının h~<ıhn • mu:ı:ı.1ni olan topallıı da konu~· Ya ee-;aret \.:ıren bir ~ent l<!ksü . 
~ıcm<la. olup olmılli•".:•mı bertaraf tum. Bn a.dnrn ~ö~ilin nutkunu heriye muknbiJ Fransız nıhımu J 

ct.r_n:k lfı.ıım \•c faydalıdır. J:a p;bi çok beğeniyor: yu<;turan binlerce Şotnn \ar. Uen 
m?lııh ... ul:ır ,.~ ncuroıınt dediğ' • - İyim<:er ~lb;lerden b1l\tık ar' , Frnn nda kırnlcılıırı tlaha çol< be 
mır hıinvPlcr bir L'lrnfa lırr:ı"ıldık· tık. diyor. Jlnkntnti oldıılu gibi ğeniyonım. Pnknt ba.,l:ınnıın b~ 
tnn ."onr<t ~ürdc-lik tıayatınu:ı:fla ôylem1>k d:ılııı flo~rıı tleğil mi'": ':ŞC'k Dö l..arok ve Ak..,iyon ırrnn • 
'. 

1 rroı. hnrL"' ntlcrimi'1de hiıldoli Jlem insnn kötü 'nr.j,·eftc olduğu" ·ez ı;nn;;isterleri olnı:un<ık Şllrtiy· 
f r t) ~='('ı-\'{' l.ntl"r ııonnnl ":l;\'"lllak 110 öğrenince bir k. mı:ı ,-cm'~ gj. le. 
~ere' tır. ıt:•rnet ı?:ertj tnlılntim1zin bi tınhlanır. f<'run~ız'ar Somd11

1
•1 Vojlıtm ka 

t . ' . 1 • ı n•t " ır ır: fıık~f 1nsım dı tan Ot~1rlrn ç1J."11!'ken Fmno;;ıı tny. dnr ıle\nmlı 'e mr;t:ıznın bir cep 
~1·1 n dolrun:ıldı bir sohcple l<am • ynr.::rhi Sent Eksliberiyj gördllm.. he Jmrabi!ecclderjnj Umit ediyor-

\ 

hır. ı:nknt bııgün 1!>14.1918 harbi 
t'c'ı lintle bir muharebe ya.pılahilir 
mi? Ulitiin İngiliz km \'etlııriylc 
rrn.n l7. lmn etlerinin bir kısmı 6" 
nlırsa bu işin onu ne o1ıu:ak':' Bu 
CahaJ·kuk ettiği tl\kdi'nte 1''ran 11._ 

la.r Alnınn!arla. uyu501ııya yanaş • 
mazlar ınıt' Jngiltere tek başına 
hıırbeılebilir mi? Frau<ıa ycııj bir 
Ti yer ) nhııt .reni Gnnbeten çıkn. 
r:ıbllir mi? 

Otelde ııatroıı ,.e kocası B ... Jçi_ 
knıln ol.an ~elini siiyl.cdiklerinden, 
rok hcyccanlandılnr, DaJad.re \'O 

Gumkt1c bol bol klifrettiler, K' • 
flm ,.e gelini Pransrr.ların i5bıjn 
Allıdıa kn.l<lıi;mı pek hi anahnı~ • 
lal'dı: "Bol bol düa edelim,, fliyor. 

rahat uyutıa<'d.kları'lı zruımıdiyo • 
rum. Sonrtısını Allah hili'r. 

Cumn 24 !Wayıs. 
Her sene Pori \'ersayda af;'llan 

ticıtret. p311ayın lcin bir da,·etiye 
nldım. Panayır her yıl gibi bu se 
ne ele 1 l Mllyısdn açılını,. Giclip 
~örenlere sordı.-m, s:ıtıeılar \'ar • 
mış. J<"aknt ttlıcı yerinde cinler top 
o~ııuyormu,. , 

Diln a'kı;am Sen nehri üzerlnde 
muha('lrlcr!e dolu bir manıa giir. 
rliıın, Ma' nadaki ihtiyarlar bitkin 
lılr halele idi. Fakat Pnri'sl hiı; gör 
nıeıniı? olan gençler alfıl\a ile et 
ruflarma bilhMsa l.un sarnynı~ 
bakıyorlardı. 

'(Deoamı var) 

Giinq tutulacalı 
lstanbul Univcrııte rasattıanm btl• 

diriyor: 

Gelecek pcqembe gtıııU memlelte·t· 
m1%In batı bölgelerin.de bir gUııeo tu
tuımnsmın bıı.şlangıcı g!SrülebUecektı.r. 

Tutulma gtlneş batmadım biraz öuce 
başlayacak ve gUneı kısmen tutulnıuıi 
vnz!yettc iken b8tacaktır. Tutulnuı. 

Ankara.da yaz saau ltibarjle ıaat 18 t 
~ dakika geçe: lst.anbulda aaat 18 i 
ts7 dakika geço ve lzmlrde saat 19 o. 
4 dakika geee ba§layacaktır, gtl.."1.e' 
.A.nkarada saat 19 u G dakjka gece, 
lıtanbulda aaat 19 u 23 1akfka ieCJ 
ve 1zmlrdo saat 19 u 28 dakika :;a~;, 
batacaktır. Tutulma.Avrupanın diğeı 

memiekeUerlnde de görU!ebUe~ktlr. 
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hakla tank us f 

SuıldJl'I yer: Va.kıt Matbaası tıark cepbeıl v·ıı k·ı İnini geziyerl T ogay' a açık mektup 
ABO!\'E ŞAH'l'LARJ 91 (.Ba..' tarafı incide) 

=~· ,,.:C:. yük bir kıs~ı;~~:~:?ayıa~ Mısır kralına Ruzı.ıeltin ltuı:;;::1z1~um:au~1:~isı:~u~:~~·;: lT A k~UrB hakkın-
e aylıt: 
ı ayı.ıs 

1 ·~·IJJr 

~ 'JJ50 • u.oo • rı.oda toplandığı sanılmaktadır. meıajını verdi. \;ün .sa.ğlığmd& onun yanrbaıında ee '.1 • ~ 
UlO • ll.OO • Moskova, 5 ( A.A.) - So\·yet gece Londra, Ci ( A.A.) - Mmr ,kral' .neleree ht1ktı.met reieı olarak blltün 
~ • ILOO Y • yarısı tebliğinde denildiğine ~öre, Faruk dün Ruzveltın şahsi. mUm~ı. IYi ve Uerı barekcıtlcrde, yurdun be.;: d ç k 8 ld .... 

Quetf'y11 ı;JndeJ'Oell St.alingrad'ın. ln.tı şimalinrlc şiJ• 11 Vende! Vllkiyi ka.bul etmı~tlr. \~'! •• ta.nba.ııa. demir yollar i y 1 e a l e~er ne o "' u,-:jlfll' 
ıı:ınıt..1c ı:er! ~rtl.rıtes detli muharebeler cereyan etmekle• del Vilki kTaı.& Ruzveltin bir mesaJmı örillmesi için emek ııarfedi • ~ · • -----------------.j dir. Almanlar hu kesimde şiddetli takdlm ctm.ıetl.r. lirSen, fabri.kal&1' kurulur sa.nayUe!ıl 

bir taarnr.ı: y:ıpmı~larsa da bu t1 :ne hareketi genışler ve memleketin Sayın Ba.r.ım. nuzda ı·U§Uf merhumun soyadımı 
arruz Rus kıüıları tarafından pil~ General Sitilvel Hindiıtan. refah, saadet ve taalli!i yolunda mü•t• Belb;j lı:ıtırla.rsmız, bundan 6.7 blı-teviye "Akt"f>r&,. şeklinde yaa-~-········~ 

; Dünden kürtülmüştür. Cephenin bir kesi• dan Çunkinge giıti madiyen ve müstemirren ı:alışıtırk ·:l :nl once htanbul iiitapı;ıiarıudan ,,·ordnnuz; ben de kısa htlSllSi -
minde So'l'yrt kılaları dıişmana :ı- başvekil 1.smet lnönünür hizmet ve biri rahmetli l. usnf .Ak~ura h!lk· tubmnda, deliae:rimi de ~rdede-

; Bugüne~ :ır lmyıphtr ,·erclirmiş1crdir. Kle,t· Vi~ 5 (.A.A.) - Çunkinı;'dcn ~ayretini 'l'urk tarihl her z.aman ı;ıi.ııı.· l.ııı<la. bir ı;ser neşretme~i diıbline- rek, bunun doğrusunnn Ak~ 
kaya bölı:e~inde Sov~cı klv,·etk'r. alınan bir na.bere göre, Kinhva ran ve minnetle hatırlayacalnır. E~. rek, merhumun medeıU faaliyetin4 luağuu sağlaml~t.ım; ~ 
fa;;ıl harekencre ılcıanı cder~k Ye Nalre~..nk UZ"rinde Çin tazyiki siz Atatürkil.o fani hayata göz.hm"..: lıikn, onu SaJ'BD ve ıeli kalem tu· ''heyeti i,ıni.ye" b~nt tarafmdirı ~ ... v+cıoeoo+v+ v•••• ..... ..,......,.• 

nglllz bahriye 
nazırıöın nutku 

mev~llcrini diiıellnıi~lerdir, artmakta.dır. kapamasmda.ıı sonra millt OJ.rlik İJ · tan bazı kimsclere..melituptar gcin• te:rciimei haJ ~binin admm bile 
StalinRrad'ın batı cenubunda Al• Londra, 5 (. \.A.) - Çunltlng· tnet tnönUnUn bUyük ve harikul~·1e de:rmek suretiyle ba_srnrmM; \e ı:r ;\'tin~ ;vuılmMı hayY'ft. ıtl3met sa-

man tanklarına ve nı'lkinalı piycı- den alman bir habere g-örc, general ııahsiyeti etrat'mda. k!l\'vetıenip fit",. karn1aslD.I tasa.rJadığı esere konul· rıinmazdı). 
Sii.ilval Hindistandan Çun.king'e çlnlendi ve dliilya.nın 1çlnde kıvrandrJ1 mak il7.ere, """'Zllar g•inderilmesini Malr..alelerin tezelden "'Öndel'i.l • desin,. karşı şiddetli •arn~lar de .,- ,,..- ,., 
tlönmüştür. son ateş, öllim ve ıztırap Ytllann.ıa İ5temi5t;i. Kendilerine lıu mnk.'§1\l" nıESi istenildiğinden, p!i.erln -

k d l'lim etmiştir. Illı hölı:ıede düşman ,,,_ • ..,.. 
İngiliz ba.hrlye nazırı Ale san er· TUrk yıırdunuıı sulh ve l'lUkfı.ı1 Ue -a · la miiracaat edilen muharrirler n. buk çrlraeaimı bekJeme-Jçte 1 .. ı..ı-

'· muharebeye taze kttvveler sürrne~e 1 1 • • ......._..."" 
dlln bır nutuk söyljyerek demıştlr ... t: ngiliz tavware ennın rılı, felA.ketıerden uzak ve sağlam "'' rasrn!la ben de vardım. riık, Halbnhi da.ha o :z:ame.n _ _._ 

·devam etmiştir. Amanların Sta1inı:.• .r.r -.,-
Bu harpte ~ çok denizaltı ~ ra<l hah cenubundaki ~·eni ileri Almanyaya akınlan emniyet içinde kalabilmesi harbi )a• Jiitapçmm bu müracnatmt alın- ca zıuna.n geçtiği halde ha eeer. 

tınla.n avlar son temmuz ve a.. pan h-umanda.ıım sulhil muhafa.za et ca, ke-ndisfııe bir mektup göndere- c!en hiçbir ha~r il-itilmedi. Blma 
~ustos aylan olmuetur. Bu, insa- hareketi rllmiurulmuştur. Londra., 15 (A.A.) - Evvelki .€'ect>- meyi de bjJ.miş olma.smdandır. Ve ı.e~. rel'.n, bu eser iı:in muhtelif kimseler ~örünce, ben ca.Jı-.an ~ 
ua cesaret vttecıe-k bir haldir. Fa.- Nornro~iskinbalı şimalinde So,• İngiltuenin cenup batı ıayısma. bir um buyurursunuz ki aözlerimln ba• taNlfmdan yarztla.cak olan makale· ,eteri verı~ini birkar. defatİtle· 
~at b;z daha bilyük muva.ffakiYet· yet kıt91arı düşr:ıanın sa~·ı bakı• Alınan uçağı taarruz et.miştlt'. M..:.r • ı:mda kayıt ve i.şıı.ret etti.Sim gibi 18"' lerin kim 'eya kimler tarafmiliı.n dim, fakat aldırmadmJ?: ,·e·h~r 
1er elde etmek istiyoruz. Bundan t111ndan üstün tank ,.e mnkinalı pi~ kezt İngilterede bir §ehre de fm§?Dlt!'. met İnönü Türk milleti için taril. :ı tetkik ve tasnif edireoeği11i "Ol'- türlü fzah &l Yermediniı: ••• Aıfıt!ık 
boska. kırallık dcmanması düşma.. yatle kunctlerinc kar~ı ınüdafaa uçaklan hücum etmi§lerdl.1'. <i'Almm:ı. bir JQtfudur, her zaman ele geçn!~z dum (çünkü kitaPÇIDJll kenrlisin<1e aradan 6 yıı ı::-eçti: Ak~uraııın~ 
nm bir çok denfaa.lttlannı ağır ha- 6avaşları yapnıışlarrlır. So' yet top• uça:;ı dUşllrülmil§tUr. eşsiz, nadir ve m~tema bır 11ltfudı'.ı- bö~·lc biT ~alii.hiyet görmüyordum). f'tffılan büvüdiiler, r~!i'k88' Mü; 
sarlara uğratmıŞtTr. Ilu deinzaltı- çusu KıınıdeniT. filosuna mensup Londr&, 5 (A.A.) - Ağustos ay,ı:. Yurdumuz, mim Şefin dah.lya.ne ida. \C bir d.e hu e5erin düzme l•itapçr J111J8.!'.a o !Ytindenh:?l'İ ~ok trola~ a'k
larm ~ uzun müddet kullanı. harp ı;ıemileri;) le ı\estcklcncrek Al~ iÇinde İngiliz bomba. uçak.lan Alman. resı. aıtmda, emnl~t ve suı.h ve sUk<.ı.n ııın kendiliğind~n, 5a~da.n, so1dan t-1 Ye (-Ok yel~r <'~ti. hata bu e8el"' 
lamcyaeak bir h"tlc ı;etirilmi,;ı bu- rnan ve Romen kılalarını bombar- ya üz.erinde 12 defa uçmu~lardır. Avet iÇinde her gUn yelli bir ilerleme adı~I mnka.le toplamak suretile l'ıkarıl· rl~n b1çbi:r belirti yoli ... 
lıınınaıkt9.drr. dunan etmiştir. uçaklamnız iae Almanya. ve işgal t".!.- acyor ve atacaktır. mn•mın doğru obmyaca.ğrrn; bu Rt.ymı. arUk ~rmak ayıp~· 

Alm.rın denizaltılan bu sene ge- Novorosisk cephesinin ı :~ka bir tmdald arıuiye ııı · gttn ve 14 g~ DUnyamıı içinde bOCaladıgı fev?tıı- işin, hjç olmazsa, ehliy.eUi bir i'ki .. m: 6 :nl önoel hu mak.,at·1~· 
mile.r.imlze hücl!.lTI etmek için ge. kesiımlnde So\•yel kıtaları yeni mi\- taarruz etmlflcrdir. la.de vaziyet b!zt elbette her zaman ki~iye tewlf edilmesinin Jı:el'ekl~ • zin rh·~tiııiz altıncl!!. lnırn~ 
ç.en seneye nazaran daha çok Çe- 1:tafaa mevzilerine ~·ekilmişlerdir, t~irli. tetik ve ihtiyatlı bulunma.g-a ğini; aksi takdirde hn E6er için lan "heyeti ilmiye" "e a~ 
kirıeceklerdir. Çlınkii. onları lbddi· Ağır topların Jüelloıru ı:necbll!' etmekte'dlr. Fa.kat milll emrıi• şa1ı .. an hiçbir yazı.-vel'emi;o.-ece~mi Y. Ak\'Ura:llt\kkfnda dtlziileı 9kfo. 
~·en tehlikeler mUtcmııd.iyen al'tl- rntuııtz tçbı azım olan her t11rlü ted• bildirdi'ın, ?en eMl'.~in ~izin t>m,.ınir1' ~ 
yor. Df!nizaltılarla mücadele için dttşmaıım yaptığl bir hava t~ Londra, Ci (A.A.) - Cuma ~' f bir ve ihtiyat aJ.ındıktan sonra lçert.-!e Ara.dan bir milddeot geçtjkten len yazılar ve (liğer malzeme+. 
)·eni ıusuller kabtıi D(lilmjş ve ye. esnasında taarruz eden 31 tanue • İngiliz M.bftlnde U%ttn ımenzU'll •'b& i r yurdwnıızun gt.ızeıllğinl, temizliğini, sonra bn 115in bir "h!!Vet"l'J yükle. o1<fo ~ 8~('e d.'thı ma1fun~ 
ı.I tedbirler n.lmmrntTl'. Yeni ten- den 24. tt dUşUriltmU§, ıiiğerıerı-r-ri taryilar Pa diS ~-8§1l'? .salvo ıı,teşl t'slbat.lığnu temin etmek yolundaki tiMiğini işittik, \e ben de (1'fuhar. muherrirler vanJamu h•!J11'İlltı~e
kitçilıerimizdcıı hıri son güınlc~ d&mıek zorunda bırak.ılmı~tır. açmI§lar ve Frıı.nıınıııabilinde Kale ile ı;a.J.ışınalardıım da elbette geri kal.r..t" rem Feyzj Toğay) imzar..,nr bt§r dilm~·iQoin· Yazmadıkları ı;bi~ di• 
~azdığı bir risalede dilşmanm ta. tımen gölünün cenubunda S&vye:. Bulmly& anemdaki A~ batarya : yicağız. yan yeni bir rniiracMt mektnbn ğel' mate!'Yell~ ıfo .,irin r~ 
biy~ yaptığı değimJı:liklere lerln birçok mevzii taarruzu 8'1.im Jıu·ı mukabele etmi,lerdir. Top ate~. Az.iz ve muhterem dinleyiciler, nldım, Bu mektubun tarih\ 29.12. r.~ıiie küfl"'nmek icin verllmis~ • 
intibak ht!Sın.unda tamıunile aksi· bırakılmıştn', l takriben bir ~yrek saat.ırirmtınttT, Bu toprak bizimdir; dllnya ne kadar 1936 o!up, esere konttfaca.k olan ğildir. Bu i~ sİ!lİll tam.fmıida.n 
dir. Fi!baıkika. Alrııan <lenizaltıla- TtrB.K. GAZETEC1LER1NtN · buhranlı, etrat ne kadar karanlık u- 80TI ya7.thınn matba.a~·a kinunusa- bİP kötü nf~et be!l!J~nmi' o~ 
rıru t:abf3ze değiııtirrrıeğe sevıkeden LONDRA SEYAHATLERi: Bakırköy hayvan aergİfi fıı.klar ne kadar bulutlu ve cimşek?L. ninln o;on ı;,fiinlerin!le w·rile<'>eği sanıyorum. Ancak lıo gibi haJrni• 
amil tıi:zİln ikullandtğrmız 'yeni mü. İllgilterede bulunan Türk ga.zetec~- açıldı olursa olmııı, Vatammu: bizimdir. bi• anlatılıyor Ve ya7.11ann en kt'!ll bir ıre till.-tiJUk bİr j't,e bunr.& jhınaılci· 
cade~ •ulleridir. W1 Londra.dakl tahribatı görm~ler ka-zuı ~n sergİ:sll ;ıj.m~arak kalacaktır. Huıı:an.t1 to~- zıınınn içimle ~önderilm~i jst.eni· Jil.l, ağıl'bhk, U~iklik ve .r&r. 

Bir n.eti:ıniz Şimü Atlantiğin. ve bu paraların çarçabuk sa~ ve Bakırköy . : r~ Jrorur, mUda.fa& '9'8 emn Y~ • ~·or<lo. Bu mdıtııbunn7. Ç-O'\ şata• matzlık her h:ılcl.~ Ö\ı.'\nül~r 
de bir Alms.n denizaltrsnu 3 saat kurtulmU§ olduğunu uçaksavar batar. lbogün açılmı~ . ~&Dnın muhteJ,i! nıizl gllnden güne sağlamlaştırırken fath bir u .. ıiırıla ~·azılmış omp, on· \~'rf olmasa gerektir. 
kovalAJ'B.rak ı:1: defa mahmuzla.dik- yalarm oevre kontrolüne ve lrendilı>. köylerinden gctiriien b1ır: çok h9";'· belediyeler de kendi kUçtlk çevreleri da. bu eseri tertip eykmek it:in Dikkat ediyor mmmnuz, "İı!i'n im 
tan f10IJjl"Q !{ece yanmıda batrrmış.. rine refa.ka.t etmekte <>!an Tllr~ata3e van ~bir edilm:tıptir. Banlar ~ ~lçlnde mukaddes vatan toprağını her sizih ba.~k:ı.nhii;ımz nltTr-da bir he- HlmaJinl~. çok seı·df~b; veı-.'f· 
t yanında derece alan · tıayvanlann_ • gün b1ı.'a.z daha gUzelleştirmek ve 's- ~·C?tj ilmiye J..-uro~du~mdan <la hah. cbğnnrı bir Ttirk li""ür.iisti vc;fik-
ır. milıtcrine söylemişlerdir. .1.1 . ..ı.ı ....t 

Btiyllk Alman harp gemilerinı::ı Bay Esmer arkada.§tan ~ ~ saihipl<erine aldJ1.1Unrı~eree."1<?Te gC'!: f.Unde)idaha. ziyade zevkle, rahallll<'tl., sedUiyordu. J,foktupt3. banıl yaıt riyat~ısı h!&kında. k~ncllk hir. e-
9tlince: Tirp.itz ikincikanundan • ala.ra.k demi,ttlr ki: re yeliıştiricilik • ikmmiyeleri te'Çn madd1 ve manevt infirah ile, vlcdıuıt konııım ofaral., Y. Alu;uranm Rus- ıı;eriu ~diye Jmd.-ır ('Tkmamasma 
be'ri ~ l!lillıar.ıiıd& bulunmak- Biz, çekllml§ ıztH"aplan, uÇ8.Dlkmt edilmişUr. ve beııYl Jıula. dolaşdabilir hale P.C" • ·ndaki Ti!rk bnsınınclaki hizmetle- F.ebep olmu,tur. 1•3prl~ lıir 
ta.dn". Scbeer' !'llel~t:.ı:ov eep 7.lrlı- felA.ket ·ve hara.bilen g&dtık tab! Ceza 81'1Dd& tln?H!k-va~ifelerinden geri kalamaz- ri \"eriliyorrlıı. Ben de bu ~bi hu- işi yöldemnemek, menfi' ol~a da, 
lrla.rt 205 milmet:ıdik toplarla mü ayni zamanda İngilizlerin yenilm411Z- lar. sn~Jarıfa muta.rlım olnn titiı:lik ,.e çok gtizel bir ha"'tettir ... 
cehhes Bippıer kaıvazöril de em cesııreUerinlıı ve sarnlma.z a.zimleriı- (Baş tarafı 1 iuddel Vataımmzı mllda.ta& etmek elbette t~lik ile ''Yusuf .'1~nranm Rusya Merhum Ak~na ile ~ık 
ı<ı:ra N~ adal:ına. gelerek Tir- nin dellllerinı de mUşa.hede ettik. Uğ. modaya uygun ayakkabılar yapıla· birinci bor"CU:muzıdur; mukaddes, sa~• Türkleri er:ı.smrlaJ,j ~alşnnlı\l'ı" eden ve gize güvenerek, yan :ve
pitz!e bııto:ş;maktadır. Tamiratı hl- rıu:ıııe.n hasarların ehemmiyet ve p. caktır. lam ve emin bir ml1dafaa çemberi i• haslığı altmda azunca bir ma .. "'ı\le ren birisi sf'atile kendimde,•!!JİZe 
ten Sebannorst zrrhlISY 16 ay ser- nl§liAi k&r§ı.!lllld& hayret içinde kaldtlt. Terzil~ llosmtnın şefi meşhU'l' sa- çlnde bulunan vatanım1Zi her 'JeVe yazarak. Ye ~·anr.na bir <le ha!m-.i İ"lm a.ı:ak mek~bu yazarak; izlıılnt 
vis d,,mıda !kaldrltta.n ~nra yakın- Fakat bu hasarların tamirindeki stıT- tıkalılardan Antalyalı Tevfiktir. rağmen iı:n&T etmek de aynı derecfl~'I ınekbıp katarak, siT-e ~i}ndenniş • İ!<temelk yetk~İnj ~ömiinı; 1nma1'a 
öa y~nideı.n lıi2m~te girmek üzere at karşısmdaki hayretimiz daba az Burada di ron modc:i elbieeler di· ~ vazifelerimizden biridir. P.lz tim, Makalem 'İze 18.1.1987 bri- helnnsym! 
bulunuyor. Bunu eşi olan Gmeys. olınadı. Maruz kaldığınız hücumlar kileeektir. bu toprağın üstilnde ebedlyen ya,a• Jıinıle J>O"ta~·a ,·erilmi'5tir. (R-?lki Saygrlamnla. 
nav da Goyniye. da tamir için sö- ğun . Tetkiki müteakip Hikmet Onat ınağa. ve iyi yaşamağa a.zmetmi§ ır. • hatrrkırsmız, mii:-ar.a."lt mektubu- ABDULT,AH TA~ 
Kühncktedir. Prim: Öjen kruvazö- karşı.amda. göstermiş oldu uzdr&alI~ çalışan mahkfunlara lbirkaç söz &öy .•ıanlarız·, topraıı.ımızı di"i'mi.zlc, tırna• -----.;._-----------------------:....-

cesaretle, aynı maharetle Lon .-. aırrm:l a.o " 
riınUn Almanya.da yapılmakta o- için daha. gUzel, daha. zarif meskenler lemiş ve ~anm fayda! an ~mızla, madi!t manevi her vasıtesa ll••••••BRu senenjn en gtlzeı. : til?ni birde:rı!-••••mı•I!. 
lan tamiratı sona -ermiştir. Bu cemiyete faylialı bir uzuvf'Olm&la· haşvurarak imar etmeği kudst blT ve· 
s, ARK CEPHESİNDE: inşa edeceğinizi ümit ediyoruz. • ••nın temennı· _,:ı\1.nıekt.e oıM...!Xttcr (T ) 

ld ~ abah gezir. •• Ç'\.l ·.ruaı; t.an hizmeti sayıyoruz. 1 KLEOPATRA u··rkçe Şark cephesine gelince dünkll Al • gün yapmış 0 
u umuz 

8 
dan bahsetmiştir. Tablat ve tarihin taç gtydjrdlğ; 18" - · 

n1an tebliği §öyle diyor: ti:-r:~aa~~~:~~:~;~ Sen Po: Bundan sonra. tesis edilen oku• tanbulda elbette her zaman insan .ıe• 
Bir eyliıldc harp filosu teşkil- ve Guidhal dolaylarındaki mahalleleri ına od3Bt gezi,hniştir. Burada..300 k!SI, fen bllgtsı ve el emeğt sarttyle 2 -Kf!D 1 N H AK·ı M ·ıvErı· (fL.-la_ıı·~ 

leri vıe hava kuvvetlerile J.Ş birli- cild kitap buhınms.!ktadır. Bunlar vücuda getirilecek pek çok işler bu • fl1'1M 
-· Alman R k t ziyaret etmişlerdi. teı...-. ı'le t~.,....,~n ed.'iJınfrc• .. i .. ,. Te .. 
gı yapan ve omen ı a- Sertel Britanova muhabirine IU o;_ vçrru ............ .,,.,.. ·,unacıı.ktır. Birkaç yıldanberl ı.ıehr'. i• 
arı Ktrmı ı·stikametinde ileri ha- berruw d~vam1 temenni edilmek· 

tt b 1 U"tur· mar etmek yolundaki naçiz hizm.1~i- B A L E • d 
reketlcrinc devam ederek Kerç ye.;ıa a u unm " • tedir. 1 .. L s 1 n ~ 

w • 1 d' B kı Gu11<.lllall1 en iaşaal1za.manmd3 gflr Bu arada ıı:c-zilen, haplsanede ınize daima.yardımcı. ~e u~ olan G• ugun ınemas Q~ 
boga:z;mmı geçm.ış er ır. u ta- mUştUm. Şimdi onu enkaz altmda gö~ ~ tanbul belediye meclısı bu tmar ham• 
1 ar dEşmanın inatlı bir mukave- me~ mtitee.'lsirim. Böyle bir sanat liulunm.uş, veya ?~eriye sokulurken !esi içinde bir yandan ~ehr! gilzeııc,· ııL ......... !llllılGll'i&••••••••••••••••••••t• 
metine rağmen s3hil1eki müdafaa . ., ele geçııilmi§ silahlardan mül*k• tJrıneğe çalışırken blr yandan .:ıa 
· tt- k • bi ·ıe J c.serini acaba kim tatrip ettı · kil kokksi\.'On alMca ile tetkik ~ na r.:S>rmI yarara sıerı r ı 1" e ~ Da.ver eôze karı-arak demi§tir ld: meıııjyetıerinı nutkumuzun başmda t!lı> 
\••c:le "'""'·tan du.şm·· ana hücum e ~ dilmistir. Bu koleksi'.·onda kava • u .. ~111 •.,,, .,....·~ - :Muazzam enkazı nasıl olup da çar. • zim ve iftiharla sa,ydığıınız .ıuı •;p• 
den Romen kıtalarile irtibatı te- nozdan yaprl'IIU'Ş e~ar nargileleri. fimiz •ısmet tnônüno ~ehrln bUy·ık 

• .......;...1,....;a:- Tam çabuk ortadan kaldırınız, buna ha.yre: &Yak.kabı tı1.baru altı:na sokulmuş 
&ıS e ...... ......-.~. an yarım a. ediyorum. Harp içinde, tıern de haıı>· saygı -.e b&ğ1ılığını bir kere ı.Iııha g:iıo· 
da.smde. bulunan düşman krtala - lerin en mu~\,ı'"inin cereyan et01ekte sustalı ~.krlar, pencere de:nirio. termek istedik ve ehemmiyetli, şer•fli 

·ı 1"'- d m d imek ..,... ,. <.ien vanrlmYI kamalar btt'Pı.mma.kta ne ~~a ... rn eva e :ı. - olduğu bir sırada bu kadar Lşleri ;r. • • -ve tarlhl iki karar verdi. 
tcdi.r. e buna. dır. Bunlardan bjri Tak11ilnd~ .Mllll Şetjt: 

N . ...ıı...=-:- mek enerjisini göstermeniz v Mahkflm. ve mevkufla.r, davetli • 
~nin f,limali gı:Lııımıı•~ zaman bulmanız baiplere emniyet va. na.mmt taşıyacak bir gezi vUcuda ge-

e başıka bir SITa tel)e1er ti.zerinde- ~er giderken, mUddeitı'muıni~-k· tirmekti. İstanbul ~lediy& mec!l.,~ı::.ln 
k _,,_._..__ k" ım recek blr bAdisedir. met Oıınt.-ı bı""'ok şi!\cAyet ~ dert· 

ı u""w~•n:ll.IJ ~ ııer a llll& - Bombardımanlara. kar,ı ta.haffll2 .,. • ~ehir halkını teınsiıen, ıttifa.kla ve al-
ur i'. ,,.,_ lerini eöylemiş1 e-r, hepsinin temin. "'"larla ve .... '..ı.ı bu 'kara.rı oldukçıı. u• 

· ' merkezlerin.in en mUhimleri.Dden o-.. · ·ı ~ e.rıd. ~ •-w.& 
Fena. ~ §artlarrna rağmen t afm ~-e~gine dair SÖZ alm~şl rr. zun ve yorucu bir mesaiden sonra b-:J 

Alman seri hücum botlan Karadc- Stenpneyde betedlye rejsi ar · ~ 
dyan kabul edilen 'l'lirk gazetecilerı .giln tatbik ı:ahasma koyabilmek ~e!~ 

nlı::i.n p.rk bölgelerinde düşmanın ıı.kmlar esn~mcta bava mudataa tıe. _ Leon Dode'nin bir aözü n benim ıçın pek bllyUk bir bu ur 
zararm& olarak faaliyette bulun • taryalarının nA .,ekı'lde faall\.•ette bl!· kil edlYo!'. Huzurunuzda tnönO. gezisi· 

la.r b• · · · l " ,, ., Bir ay evvel men, me..._r FrA11• 
~uş Ve ırı S3.r.11IÇ gem.ısı o - lundukları ve taşım va.sıta!arının bOtrl sız muihamr 'l'e rom~nndan uin açrtrış meraeimini yapn..ak fITSAt:· 
mak üzere he!)Si 8500 tonluk üç t1 1~ 1 n-.:o .. • "--.:o e' uı kaundığtm için kendimi meS'.ıt ad• 
.,.........,,. g-emisi babrmıı:lardrr. AI. bıı yağmuriatı altmda ne sure c - .eon V'Vl.ıe go~ıen~ıton.ıen v 
.._~ ·.ı h kk d mal"ınat ye ı.z.,. k d' . _' . • ." . ,...._ dediyorum, Fakat aziz ve muhterı>m 
man deniz ,üstü kuvvetli Kafkas ledikleri a · m a u ·en ını besenmıı;Jerden ıı-;renır 1,.1 dinleyiciler ha atım.ın asil büyüle 'J'l• 
~ ~kuıgrcındanberi 'bu ha.t almışlardır. adamdı. Bir gün, posMdan. namına . . ' Y . 
.,.,..,..Mt.. '!tl:M'ln ....... nluk noemı· ıı..-.._ • TUrk gazetecileri bundan eon~ ... :~s· bir zarf "ıkmuş Bun'cle bir bii"'İ4< 1 aoeti.ııi lstanbuı §ehir meclisınln ver-
., .... ~ - Lv ,.. UG.- t....- . • . ' . · "· tniş olduğu. ikinci mUhiın. ıerefl! ft 
llml oiuy<*t'. llketzedelerin ıstirahatlerine 1 hıkaye ıle hıı·kaç :'lflhrl ık mckturı !hl k:& t tb'k h koyt~a 

Stalingreda yapIJan taarruz ...... ı.r;n edilm.i§ olan bir çevreyi ziyaret etm~- 'l'armı~ Mekm,m.. tar ran a ı sa ıı.sma "" 
"""" b evrölllll "t~ · · ı. vı·- yoıundaki teşebüsUmU.Z ıamam.la.ıı.d~ğı "&rp mahellelerine kadar g0··tUr"• _ lerdlr. Tttrk ga:zıeteciler u ç 

1 
ı~tad ~«ril'nfl"" tıdki <~" ' 

• ----------
Bilecik Nafia Müdürlüğüntlen: 
l - Ekı;:.;~ıneye konulan i§: Bilecik • Kara.köy - Bursa )"Olmımt 

5+518-231 320 klm.leri arasmdaki esaslı t&mirat i§i olup keoif bede-f 
l5"'5516J lira ( 9~) lrnruştur. 

2 - Bu ı:;in muvakke.t temına.tı. (4026) lira.(85) ku.nı§tur. 

S - E'~silt.ne 12.9.94Z inci cwn&rteei günü Ast (11) de BileCik htlkfı 
nıet binaaında.{i Nafia ınUdurlliğü oda.ıınıda teşekkül edecek komisyon ta · 
rafmclan ka_ralı zarı: usulile yapılaeaktır. 

4 - Eas..iıtmc ~artnamesl ve buna. milte{erri evralt (278} kuru§ ~el 
n:.~kabillnde Bı;ccık Na.!.a mUdür!üğtinden alınabilir. 

5 - !slcJ;lıwrın eksjltme t&rilıinden en a.z üç gün evvel bir ist*,ile 
Bılccik vilfıyetıı.~ mUraca.a.tla bu gibi esaslı t&miratı ya.pabllecekıertne da. 

ir ehlıyet ve~ikaB nlma.la.rı !Aznndır. 
S - Eksljtır.eye i§llrak edee&klerin 5 inci ma.ddede yasılı V8IOra ilt 

042 !llalt vılma aıt ticaret odası vesika.ın ve mtn'akkat teınln!.tıarmı...b.e.r 
oıanık 24eo f!ajll~ kanunun tarilatı dairesinde ha.zırlıy~aklan kapalı a:'! . 
!arını UçUncU msddı;-de ~az.ılı va.kitten bir sa.at evveline kadar ıs.omı.y.m 
reiS~jğıne makm;; ınuk\l.bılinde vermeleri lA.zım.dır. Po.ııt&da vuınıbulacıık 
gecıkrneler kanıı! edılmez. t9665) 

Irak naibi Kııdüıte Senede 312,000 kelime " u..: d klartL .. 1 h ' · '• · ' . . gün hissedeceğim. Bu kara''. bug'.la 
ınil•~tı.r. ııamlml 11etaretine hayran °1 u gıı atalan-na tesııdür e,.rrı;ını-,;. .. . d b 

1 
d ""' ... hayı M···ı• 

"" d ıa:rı babal8."!'J, uzerm e u un Uı;umuı """ .•' Londra., ö (Rn<l«o) - 1ralt naibi Bi.ı!e•ilt devlet.ter .A.meriluıauını 
Volga aa.bHJerinde Stallngradın &ıl. söyıemlşler ve ora a ana Onların Clür~llilmes1ni siz nen 'di• ~efi . . gü 

1 
•anatk•rane Nr J "' •-•~ıı ..: toplam~- yardım 1. 'Y · mızın ze ve " "- rud"ft• varmı .. tır. Kendisjne lrJk s• ya,.mda. Jertilrd Franklen Ate: m&Bndek.1 bb1gedc harekette buJnna~ uzaklarda eJU.l ... e•.ı -- 1Y'Ol'1Pln "' """' " .,. .,, -. 

ki ··rmU"let So•l ·:• heykeli ile attslemek ve şehl'in Ml11f bakvek.ill Nuri Sait ve lrak adliye na.. ton , ;_..,inde bir kadm roma.ııcılar. •·-- ıaıvveUerlmi.z şimdiye kadar tı.. eden bir takmı çocu &rt !"O '" '· ,, en yaz J ymu ....-
.....,.. " "'ft! olaı-d' ' 1 1 

..,. ~fe olan minnet. şUkrau ve ba~lılt zırı refakat etmektcdır. vardır,.;Bu kadın, Amerika harldn'lt: 
t __..._ iki, monotör, altı ~llep vE dlr, Bu çocuklara ikinci """' a. b..-.1 Leon Done. hıı ~<en dini heğenm.i• ,>hy,, b' k d bu ~·retl- •-ah ef.n•el' 1 ··1.-:-: 
~ ril! du Bunlardan 1• .... · • h'k" . . " h .. e.~~ ır ere e .... ~..,... ' pek defı:ıilinmiYOr. 

birçok kiı!;:ük tonajda gem! batırm.ş- Pudding ve yor · ,_v sırt t ·avesınc tıır gQZ 'ını~, cı kıı.rarıdır. ı 

1 ...... - kendili"'inden Bay Esmere blT - --· h d~b· lh ı .. ı · ı u 'k arrlren.iıı aebatıı bit: ~ 
_......... 15 d ...n..ı• de oku • ıı ır şey u unca, KD l"Tlll :ı mış: Heykel ihale edllmiştiT. wmn etttd· tese!ll ve saadet hissedeceğiz. B y-.. Bu fmuh • • 
Kalugmmı cenubi garbt."1nde, Me • tatlı ikram etmiş o a ,, ....... n lııf& "Efonıiim, gel~cek clcf:ı, yalnız let' yapılm•"tIT, milletler ara.."1 şöhret tnöntinün bu geziye il!minı vermek ıru Iıı:muıtvar: Gtınde 1,000 keıtmıı:cf.e"l 

din'in §imali ga.rblsinde d~mrt.nm nan bir memnuniyetle ptuıtayt zev "irgüllcri yerlerine koyun . 1\ltin~ sahibi bir ;ana.tkG.r Türk sanıı.tkO.rlıı.• r~tiyle candan minnet ve bağlılığımızı ne fa.zla, ne eksik bir §ey yunaz.. 
klllllyeW kuvvetlerle yaptığı be.şlra tatmı§ Ve çocuğu ok§&mıttn'· lti. ·dereealını yaamayı, biz C.:Crııhlc c• rlyle beraber çalışmııktadt: Bu e~m- söstermek fırsatını bulduğumuz !{illl razar,, ba.yram günleri de ç ?lj ••t. 
taaıradar geri pUsktlıtlilinilştQr. Ttlrk gazetecileri 18 blll ldşinitt l~ 'diyoruz.,. miyetll sanat eıoeri tams.mlan.rp bu ·r.• qefimi.ze uzun ömUr dileriz; onun Jı&· Bu suaetl• senede 312,000 kelime l'&:t-

Rljev. :bıllge.ııinde oldukça mllh'm ca etmiş olduğu bir sığln&k g6rın ~ Diyerek· cevap ~rmiş. ·ra. konulduğu gün tstıuıbUl en ın· • yatta ve sıhhatte olması Türk uıl!lee mı§ olur. ~ 
dU ~ knvveUerlnin yaptığı mUtea1 lerdır,. Bu sığmakta Ust~ konm~ tinin, refah, saadet ve terekld yolıuı• 
dı.toınbQcum d" ıı.k·ım kalmıştır. Bu ta yataklar, bakkal dlikktuılan, h&va G d ' metıı A.bidclt?rinden birin! kazanmıi M~rriN, bil it;iYaihnd&, 2S ,.,ıtl. 

n. b l d an İ nin kanSt' clacakttr. Şehrin imRn yolunda. k& •ar da ol.mıı.st demektjr. d 1._, b t t _-.,. 
uzl d dQ!;man 83 ta tık 

1 

fllltreleri u unuyor u. Toplant.ıruı.za !ie~f yPrdi~:ıJz 1~ a.n ._" ae a. e miştir. Bu _.,, 
arr ar esnasın a " Bugün ııstlhba.rat nezaretinc!e btr Hindialanda. vukue. gelen l!on kat'ga• ve vazife almı~ olan ben ve şehir me~ . avrı teşeltkUr eder, \'azdı~ romanların adedi, 24~ oitdie.~ 
kaybetml§ttr. 1 k Du şalıklar 'llzerin.e, Gandi gibi ihtiYfl.!' \isi Azası arkadaı:lanm da hizme:ıe- de hepınl.Z'e ayrJ • 

Cenupta cephenı!n merkez kesjml.!ı. çay ziya!ctı ver] ece ve ya.n:n vr rimJzin mUkAfatmr bu suretle götf?. ııaygılar sur.arroı. 
de bir Alman .b.ııva l1.ı1lanma. l<sıqı 1 ile Kaııterblıi ıi.f.aret §~.tir , ka.naı da hap:,edı.lmieUr, 
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Şoför Saltanatı 
OTO:\IORII, derdi. İhtikar meselesi kadar kroniklC'şli. S.~rn:ıc· 

rin s:ıll:ınalı, vurguncuların saltanatındnn daha muıhış ... 
Soför. , urguncuclnn daha fazla insarsrı. ='eredey.::.cı ınCşterilerin 
derilerini ı,oyac:ıklor. Tııksi ile, hilkuınctin l.o) dııQu fi)ııt iizcrinc 
~ıden bu şofore ra~llunak çok güı;... Al:ılıildikleriııc pura isli)'oı~ 
ıar, tah~ ile şurnd:ın .şuraya kımıldo.mıyorlıır. İşleri hep pazıırlıklrı ... 

llıı işle şoför kurnazıını yapıyorlar: 
Arabaları, sünün muay>"en saal!crind~ işe çıknrıyorlar. Mesela, 

~clıirde lıuyatın, en cl\'civli saatleriyle, ı:ıece, lıarlıırın, ço.lpıh sa· 
~lnolarm poyıJos olduğu zamanlar. Cadrleler. durak yerleri otorııo• 
hille dolu) or. Bu snntierdc seçme müşteri arıyorlar. müşteriyi de 
~özünden. tn..-rındnn anlıyorlar. Sarlıo5ları ve y;.ınlorındn kadın 
olanları tercıh ediyorlar. nunları pazurlıl..la götüriiyorl.tl", i\leseliı. 
Taksiıııden Şişlıye beş lirnyıı, Şehzadebaşına yedilıuçuk lira) a ... 

Böylece, iki mlıştcri alsalar, iki sefer :)apsnlıır - csaı;en iki 
ererdeıı fazla yepmıyorlnr - ıo, 15 liraya alıyorlar kı, taksi ile 

uu ınmıyı aLınuk iınkiınsızdır. Ve yine böylece, benzinden de 
tasarruf ediyorlar. 

Başka .ııır kurnazlıkları da şu; 
Otomolıile ynkla~u·orsunu>:, şoför, inik bayra~ı ııfic;tererek: 
- Mü.şlcriın var! diyor. 
11.ıllıuki mşterisi yok, se\me müşteri lıekli}or, B:ızılnrı da 

oralıanın içıne mua,·inlerini bindiriyorlıır. Unlara müşteri süsü 
\'eriyorlar. 

Bu vnzb ctJ alükadarlara ihb:.r etseniz <le fa) dası olmuyor. 
Onlar da bir şey yapamıyorlar. Bazıları da 'ikı1yelleri dinlemiyor 
bile ... 

llen, gecen gün, bir akrabamla Arnnulköyünc silmek isledim. 
saatle gilıııek isledim, hiç bir şoförü nızı edemedim, Nihayet işi 
pazaı lı~a döktüm, 10 liraya anlaştık. Dönuşte, evin kapısında 

biraz da bahşiş '\'erdiiUm halele, şoför hazretleri nE:wıı :ı:ıı, gözünü 
yumdu: : 

- Ama da ınsafsız adammışsın t 
Deıneği de unutmadı. 
Bilmem, insarsız kiındi7 O mu, ben mi? .. 
VursunculuAu önlemek için tedbirler dü~ünillürken \'e hntıa 

ıılııurkcn, şoföriı.ıriıı lr'llrı!unculu~unu önleyecek çarelere de b:ı5 
vunnak J.ıizımdır gibi geliyor bana ... Şorörier, şehrin unıuıııi ubkA· 
roına. tarifesine tabi değil midir? Bunlara nil hükümler başkadır 
da acaba bl:ı mi farkında deijiliz 

Artık illulılilliıh. ~oförlerin elinden ... YandJk Lu vatand:ışlarııı 
insafsızlığından .•• 

ln&a/ın o yerde namı yok mu1 
T • .tEnRI 

Emniyet Umum Müc{ürlüğünden: 
ctnAI Miktarı Beherlnln 

muho.mmeo 
K. 

Tut;flrı 

Ll, H .. 

~t;a.ııdart marka manyatolu 
telelou 

'.l'utya tubutu 
Kuru pil 
lluhtellf mikrofon urh 
Anııht,&nıız mikro tell'fott 
An&btarlı mikro telefon 
Bilya g7atit 
100 derecell njşadır 
Erikson Tropikal emaye tltltı M. 

,, ,, ,, lklli H. 
Kntran DCrlt on metrelik 

80 adet 

4000 .. 
aoo .. 

60 .. 
~ .. 
6 " 100 gram 

800 kilo 
UO metre 
500 .. 
250 kutu 

·.a2:ı ~860,,IO 

11} 800.00 
2SO 690.00 
3.;o 11.5.fO 

1251l b'2 l50 
1250 62.öO 

55 oi'i.DO 
120 950.f.C 
51' 14250 
36 ;:," 00 
i>O 12:S.Ull 

----
YEKO.N 1\91'! {\0 

Yukarda ;>•zılı 80 adet telefon ve muhtelit cine telcCon malzemeat 21 
9.942 tarihine mtiaadlf pazartesı günü saat 15 te kapalı zart usulile mlL 
no.kııınya konmı:§tur. 

'.l-Iuhıımınf'n fiyatı 891Z IJra M kuruş o!an bu malzemeye alt §&rtnam,. 
Yi ı;örn~ek lfl1)'1;Itler umum müdUrlllk satmalma komisyonuna mUı!leRrı.t

lıı.rı. MUnakasaya l§Urak edeceklerin makine ve malzemenln birer nUmun•. 
sile 669 llrl\lık lemloat makbuz veya banka mektubjle beraber 2490 sayılı 
kanunun Uçü:ıcU mıı.dde:ı:Ode yazılr belgeler!e blrilkte mUnakasa gUnU <JS'lt 

1( e kadar zarıiarını komisyona vermeleri. (7375.9424) 

l•tanbul Deniz. Komutanlığından: 

Yaıı M32 .. :lu:ı fazla .:>!~a.mak Uzere yedek subaylardan 'ttı+'tıul lm+l"'.11. 
nmc!a muva!!al< olanlar.'.laıı yirmi•i deniz ordıau lçlJı beaar eoe mu m .. ıe 
memuıu yetıııtırllmek 117.tre atuıa.caktır. 

leteltllıcrin .k&Ylt v' IJabul ş&rtl&n hakkında maınmat 41.mRk ·ızeıe 
komut8!1lıeıınıza mnra.c.at sn. 19321 ı 

Memur aranıyor 
Maa~ı 60 ve 70 llr& ar-.smdıı. iki memur alınacaktır. Tıtliplertn Tl\rk o'. 

ması ve :muh:U.<'bo işlerine vt.ıof bulunmam llzımdır. 71>3 pos~ kutu!U~'l 
yazı ile mUracaat. 
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\ I?r~t}ln _t;?OyQ~ gav9la_!J· (Gazetemizin bi~cl ~ 
ba~llk yanmdaki tarlb ~ ek 
Uyerek gönderecek oktJ]'lJCQlarıınrua 

tıcari mahlyett tıalz olm.ryaıı ~ 6o 
ıetaJıırı panuıı; neşrolwuır.) • • • l[D)@.lfllt©lfil dJ§lVc§l~D 
I 

• • if 
-6· 

Konva.n'1yonda i'ki frrka \:ardı: 
Jirondcnler, !tlontanyarlıu. Jiron· 
tlenler taşı'll.lı mebuslardan teŞek. 
l.UI ediyordu. Paris ahalisinin Pa_ 
ris ltomiinünUn hükiır.Jct üı.erinde
l\i nüfazun:ı. muhnlifli. Jironclen· 
I.crse Par.is bclediyesinl' dayımı _ 
)"Oi'lartlı. Dıınton ilk z:unaıılarda 
bu anla.'}:nnmazlı!,'1 güzel i'dare et· 
ti Ye milli mildnfu.:ıyı <lnhili bir i. 
kiJikl·e bozulmadan kurtnrdı. 

Dnnt'>n aleyhindeki ittiha.mla_ 
rn bir ce\ ap o!.mtı~i üzere 21 Ey· 
lülde :ıdliyc n:ızırhğmdan i<ıtifa 
etmişti. F:ıkat Pru .. ~-aluır hen\i7. 
Fransa ioprnklarmda id1. Böyle 
bir zarr.:ında D:ı.ntonu idn.re bnşm 
<lan çdnr..~meyi uygun bnldıı, ı-.. 

tifa.<;rnr kabul etti rakat !) Tesrini 
enele kadar yerine l<imc;eyi lllyiu 
etmemeye !tarar \<'reli. Bu lmr:tra 
göre o tarihe lmılnr Danton ,·n.zi_ 
fcslnd.'.? clernm eı1ecekt!. Fsknt ·?t, 
F,ylül<h <'ıluın ufalt hi'r miina.~n~
dan solırn c ,aseızı nazırlık a me . 
lıuı;Ju~un Lir!eşmCCJinc hiç taraflar 
olrnaynn Dn::ıton n:ızırlık<lan bü..._ 
Lütiin f;elrl'di , yalnrz mebu ola • 
rak Jtııldı • 

Frr.nc:'l ihtilali genişliyor. 
10 Ağu"İ.-OS isyann•<ln, Vn mi 

ınunıffakiye1inden , Nis ,.e Sa\ u. 
anın ı.arıtmcla.n, Belçikn \'e Alm:ın 
~·nnın istiliısmdnn c;onra Fransız_ 
Jıı.r ço~tu; bUtiin miHetıeri fıill•fı -
metlerine l<nr~ı ayaldanflrrmak e. 
mdine <11\ştli, '-om"Unsiyon kendi_ 
ni biitun diinyay9. lhtilM \'crme~e 
memur mi!IC'tler nrası bir nıcrli., 
fan.etmey.e bn5lad•: bu 7.ihniy~t\e 
19 ikinci te~rindc §!1 knnı.n \er
di: 

"Fr:ı.nscz mill"ti' nanunn söz 
~iiyleyen milli meclis hUrri:retle. 
rini kazımmn1< isteyen hiitUn mil_ 
lt'tleri ka:-lk~ nyma.rn \"e on!am 
yardnn .etmeye hazır oldnğunu <•Y 
ler. 'ftleclis hu';~ mcti or<lıı komu • 
tanlıırınn. bu ~"lıilde emirler \"er. 
meye dnYet eder.,, 

Bu lınrarm tesiri !,'Ok bUyUk ol_ 
du, fn;ı;iltere ~ibi o gllne luHlar l}i
tnrnr h:ılmıııı d."?,lctler bile 1'"rn.ns•ı 
um :ılcylıin~ diinıtü. ı::onra diinyn 
ya hürriyet Y:ı.dfden Frıp1~11 ordn. 
h\rı zaptett:1~lcrl yerleı·<le herban 
~i b:r onlu g-ibi h:ırchct ediyorlar, 
adam öldlirilyorlnr, muhakeme • 
.ı.iz herkesi cezatandmyorlar, at • 
clıklarınm parasını vermiyorlll.l'<lı. 
Frans17 cUmhur:."ycti de tıpkı fil. 
hıhııtc:ı imp:ırntor•nr gibi znptct. 
ti~1 memlcltetl!ırl nhnli inin nyi· 
nı Rlmadnn Fransnya illınk ediyot' 
ctu. 

Ru harcl<etlcr Frn.n a ale)'hin. 
<lf bl\tlb A \ mıı:ıyı yeniden lılr~ 
le~tirdi. Se,·~'ımeycn Fran ız flrcln 
lnrı mağlfıp o"maya., Uel!;ikadan 
,.,. Ren !ayıl nnclnn ı:r.l•ilmeyr, bat; 
lnılı. J6 m"ı Iıfüniıı jıhunınıhn "oıı
rtt bir iki l'ran~m: v.enerali ıle 
Jii ... m:m ta.rafına g~ti \'c bu tmret 
le Fransa , .. ı;, giiç lıir <lnruına dü~ 
nıücı bulundu. 

nu sıkıntılı ,.ftziyP.t luıl'$ı ... ımla 
Fransız meclisi Dnntonu I~ hR ,ı· 
rıı ;:ctirmekten ba lm Çare "'Öre _ 
ıncd!. 9 ki ilik bir umumi eliı.ıı12t 
encümeni kordu \'e Dantonu bu 
enciimende Bnrerle beraber Fran 
!.anın dıs s1ya etini idare etmiye 
memur etti. 

Dnnt on hir tıır:ıftnn hnrb" ile· 
mm eıforl:cn cliğ-.t>r tnmftan snlhu 
htu:ırlnmnıc istiyorılu. Fak~t bu • 
11un irirı <llinyn Jnkiliı.bı haya.lin • 
den , ·m:gcçcrck rn ikinci te§rln 
l•nrnrmr geri nlma'< lhrmch • 

Toplayan: Muzaffer ESEN 
I ve ııçı arıyanlaJ' \ 

:(. Fcnnt gözJUkçülOk kunun~J. 

mezun, Lise ta.lısilll bir genç, kız göz. 
lük Ucaret)ıe.neslnde, bllttıı:ı &'Oıı i)i 

bir ücretle çalışmak t11temektedlr .. 
(1d.N.U.) remzine mUracaat. 

Rob...egpfyerin itir:ızlft.nna rağ· 
men Dantoa\ bu fikrini 13 nisnn 
] ":93 de mccHSe l>abııl ettirdi. O 
gün meclis: "Frnnınz milleti bü. 
tün bili' mi1letıerin do!lltudur, ha~. 
Iın. milletlerin idaresine lmnsmnı, 
\'e hig kim.<ıeıı1n kendi ithrt'sine 
l!A"'masnıa izin vermez.,, kararı· 
nı verdi. 

Bu kara.rdan cıonn. Anupa ile 
~örüşme kapılan :ıçılmı~tr. Prusya 
\"e ln!!;iltere i.!.e mfü:a1•erelcr bn,. 
ladr, Danton Fr:ınsırnın dış ~iyaoıe. 
tin~ p:ırlak bir Şekilde idMe edi • 
yordu. 

Dantonun iete ve dı"ita sulh 
lltecıı;ipi ile hüiasa. edllebil~n siya 
ı.etinin en 'kuvvetli dü5manı Uobes 
ph·erdlr. Rohesplyer Fransaya Jıa 

kim olmak ioıtiyordu. :Bunun içi'n 
de sulh yapmıunak harbe de\am 
etmek JaznniJı. Onun İ<'İn nıilltt 
mecli<;lne bir takrir \'Crdi: 

"Bctiin inı;anl:ı.r kar<le"!tir •. 

Milletlıer birbirine yardıma nıeo. 
hnrdur. Bir millete zülıneden bü· 
tün milletlerin dü5nurnr demel•tlr. 

Rol>espiyer nihayet yapncab:rıııı 
ynptı. 10 Temmuı. 179?. de nanto. 
na umumi seiimd encUıneninılen, 
çıkarttı. Hükumetten uzakln~tll' _ 
dı. Da.ntonun uzağı gören <1iyase· 
t·i: orta. yerden kaybolunca blitiln 
An~ıp& yeniden Fr:ms~nın aley. 
hine döndii. 

Jfonvansiyon Paris beJediye, 
mecliı;i ile bir türlü uyu~nmıyonlu 

Kon\·ansiyonda Robe<1pil erler, 
St!njliı;;ler belediyenin tıırnfını tn. 
tuvorlnrdJ. Danton hic:bir tnrnfıı 
m~yledetniyor, iki.,ini nzhştımıa.· 
ya çııhalıyordu. Faknt bir 'kısi •ıe 
ynpahilir? R-0b<?spiyer Jlnntonu Ü· 

t~denb'!rt çekemiyen onu mnh\·et_ 
ınek için fll"\at bekle~·cn bfr aclnm 
dır. Tabii D:mtonun ,·erdiği nıı.· 
ı.ilıat.ları ne kend~ dinler ne de 
tanıftarlannm dinleme ine mü a. 
ade ed~r. Binaenaleyh Dant<'n ko 

* Askerlikten yeni terU. oımu4. 

telefonculukta 1yı pjşmif, yttzUlk b:r 
santralı idare edebilc<:<'k kabWy4ltte. 
batç:l:ktan anlayan, çaıı,kan, dllrtbt 
bir genç, bu ı;ibi işlerde çalı:mak iate. 
mektedlr. (A.Ç.K. 152) remzine me. 
racaat. 

* 20 senedenberi tjcareUe me§~ 
tıcaret bilgisi fıızla., yal.nn serm.ay~ 
az bir bay; dUkkt\.n açmak istem:l'll 
tedlr. Şerik olmak tıtfyen aermay• u. 
hlbi kimselerin Cihangirde, SUM•ıı 

sokağında No. 33/ l numaraya mG . 
racant, 

mün taraftarları nr:ı .. mda. se\ilme 

Haber ,ı·n bulmacası m~ye bfıcılamı~tı. Miltedlllrr <le 
' Thıntonclan pek hoşlanmıyorlardı •• 

"' 18 yaşında, 11.ee S te okuyan 
kimsesiz, daktilo ve muhasebe illt> 
rinden anlayan bir genç; b!r tJca~el. 
hanenin yazı ve hesap tı.ılerl Uzertn<": 
çalışmaya amadedir. Bu veya bu<:ı'l 
benzer dalm1 ve ciddi bit' ı, verebil_. • 
cek olan l§ sahiplerin!n ( A.nlll§aCA· 
ğızl remzine müracaat.!an. 

Aldınnu: 
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ı Dilha.ssa dahiliye nazırı Rol:ı.nm 
lrl\J'l<;t Ml\non Dnntonun <;Oli aley. 
hindedir. On<lan bnhse<lerkcn ':U 
hükmü ve:ir: 

"Danf<>nun <:~hre<1ine miılik o
lan bir ndamm jyl bir İ'l\<ıan olmn. 
~• imkansızdır. Ben h~yale çok 
kuynlırnn, bü'°ük a1lam1ıırm kıtfam 
aa bir timsali ya,ar. Drıntonu dıı_ 
ima elinde kocaman bir !:ıça.k ol· 
clu~ halde ken·fo.indcn daha. kor. 
lft.:k daha. merlınmetli bir ta.l\ım 
l•atill,.ri' Jmıkırhrken ~ürürUm.,, 

Belediye medicıi!lin hükt"tmet 
Ü7erind.f! nüfuzu c-0k arttığı bir sı. 

(Ateş 6) (A:G.) (Bulunmu) 
(li'.D.K.) (Fen) (Holivut) (1 t!. 
lF. D. K.) (Fen) (Holjvut)' (İ, Ş. 
(Kıamet) (S. A. E.) 

İstanbul Kadastro hA.klmllğinden: 
lleyo:;lunda Hüseyinağa yeni BUl _ 

bı.il mahallesi lcapanca sokak No. ~ 
de Agavni ve Makruhiye: 

Matllda tarafından Beyoğlund& HU
seyinağa mahallesinde }'Cnl blllbtu 
mahallesinde eski kapa.n yenl kapanc>ı 
sokağında eski 53 halen 57 nuı.aara': 
evin kaydının namına taahihl h&kkı!:. 

Soldan sağa: rada h:r ,;ün meclis<fc mf'bu l:ır -
1 - Uzuvl:ırını hızlı ve kuvnlll 1 cl~n _biri ~ür-.üye gelere~ şu sfü.te. 

h:ırekel eıtiren ins:ın ıı::i kelime). rı cıoyledı: 

da al>?yh!nize açılan davanın cart m~. 
hakemeslnde: göateriien adreate l>ı:· 
~unmadığını.z ve ikametglılıınızın da 
meçhuliyettne binaen 1ltnen yaptlaı: 

tebligata rağ'men mahkemeye gelme. 
diğiı:ıizden muhakemenin :?8 eylül 9t2 
tarihine mUsadif pazarteıt gUnU sa.. 
at 10 na talikine ve g:yap k&rarmın 

ilAnen tebliglne kıırar verllmt, old·ı. 
ğundan yevmi ve vakli me:z:.kQ.rda Su.J. 

tanahmette Tapu dalre!i ıÇfnde ka • 
dl\stro mahkemesine gelmediğiniz vıı. 
ya bir vekil gönderınediğin!s takdlrd'!' 
bir daha mahkemeye kabul oıunnuyııı. 
cağ'ınız tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere ilAn olunur, (17038) 

2 - Sonsur. dü~lük ıiki kelime), 
cnkn, 3 - Ersnnistonda hir şehir, 
bavul, 4 - Dir renk, p!·llının bir 
madde, 5 - Rir emir, elbiseden 
bir p:ırı:ıı. 6 - Ters çevirin evin 
kısımlarındnn biri olur. hıılınıyıı 
çıılı nıa, 7 - A-ıkerl kılolarrlıın, C'" 

ılPhi oyunlardan. 8 - Kıırturmı., 
derecesine selen, csk i Yunnn nıL • 
clcni~ctJerinclen, !l - Ter~ eçvirin 
ışerefl m:ınasına '1elir, ters ı;cvi· 

rin (bir kısıııı toprak) manasına r.ıe 

lir, yemek, 10 - Sevilen birine y&w 

pılan hi!nplnrdan, müke-mmcl, 11 -
Ellndcn hiçhir iş ı:ıelmlycn. snrhoş 
değil. 

}'ukarıdan aşatitııa: 

J - Kumaş lııcirlerinden (il,j 

k<'lime). 2 - Oıcdenlıcri ıne,·cut 
olıııı, ızlırap verici. :: - Bir emir, 
Tihcllı rahip, ayıların ikamcl~iılıı, 

4 - )fona~ıı ı~r:ır, alçnkçn, 5 -
Raloda dağıtılan oyuııc:ıklar, tcr.:; 
çevirip ıırka~ıııa bir (n) 11eliriı • 
seniz ltrılyıııln bir şehir olıır, li -
Hnyrnn takihi. bir soru cılntı. SO" 

nun:ı bir (!) getirirseniz !didik hı• 
nn nümuncsi olur. 7 - llrıın idln 

l'~nlen piyesinin kahr:ınıaııı, 8 -
Yeni düny:ı, 9 - Büyilk nr:ızl \C 

ev, l:ıbinlin gece fcnr.ri, 10 - U·· 
rinin n!eyhlnde yopılıın lcş\'i~·, 

sı11,:lııma değil, 11 - D:ıcıı~ın kl• 
sımlarından, bııkiki) tokarlın ~e~i 

Dünkıi hulmacanıızrn Jıalli: 
l - 1 Kara.c: (kalın. :? - Ecel, 

sakal, 3 - Deniz, \'arı-;, 4 - Elim. 
Har, Ta, 5 - Rekiit, Tn~·· ı. 6 -
1. En. Xataşa, 7 - <,:rlehi, 'l', 8 -
Obl, Ejder. A, !l - l\elcbck, El:;, 
10 - Deı!er Aııı, A, 11 - Direı,, 

Edn, R. 

rncıınmı vnr> 

Şubeye davet 
Eminönıi ynll As. s. dr.ıı: 

1 - Eminönü yerli :ı~. ş. ne k:ı· 
\'ıllı levazım ve muhabere ınıflıırı• 

na mensup yk. sulıa,yl;ırın 8 eyl1il 
~ünü !jiİbey:! mür:ıcanl!arı. 

2 - Yel. sınıf 8.ınl memuru Y:ıh
y:ı Nüzhet ol!lu. \hbn~ necai 
(35489) ile yd. p. 1'ğm. Abdull.ıh 

( 49441) in :ıcele şiibey'! ~cımeleri, 

lstanbı.:l Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: .. 
1000 Hdet ~00-300 litre hacminde galvanizlı bidon satın alınacalttır. 

Elinde bu mıkt~r "daha az olablllr .. bidonu cılanların teıe!on!a (22863) v~. 
ya biv.at l0,9,91Z akşamma kadar Ycnlpostane kar~ısmda bUytlk Km.acı • 
yan hr.n No. {;.10 da bava 8atınalml\ komlsyonunıı. tekliflerini bUctıraıelerl. 

(9809) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Ollı'tl 1 MJkt~ı·ı 

Baskül (1000 kiloluk,. 2 r.~t 
Yll.n bayrak mUh. ebatta 210 ad'3t 
Flllt 400 kilo 
Beyaz sabun 26')0 kl!u 

Gilnh 
18.0.942 cl!ma 

.. 

PuzarWı _.ti 
9.30 
9.fO 
ll.60 

1 - Yukardrı l·:ns ve mlktarlıırı yaz.ılı dört kalem malzeme 
10 

puar~ 

satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık h!zalarında yazılı gUn ve saatlerde Ka.hat.llHa J.evazuzı ~ 

besınuPkt rr.eı kez alıın komlsyonundn yapılacaktır. 
3 - BaskUl, ıllit ve beyaz sabun şartnnmeleriıe yll.n bayraklara alt •b•t 

liııtcsi ~öz:1 gc<.;t:ı fUbcdc hergUn öğleden sonra göriıiabilir. 
4 - lateklilcrln paıarhk için tayin olunan gün ve saatlerde t9kl!t ed.c"!k. 

ıeri fjyat tlzerinden ytizde 7,5 güvenme paraslıe birlikte mezkQr k?· 
ml~y,;)[la ruUracaat!ı:ı.rı ilCı.n olunur. 19H0) 

--------------·-----~---·---------------------------------------------------- Oooh \a-;iciğim!.. ~nlı:yo- - Ha~ır, onu denı"?k fstcmiyo. ~ -...., • n•• Ztt'"'"N«•d.. . __ ll~~e olclu. Bt~. ak::oaın. Q ;.a.dar r:e - ı,a bir fıl;min ~Uk~n \'e ~JlZl~!L dD. 
rum ru C«nilin münn'lebctcn:, ge. rum •• Ya.lnrz.. lunı;:en 'e mutcredılıt dıınn~ıun, lu muhitıne clu~muş gıbı mupbem 
n-:ıe bi~ ~ocnl~ gibi "Öflediği şey- - Yalnu t. genç kızm ~i)~' erinde• ta ruhıı•ıun l isler iı:inde 1'aldığı içtn, hiç bir 
lcre fazls ehemmiyet ''erdiniz... - Evet, ynln11; ,.&kacıktaki lleri'nlililerinde xabaran bir fırtına t:e,,· <lu,ınuyorclu. 
mıtti 1'1mdmız.. Q:orUşmemlz<len, onra henim hak um dnlgııJanma~ınılan ha.,ıl o?mu~ Ilu <l:ı'zın!f.c, epeyre uznn !!İlr· 

- Hayır, ~mil, bo~ımduruğa Jrunda~,i fikrinizin, <le~iştiğini Jıj.., - 56 - Na k 1 eden: Mazaller ESEN h'~ ini \'eren iki iri tlarnla J.:ÔZ)'P. ıliı. Nihnyet Cemilin yUkcek ııcsL 
kn:ımnk talıirilc bana yeni bir~y f!ıtiyon:lunı. 'izin bu hu u.,tnki <;ı fı 1tmlı. le tıykud:ın uyanır ~ihi olarak dön 
tı"retmedi, ben (•Dhın g(;%ümle ~ör düşünccl~rini'ıi ~ağı ~·ukarı tnh· Sa.lıri ~f'liilip pen~ereyi lmpadı dakikaJn:nn verdiği bir istical ile Bu iki <lamla, bir ai:'lam:ı r.af:. rlü. 1~1!.~rini:ı nl:skJn, he.l'erlldi bir 
lliim, illi goldiğim gUn pren;;esin min ediyorWlı. Or:ıda ... ljyJeClikleri- \e : konu~m:ıların inthamı kayboluyor naf.ma bn~fongıç o1nn yn~tnrıl:ın hnreketilc- sa<;larmı topladı. Ve ta. 
lrii~ilndc b:ına tn:ııtmır-tmı7• n•ı n.ıin bir komedi olrnnılıe;mı ı;;ıını - Ha!douız \'nr. dıı, Söylenllle'k ist~nillıı ele o vak cleğildir. b:nesen ylirüyü-.Je <:l\tranl} oyna· 
~in gibi haiınmda. • • yorsunm. Diyerel< !'alonun ortaı;ma floğ ta Jcacla.r unutulan sözler, "'İpnri'f. Göz kapaklarında <1:ıllnnan ilti yan il•i çoeuj~un ~'nDma ::;itti. 

_ E\"et, fakat .• nu husu<;tıı. - Zan Jıalincle kolmıs hi<: bir nı herleıli. ler lı:ıtrrlonı~or ... :Soru!:ıcıı.k \'e ce kntre, bnzan erimis platin damla· Mini mini Sabri el(" uyku unun 
irln yanlış fi\cirlerini1: ur anıyo- fikrim 0Jrnat1ığ1111 ıln size temin Çoeukl:ır dönmU!;lerdl. rnbr isteni!erek sual!er birbiritıi lor g-tbi ~özlca.paklarmr ~·al<ttr, tu. J,irpiklerini birle~tirmesine ve a. 

rum. •• Z2'onınrzr ta'ihiJı i~in haki. cdebiliri'm... lio\":ılıyor. t u5turur. Sonra bu ya5lar mağrur. ğabeylcriııin kentlisini bll§t1'n ll&V 
kati ı;öylameği isterdim... GenQ kız, bir feryııdı giiç ınpt• lfonu")nıa çok Hi.ıılıali olarak İlıtiy:ı.rlar Ve çocukhr ıof~nın cııırlar •• Kirpikl.:!rin kinden an<'nk mak istemelerine l"B.~en bu ha. 

Bi&ıve kız bu elirıı ''a:ı:iyette, tetti: bcr meZ\ıu.lıı. dönüp dollll!!l}'orrlu. 1!~iğinde kalmı,ıudr. nıüstesna. hadiseler ksrıwmıdn :re· raretli oyumla hazll' bulunma.la, 
bu ta {!ibi hi iz kalrnağı tercih - .o halde?... frmit :ınnesinm n:ıkı. kasnağı ö. Sabri merdivenlerden inmed.eıı re lnmeğe tenezziiJ ederler. ııeti<'ec;inj' öğrenmeğP. !;:O.lrşıyordu. 

,, nünde oturmuı;tu. Bir. bir .kelime u 0 • Ji d Jnkl ] • bi eden :nsan k:ıl'§ı.smda hilinl anla• - O h:ıldc sj~j hernberce Ati· onlnn dudaklnrınıfa tatlı tebesr; m Sofa, ~dk eyclınlık değildi'. limicl vmıı n m"' annl ıı ın~ r ~.e 
ıa.cak. hi-sleıini, fi'<lrlerini izah e- tUnn~kle gn:'·et mıi:-:nsct<:t--iz bır ı>nyleıneden işliyordu, GözYeri i· l~rle ciddi' ci<ldi fıel!mltıdr. tlır.id bu ı ık :u.h1;ını • ırrınr örttii· hcı;süm \"ardı. Birdenbire söze ba' 
de~k kelimeleri hnhm1yor, bul hnrıe!ıette bulunaı•ağını demcl<tir.. pek çileterin'n rl;ığıl<lığı ııtliis Uze de onun yamba,ında idi. Vüraclun ğü için canına minnet bilmiş Ye ludı. 
tlnklannı da basit 'e lınyağı ~örü• Yine tekrar edi~·onım ki, ~izi j..., rine eğilmiş, iğne inin bu ge•gin da, bavanm ri1tubetli ııerinliğiıı · hu zaf~n kim e ta.rufmdan ı;tôrü1 
)'Ordu. ~rcti kırılmı~, meyui temiyonım. Zl'rn, siıin ne kadar sah:ıd:ı nçtı6'T m:ni mini çukurla • den olaca1<, tirpemMltt dola,ıyor. meıliği'ni ssnmıcıtı. 
bir ta.\'Il'lt\ b:ışıııı eidi \'e: lıoppa oltluğuııuzn, bilmiyor deği• rın hende'k: ini t:ıkip ediyordu. du. Genç kız, şuursuz bir hareketle 

- Bu Mısam llcdl, höyle bir dlm. Ve zat.en bu kü!,'Uk gün:ılımızı :uuayyen Yakıtta Sabrinin ara· Sabri genç kım ihtivat.rıhk et. M1lona girdi ,.e hiç bir tarafa o-
miinalm .nfn giri'sm~mel< her hat. <la b:ına pek bil~ Uk bir saminıiyet bası gelip <le gene diplomat ~it• tiğini söyledi. Sonra dudaklarrn - tımnadan bira; en· et Sabri ile be. 
ılı; dah:ı hayırlı olacak.. Zihnim le itiraf ctmi5tioiz.. mek üzere k:-ılkmcıı. Vmi'd de i~inl dan gayet hrzlı bir Allahaısmarla• nher konm1tuklnrı pençerenin ya_ 
ıl'lğmık, ma.l~nm i1ah edeyim B:ıya.n N!timenin nznrlayan se- bıraktı \e yolcunun etrafmı saran dık döltülerek elini • yP-ğenlerine nma gidere!• ate&li alnmr c;erin 
derken bir elny tRm de\'İreteğim.. fİ ;~itihli: ka1ab:ıhi1n knrı~tı. Şimdi hep be- raptığr gibi· ona da 1W\ttı. Fakat cn.mlars dayadı. •• 

- Bu da. benim bir kabahatim - Soğuk alac:ık,,.ınız ... fln\I, raher ııı<>fn-:a doğru yüriiyorlardı.. bu esnada Sabrinin görmediği \'e. Arka~nıda bol ışıklı ve gi1rl\I· 
~ayılaC..ak değil mit.. Mrinled:... "'· •~r birbirine kanşıyor, son .ıı ya göımemrzJikten ı;eldiil bir ha. tülü bir tıehA Yardı. l''akat o, ha<; 

' 

- Canını bu yavruyu ne diye 
başınızdan sa\'Dl:lk i tiyorsonm? 
... onrıı siz de artık bu 3atra.ncmız!& 
iç ılocr bir hal o.Jryorsunuz. Beni'rn 
hu akı?am cğlenmeğe ihtiyncım 
\Rr. 

NeYinl,e Pertev &lelAceJe kalktı 
lur. 

·coe,·anu ''ar) 
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. . - . ~ , --....... 

{{ÇadgJ_; 
13,38 Ttirkçe plAklar 1s,,c ajanı ıt 

RiyuetfcUmhur bilnd011u 14,SO te•a2. 
bul at yartflannm t&hmlcıert U 40. 
15,00 Temıll C şu' pata'f sızın yaptı.. 

l ıtmı doğru buluyor mu11un•ız?). 111 rıo 
Program lll,03 radyo dana orkestn.•.ı 

1 18,415 Çocuk kulübü 19.30 Habt'r!Pr 

5EYLUL-IH2 

lJÇ GtJN SONBA.
Sellıaı hiddetinden küplere 

ti. 

J llot seraerı nerden balmut f ve oalıuı 
blbml1· I kendJ evinde naaıJ 1Nttlay11bllınlt'I' 

- ı·aıkentllD.la diJlnde alblr v:.i'. 
H.scerin kathlı anla.llldılt aUnde.:1 du .. o, her ıördüjil kaclıu o anda 

beri Tebrlzde a.ranmaclık yer kalOJa büyWer, teablr eder •• kencllne bat!&r 
mıftı, 

Bedrettın ber akpm eve gellıac•, 

dılf&l'da olup bitenleri Ha<:ere anlıı ti· 

,ordu. 

mıı. 

Zeynep o ak1&m efendJaloin meııl. 

kını uyandumıı vt kendiıılnl '.l'atk~ı· 
il p.lrltı oyalamaaın ve bu ınıtttle H~ 
eerl unutturmanın yolunu balmutt.1. 

19,415 Ser~st 10 dakika 10 M radyo 
ga::ete!i 20,415 Şarkı ve türküler .:ı 

konutma (kendjmlzı tanıvalıml 2,, 
115 dinleyici ııteklerı 21 4'!1 konuşı.ır. 

:?2,00 radyo ıalon orkeatruı 22.SO Ha 
berJer 22,150 kapaıı.ıt. 

RASID RIZA 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

Aradan Uç cila seçtiği h:ılde Se'I. 
m.la blddetı geçmemı,tt, Onun ad.arı. 
lan bergtln Tebrfzcle Hacerfn ıztul 

aramakla me,lfUldtl. 
Veslr, a...W.rma: 
- Eğer ODU bana bulUl'MIUZ, m.ı 

para ve becllYelcrle ihya edec:eğlm • 
Diyor ve onlara neler vaadeı • 

mtyorda, 
8elhn, Haeerj ~k aevclljinl • 011•ı 

ka) bettlkten aoara • daha iyi -• .ı. 
11111tr. 

Sellmla mrtyelerlnclea, Bacere bl't:. 
met eden Zeynep berl{lha vezirden 
cla7ak Y17or1 azarlanıyordu. 

Sellın: 

- &on onan peflDI neden lırraktnı ! 
~in .muo neler dlifiladüjilnll, ne!.ı' 
791ttljo haber vermedin 'r 

Diyordu. "Zeynebln bir teYden ba~. 

rt ;rolltu. 
Hacer aon dakikaya kadar yapae"'" 

il iti J&Dl Bedrettine kaÇ11CBtnn 7.ey 
Mile ...sırmemlştl. By, ODDD k'.n 
bDytlk bir mavaffaklyettl. Zat• S · . 
lfmla afllk bir b bile bnJamamc••aa 

Oll1IJl bu ketumiyeti eebeb olmamı' 

m17dıf 
Eter llaa. pye&e bir im olaaJdl. 

kendlalne en yakm olan Ze~ nf'be mala. 

nm döftlncele.rlnl ~bllb1ll. 
Selim blr akfam odaamda itki lçL"r. 

ken, gsae llacıf'rl batırlaAIL. Zeynebt' 
Mrdu: 

- O, IJaSOnlerde aana 1ılr rtıyao• 

falan Jıemetmedl mi' 
- Bayır. Bir "" el7lemell. 
- llua bir rüya gficıtıtttall, Y*m-

da AmerbayC91UD ,..a Mr bleama aC. 
ramaar muhtemel olclalwnı möylemif. 
n. Ben bu rtıyadan ~tun. 
l)lmclt rtlyaaı tabak1nılı: eılıene, ... ~ . 
te onun da pannafr olclafuna JdlmlıP. 

cıeeettm. -~ _..... ...,.._. ~ -
mesdl. ll'akat günün birinde kendll• • 
nfn aellmete çıkacıapadall, 118n1Je'6 
~embadl. .. 

- Benim yanmıcla baJmulalu mtl"'
~ kenalelnl .ellmete eıkmll •f· 
mryor DUQ"clu f 

- Bayır, vel(nlmetlm! O kmal 
:memleketolne dönmek ltlt;el'Cll. 

- Benim elime d8fmlş bil' kadm.m 
lıaradıı.n kolay kolay kartıılamryaea. 

ımı bil mi) or muydu f 
, -0, bonon akıılnl Hf8Dördll. ''Bar 
:dnclana da atılsam, llMS&l'll ela el!· 
~m. ~ne lnutulacatrm?,. derdi. 

- .Ne garip kadın! Eter Tebrtzdf' 
~aklanmadlyae, ebr ~birden •ma.. 
Ja mavattak oldnyııa, dcdltfnl )'lll>tı 

demdıttr. 
Zeynep 11111111yor, cevap vermete ... 

klnlyorc1a. 
~11rn tekrar aordn: 
- Sen ne clfrslıı bakahm: Raet-r 

Tebrtzden uuklaşmış mıdır' Yok~ 
~brlzdr. mı uklanmııhr! 

Zc~nıop da~-aktan kurt11lmak ~: 
- Ef~dlmlz artık onu unut.nıallflı. 

ltlT.! dh·orıtu • o Teb1'1zden auldqmıı 

tır. 
- Nerden blllyomın buııu ! 
- Tahmin eclfyonım. rfendlml7 ! 

Çilnkü, aaraymndan kaç.mata mu • 
, ·affa!. ölan bir l<ad·11, Tebrl:z.de faz:d 
duramaz. ve yakayı f'l4' verettf1nl 
pekllıl bJllr. 

- J>otru sö~ lü~ o1'111Jn ama. bi>u 
teblr kapıiannı illet' tattam .. nöbfot. 
flll'rlm kut uçurmuyorlar bu kat'!: 

lardan ... 
_ Kıı, bir kere kafe9ten uçmmth.1', 

, t'llnlme(Jm ! onu be1dcmek manurz. 

dır. 
_ IJ1 ama. benim ona thtıyaeım 

.,.,, Ben tmsaz de!ı oturum Onun h'" 
)ali ı-ı;.:ümln (;nunılen gitmiyor. 1Lt • 
4lflfl arvdlğlm kftd·u hiçbir kadını sev 
memJttlm. O benllJI k:ı1blmdP ~ttik 
çe 414"rin1"'"9 hlr yara açh. Bu :\ '" • • 
yı, dlinyanm bütün h&&lk tııblbkı : 
bir araya gel!Mller, tflcla'1 edPmr:l!lı>r. 

Zeynep efmdbılne kendi ellvle nn 
taı taraıt tnkdlm etti: 

-Dftnyada her ,,ey aaotnlmsjl:a 
mabkOm4ur, c'ı-ndlmiz:! B~ yere tbı •• 
ııı,.,,numız. Tebrlzde Hacerı göl:;•.., .. 
bırakacak kaıtnr cU:r.el <le tlrl-ı o~ :e 

kadmlar nr ki. .• 
- Kimdir bunlar! BMI Battrıl • ., 

gtncl ı·adın gomıü:\ orunı. 
- Ta,kentlt ,alrln kö<)liiiııdA"l<I M 

rtyeler krl'l'llara 11.),kmı~ o kadar r:la
z:el flfl'kl ~rt kopanp atmok ıi)ç bir 

it mlilir! 
- Tqkmtll •trln eYfnd,.kl rıır1v·· 

lf'~n eöhretbtt dayuvorunı. Bıınd '•" 
tMına ~allln da bahııet.n!'tfi l'ak"ı• 
merak edl)oram: n~ ı.adıı lan o ııar 

ı I ~· A 1 KOl!!lı Hailde _..,"ıo eerabu iCABINDA GUNDE3KAŞE AL 1NA81 ll R 
OISIAB UMlŞ lllUBADIN A 

VoclYIJ - 1 - Perde 
Selim o ıece.Ratkentll tUrf.a ev1n. 

deki en rD~l carlyl"lerdftl blrlni ke-n. 
dı evine almata karar vndl. ..... , ........................................ . 
TAŞKE..YrLl ŞAlBlN KOŞKUNDE. 

Kt GCzı:L OAKlYELER. .. 
Tebrlzln en ıttzel bir ecmtblde otu 

raa Tqkeatll 181r o akpm kendi kli& 
ı,uaun ballçeslnclekı havwı bqUada 

~arap içiyordu. K8fkila etJ'llfı ytlluıeK 
duvarlarla çeıvrllmlttt. 

TqkeatlWa Uç rttsel earlYftl vv. 

dı. Şair banlar&: 
-tlçünöztl ele nlkAlıla alacajnn. 

Eter blrlbtrlnlzle çok iyi l{~nlneal7 .. 
Demlttl. Knlar pirin gözüne .r;!r. 

mekte adeta yanta ;ıkmıtlardL Bir. 
blrlertal krakanmadan, blf'blrlerfDe •<:• 
aös ııöylemedm, hl1'ılı blrblrleriDI kır. 
madaa, ~ f&lrf ınemnaa etmefe 
çabfryorlarclı. 

Tqkentlı pire........... çUt,11' 
pbl bliytlk mlraalar kalautb. Şftfr 

bunları Tafkentte •tarak, ço~ aevdl. 
il Tehrfz:de kendi zevkince bir kilfıı 
yaptınp yerlflllllfı ve birkaç Iradı ile 
de mlireffeb hayat ;yqamap ....... 
mqtı. 

Şalıtn hayatım Teltrlzde lıericH 

cıpt.a ederdJ, 
Bereket veratn ld. plrla yerlilel'te 

tuta temN• yoktQ. O Adeta keadJ k'fı 
ldblcle bir mönzevt pbl JllllYorcla. 

falrl• tıo rtızeı cösdealnln ıtö1t.retı 
yavat yavat zenpnler araamda ılecll
koda menuo oaı-t& batla,._, pir 
banlan dayank, ~ kartı nlatn 
kapamı bö9118t8n bpMUltı. 

Prma Özbek keactı.ID1 bir lld •· 
ıe ara;yda •erllm ~tıere dant' 
ettlll halde, rallatmsbfmı lıallaDe .. 

~ &t*n••dttl 
IJelıln ,.eztıaa P"8S OzlıM lıılle 16r-

m lftt. 
Sellın sellnce, Tafkentll ,.ır cmdH 

lllO llotlaamık n: 
- Blyle uıım. a,aı zamanda dal. 

kavuk bir adamm yanma sokulmak 

teblfkeDdlr. 
Diye ııöylenlr ve adını bile aamak 

latemezdl. 
Tebrlzcle Tqkeatll IAlrln blç ldms:?. 

ye zaran yokta. ı::trafmclakt komtU • 
tanlan aacıak bir lklıılle ara 111ft ıörtı. 
ttlr " takat bu llofll!tularmı bDe in\. 
aoal hayatına aokmudı. 

Tafkeatll f&lr .ncak kırk, lılrk 
bet ,atlarmda, ;yakqıkb, uuıı boyla. 
aa kara aakalb ve beybetll bir erkıık
tl. Onan r;özdelerl keadlabü çok •eYt'r. 
lerdl. BattA bir a;tta ba k•dmlardıt ı 

biri kendlalDe: 
-Eğer efendJmlz bir metbur ordl1 

komutanı olııaydınız:, peşinizden yal • 
nız erkekler detıJ, bütün kadınlu ·Ja 
tto,ardı? 

Demekten kencllnl alamam11tı. 
Zaten T8fkentll pir, Te!Jrlzde, di-

ğer erkekler gibi sıkça dolaıtııaydl 11111 

hakkak ki, onu •ıtka kadn:lar baıtt'l n 
çıkarmanın yohuıu arı.rlnrdı. 

Ş31rln cüzdelerı ba cihetten MÜN!P • 

r)htller. 
• • • 

Taıtkentll p(r bir akı,am bahçesh . 
deki bllvuz ba'ıncla Uç gUzel carlyN>l
le prap ıçerek eğlenirken, dıı,arda o 
lup bltenlf'rden haberi yoktu. 

Selim blll\ ııacerl111 aratıyordu . 

inhisarlar Umum MudorlUğünden : 
lnhiıarlar mamulatı ıiıeli ve fıçılı her nev'\ ıara .. 

bın beher kilosuna 10 kurut zam yapdmıttır. Bütü.ı 
ıatıcılar ellerinde mevcut ıarabın ıite hacmi üzerinden 
miktannı RÖı',erir, birer beyanname ile(S Eylül) bugün 
saat 13 e kadar en yakın lnhiıarlar ldareıine bildir. 
meler1 ilan olunur. ..................................... 

Ankara valilijinden: 
J - Ktr:lllm.lt n&!llJHIDde ')apd&calr- llkolnd iDf&&tllUD thatMI 7,1.HJ 

tıariJı!ne ru-,.!ı)'&I! pasarteai gllDG aat 16 te ...u&yet dal.mi enc01Dftli1Hk 
)apıımak ueıe kapalı arı ll.IUllle elulıtme1e lumulmqtar. K.,U Mdell 
9~160 Ura 9IC .ınarut •• mu ..... kat teminatı eoo8 l1ra D kuruitm. 

1 - lat,ıık311dn teldt! mektuplanm, mUftkkat tem\.nat mektup .....,. 
mait!ııuzlarile ticaret oduı n1tkalarm.ı " GAfta mGdUrHllUDd•n bu 1f lebı 
alaukl&n fd~ ebllJ'9t 9Ulkala!'IDJ bamlleD JUk&rd& adı leoeıt sQDde IHt 
H e kadar d&lml ecUm4a nı.ı~ "t'VID9Jeri. 

1 - Bu lif. att lr..U " ..,.ınameyt bersttn llafla mUcHlrlqtlnde stln. 
bil~ceklert. (f;981.90ISJ 

lıtanbul hava mmtaka depo imirliiind,n: 
J - :.ıor metre mfklbı 13:80X2, SX400 Om. ebadmd& nr-te puaik1r.1a 

aatm al.macaklJ!'. 

2 - Pazarl!~ 8,9.Mt tarihinde ıalı g11n1l aat 1' te Yenipoetue k&rp. 
mncla btly1lk Kmacı,an IJ&D ikinci -kat No, 1.10 da ban. •tlll&lma kamı.. 
y\Jllund& yapUeeakbr. 

I - 30 metn mlkibmdan apfıotmamalr tlJllıre muhtelif ~Uteahhft:eN 
t:ıı&Je ,apılacakıır. 

' - Beber metre mlktlılna t;abmbl edilen fl1ıat 186 ıtradlr. 
• -T&UpRırla tdlif 9GHlldlırt ~ e.nadaD jtlllde OD Mf $1ıe. 

tlllde katı tembı&tl&rmı amin&ltl mabıısildtlrlQUne ,abrar&k maldıuaıarı 
ile birlikte ko~ müncaatl&n. (UM), 

AakeH labrilıalar aatınalma kontiqona il&nlan 
Om ve mtlrt&n, mub&mm• bedeUedle JraU temlnatlan af&llda sOJ. 

terilen 8 kaJem enak 11.9.MJ cuma pli eaat 11 te l&lJpu&rmda ut.-11 
fabrlkal&r Jatanbul JQlı~dald •tmaıma komlayonuıam. puarlıkla L 
bale edilecektir. EYat" prtnameler heraün komt.yond& fGrWebillr. S.. 
yeti umumlye•lne talip çıkmadıtı talrdirde ayn a.yn da almablllr. Tallt)le. 
rin me&kQr ıllD ff aaatt• buJun••ıan. (MOT). • 
K&f.1 ıemlaap .,,,.&s 111J1tt1n Ontıl 

lira iL • iL K..0. 
70 l50 •7 1000 

247 l50 110 1300 
204 181\ 1000 
126 M 100'1 

82 l50 110 800 
33 D f7 l500 
157 8'j ıoon 

12 sa 73 aoo 

8153 80 

feker 
Nohut 
Kuru fal'Ulye 
ZeytlntaDMt 

Llnı " •70-
1830 -
1seo -

840 -
lllO -
2815 -
180 -
219 -----

ll70f -

lıtanbul Jandarma S.tnalma Komiıyonundan: 
Bozuk oı.ı11 muhteli: c:.ı.a ve ebatta 36 adet telefon Mntnlı ıle 68 adet 

telefon :naklne",nln tam].Tj lfl 11.9.942 cuma gUnll .aa&t 115 t• btanbuı Tak. 
.!t:ııdt- Jandanoıı ııatuıa:t.ıa K. nUDun bulUDduğu mahalde açık ekalltmc Ue 
lhah edllecekrl.r. Tamiratın tabmln bedeli (20081 Ura olup muvakkat t•. 
mln•ıtı (ll50J ıt .. a UIO) ınıruıtur. Şartnam.at paruız dafrem!zden alınır. 
Tuuır edilec"i( makine ve a.antrallar da Demjrkapıda j&nflarma eıya anba. 
nnd:ı görUıllr bteklllerin ekalltme gün ve uatlııde tt'm!~at mclttup veya 
ma!ılıuzlan v• evraklle komt.yonumuza gelmeleri. (9176) 

• 

Ze)nep, Hacer! uııutmaaı için, efen.1.-----------------------------• 
ctılni TaşkPntll e:ıırın gözdelerlnd.'n 
tlrlnı eldet>t meğe tetvlk edip durı> • 
yordu. 

Sellm: 
- Ben Haceralz yapamam. Ya o"u 

' Simit~i ve Börekçi E.malı Cemiyetinden: 
l!:anarımıza tevz:I edtlmf;k tızere çay bardatJ, atırabJ ve kllvanoz aıııı . 

mıJtır. EsnafımıJIDl cemiyet ctızdanlarile beratler dıüracaatl&n. (170391 

bulclurac:atım. Yahut onu un•1ttura • İ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cak blr kadro bulacatım.. 

Diyor ve Ze) nebe: 
- ı,te, cmun kaçın&$1na aen ıf'IK p 

oldun! gözllnü \lfl kulağmı ae..eydrn, 

0 burıtd!! :ı katamazdı, 

Dl~ f'rck, mütemadlJen Zf') nebi w r. 
palıyordu. 

1 ••• 

Münakalat Vi?kil-eti Devlet Limanlan lıletme 
Umum Müdürlüğünden 

Kartan1 Ç3rhçı, Ş•Jför, Yağcı, Gemlej, Atqçt alınac&ktır. MatlQp VB· 
raltı hr lz o.anıoı.rır. Ga!atada İdare merkezindeki Bat Enapektör!Uğe u.:ı 
racaqıan UAn c,'ı;nur. 19599). 

Aı. Fb. İzmir ıilah fabrikası Sa. Al. Komiıyc.nunda::a: Selim o akş:ım m~ "t'f' ud•ll 
köleal Abdullah• )anma alarak atı.ıa 
bindi .• 111ırın ı.oııkıine giltJ. 1 - İlıtlyıı~ bu ı•erı &fağıda clna n miktarı yazılı iki kalem könıe 

Otlae, henüz batmııtı. ayn ayn veya ıamamı, 06.9.9•2> çartamba günü .aaat (H> le paa&rbk'a 
Tf'.'lbrl7.ln açık mavi !lf'MB91 o ak,am aatın alıtıRcakıır. 

ft!' k:ıdnr b•rrak ,.e aydnılıktı. ' 2 -· ~\.ın ııimacak köıeıelere alı tartnameler çalıflJla g1lnlerl ıç!l' :.e 
•1rn,ı.en kapı11U1da duran atlılardan •aat (8) den ınat 17 ye l.adar Tophanede aıkeı1 fabrikalar eatmalma ırc. 

b;rı derhal yere atladı., demir ıcapn:ııt mıayonuııda gö:-llit't>lllr. 
tokmağını çaldı, t 3 - htekliler % 15 temlnatıanr.ı emvale yatırarak &lacaklan mak. 

Biraz sonra f&Ürin költ'!Jt kaPIY·' I buz ve (24901 ı:ı.y:lı kan:ın mucibince lcabeden naaikle birlikte belU ed!k,,; 
k"'fla ve athlan görllntt ,atrrtft: giln ve saatte lnrılrde Halkapmarda allAh fabrtkaııında toplanacak kom't 

- Ne ıatLYonnın°uf yona mllracaıtU&n., (93831 
Sellmln ıadık aplJ: Cinai 
- Efmdln evde mit 
Dl)e aord' ll&rl abunlu kHHl• 

Siyah sabuDlu U•l• 

lıllktan 

kUo 
ım 

160' 

Muhammen bedeıı 
T.L. 
S280 
9760 

9'> 1G teminatı 
T.L 
1242 
H63 

Nifanttqı Kq EnmtiUii MüJllrliifünden: 

100 :>- llO X 60 eıtadmda bir flrmlı, ' ocaklı mualukıu bakır su de. 
PQ911 w blr kili aandıttnJ ve 1 m. metre lcalmlıtmda açta yapılmlf U 
adet mutbak ye.mek aobuı açık e'lrldltmeye konulmuttur. 

1 - Mubı:mmen bedel 37150, mu"t'akkat 282 llradıT. 
2 - Ekı.i!tıne 19'2 eyl<ılllDUn 21 nej puarteal j1lnQ aat U de Y\lk . 

•k mektepler nıu!o.ulplil! blnumda toplanan komlayon taraı:ndaD yaıJı. 
ıacalıt.ır. 

3 - Şıtrfr11.me ile kroklafnJ görmek fa~eyenJerln Okul tdanetne T•! 

elutltmeye ittırak edeceldertn de bu ili yap&bllec:ek ebliyett hals oldt·k
ıaruu tevaıil ıGaı veatkal&n " Ticaret odaamm J 942 yılma &!t kayıt ıra.. 
rakaııı ile birlikte belll ~ •e saatte komisyona mtlracaatlan. (9611 j ·-..................................... , 

INHiSARLAR 
Umum Müdürlüğünden 

I 

ette ....... 1 ~·?-in ..... ft9't 
OL lllll'Uf & 

Solra fGl"Gbı 35 43.50 

,, ., 10 fJ7 

" 
200 160 

,. ;, 340 244 
Aukeı " 

10 81 
' 

" 
,, 200 200 

5 Eylül 942 den itil:men idarem;• mamullb ta. 
rapların yeni aatıı fiatlan yukarıda ıöıterilmittir. Bu 

fiatlara Müdafaa verıiıi Ye ıite depozitosu dahildir. 

1 ........................ , ............ .. 

Yapı ve imar işleri ilAnı 
Nafia Vekaletinden : 

1 

I•, 

1 - Ekllltmeye koAulan 11: Radyo dJ!izyon ııo-t&lan l!ltlmMut \l';U.. 

yonunclaki a~tor bln&stnda yapılacak Ut.ve ile buraya y•ntdn yapdacak 
anbar ınpat: tıırrt ba&I tadlllt yeııiden elulltmeye çıkanlmlfbr. 

Ketıf becteıı uesa.ıs7 ııradıT. 

2 - Ekılıtır.e 17.9.942 pertembe gtıntı saat 115 te Nafia veklleti :raın 
ve imar itleri eJcliltm• komi.iyonu odasında kapalı zarf UIUllJe yapd&cM 
tır. 

3 - Ek~tme ıartııuneat ve buna mUteferrl evrak (238) ~ J11s ot.us 
eek;z kuruı bedel mul&ai>llır.de yapı ve imar lflerl komlayonundu alıaat.l'lr 

' - Eksiltmeye &1tebflmek için tatekıllerln uauıtı daıreatnde Q71.41 
Uç bin bet yüz )t-tmlf &ltı Ura kırk ild Jı:unııluk muvakkat tem·nat 'Nl'llW 

Jeri ve N&fla Vf'l AietiDden bu it için almmıı ehliyet vu!kul Jbru etme 
leri !Azım :ıır. 

Bu vesikayı almak için iatcklllerln .ekliıtDHI tarihinden .. tatil ıQDletl 
hane;, en u üc; gtln evvt<l bir letlda ile nara vekAletlne mOl'&Cclıat etmekrl 
ve l.ltldalarma ~'1'1 az bir kalemde bu lfe benzer 30.000 llralık bt• lı yapt:ıı . 

larma dair jşl yuptıran uıareıerden almmtf velika raptetme1erı muktez1J4l' 
ıı - lateklUerjn tek!U mektuplarmı ihale gtlnU olan 1T.9 P,2 pe.,enıı.e 

gilnl.! aaal 14 e kadar ekıı!hme komı..,onu relılltıne makbUZ mukabUUıd• 
vermeleri JA.zımdrr. 

~'·stada oJa<:6.k gecikmeler kabul edilmez. (7360.9419) 

AnkaM lanJmma satınalma komiayonanJan: 
Beher ,:!IC"• ı21SO gram kösele 830 gram vaketa 1115 gram kabara ~,. 

vjıl ve b,r c;U t .ıni,ça verl.mek ıartlle mevcut numune ve prtnsmeeıne Son 
llU>OO çl. ~ ır.lar.<.e: er kunduraııı lmaltyeel kapalı zarf uaulDt elca!tmeye 
konuımuşu:r. l·lr çttt kunauranm tmallyeatne iki yilz kurut fiyat talaııı.ın 

ed;lm~lr. l::l<•ııtmeei 17.9.942 pertembe gUnıı aut 16 te J. On, K. dal~ • 
aintlekl J, ~at:r alma kom.ı.syonunda yapılacaktır. tık temJnatı 2250 Ura (.. 
lup ıartnamcal 15C ku:u7 mukabllliıde A!lkara -ve llt.anbul J . •tm&h.ıa 
komlıyon:.m<hı:ı ~Jmabtlir. Kanun! ev.arı batz ıetekUlertn belli sOJı ve ' 
atten bir en .. t ı>nelfne ~dar kapalı zarf tekllflerini makbuz mukabılltnde 

• komıayona \'t>r!lı·el«:n. (7ı815-IHO'> 

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

Devlet Demiryollan we Limanları işletme 
Umum iclareıi ilanlan 

Mulıamın~n 1-.ıelt '8oiA (dört bin altı )'Uz doku&) lira o&aıı bam ana6o 
tar çekmtıce ve &al'ıdık kulpu, pencere ıopu. ve bol'OZU, pencere •&Ddeb 
ve letfna~ drıajr •. c1b1-e çengeli pbi 10 (OD). kalem hJrda...at ~ 
!16 eylUJ 19421 ç&r•amtırr. gtuıU aat(14.304 on dört otUZda llaJdarpqaa 
gar b'.wııı•ı <!11.lı~'ır.<'eld k'Jaıi2yon tar&fmdan &Qlk elulltm• 111.aDe •tm 
ı;,bnacakar. 

B-J ife glru:tk tetl)'eci•rln 348 (Uç )'Is lm'k bef) Ura 68 (a1tmıf •ll!t) 
kur111lul muvakkat temmat " Jrarıunun tayjn ett.Jtı vu&lkle blrllkte ••· 
ılltme gUnU aaat.a. kadar Jıomıayoııa müracaatları IJ.slmdır. 

Bu lııe alt caru.amelot komlaJODdaa p&l'&llZ olar&k datttıkr.aırtadlr. 
(mi~ 


