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Sivastopo Lda 

Vaziyet 
çok 

vahim 

Kömüre zam yok 

ıs 

' --0--

Kaloriferli apartımanlara 
krible evlere kok verilecek 

8 zırhh, 10 piyade T - t 1 t 
1 

tümeni şehre evzıa a emmuzda başlanıyor 
Siva t-0pol nıuh:ırebcttln°l göst.ercn kroki 

~u a~f~ . I MiUi Set --<>--

ikinci cephe --0--
hücum ediyor Vilayetlerin 

Meselesi 
Hüseym Cahid YAÇLIN 

J KtN'C1 cephe m lesini 
bir fiCYC bcnzeteceldcr gl

lıl &örünUyor. Çünkü ertık adece 
~i bir fikir olarak değil, res
: mahiyet alımı: bir tn.sıın ur 
cl.ı rak ileri Urülmcyc bıı.şlıın· 

• Ma:ımatih haıA müphcnıliğini 
~ t;ok muhaf117.a et.melde olduğu 
-. &üpbesizdir. 

Batıak Faklltesı 
ımobanıarında 

balaadalar 

Bir kaç mevki 
işgal edildi 

Bar olta Ruslar 
mildalaa mabare
belerı yapıyorlar 

Londra, ıs (A.A.) - .B.B.O. 
Slvastopolda mUtbl§ mu.bArebelcr 

devam ctnhlkt.edir, .Al.ma.nJarm kaz&n. 
dıklan her metre toprak, lreDdllerinc 
pahalıya mal oluyor. 

ihtiyaçlarını ve 
tevzii tanzim için 
bir kararname 

hazırlandı 
Ankaradan haber vcrild.iğiDıl! 

~öre, Vekiller Heyeti, taşkömUJü.. 
niln tevzi ve istihlakini tanzim 
maksadiyle bir kararname hazır" 
lamıştır. 

Geıen ilk haberler Rus, tngU.iz 
~ .\nıeriJ an devlet adamhın anı
~ rıon ''Ul.'Ubnlan görüşmcl re.le 
llııpada l'kincl bir cephe açılma. 

" ltleselcsl üutindo "'örUşUlmü~ 
~ t.anı bir fikir mutabakatı temin 
~ş buhnıdağu blldirillyor; fa-

Aıı.kara, ıs (Telef onla) -
Cümhurrcisimiz Milli Şef l smet 
lnönü. dün, öğleden evvel Anka. 
ra Hukuk Fakültesini şeref.len 
dirmi§lerdir. İnönü, doğrud~ 
doğruya profesörler odasına git· 
mişler ve kısa bir dinknmcden 
sonra sınıflarda devam etmekte 
ol~ imtihanlara ginnişlerdir. 
Mıllı Şef, üçüncü sınıfta hukuk 
mahkemcleri usulü ve ceza malr 
'.kemeelri usulü imtihanların<la 
bulunarak talebenin cevaplarını 
dinlemişlerdir. 

Bundan sonra Cümhurreisimiz, 
nrofesörler oda.smda bir müddet 
'kalmışlar ve yakında tekrar gel. 
mek va.adivle öğle üzeri fakülte_ 
den aıynlrnışlardır. 

Rualar, mukabil sUngü hücumlarlle 
bclzı yerlerde Almanların ~ atml§. 
lard.ır. Fakat Alınanlar ,taze aaker, 
tank ve tayyaro kuvvetleri göndere _ 
rek mUda!iler üzerinde mUt.hi§ blr 
tazyik yapmaktadır. 

:Neşredihook ürere olan bu 
.kararnameye göre, ta.~ 
ve kokun muhtelif ~ir, kasaba 
ve köylere hangi nisbetler daJıi. 

Komancıosıar hu5U51 botlarla Dıraç manc\TDları yapıyorlar linde tevzi edileceği lktısat V~ 
------------ kiletinoe teSbit ve ~ 

4 Amerikan 
tayyaresi 

Sivastapoıun AkıbeU bu ezici kuv. 
veUero mUcUl.filert.n Könatereceğl da· 
yanıklığa bağlıdır. Durum vahim f.ee 
de hücum eden Alnuuı lauvveUerl _ 
nln lllRnlda:' bir muvattaklyet kazan.. 
dıklarma ioıı.rot. edilmemektedir. 

Almanlar Slvutopola kBr§I 10 pL 
ya.de ve 8 l:lrhlı tilmen kullıınıyorıar. 

ikinci 
cephe 

---<>-

Amerika aske-

hunn hiçbir nouuı ikinci bir 
:Phenin bu 8ellf' lpnclc açılması-
1..~ karar verilmJ~ miınüsmcla an. 
~~ imkin yoktur. Sovyetlerin 
~ bir cephe acılınıı.~mı iste
~ blllyorm. İngiltere ' 'C 

\~iklerinhı de ikinci oephe 
..._ ~ getirilmesine es. itibarile 
~ ôtmlak~ beraber h:wrhk
~ llyddie İlerlemesini bekle. 
~ sanıret.bıt du) duklannı da 
""llJorm.. Son K~ril"11elerde iki ta
~111 Em salihil'etn dmlct adnm. 
~ fikir teaü etnıi,ler, anla'811§• 

Ankara ve Arlll1e1e 
mecburi ını, 1apıt 

LondJ'.8.ı ıs (A.A.) - sıv~ 
d& TUl79t pek vahimdir. Mono..a. 
dan alman ha.herler dJğer bir kaç 
keıdmde de vazlyetln buhra.nlı olduğu 
nu göstermeklcdiT. 

BİRKAÇ MEVZİ ALINDI 

ri mahf ille
rinde hel)ecan 

u9andzrdı 
1mma ftl'dık1an nettce cephe 
~ lehinde midir, aleyhinde 
lllldır. YaoJ Ruslar nu nıUttefikle
'S l.endı mütaleabrmm do :rulo. 
~ ikna etınl51e:r, yoksa nınttc.. 
-~ mi Ruslara blmz daha sah
~ ıuzumunu anlatmaya nıo
~ak oln111şla:rdı:r. 

lwte Uk 1ıaberle:r birdenbire ikin. 
el hl!' cephe hemen ~acalan~ gi
lıl bir his verirken azıcık dlkkat 
~ i in içinde böyle müpheın 
lıtt •okta brrakıldığı açıkça. anla
ltltfor. Fakat sonra merikada 
o..inh111' baskaru Ruz,·cltln j1{lnci 
~ açılm:ısı JUzmnona dair kon.. 
~e bir ~ gönderdiğtni bll
•l'en ba§ka bir tıaber geldi. Art'k 
~ der .. t.el'Cddudc mahal kalma
'-k lizmıgelir Fakat banun da 
"Phenın ,IerJıai açılacağı maoasJ
... İfade etöğinde mütereddidiz. 

llq teklifi ber 1 Uen de alkışlı. 
)Qr_ Fakat asıl söz lldnci cepheyi 
~ vazifesini yilkJeoccek aske
~~e~Jerindir, Onlar mes'uliyet! 
.:-ıuı cdebilooek c.lerecedc kendi. 
~ bazırlaıımıs görüyorlar mı! 

kn lkbıct cephe meselesinde asıl 
~ddUdümUzii mucip olan no1.1:a 
"llllll böyle adeti ticari bir mal sa
t.ar gibi uzun boylu ilinla.rla ya. 
tlbnak istenmesidir. Bu gibi me
'tlclerde mo,'Dffalnyetin en bL 
~<i imlli olan sürprize artık 
~ yer k~tır. Onan ltlndtr 
lıt ikinci cepheden bo n.dar bah
'edilclJğlni hatta ona resmi bir 
~J ,·Cl'flınt"k is1cndiğinl gördiık.. 
~ ciddiyetinden ı.üphe etmeye 
lııasıryonız. Maks:Lt acaba mlhvcr
te sadece blr 15iipbe ,.e terctldıit 
'1andırarak onu doğu ceplıesine 
"1tın ko\'\"etlerlni l,ğınakta.n bir 
dereceye kadar nbkoymak mıdır 
lttye düşiinüyoru.r.. 

l\a§ka bir nol.'fu cl.'ıhıı ,.ar: Ruc;. 
'-l'tn anhlyı!Jlna göre lkincl oophe 
'11cak kara cephestcllr. Halbuki 
l\Jnıanya üzerine son mUtlıic; uçka 
lttıeumıan ba la<lığr z:ıma.n bunun 
iktnf'l oephe dereek olduğunu oy
lfy~nltt oldu. Ar.nb:l derhal ll>ind 
Cephe oçılmıısı hakkımfa lit hii • 
~k mtlt:teflk ara m<la müspet bir 
!tarar ,·erl\mi se bunun hnva cep.. 
lıc i obnal• Uıtim:ıli ~ok mu<lurf 
~atcB Amerikan uça dannm da 
lnı;mz hava Jro,,..·c•Ierlyle birJ.eı.ıe. 
l'tk beraber hücuma kalkacak'tarı 

---0--

T ayyare ve müre'debatı 
göz altı edildi 

V.lfl. 11 (A.A.) - Slva.st.opol keai· 
minde general Mann<?l8teln ordulan 
yeniden bir kaç mevzll ıtıgal ctm.l§ • 
lerdir. Hava kuvvetleri limanı bomba.. 
lamakıa kara kunetlerlne yardımda 
bulunmaktadırlar. 

(Devamı S UncUde) 

---<>-
Londra radyom Holanda 

halkına fabrika civarların • 
dan uzaklaımalannı 

bildirdi 
(Yamı 8 llncllde) 

Ankara, 12 (A.A..) - Aym 12 
nci cuma gUnü öğleden evvel iiç 
Ameriknn t.ayyaresi Ankara hava 
meydanına ve bir diğer Amerikan 
tayyaresi de A:rifiye civarına ceb
ri iniş yapımşla.'"Ciır. 

Devletle-:- hukuku kaidesine U}·

gun obrak bu dört to.yyare fl.e mll
rcttcbab göz altma alınmışlardır. 

AVRUPA TREN 
SEFERLERi 

tol vergisi 
Kadınlardan da 

alınacak 
Pazarteıı we1a Salı 

gl~I ba,b1or 
Trakyada ~~ biten k~le

rin tecrUbelcri ıyı ~ticeler ?elr'di• 
ginden, Avrull$ lıattmda, tren ee.. 
ferleri p:ınrlc' i veya •h günü 
baş ııvooa.ktır. 

Hazırlanan kanun layihası 
Vekaletlerin tetkikine suntrldu 

Jst~nooldaıı Ed:lrncye, her gün 
lı:ir konvnnsiyonel de kalkacaktır. 

Mareşal Peten 
TuluZdaki 2()()()0 Frannz 
lejyonuna telti ıedecek 

\'işi, IS (A.A.) - ?ıı(arcpl Pe. 
ten dUn saat 22,111 de Vl§!den husual 
trenle hareket ctml§tir. ?ıı{Are§Sl, TU· 
luzda t oplanacak olan 20.000 ıejyoD 
efradını tefti§ edecektlr. 

Ank.ar&da.n haber 'Y6rildiğine göre, 
Na.tia vek&leU tara.tından yeniden 
hazırla.nan oose ve köprtller kanun 
proje8l alAkadar vekAleUerin tetkild
n. ınınulmuştur. Proje yoDarm mut· 
laııdınlmıuıl eaası tızerlne hazırlan • 
tıllf ve yollar devlet yollan ile vflA.yet 
yollan olmak üzere bqbca lld kıSmA 
&yn).ınl§t.ır. 

Maltepedeld 
BAdlse 

Rakılara zehir 
söyleiılyor ve Amerikan hamlık· k 
fan dn hemen hemen bitmek ize. arıştırıldıg~ 1 
re ~ibt gösteriliyordu Bu ha\a ... 
kınlan tasvir edlJdlğl tarı.da y&pL ' anlaşıldı 
lnbilirsc Almanyayı ~ok hırpalı • 
yara6'1, binaenaleyh ikinci bir cep. ~ 
lıeden beklen.en faydayı temin c· Rakıları hediye eden ve üze. 
<lerPj!i nşikirdır, Fnbt A'-rapada rine ''afiyetle içiniz,, diye 
bir bnı rephesl lrunılmadılcça "azan adam hakkında 
Sovyetler Birliğinin tamamilr. " 
memnun edilebiıe<'eğini zannetnıı. Tahkikata baş~andı 
yoruz. Hcrhalcle ikinci cephe bu 
hnrbin adeti\ blr ;şakası, bir 36ker B~ g'Un evvel, Kart& Malte 
oyunu, milttcfiklcıin bir ne\·i si- pesinde vııimbul:ı.n ve Seferle Tev 
oyunu mütfofiklerln blr nevi si- flk adında iki lcişiı'bn ölümU i le ne-
Dlr bubi oWlı. --- - .(DC\"MW S Unctide) 

Projede yo1 vcrgt.si hAlen olduğu 
gibi 18 y&§mdan 60 Y8§tn4 kadar er_ 
keklere hnaredllmeınlş, kazanç, irad 

sahibi bütnn hakild ve htlkmt gahtt!. 
l&ra te§mll olunmuştur. Bunların trat 
lan ve kazançları çoğaldıkça yol ver. 
gllerinln de muayyen nlabetıerd.e art
mut prensibi knbul edilml§tlr. 

(DO\':UlU S üncüde) 

Alman ıelıirleri ağır ha•ara 
uğradı 

V&tlngton, ıs (A.A.) - Bernden 
gelen bir haber, Göbelaln haftalık mec 
muasmda yazdığı bir yazıda Kolonya 
ve Rur bölgesinin diğer bazJ §Chirle· 
rlnln ağır hasara uğradığından balı _ 
set.tlğlnl söylcmektcdlr. 1 

Renkli 
haritamız 

Şark cephesinde bir senelik 
hcnekôtı gösteren renkli ha.. 
ritamız 6 ıncı •aylamızdaJır 

Japonlar 
Alusyen 
adalarına 

asker çıkardı 
-<>---

Harekat 
Amerikan deniz ve 
ava kavveUerlnla 
btlcamlarına 

ratmen 
Devam_ ediyor 

-0--

Midvay deniz muharebe -
sinde Japonlar dört tayyare 

gemisi ile 10000 mker 
kaybettiler 

ı.ondra, 18 (A.A.) - Amerikan 
bahriye D.CT.n.rctine gelen haberle
re göre. Ju.ponl::ı.r, Alusyen ada.la. 
rmm en ucunda ulunan Att.u a• 
dasına az milctarua asker çıkar • 
mrşlardır. Sı~an adalan grupunda. 
Kiska lim'.lnmda da Japon gemil<'• 
ri görilııımUştür. 

Bahriye nezareti bu habrleri cu 
ma akşamı basma yaptığı bir de· 
meçte bildi.mtlşti.r. Bunlar tebliğ 
edilmemiştir. 

Yine, Alusyen bölgesinden gc. 
len hn.berler. Japon hareketlerinin 
devamlı Amerikan deniz ve hava 
J.."UVVetlerin.in hUcwnlo.rma rnğ • 

(DC\'8JDJ S üncüde) 

tasdik edilecektir. 
TaşköınUrü ,linyit gibi maden 

kömürleriyle kok vesairenin ki.
fi miktarda. temin oluna.bil~ 
yerlerde yakılacak maddelar 
mahrukat kanuniyle taıyin edt' 
mişti: Kararname ile bu mad
delerin temin olunabilen miktan 
ihtiyaca yetişmiyen yerlerde 
başka maddelerin vakılma.mıa: 
1ktısatV~8.letin<ıeiınn-rerlldi.. 
lecelrtir. 

:Eşhas ve müesseselere ilı.tiyag
la.rına karşılık olarak ven1eoelC 
kömürlerin :Milli Korunma kamr 
nunun 14 üncü maddesine isti
naden başkalarına devri veya 
satııma.sı menedilme'ktedir. 

(Devamı 8 Onctide)' 

Terkosta
ki arıza 
Bu sabah 
izale edildi 

-0--

0ğleden itibaren eski 
mıktarda su verılecak 
Terlcos fabrikaswfa hasıl o

lan bir ft.nza. neticesinde dün ak.. 
şnın ve bu sabah şehre az milt
tarda su verilmiştir. Kendisiyle 
~örü.5tüğümüz sular idaresi mü: 
dürü Yusuf Ziya., tamir işine 
dün ı!e<ıe başlandı~. 8.rızanm 
bu sabah bertaraf edildiğini, bir 
saate kadar yani ~n öğleye 
doğru şehre eski miktarda su 
verileceğini söylemiştir. 

YEŞiLKÖYDE BiR HAMAL 
TREN ALTINDA KALDI 

iki bacağı k&silen hamahn 
hayatından ümit yok 

Diln a.kşıJn saat 21 sırolannda halde Ccrrahp:ı.~ hastancsiıııe kal 
Sirkcdden hareket eden 6 numa· ciınlmıştır. 
ralı posta treni, Ycşilköy peronu. Vakayn müddeiumumi muavin • 
na girerken. ist:ı.syon b3l'nal~nrm• lerlnden Cevad Ö.zpny clkoymuş, 
dnn 55 y.aşındn .4.ra.gi1e çnrpml§ • <lUn akşam vaka malı:ılllnde bole. 
tır. diye mühendislcıindt'n ~rill de 

Hnmn.l takerlcltlerin altında bır i~Ura.kiyle bir ke;'f ~'8.pmıştu. 
ı:ıüddct sUrUklenmiş ve ik1 bacağı Cerra.hpaşa hastanesine kaldın· 
kesilmiştir. Bundan be.§ıka bel ke lan Aragllln hayat.mda.u Umit ke· 
Tl":;; İ rl o 1·T'"llrmcı \'C bavgm bir ısi1nüş buhmı:ı:ııaktadır. 
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u "r d 
istanbuldaki 
ağır işçiler 

A .UBA. tLimtN dbrdiıncU Juı. 
lif 1 Jln.runürre ld, ner. 

ınel<ilerdeo O"nhyn) nın mc~ bur 
ı.ariy j güzel mugnnnlye (Den~'· 
ıe) ye abayı nlml! tı; onu çok, 
.. e,iyor, deli dbl seliyordu. Bu 
ilı•I enrJyenin mecIMnclen bir 

rlııkiltn bile uzak lmlmıya rfaynna. 
• ııyordo. Aksam olur olm :ı: 

- Onsu:r. ya :umyn tah nmlil 
ı mek mlim'liiin de~rfl _ <li) e mı
ıhlanam'k solnj;'ll, (Denaslro) nln 

• nnıncla alıyordu. !Uın ı Zübey • 
ılcyi fhml'l ctmi,ıJ. ZUbeycle de bu 
• Uzel s.esll, güzel yUzlU, pembe 
J cynz cnriyc;}-i l n hıılcle ln:.knn. 
'luı~ıı. lY.ı~l:ı.mıst. JI nınun nnncsi 
oğlunu Vah nm cariyesi Dcnnsi. 
renin ellnd<'n kıırtnrmnlc için me · 
ı.ur Zetlde <lbrnbtm lu5lo) mın 
seti tlr<liAI (ZatUIJı 1) odnclaki ca
ı iyeyj :ıtm olnınyı dil .ünclit. Du 
ııurı icfn t 'l'0,000 df ar ödedi. 
Diğer on carlyl'I ile 7..:ıtlilhal'i oğ. 
lnnn hediye etti. 

f<'al t beklenen olınadı. Den s. 
reden TI17. ~eçip ''Zatülhal" e ~ı;. 
nuı '"ereceği yerde gönlünli hd. 
inden de nznktastrnm tr. nu cln 

birbirinden gii7,cl birhhin<len çe.' 
kici Jmdmlar.:lan hnnglsinj inU. 
hap .edeeeğf yolnnd:ı5q tereddılali•ı 
(1 n elyordu. 

Nlhayet lmrannı: 
- Kndm mı?. Allnlı hepsini 

kahl"etsin !. 
D rnekle lıildlnni <>loyordu. 
Yalnız btın :ı l•ylemi~ bulun. 
ydı yine lyldl. Falmt o, kadın. 

larr. r if;lndc doğan bu ncf. 
U g&t.emıekf.c nlıp yüriidü. 'a

mrnıda bulunan e ç, gtb: ı, er. 
la çocukla.m ka<lm clb1 elcrt gi3·· 

AıUk o bunlar:ln haşir, ne<1ir o. 
on'lu. K-.ndi31nl o lu~ \'er. 

nıl ti. İçiyordu \'e neHeocle yine 
bn r Zilheydeyi fhm:ıJ eWk~e e
iliyordu! 

Zllbeyde zeki \".e müdelokik bir 
k dındr. Me htll' Yunan hlklml 
CSokrat) Ue ( n.lo) nrnsınd ge
!:.en h:ılj pek lll biliyordu. oknı
{m kadmlam. boy mt.u ınnısıncln; 

fonun da er'kcklere bo:vkotunu 
anutmrun tr. • 
ı Hanmun lU'lealt btr mukabele ııe 

gclec 'mi dü linmü , o da, 
mnu t.nkllclc lm.rnr ''ermi ti. 

Zlibcyile de roynıdnkt krz en. 
tfyeJcre erkeMer gibi, lmftn.n 'c 
lnrlm ı:fl<lirdi. Bcltcrinc ı.u olt. 
1 r bağbttr. Uiiylcoe ortayıı ı.:ooc, 
ı;ilul. gözleri knı1l!l tımn bir al:ıy 
çı'lm·ertll. 

mr tarartnn Hıırun, bu SÖZ(lc Jm. 
dm dilberler kn mdıı cııırnbı "e
ker, fçle:rnlden Jı~ann E:fdeıılni 
~nnm3 ıılır, zevk içinde güııünu 
ğiin ederken Zübeyde de s raymm 
im laz oğbnlıı..rfyle günUnU ~lin 
ediyordu. ZU~yde hunl:ıra isim 
takmayı d umıtm~ıştr. Bonlıırn 
( gnlilmiy:ı.t) <liyorılu. 

][ İf<' roymcbki bu modıı, <>t 
rafa ~:rılmakb bir manin nu;tJ:ı
mmlı. Zaten eoktan lto<'.Alann<lan 
hl'knn riol Jctdmfan ela c rlyelc
rint- 7.llbevd .. vf t J<liden Pl"kelc el. 

azan: R. Ç. 
bi eteri giydirdHer. llu ıırısta rl" 
(;."ll ~ ya kıı.br mıydı! Onlar <la 
Hn.runu uı.kli<l ettiler. 

(cenç çocukları, kndın clbbcle. 
riy'c llonn.tular ve öylece g.czdircll
ler. t r n bir zaman ı,ınde dliny 
tersine doomü1', kızbr oğlun, oğ. 
lanlıır kız olU\'«'rmislcrdi. 

<Zatidhııl) fmdnıfa. eti mc )'dl 
hıı Jıal, kimlıilh· daha ne kadar de. 
•11m edip ı:;ldco-J\ti. 

HülhU: !tadar nhcııltli ,.<' :.ulı sc-
ıyle, gUzcl n nmi3 le beyaz \C 
lunnızı gülün birle ıC'Sincl hıı.sıl 
olmns ~onülJer n\ lrynn fenı ile Jm. 
dmfığrnm bUtUn hUncrilli kullan • 
mı· Jlarumı teshir etmemiş ol Rl· 
dr, f ,.ıamm nıı.nuna hutbe okuclııı~u 
k~ halifenin bile bu t.crsl1• 

ne il 'lrutSI, ortaya Orf:ı. O\TllDUDclU. 

lrl 0zcnncl'!ı"' gibi, b:ıı mda ) 
m:ık, rrtındn ferace ile çıkr\'cr 
mr 1 beklenebilirdi. 

Rir gün (Zatulhıı.1): 
-· ı·u. Ji}rnjrUlml nlnin, ılecll, bu 

çok tuhaf oluyor mu! 

-<>---
Al kadar makaml r, mahal

linde tetkikat yapmağa 
kanır verdiler 

Ankaradan haber vcrlldlğlnc naza. 
mn Ucaret vckt.letl iaşe mUst:cşarlığı. 
na lst.anbuldakl mUcsseselerd n nğır 
ı.,,çı ekmek hartı için birçok mum -
caııttar vnkubulmaktadır. Eldo mev • 
cut istaUaUklcro nazaran lstnnbulda 
71 bin kUsur ağır işçi çnıı,makta ls. 
ta.obul:ı. dıı. bu miktar atır t 1 kartı 
verilmiş bulunmaktalır. AlAkadar ma. 
kamlar bu vıızlyct karşısında kartın. 
rm ya aa.hlplerlne wrllmediğl 'e)'a 
lstanbuldald nğ1r li!Ç\ mlktannm ar~. 
tığı kanaatlno vararak bu meselenin 
aUrntıe ve y<'rinde tetkikini Jmrarlnş. 
tmnıg1ardır. 

Karne hırsızı 13 
yaşında ır kız 
~ 

lıkarpininin içinden 68 
kart çıkarıldı! 

Harun da i in bimz değ!J bir Bqlkt.qta. Attariye cad lnde 
hayli tuhaf ot(lu_ğunu biliyordu. bakkallık yapruı Ziynnm son g11Jtler. 
rııkat hten ne gellr<ll. Ilir dcfn de tezgAhmm UZerlnde bulunan ek • 
o'k yayClnn fırlanu tr, l':ı.pbğı isin mek karUan çnlmmağa ~laml§tır. 

ıı: de doJ;-nı olmadıl:'1llr nnlıyoıdu. Bakkalrm zabıtaya mUracaatı 1lze. 
l\lııhnz yine (7.nttllh!ıl) den or. rlne tertibat alınnıl§ ve 18 yagmdıı. 
du: Munll~ admd bir kızın dUkk&na. gel-

- Neye? Fen mı? dlği, bakkabn mC§gU!lyetindcn fsti!a· 
Zntüfhal hiç relılnmcclcn celııp de 1.lc tczglbtan bir avuç kart aııır. 

\"erdi: dığı, bun lan da ycro lğllcrok aynkkn. 
- K:ıdm di} e cocuklanı. nnh. bı.smn koydUğu g6rUbn~tUr. 

~·orsunuz 1 Renim ynnmızda oldu. Muallt\ derhal yaknlanmı§, ayakkn. 
;'.:"llmu un t u~·orsıınuz ! nu heni role bısı aranınca toput;'Unun lçind ta in 
iizliyor. 6 adet ekmek kartı bulunmuııtur. 

il nın rn zur olduğunu anlnt • KUçtik kart hırsızı adliy ye teslim o. 
mak lstiyen bir dudak blikü iylc luomuııtur. 
CC\ np vcr<ll: 

- Zübcl de de kulıırma rrl,ck 
eihl est "'iydiıiyor! 

Jletli. 
(Zatülhru) hemen eevnp ,·er<li: 
- Uu bir JJ13Zr>ret ohlmnz! liem 

bb ken<ll memlek~tlcr:lmlz<le böy-
1 hir ı;ön_n ik ld.. 

- P<!Id ne uıpruım ! 
- Ne vapaealt mız ! Siz Jlaii-

f e ıletit mMniz! Dunfarm ortcıdııu 
lmllmıs ıicln bir inMleııi:r. Idil1 .. 

s D t 1 i 
ocu 

Kandınıdıın blldırlldl'tilıe göre sUn • 
netçl 60 yqmıfa İbnıhlın tarafından 
s\lnnct cdllen 20 çocuktan lklal, fnz· 

ıa kan zayi ettiği iç.in ölmllp. diğ'cr 
Uçü de mrmleket hastnne ine knldml. 
ıru:Itır. Tahldltata devam edilmekle • 
dlr. 

Harun dü5Unı1il, Z!ıtUlh:ılin Jıak. 
In vardr. Ve hir roılrle ıu7Jann Elektriğe üç kuru zam 
cı ~!on, o'rf:uılnrm dn kız kı) nfc - yapılacak 
tinde gcızrnrlerini menetti! Elektrik idaresi, malzeme fiyaL 

Znhlrdeld Jd el r <1cB~tl. Fa ı ıarının pahalılA§tnası ve i;Jçl Ucretlel. 
knt rohl:ır, o nıh knldı. nln artması glbl ııcbebleri ileri sUrc. 

ll:ının, ~nJ,.rCnl (Z:ıtiillm\le rck kilovat aaate Uç kuruş zam ya -
bh ic; etti. fclyor, rlıo olu • yıılma.sını ıst.emektedlr. !Buna alt ra· 
yor: por yakında. vekAl te gönderilecektir. 

-- Söyle Z:ıtlllhnl, rnin her f • 
U!llii!ini ;\":1P3Clli:'Tllm ·emin ede. 
rfm, dl •ordu. 

mtı.ett.c Zntiılhlln 1 lr lstcclii:., 
ol:ıt'!l'-fı. O da i!rt"i'{inl ö\•lccc nn
lnth: 

- Ne olur, llN1i. Hamuyeye 
Fars krtac;ı ~rumantl:ırılıj:;'TI!ı ver!. 

JJ:ımnye JıJc ele :Hlmm ndnm• <1<'. 
ğildi. Anıp ndı it\ n hu rürk 
clelik!'ınlt•n. z ... tU'!•n lln knlblni çul
nırcı b!ıi} eli • 

Jlnrun; ~öul,..;I ZatUll>al'n i tc. 
i!fni yerin~ A'etirrli \'c Unmın•c\i 
Fars rıt'a"'ı kulll.!ln<lanlıltmn 1°.0.yin 
dti. 

Yeni mahsulün mübayaası 
icin tacirler birlik kuracak 
• Tieııret vekAletl, yc.n.1 mahsulü tn· 

clrlerln eliyle devlet h~bına satm 
o.la.cağı iı;ln y<'nl mn.hı;ul fiynUarmı 

tcsblt etmiştir. 
Bunun iç\n tüccar toplama blrlfü. 

leri kurulmasına karar verilmiştir. 
Bu husustaki emir dUn n!Akndıırlarıı 

blldlrllıniştır. '.l'Uccar ~lama blrllk • 
ltrl yakmda fnallycte gcçecekUr. Bir. 
likler, mtısta.halldep mal alıı.c!l.k, me;ı. 
ru kAr lıadlcrlnl na.ve ederek Toprak 
mahsulleri oflalne satacaktır. 

Romanyanın Tanınmış San'atkarı Piyanist Madam 
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l'rognı.m: Bıaclı • U zt ve diğer btlytilc ııohretlcrln eserll'rlnden mu. 

rekkepUr. nııeuer S ~RAl." ineıD38I Olselerlnde 83hlnınktndır. 

Gih:Jero yn ••• OönOikro ı tıml>." Knlplcre m btlyllk, 7.6\'kl \eren 
en gOzcl 2 a~lc rom:ınr 

BUGü Sinemasında 
Ttı~n renkli 

ı .. Hasret Şarkıs 2-VAHŞi AŞK 
LURA MYANI Ray Milland. P. Morisson 

Akim Tamiroff 
Bu tı l de kmllAtlı n tln . 

Hoca Efendinin .. .. ~ . . ?, gozu neue ımış .• •• 
''Mülklü bir kadına Allah kimseyi 

düşürmesin oğlum. Sol tarafıma nüzul 
bile indi. Bir aha öbeler töbesi .. , 

- 11.ocafendido bir ISl"ftr C\ I" • . - Uefo} kndm1 defol elimclcn, 
dım, bir ı nı.r: ille de ille ~"e :\leğer hen tın ım:ı 11c ııll kiillli be. 
lounımı nl:ıcai,rım... lü nJmı ım <la h:ıherlm yokmu • 

- Pek iilıi, t}Şc l1anrm J, C Rlroz sonm dn yı;;ç hanını !IO. 

ya md dır, kai:a fırladı. Y:ınrn:ı ya1daştım. 
Galiba Ayse hanm1 malıkemcıle U~n:ı ıığlıyn nğlıvıı lwr eyi an • 

l1nlunırıl}flı ı lcJrull ki J\nsımım :ılı lortı: 
firuz Jıanını erhcst~e Ö)iedi: - Neru!:! lüznn, her halimten 

- Eh, ne yalan sö~·li>'<') im, mcmnund•,m, ammıı, kuvgıılnn !;c 
bnydi lın.> di eli ilik \ r. 1 llnı!yor, n~ n1:ıc:ığrm ! 'ledl. 

-- Ay e hanım fiO, ,boca rlıı r.;;. ırnı,;ın "özıin burasında, şahidin 
O halete hoca nl~ln bu kndnr ıs. doi;'TU u lı..:.)ill lj~ lrı "11 ti an. 
rnrla Ayşe h~nnnı almalı: isi.erli, lnmn'k tlzcr.e ,.u oı;uıul sordu: 
~r!lin? - PPI ıııa, hO<'.anrn eri kaç 

-- UiUıl h lilın beyciğhp, ~ol l~thılır'? 
Ay l" Jıaormın siirli ile ntnırctleı i Ii'iruz hanını rlü tlnmcden: 
\:ır da ondon. na•'lrn nedı>n ol:ı- - tı.ı kntıı, ahş:ıp, •mlwrrcttgl 
('!lk! bir cv<llr! eledi. 

- Jlaa, tlemck hocanın ı;öıli J.~vlenıllklcriniıı ildnci n. mıcla 
Ay e hnrumdn de;;ıı ele, aknrc4

- uynlmak için m:ıhkcmcde oluğa 
lercle icli. r.or n1 n Ay c lıanmun lmcn ı bo • 

_Tabii \'n e\1ldrm, talıli ya. vıtfenıli. ya ınd:ın umulmrynn bir 
_ Kn_ç ~ne berolJfl,r )'D ;ulılar? re\il,lil.lc n)ıtb"ll b-nlktı: 
-- ene, ::ıy ılct;il e\·)~thnt, ıı. r" - lr:;te ~ lantan m.evılana fllk-

tıı ma. , fll'IJlıı.dı, ka\'ga ltQ nmct tı, l'\im lld lmthdır. 
l;~ladı. . l'iıın: hnnnn inirl0 nmisfi. lfp. 

- Ni~in ka\ t;a edh·o•I r, geı;İ• r.:t)' ıHinerc": 
ılı"..nılyorlardı'l -- Affetml in n 1ımı. Ben 
Şnhlt ı ınııırı ıılı Firu~ honınt, t>iıtlin Kefiımrtıı avı l ıın karı;ı tıl

\ıir eli) le rat ~ l uıi rene jı!ıl~ıı tı:· firiın. J>eğil, ki enin c\'ini. t ter .. 
tarak dlğc.ı· liyl clo dt'\ a edı. en knç od sı olduğunıı (1 ~ • 

• ·· t •nm. len yerde oturnn hocnl'' •o ere--
rek: 

- Bur sınr, deıll, hocafenllil e 
sorun 1 

- Hırak imdi hooo r bir tnro
fa <la., ~ ~yle. 

- Ben f•Ylcrııem, kabnlmt ho, 
tadndır, derim. 

- Neden? 
- Huy uz <lrımdır, lnirli<\ir. 

l>nkll q g~mc7, l'i hır ;..-.Ur _çıJ,ur: 
nıa"m. l\1zclı mr ela go;ı:U Sum e~ ı 
görmez. HernencecO. Aysc lıanı -
mm kol mdnn tufor: 

HAi im iı:i la a krstt: 
- O luıctar uzun lıo3 hı izııh t 

islcwntyonız. Snn.ı f.'llhltliittn Jgin 1 
Hrn lnrnkmısl:ır. Onu j tiyor mu • 
un, 1 temi' or musun, onu ii3 le. 
Firuz h~ııtm t.arı:. fını tekrıır 

dilzeıt.orek. yUli l\f-<Jn bir se-.lo; 
- Ne ~ payım pnm~·ı. Ben p:ı. 

r:ı iclrı salıitllk t'tmh·orımı, ki, kt.. 
zıl:ı~ıı. \erd'rn, gitti. 

- GUı"' • imz n a lrm ~ ba-
iletiııi. 

J.1ruz h nım zabh inıınlaclıktan 
soıırn iklnri şnlılt çni;ırrl<lr. 'Ca da 
Fntmo ııdın'1 bir k dmcll. 

- Çı1; ılısarı Jıomm, cııi lmğıı 
yorum evılcn. Defol! ıliye b:ığı. 

- • • cılen gc~lnemivorlnr. hoca 
rır. 

- Sen bu Ju\\gnlnn hl.g gı•r<lUn ile kcı.rısJ? 
tniif - Ben ı.om ulnn~nn, h nlımn. 

Hocafı>ndi nnsıl ii~ll'°c~im, intr. - ('-0oo".<, hangi biri ini anin. 
li nrcl"""I teıniıli!.ri rok ever bir 

tayım • ... ' ~· ·w 
- Jlepslnl clcğil. s dece 011 ntlnmdır • .\v~ hanım a nksl gı 

rnkayı. ~·am mı yn\'aŞ. J·~llmlen clo~'TO 
iz emredin C\ lı'idım. ııcn diirü ... t bir i gclıne-.ı, gel e de P.. 

t!e tıiye bumya • gelr'llm. ·l•'lbettc atlerin "-:uıtl iircr. Bunun için Is 
ımlntncağım. Knclmc:ığızın lmnıı !erin (,"oğumı hOl"tı 3 npar<tı. 
bu kadar geçmi hnlı:kı vnr. Xc • -- Ttle<teluf 
mc Uhrm. - Mc cliı yeme)• lıocadn, bu-

- Yine fptn ur.unu knr.rnlın Jn ık l•ocndıı. hntt", hatta üpUr. 
Finız Jlllllım. <i!l me<;elPyc ~el. r,<' btt~ hof'n<lnyc1ı. 

- Pelt fıw, pek itli evrn<lmı. 1 ilıavct aıl<ım<'nğızın nah bom.. 
llnnl o g-lin Al c hanımlara ıniı.n.. "ınıı k 

0

'1nr ı::clıli ' : 
flrliğa ı;ıtı ordt•;rı. !10<' fc!ldi l'c - Hanım, hanını se" kn.dın. 
'" IC'ncllğiniu iklnC'l n 1 olmuo.;tu hen ete l<"ldm. Ov1P, e ne diye 
ıb bir fürlil t'br~ce ı.:ldcmemi..., ~ e' IEn••~? llh,; fer:v:ı<~ı ~h '\"C 
fim. Ftıkat iliıhn töokaj;ın luıs-. l•r- . ' "'" lı~mmı <tef ol ı;ıt \1Dlclen,, 
,mı flöncl" dönmez, bir crriilhi, 1 ıli~c im du. 
:;ir p:ıtrrll lmlııı.Jnrımı "'!lı'.;rır cıle. l - Denıel• ndıl' l•er·ıh"r '\ rn-
celdi, Hoca fet!dl bar ~r bağırı~ mazlnr. (De' rımı 4 linMiclo) 
yoriiu: NiHAT ŞAZI 

Yıu.au: 

JUL ROMEN 
"8 Çeviren: 

LUTFI AY 

csıı mrafmı dıı. "mrbonadc" de.. 
'11klerl rii tAi bir flamım ye ;r,.i 
ile iyi bir 1\loselle snrabı t<:cıkH et. 
ti. 

Fakat X. le sorbe6t serbest ıı. 
cn'k yemekten sonrn, onun Öu\ıır
l:ırı Itlt.a.plarl knph, ~alı.,ma od • 
ın<'!a. görlişeblldlk. 

.i\\'rup:u]a zulıunın:ı. mfini o). 
mnlc için o Icador ..-arfettiğhnlz 
hnrp rıntllıyatulnn beri x. il~ hlr'
lıirimiıl ilk defa otarnk tclu r 
ı;t>rUyorchtc. ''Şu harp b lnmıı.; 
olmııkh bernber tıir bit e <lc<lin•. 
Bu ne feci, hem, bizler iı;lıı, ıw 
ı:lrkln 5e~'! Amnm ınn<l<'nık1 hfr 

.lccre b:ıs1:ulı, lıu Jırırbi detnolu-n • 
&ileorin lm.Z!!nmıı r liizrm, tUnltü 
ona mfi.ni olmnl· için ellerinden 
geleni yaptıL-ır. iz bunu herkes
ten İ)i biliyorsunuz. Siz <le, krrnl 
<ln, öyle ıl~il mi? Sonm h"Dln et
mek i tc<l'ı'.;im nokta\ bru;tmı: 
"ÇHn"ıd clcmoltrncıiler becıcr lıUrri. 
~eti ıı:ln, cllinyndıı tnlınkkiim 1 -
hınıı.t llnne in <llye dii"'.-lışl!yor • 
lnr . ., 

f'mduğıım knd:ır hararetle ce • 

\11(> vcnnccli. O uımnn lı:c:ndisinc 
Hitle.rln l lan zamnnda Honıında 
\'e llclcilaı. Jmdntlnrmdnn taamı • 
.m ·~«ın.,r;I ihtimnllno lmrııı Fran. 
~ndn neler dü ünüldüğlinU anlat • 
tım. 

ICUçiik le delılcrl~ bir içki ikram 
etti. }{endi ine lıu tnnrnızun yal
ııız Hollnnılıwıı t f'\•cih e<'lllmesbıin 
niçin clnlı:ı t~hlllte!J olaca~nı izah 
lttiuı. • 

X. tlnlgın \"e füi .ünceli claru;l'Or 
ıhı. trn-:ım ettiği içki3 • bei;'enip 
hcı;enme•ü"imi sordu. l\ndehlnıl 
lckrnr t1rılflıırnrak: 

- O h \1lle bir kadeh rlabo. ll'i· 
ıı•z. ıle~li. 

Nihayet b:ınıı "U mı1i orabil • 
0

ıli: 
- Peki, lnrnla. ne dlyereJ..-slntz'? 
X. le biraz Jce.,ttmıe \'r :ııntn -

' rıt;;ızca konuşabilirdim: 
- Şunu s<iyliyf'ce.briın: tercih 

dmck l!'ızmıı;eldl,..fnj yn blz.e toy. 
(Jnh bir ~eldlde yıırdnni'la bolırn. 
mnlt lmltll.nım 't'rlr. ~11lmt <la ,-aı.. 
ti rrelinr·<· kenıli hasının ı:l'lrc ine 
bakar. 

Y bad ordnsa ... 

G 1'JÇ1'~NLERDJt~ Amcrilm(ba 
g,elen bir haber Orta a""'9 

ta bir l'ahudi ordusunun tefkll 
edileceğfnl yo.lıut böyle bir tekUf 
\ eya fikri blldlrfyorilu. 

Ynlıudi ''e or<la kelirnelertma 
fBD yana Ö) lenlp yazılması bi.,,a. 
ğwnuza garip görlinll)or. Yahudi 
milleti oo ka her nhnda, Uearet. 
t.c, ilimde, fenclc, cdeblynt ıe dJı. 
ğer gllzel s:ı.ıuı.tlnrdn i:Ok müh .. 
ııc'Jamlnr yctişti1111i ir; fat.-nt • 
nıda burudo., ecnebi ordolannila 
zabit flltin bulunsa bile me har 
bir Jı rp adamı tnnımJ,Yoruı; ~ 
hnt ~özümlize ~rpnuyor, Jlalbukl 
ı;etin bir mUoocMc sııonı olaa 
bo~clıı ~n.yet meshur \'c mn,·affsk 
ohnus ıulıunlar yeti tirdi. ı1ı1nı .. 
cilcr, hetı, komlininn ihtilali Y9-
pan in r f.:Ol.-to.r. Ger-en lı rbin ~ 
nnndn 1\lınany\ı.yı içinden yıkan 
iki bijyük kom\inlst sefl lJbkn~h$ 
ve Roza J.Ai cnburg yalıudj iclf. 
ler. Rus Çarh~"ITlı de' irenler ıı""' 
smcl:ı dn. birtok }"'tllntdiler bulu ... 
ılıı; Troçld en meı;lmrlan<lrr ve ba 
~iinku tnzılordunun temellerlnl at• 
mr , telı 1it.c~c tlü~en lnııl ltıtUiUi 
1.11rtam11 hr. 

l'nhadl mUJcti ilci bin 5CD~ 
beri mllst idi bir de\ lctt.en mall
rumı'tu r; bunun i!)indlr ki mnti ı.11' 
crdu ı.urıımnmı lardrr; 3ok a on • 
ltınn rln prılu korm:ıt.. hal'betmek 
knhÜi)etleri \ardır; onlnnn da 
tnrlhlerl, 13 i "e içtimai, kanlı 
'lıiıc:ıde1cl rle ı'loJuclur. l\an clliÇ( • 
miyen bir mlllrt olduğu unnadll• 
mc in. 

\'p.lmdi h\ihUm;lırrı rmdl\n 1\19 
nıo 'nn oğlu 1r." 1ı A:;nrot ellrilf 
ıııu hnrche ,,, ı i- i ıaman 1 tt eJair 
halkını 1nınnm.en sihlıirclıl~unii ~ 
ııır. A) nl 1\ \lmılar Nebn §eh""1r 
de C('llııl., 1,;0l'Ul Jindm1 CJir, f .... 
bin Jd• i~, ol(liırıutişiUr; cliTI-114' 
hunları ha~ ma. n<l ı~tı. 

Ynhn ]j kmnnndanln.rmclan v .. 
ho, hilldimclan Yuram n\e3·h.., 
nyııld.:ı.nıh ~ uman onu, an~ 
on nltf oğlunu birden lteıtinnitJ 
lı:ı ' mu ep tlcr i d ettrtndt. 
SD y J. pı mm j rofma <"Hzdlf
mi tir; bl onro hlY.:.cUmrtar ... 
le ind hırlt Jld kişfl e ra.o;ı1andft 

onl nn da be inJ bir çe"fntc ön\19ıo 
de ke timıl tir. Bani mabcd• 
l."Urbanlar giindermİ'.H btitlin ps • 
p:ı.slan om)! t1ı:.vet etml , kenıBIJ 
de bu mezhebe :ıdılc g6rünın ... 
onra bloka ederek Jıepslnl öl , 

dUrtmU tilr. 

lkinrl Sn.ln.mnnsnr urlycye .... 
drnrken ~arnlılar ,.o cnikem• 
yahnclilerl~ birhlrte otı<ardıldMI 
ordu 60000 pl)"adCt 82000 ıuv.e. 
4810 araba ve 100 d ve<len 1 ... 
retU; ı'aiıudJ aslıel'lerl hem~ 
üçte birinden az deJ:riJdl. Geriı.
de\'l'incle yMıudi or<lnsu 10 • ....,. 
r;o ıüvnPJ ,..., 1011 ~ piyadeye ..._ 
mt U; fukat btJ "orclu ucka<lıır W. 
3•ük olon>a olsun kom mlllet'-9 
knr p:u4ak roferleT ı.u~ 
rn rr. BagUn kuru r bir ,......_ 
clj ordusu, llab ve mtıcnilel.e ...,.. 
lal'J tlolnynıile hcrlınldc kı)'rnetailı 
otıuryacaktı:r. 

Kadircan KAf'U 

- l'ıı.rdmıdn. bulmımnk imk& • 
ıııru \'enııeldo nen tın tedlyorsu • 
ııuı:? 

- .b'\ \"e!U tDArnım uğrar ul • 
nıuıa.z blı.e dnkjkasmda haber ver 
me[;l_ &OIU":l: ordulanmazuı ı.öıt 
körüne bir maceroyn. nl ılnuunaıan 
isin önceden !>urmııyhır anısmda 
temas \'e wıh5Dl3 tcmlı>lni \'O alıt 
l y.et yalım Holbnd:ı, ~ başı • 
na, taarru.zn uJ;;'l'arsn. buna seyiraİ 
kalllllUDağı; bu takdirde Be1'ikıt • 
nın da ılcrhııl kendi<ıinl tehlikede 
ı;orcrck blzdan yardım lstenıe5fıd. 
Hatta Ilolland:uıın tıuırnwı. uğrlıo 
ync:ı~., :ırtıJ· Uımarnilc belli olar 
olmaz derh:ıl menıJ~ketln t.chli • 
keye <Jll;ıtüboiinil ilan ' .• k Ye bla 
den gn.rruı.tjııiıı bilfiil ı ttflnnı ... 
t~mt!li clnha f ktlunc hl r h:ırckelt 
olur. 

X. hlı; de hunu. lmni olmu. giıl 
gurünmüyordu. ll:ın:ı: 

- İyi runmn, dedi, bizde bir• 
tOlilım b:ıska ttlrlii dıltJünUy~laı' .. 
Ve ne ynlıı.n ö~ liycyim, be9 de 
onlar gibi clü ünmektcıı kendiad 
oL"Unıyonım. Illtler pclt illi Hol • 
lanclnrun cenuhunu, hnttA kendi • 
ine IUzomlu olan pek d:ır bir P

lın üzerinde, 1.gnl etmekle iktifa 
ctlcbllir l'e bl:r.c <lolronmrya.bilir
Uelld bu .ndan mnksndrnı temi • 
ne yeter... sız bizden k.endimW 
7.orln. harbe ntnınilUZJ ktfyorsu • 
nuz. 



..... ftl .NepiJ'aı Mödaro 

haltln tank uı .. 
·•--lıiSl&lahı JW: Yakıt Matbauı 

AllOlfll ŞABTIABI 
ftrldye Ecı:ıebl 

H.00 llr. ıı.oo &r. 

'JJIO • H.00 • 

"'°° • 8.00 • 
l.H • S.00 • 

0?&'97e sÖDderllen 
l!:vnk sert ttr1lme2 

bulunmuş, hususi olarak 
'-tıı )ngWz &lyaset adıunlarllfl 

__ _,,Ltnr. Batlıuıgıçta müzakere • 

&tlratJe UerUyemenılştlr. ~'akat 

&ot bir akfam sayfiyede bqVe • 

Ol~ll ve Eden ile uzuıı bir gö • 
l'apmq ve bu üç de\ lf't. adalDI 

_.Gaııııaır birbirlerini karıJihklı takdir 
Ye anlatmaya muvaffak ol • 

IPlllllardw•. Yapılan bu görütme mu. 
De harbin tamıunllo ameli olan 

_..naıa.. ve blDıaMa bu yıl içinde 
Ynıp&da lklucl blr oeplıe aÇdmalll 

08Uaları bakkıncla cereyan etmlJtlr. 
i aaaı içinde 1q1Uz ,. e RWI be3 et. 

IDeeeleııbı bütao eıcmanJanDI el. 
6tndt balmuı1orlardı. Muahede ~ 
"8ta lngut.e.re ııarlclye nezaretiıa· 
bma edllmtttlr. Molotof lDcll~re.. 
&Jnhrlraı ;moabecleyl lzmal•mak 
lıatvddl Çörçfl taratmdan ken. 
bedl19 e4Den dolma knleml de 

I' --- ....... 1ııbtikte ~wr.... 

H A B E R - AkMm Paetaaı 

SON HAD LER 
Sivastopolda vaziyet 

<Bat t&nfı 1 nelde) 
Harkol kesiminde general von Bok 

ordulan ınuvatfaklyeUl ta.arruz!arda 
bUlunmU§tur. 

M:erlrez keslmınde, İlmen gölU dolay 
larıncia mevzii hareketler yapılmı§ • 

ur. 
V&flııgtoa. 18 (A.A.) - ).)menler 

Slvastopoıe. karo1 yaptıkları taamı&... 
larda ağır kayıplara uğramaktadır • 
lar. Alman akmlarma çok miktarda 
uçak ıştlrak etmektedir. Rusların SL 
vastopolda bunlara mukabele edecek 
derecede uçakları yoktur • 

Bir çarpışmada Almanlar 80 tank 
kaybetıni§lerdir. 

H'arkof lrealminde, havalarda çarpıl 
malar fazlalaşmı§tır. Rualar AlJDaD 
hntlannm gerisinde blr hava a}allDl& 

taarruz etmişler ve yerde bulun&I\ ~5 
uçaktan otuzunu tahrip etml§lerdlr. 

Vaşlın&"ton, ıs (A.A.) - AJdJğTilUZ 
haberlere göre, Aim&nlar Sivast~pol 
kesiminde ehemmiyetals bir kaç ılerı 
hareketinde bulun.mUflardır. 

3 gUn içinde uğradıkları kayıplar 

şunlardır: 
15.000 ö!U, l50 tank ve 60 uçak. 
Vlll}lngton, 11 (A.A..) - M:oekova. 

dan alman ııaberlere göre, doğu cep. 
hesınde tıarekAt 3 kesimde gelişmek • 

tcdlr. 
BuD}ar J..eningr&d, Harkof ve Si 

vaırtopol kesiınleridir. 
H.arkot keslminde Almanlar dur • 

maılan piyade ve tank ihtlyatlart top. 
ıamaktaiırlar. Timoçenko orduları 

mevzilerlnl muhafaza etmektedirler. 
ı.ondra, ıs (A.A.) - M:oekovada 

netredilen Sovyet gece yarısı tebllğl: 
12 lı&Zlranda, cep~nln Harkot' ke. 

siminde kuvvetlerimiz nerlemek.te o· 
ıan dUşmanm piyade ve tank kuvvet. 
lerlle tedatlll çarpl§Dlalarda bulunmll§ 
ıardır. KuvveUertmız f&fLBllere de a. 
ğır zayiat ftddlrmişlerdir. 

Cephenin Slvutoıpol keslaılnde aııu 
dane çarplflD&lar devam etmektedir. 
GUndUzUn 50 Alman tankı tahrip e. 
dllmlş ve 10 tank da ba.l&ra uğr&bl· 
mıttn-. On top ye baT&D topu batar. 
yası naturummt " 1 piyade alayı 
lle aUvari taıııuna tmh& edilmlftiJ'. 

Ceplııenbl dl&w bslm1eriDde nnem. 
Jl hiçbir lfJ'1 cjmgmıp. 

Hoakova, 11 (A.A.) - Moaon. 
radyosu, .1UD1& akpınr H&rkof cephe. 
slnde1d Alman taamızıarmm Sov • 
yetler taratmd&D c!UrduruklulUDG -
aovyetıerln besi keaimlerde uwllabll 
taarruza geçerek dl1fm&D• ilk meni· 
leriDe kadar pU.ldlrtUkleriDl söyle -

mi§tir. YalmZ bir muharebe eımumda 
Almanlar mUteaddit hücumlar yap -
tıktan sonra 80 tank kaybetmişler -

dir. 

Libya da 
~ 

Yeni bir lank 
muharebesi 

başladı 
~ 

aommeı 110.000 
lllllllll bir kuvveti 

llerı ıtlrdtl 
---0---

Elga.zala • T obruk aruında 
1!5a8 .ııq uınn:>.ıatıy?W 

açtıkları söyleniyor 

llllDGI ceplle 
Vllflnl'tiOll, IS (AA.) - AYl"Qpa. 

ı da lldnci bir cephe açılmam hakkında 
verilen kamr, Amerikan kara ve de.. 
n.lz askeri mahfillerinde heY"C&n u· 
ya.1dırmıştrr. tstıla. için yapılacak ha. 
zırlık hareketlerinin al.lece İngiliz 
ve Amerikan muhtelit fllolarile toplu 
akmlar yapmaktan ibaret kalmayıp 

git4fide clah& geniş ölçüde llBker çı • 
kartma hareketleri de yapılacağı 

mlltaleası ıleti sllrlllmektedir. 
Va!}J.ngton. 1 S ( A.A.) - Dtln Lon. 

dra radyO.!ll Holanda halkına hl.tap 
ederek Holandada ;fabrika dolaylarm.. 
da oturanlara oralardan uzakl-.ına • 
ıarmı tavsiye etmiP,lr. 

Alusyen adalarına ihraç 
(Baş tarafı 1 nelde) 

men devam ettiğini lbildb-mekte • 
dir. 

1.ondra, ıs <A.A.> - B. B. c . Düşman, adamn meaün ma • 
İııgiLz z.ı.rhJı ku'Vveıtlerl, Hanna. haller.inden U7.8ildıaşmeğa mecbur 
1.n ŞBıl.1kaıda ilerliyen düşman <'dil~. Fena. ihava, 24 saa.t ev. 
kuvvetlerinin yolunu keserek mu- veline kanıır kCf}if ba.rekeUcn 
harebeye iob:ı.r etmiştir. May.lıiı yepmağa. müsıadt değiıldi. 
tar1asmm doğu ucunda, Bü:riilha• Vaşingtou. 13 (A. A.) - De • 
kimin şarlt ve şimalinde iki ta.raf nizci mahffille?'el fi)re, Midvay de • 
ikuvvetıleri a.rasmda büyiiik biır mu. ııiz muharebesmde 4 Japon uçak 
harebe cereyan etmektedir. gemisi ba.brüımştır. Takriben Ja. 

Geneıra.l Rommel, 110,000 kiei· poolarm 10.000 ölU vcırdiılderi söy 
lik bir mihver ik:UVVetini hareklta lcnmektedir. 
.ı.ı:timk ettirmektedir. -'-<>--

Vatbıgton, ıs <A.A.> - Libya Şimali Alrllladalıl 
cephesinde Rommel ordulannm .__811• 
EJga.zala ve Tobruk anısında bir • a-a • 
gedlk açtı1ı.füın söyteımıektedır. topralllanaa 

\Ta.~lngton, ıs (A.A.) - Resmi 
İngiliz mahfilleri, BürülhaJdmde 2 I ki Amerikan gemisi gıda 
bi nesir almdığma da.il' mihver mı. nuulclai götürüyor 
bel"ler.i.ni yalanlıımnildadrr. V&flnston. ıs (A.A.) - Amerika 

Blirülhaıkim garnizonu ka.ranlık hariciye nazm: Kordel Hal §lmaU Af. 

bıı:ear basmaz mcmıilerinden çekil· ı rl.kadald Fr&nmz t.opraklanna yenl • 
mıo bulunuyordu. den gıda maddeleri gönderileceğiııl 

Vatington, IS (A.A.) - United blldirmiftir. 
Preıw'in muheibil"l-erindeıı Malt tkt Franm& gemJ.91 Nevyork uma 
Mili~ Blirülhakiımden 1JU telgra:fı ~dan barelr.et etmek twıredir. ~ 
çekmiştir: gemiler ytlklerlni bop.lttıktan 80Dr& 

• 16 gün ds.yaDIDJf olan Btirillha• Deker ve bah&rat gibi :maddeler J11k· 
kımıe doğru Rnmmel, biltUn kuv. llyerek döneceklerdir 
vetlerlni Qevi?mİI lbulunuyor. Ta. Burada .ttıtylendl~ göre flmaU 
arrımlan evvel 100 kadar pib u• Atrikadakl Jl'ranmz ~ 
~ hUr F.ranmz~ ~Mataa et. punakt& okn eevldy&t, LATM h:a: 
tikleri bu mevzii dövüyordu. Al. metl tqklt edildikten BODra durdurul 
mantar bu em 88 lik toplann ge• mıı.'Jtu -
tırtere'k kireçlıi. bye.larm arasına. · 
yerleştiriyor, Kayalar. OYJtluriten+_ -~~--
c;*an .-... iyfee reıtredebl»yonız. -nra· d -la 

BiirUlhaldmdeıld radyo saat 16. .r ı ~ U j 

ıo da duşme.nm ş1ma.1 taraftan l'I Çelı dab 
mayni tnılııı.a!rma girdiğini bildi. ' a 
riyor. 

Karanlık bestlkl&n eonra da gar 
niı.on geri.ye do(nı çekiliyor. Sa. 
'hah şıa.fakJa beraber Almanlar Bi• 
irilUıakıemo giriyorJar. 

~!dam edildi 
Londıw., ıs (A.A.) - Pr&g radyocru 

dUn akpm 18 çekin idam edildiğini 

bUdirıldft1r. Bunların ikisi kandındı. 

Kanada ile Rusya 
arasında Tacirlere çuval 

Heydrlhe yapılan auik.aatta.nbert L 
dam edilenlerin aym böylelikle 852 
yi buJmuştur. Bunlarm eı at kadındı. 

Blmlre zam roll 
B1pıomat1ll m1Dase- ve kanaviçe verildi 
lleUer tee1118 etti Tice.ret VeıJdJecti, Mr tUrru halk 

Otta-va. ıs (A.A.) - Kanada4& ihtiyaçlıınm b"'1Jamıık ll7.ere it• 
reemt bir kaynaktan h&beT yeriJ,dl1ne hallt ve ihracat l*lik1eri umumi 
göre, Kanada ne SoYyet1er blrlilt a.. katipliği emıtne 5 bin adet çuval 
rıuımda lotrudan dotru1'a dlplom&Uk ve 17 hin ~tre lram.viÇe vermjş. 
mUnaııebetıer tee..u.a ettılt. Londrada tir. Ru sa.hah, aJA.ka.darlara bu 
blldirllmlttır, tlAve edildiğine göre, hususta gel.en eoılrdıe tabais cdi9 
Kanada.ıun Moekovada bir mtımaalll ~ ma1la.nn haDreııı: ll!IOl1Ull8. kadar 
bulunman Uk defa vakl olacaktır. ahııması 1ıiLzim ~ldiğı, alınmadığı 
Zira, ıimdlye kadar Rueya • Kanada takdirde ba§ka. :ihtlyaçlan. tahsia 
münaaebetle tncuterenın tavu.utu edileceği blldirilmi§tlr. 
Ue idare edW)'Or'du . 

Taranto 
bo81bardmaa edildi 
v~· 11 (A.A.) - Fena hava 

ytızünden dUn gece İlıgUlz uçaklan 
ber vakit yaptıkl&n bava akınlarmt 
yapa.aıam1'İardır· 

Akdenls çevreainde dördUncll. defa. 
dır İtalyan deniZ 11a8U Taranto boın· 
bardnnan edilmektedir. 

ttaıyanlar, AkdeD!Zde iki torpido 
muhribi kaybettiklerini itiraf etmek. 

tedlrler. Bunlardan biri torplllene • 
rek dl#erl uıe mayna çarparak tıatmqı 
Ur. 

Tol vergisi 
<BAi tarafı 1 acide) 

Asgart vergi baddl altı lira olarak 

tesblt olunmUftur. 

llaltepedeld bldlıe 
(8&Ş tarafı 1 nelde) 

ticelenmiş ze4ıiiırlcnme vakaaıınm 
tabkika.tma Üsküdar müddeiwnu• 
mtı;ğinee ehemmiyetle devam o • 
lunmsktadır. 

Morg müdürlüğü, ceaetıer lbıe • 
rınde yapıian otQpsi neticesinde 
Ve raltllamı taihlili eoırwnde. hazır• 
ladığı nı.porlıı.n müddeiumumiliğe 
teı-Jim etmiştir. 
~ene Tevfiğin ık:a9ten zehir • 

lıendiklerj tahaıldruk etmiş ~k. 
Ancak bu hl.IBIJ9ta fazla tafmlit 
verı"Jınesi. tahkibtl işkln nokta • 
am~ ma.bzurlu görülmektedir. 

. Difer tal'aftan rakı §işelerinı 
~ndereıı ve ''Afll,vetle lçini!..: Ali,. 
dıye bir de kart bağ'Jıryan beroer 
Ali hakkmda takiibaıta başhuımış • 
tır. 

<Bat tanlı 1 nclde) 

Yine bu kararname hüiaınüne 
~~ Milli Korunma kamınunun 
21 inci maddesine istinaden lk 
tısat Vekfiletinin tesbit ve aaş: 
vekaletin tasdikiyle kömür iatih 
lAkini talhdit veya bilvasıta ia
ti.hWde tasarrıuf temin edecek 
tedbirler almaıbilecıektir 

Aldığmı ~iima.ta göre, tktı.. 
sat Vekiletınce vilayetlere veri
lecek kömilr miktaaln tesbit e· 
dilmiş bulunmaktadır Evlerin 
ihtiyacı için halka kak ve s(im\. 
]d{, kalöriferli apartıımanlara 
yalnız larible maden kö.ıı:iiıil ve 
rilecektir. Halkın dalha lcolaylrk: 
la kömürünü almasını temin e· 
cjecejc bazT tedbirler de alınmış.. 
tır. 

Kömür fiyatlarına her~t 
bir mm yapılmıyacak.tır lstan_ 
bulda kömür tevziatına" 1 tem
ınımlaın itibaren -tebar ıbaşlana· 
caktır. Sehrimlııde bulunmakta 
otan kömür satiş ve tevzi mües. 
seseleri 1trtanbui müdllrii ~ 
riya bir iki güne kadar tst:anbll: 
la. dönecektir. 

ZAYİ - 9M·36 ders yWnda Oıddl.. 
dar ilkokulundan aldıtun §&badetna. 
meyi zafi ettim. Yenlalni aıacatnn
dan eskisinin hllkmü yoktur. 

40 7,eyaep Stlmerman 

Verglyt nremiyenler bedenen çalı. 
§&e&klardır. Bu gtbt klmlleler çalı§ • 
tıklan yerin ra;riclne göre bir yeTDlL 
ye alacaklar Ye yevmiyelerin blr kJB. 
mı yol vergilerine mahaup edilecektir. 
Nakil Yaart&1armdan belediyelerce 
aJmmakta c.lan resme yol vergl81 ola.. 
rak bir miktar am )'8.Pllacaktır. Her 

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

Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf, levha 
burlar~.h:~tfıangi birinden her dilde, eski yeni, takını veya pera: 
ende bütun ~~~dunUZUn - gerek satmak, gerek yalnız öğren. 

mek ıçın - bugünkü satış değerini öğrenmek şüphesiz menf aaıtiniz 
icabıdır. Bu hususta 

r------------ı vilA.yet mmtakamıa 1aa.1>eı eden yol 
vergls! b1L81latmdan bWNlll idare h1L 

BEY AZITl'A 8AKKAKLAa (11\RŞl&INDA KİTAPÇI NiZAM 

sesi aynld1ktan llOllra kalan mlkta. 
rın yUzde elli.al vllAyet yollarına, ge
riye kalanı da nafta emrine verUerek 
devlet yolları ve köprlllerinln ıneaatı. 
na tah.lllB edileeektlr. 

Projede vilAyeUer natıa :memurları. 
nm nafi& vekA.leU kadrolluDa almma
ıan esaaı teklif edBmektecUr. 

h!UnetiniZe ııazrrdır. MaUanna balla~ 1ıunlan muUaka .atma. 
91 
!Azım~; !akat kitapçımız fiyat takdir ettıklerlnl yüzde on e\Udğlne 

pe§in para aımayı da ınUteahhlttır. Ta.kaim veya borç için salı§larda 
ı c r a m e m u r ı a r ı bu adresı hatırlamalıdırlar. 

1at.enlllrle - zarfın üBtüne (Kitap tahmin) kellmelert yudmg.k aanUe _ 
btaabol poata kutwıu 4" veya 214- adresine de ana - adnıdmlsl l.a.llre.. 

blllmtlz. 

3 

r~~.!~-~-Y!~l~---......... 
Once kendinizi beğendirin 
sonra başkasını beyenmey· 

Bir çoklanı;uı rtutlarız. Bunlar, aç~ lter,._..i 
biri veya bir ıey lıakkıncla likrini söylerken bei.erwrte. 
diklerini ortaya atarlar. Birçoklarına raatları:z.. Bunl• . 
a~ıkça söyleme.eler bile herhangi biri veya bir fq hak 
kında beğenmedikinini anlatacak harekette b.iliın.-. 
lar. 

Şuruı grçelıtir ki, dünyada befenilecek ıe)'ier ol. 
dııfu gibi beğenilmiyecek feyler ele vardır. Falıat ilim. 
ıeyi beğenmemek hakkını ancak kendilerini herlrue be. 
ğendirclikten sonra krıllanmak mecbariyetirtJe olJafa. 
nıı insanlar unutmamalıdırlar. • • 

A••ınra ile ııat 
.... , ••• din 
ımzadaadı 

A.nkal'&, 1% (AA.) - BugUn HarL 
ciye VekAletlnde vekAlet umuml kL 
Ubi bUyUk elçi Numan M:enemencioflu 
ile Alman bUyWt elçial Fon Papen 
arasında 9 teortnıevvel 19U tarihli 
TUrk • Alman ticaret ve tediye an 
laşnaıanna ek olarak 1.&ıbu anlaşma: 
lar tatbikatını fiyat bakımından tan 
zlme mltt:edait bır anlqıma imza ediC 
miştll". 

Batvekilin tetkikleri 
Ankaradan blldirildi&ine göre, a • 

ym bqvekllimiz Dr. Renk Saydam, 
dün abalı dablli}'e, mnn 'mtıct.iaa, 
aıbhAt ve Jçtımaı muavenet vekl.letı

lertne giderek "Vekillerle görl1§1nllfler 
ve bu vekllllkJere alt i§ler üzerinde 
mıe§gui olmU§lardır. 

Örfi idare 
6 ar daba uzatıldı 

Ankara, .1% (AA) - BUyl1k Mil
let meclialnln bagUnkU toplant.ıamda 
İllt&Dbul, Edirne, Kırklareli, Tekir -
dağ, Çanakkale ve Kocaeli TUAyetle.. 
rinde 23 Tefr1Di.Banl lMO tarlhbıde 

bir ay mUddetle ilAn edDell w 1209 
ve 1199 sayılı kararlarla üçer Ye mU
teaklb kararlarla da altıpr ay mUd. 
detlc uzatılmlf olan örft idarenin bi. 
timi tarihini!'. itlbaıeD altı &,)' daha 
uzatılmasına mllaaade edBmul llak
kmdakı Ba§vekAlet tezkereırl okım.. 

mut ve kabul edllml§Ur. 

·Sinop 
ııwutopol barblal 

dlauror 
Sinop, ıı (A.A.) - Kamdeob

cie Sinobun Lrimal istikametlerin • 
den ve çok enginlerden sürekh 
top aesleri ve bomba oğultulan 
gelmekte ve geceleri şhrimizıde 
saram tııe.r ya.pmıııktaııbr. 

Bir kadın otomobil alhnJa 
lıaldı 

laUkW caddealnde 2 numaralı 1!lr. 
men& 1dliaulDde oturan eo yqmda 
Jıl.annik, dün Saluzatacmd&D geçer _ 
kell .,mr Ar1t1n 260 numaralı otomo. 
bili altmda kalmı§tır. 

İhtiyar kadın mUbtelet yerlerinden 
yaralanarak tıaataneye kaldınlmıf, 

pör yakalamnıtur. 

Verem mücadele 
cemiyeJine 
teberrüler 

---0--

lıminigizli tutan bir _., 

• 

80 bin ı'ra ba{tıtJ•~ 
Eski.Jehlr z.eI)f;lnlerlnden suıe,man 

Çakırm, verem mUcadele cemiyetine 
yaptığı bUytlk bağı§tall llODr&, ı.tan.. 

bulda Sıraaervllerde oturan çok ibti· 
yar blr zat da vaaiyetnameeinl ten • 
zlm ederken servetinden 80 bin Hra. 
.nııı kendi namma bir pa vı.)"00 1.nıtMı 
için verem mücadeleye ceıolyetim! 

ayırmıftlr. 

Bu hayırsever zat ıamini gizli tuL 
maktadır. Vaalynetnamealni tan&im e. 
den avukatla difer llgllller de lmn~ 
gçığa vurmıyacatma dair yemin et 
m{flerdir. 
• Cemiyet bu bağı§tan ancak batıfı 
yapanm vefatuıdan sonra iBtitade ede. 
bilecektir. 

Buna benzer 'bir teberru da Florya 
plAn1armm bundan bir iki ay evvel 
vefat eden muateclrl merhum Mehmet 
tarafmdan yapllml§tır. :Mehmet. va 
ri8Biz vefat etml§tlr. Tanzim ettikJ 
vutyetname 11e de mevcut parunıı 

Kızılay, çocuk esirgeme ve verem m i 

cadele cemiyetleri arasında tüain 
etmlftir. Geçenlerde vaaiyetname ha 
kim huzurunda açılml§ ve verem mL 
cadele cemlyetıne 2000 lira ayrıldlğı 
,eroımtı,ttır. 

:mcllnıekapıda, Tekkeaaray kııleg6z 
ctl aokatmda oturan Abdullahm 9 ya. 
pndaki çocuğu Salih, dlln Acı~ • 
de tramvaya atlaml§, fakat bll~dea 
korkarak yere dllşmllştUr. 

Ba§mdan Ye muhtelit yerlerinden 
yaralanan çocuk, Haaekl hutaneslne 
kaldmlml§tır. 

• Blr mUddettenberi tehrlmi&de lftL 
lunan C.H.P. genel sekreteri :Memduh 
Şevket Eııendal, dUn An1taraya gtt "' 
ım,t.ır. 

• Romanyadan yeniden 100 ~ 
getirilecektir. Bandajları almak aır.e. 

re bir memur bugUn Romanyaya ha 
reket eyllyecektlr. Bandajlar geldik 
ten eonra yeniden 25 araba aefeft ç 
kanlacaktır. 

• Terzilere terzilik :malzemem dı 
tıtıımaama dUD başlanmıştır. Tevzi 
at 15 hazirana kadar devam edecek 
tir. 



dair••• 
B lR sabah gazetesinde, bir röportaj aerisi çtktı bir~~ 

daş Bakırköy akıl hastahanesini gezmö.ş, gördöklenm 
yazıyor. Ya'.zııarda dostum neyr.en Tevfik'e ait ~ar da var 

Ycwyı o!~uyunca, müthig bir sukutu hayale ugra<!_ım. ~1:1 
satırl11rda Tevfik'in hastahanedeki halini, enteresan sozlermı 
-.·e yeui şiirlerini okuyacağımı ve bulacağımı ümit ~yordum. 
Halbuki ümıt ettiğim şeyl~ri bulamadım. H~tt:A keçı baynuzu 
y~ übiiinden, beş okka oduna mukabil, bir nmka.l bal 
bıle 00

Neyzen ateeli bir adamdır. kuvvetli bir pirdir. yaman 
bir hicavdır. Sazmdan ziyade. onun bu tarafları daha nstnn
dür. Daha me!?burdur. En basit, en sudan konuşmalannd!l 
biie nükteler, icat eder, ispiriler yaratır. Bu cepheden de bir 
harikadır Küfürleri bile - ta.bir caizse - nefistir. 

Bu iubarla, onunla yapılacak bir röportajın 90k heyecanlı 
olacağı muhakkaktır. Fakat onu. bu büyük san'&tkln konuş. 
twnıa.k, konuşturabilmek şartiyle·:• 'i 

Ne yalan söyiiyeyim. röportaJCI arkadaş bunda kat ~~ 
muvaffak olaıriamtş, nevzeni konu.şturamamış. Bunun aebebı 
cit' şu: l!;vveli neyD?Di i}ri tanımamak, sonra röportajm geniş 
ır.8.nasmı tanıyamamak... . . 

Biz de matbuata yeni intisap eden sima veya elı bıraz 
kalem t~ arkadaş. kendisinde röportaj ya.pmak oesaretiııi 
bularak bazı insanlarla konuşurlar, bir şeyler kaleme alırlar. 
Dikka:t' ediirse .bunlar röportaj değil, bir mülikatın 
hududunu geçmiyen "nesne" !erdir. Bu arkadaşlar, meşhur. 
kimselerle konuşurlarken., onların doğum tarihlerini, hayatta 
başlanndan geçen en heyecanlı bir vakayı, ilk sahneYe çıktık
ları zaman duyduklan heyecanı. hatta hangi yemeklerden 
hoşlandrklarmı sorarlar. Gerçi bunlar da birer sualdir, f~at 
bir şarkı naka.ra.tı gibi tekrarlanıp, herkese aorma.k doğru 
değıldır. Adamına göre sual hazırlamak lamndır. Ve huırla. 
nan sorgulann ıçinden başka başka sualler de çıkar. 

Röportaj doğum tarihlerini, 88'Vdik:leri yemekleri mi sor: 
m&k.tır? .• Hangi eserleri okuduğunu, hangi muharriri 'ft şain 
sevdiğim sonnak mıdır? .. 

RöportaJ yapmak çok mqtıim bir ittir. Çak önemli bir 
11an'att.ır bu. Ve memleketimizde, bu sa.hada cidden muvaffak 
olmtL5 ancak bir iki kişi vardır. Bunlaroan birisi de doetum 
Fendun Kandemirdir. O, blr kere yaptığı röportajı - bafb· 
lan gıbi - bır daha, aradan bir yıl geQer geçmes tekrarlamaz, 
daima yeni şeyler bulur. Vebunl. r hakikaten orijinal mevzu-
1.'!rdıı. 

Neyzenle konuşan arkadaş. n~den sonra büyük halle 
san'atkarı Naş'd'le de kon.ışmuş. Bu da, neyzen y&ZlSI gibi 
yavan, basit ... ı a..cıid gibi bir san'atkirla böyle mi koııl.lfU}ur. 
du? .. O Na.qid ki, 21.kıl hastahanesine gittiği duwlunca, halle 
heyecana. dü, tü, gazetelerde teessür yazllıırı c;ıktı. Böyle bir 
vaziyette, halkın g-özbebcği gibi sevdiği bir san' atlcirla konuş
mağa ınuvaffuk olan b'r arlra~ onwı jtır.ık~nnda ~ ori
J1na1 şey er ya.zrnaı:ıt lazımdı. 

Ro ,ortaj yapmak çok ince bir aan•attır. Kolay bir il de
ğildır. Bu ıtibarl:ı, herkesin kln harcı değüdir. Ya.panuyaca.. 
jrmız şcyicre el uzatmasak iyi olur. 

Kim elli sa1'a o kôrı teklif' 

Sunk ailesinden biri daha 
evlendi 

San Fransiskoda bir kilisenin 
loş .kubbesi altında ellerinde bi. 
rer demet bulunan oonbe seten 
elbiseli alt! kız var. Badem ~ 
leri Çinli olduldannı ~eriyor. 
Adlanm vazmrva lnzımı ,ok. 
bütün Çinli kızlar gibi adlan 
va Bahar t:ebessü!mO, yahut da 
ciçek ~ıs şeftali ai?acıdrr. Yal 
ntz bunlarrlnn bir tanesinin Çi
nin ilk cümhurreisi olan d<*tor 
Sun _Yat - Senin torunu olduğu 
nu söyliyebiliriz Birk~ saniye 
sonra Asvanm en bUyük ailesi 
nin en kücük cocuihı kolunda 
karısivle beraber bu gen<( kızla. 
mı önünd"n gececektir: Ti - An • 
Sung. matma.z(>l Gi _ YuTtg- - Vu 
ile evleniyor. Ti - An • S~ 34 
yaşmdadtr Sung ailesinin reisi 
olan Şarl Jon Sungun kürük C':;. 
Judur Ba aile ancak 80 eenelik 

Mahkeme salona birbirine ctrdf. 
SesJer çığlık hainde kubbeli ta
vanda aksetti: 

- Bayıldı .• b:ı.yıJclı!. Katil ha. 
yıldı!. 

- Hayır bu baygınlığa ben:ıe
mivor. ()Jdli !_ Yttreğiae indi m
\'lllh çoct&!. 
Mübaşirler derhal hallet dışan çı_ 

kard1.. Adliye doktoru kaskatı ya.. 
tan m:ıznun kızı muayene etmeğe 
baş18'lı. 

Biraz sonra doktor h~yetl hA.ld
meye hitaben sifahl hfr rapor ver_ 
dl: 

- Maznun llrn1biE bir aeakop 
fçinı1edfr. Der al hastahaneye 
naklini rica .,erim. 

Rlrkaç d "'·a <q)!IT'll ı.ofa,,an ~ 
koklara Jnutar Trıtb<Wr ~ibt toplan
m119 olan hnHon PN!""n":tn Redla_ 
nın narin V<> J't!'ri•an ''*'MJ'1n b'r 
sedye ~f' ta•m"!M" frndadı sıh
hi !\l'llba.."m" Vf'!'!~lrlltll 

Mallkemede ""'""""'-r Ye ~ze
felerde im Bf'll •ı \'P f~~ı valr"a11 o. 
... +anA ~ ~,....,~ t1Mu11• ~ 
-..ra gene ~?:•ffıerd" "11 lmıa. ha. 

• 

bir ailedir 1879 da $arl Ameri
kaya geldiii vakit henüz bir 80. 
vadı voıktu. Zira Şart bulunmU3 
bir çocuktur. O Suııg aovadmI 
kendikmdine verdi. Zira kendi
sini S?"etiren geminin kapıtamnuı 
adı Suny,du., Sung Amerika.da 
mO.h?rıı bir iş yapamadı Bir 
müddet gazete cıatb. biraz oku. 
vup yudı, aonra Tm>testam oldu 
~ giirıtln birinde fakir ve cahil 
inandığı şevi, öteki Cinlilere de 
inandırmıı.k üzere Cine döndı1. 

Çinde Ming aıı1eeinin kmyla 
evlendi. Altı c;ocnğu ddu. Bu oD
Cllktar Şarl'm millim 8ervetJni 
teşkil ettiler. 

Üç krzı Cinin en ehemmlvetli Uç 
PrkePiyle eVlendi. Blly{ik km 
dünvanm en ~n maliye nazı .. 
n olan Kun - Kut'lfr'un kansıdrr. 
Kun • K~ aileafııln soyu 75 
iner P6betde R'.onffeyua. varır. 

Ortanca kızı Çin cilmhuneisi 
Sun • Yat_ Senle evlendi 1925 

rfyi Abar&ydaki e.lnde Wr .. _ 
takla kallılllclea vuruak 6lc11ftn 
Bedia. elaayet rthılbaln pce.I •· 
rarı henls OlzlDemit olm Rcall 
adındaki bir kadmm e'1nde gene 
lluol isminde bir erkeği yaralı. 
J'U'llk tevkif edllml,tt. 
V.ııabme günU şidddlJ bir sen 

kopla düı;ılp ı.Jl)dıktan sonra kal. 
dmlmııt olc1Qa llastahanede deli. 
lik e11erleri .ı:&det'dlğlnden kendisi 
tıbbi müşahede altma almmı, ve 
ftlVU8<1a boZ1lklwk prüldftğUnd"n 
Uda~ içia ~ asabiye has_ 
tahane9fne ~r. Bu vak' . 
ada 1Upheli certılmllr nea.ret 
•ltma almmışlardll'. . .. . 

GönB1 !!&7.eteyf okudulctu ..... 
ra doktor Tanb güldü: 

- Çolr fltklr Ferlladm adı 1nı 
''(' ka."""8d1. Blhenlz ile kadar 
ffrltlılüm. 

noktor Tam K6z10IUDU c1U-

'"'ttf: 
- ZatM bea ~'l'İtt Mr h ilkle 

.. ~ , .. ( hayrrll t.ir ..ıtcıe ... 
lrm•vordam... 

ldr 

AllKBllELIBDB 
(Baştarafı 2 incide) 

a Pearl • Barbar ,.. * ""' ""' """ "" ""' 
c=.~ Balllını aasd olda'l~ ~ (oawı.E .... ..,... ..... = 

- Aua elbette. Roeaya ağn 
\•ar, dill yok l':ım:ı.rat bir ka<lın 
limndır. Biyle&i ile lmlı:inı yok 
bağdatamaz, 

Şahitler dlnleıuniıt ve muhake
me bltml,ıt. .ff1kim son söz o1a • 
rak bocaya ne dlyeeeğ!ni sordu. 
Hoca. bevaz top sakallı, zayıf fa.
kat adal~li bir vlieuda sahip bir 
adamdı. Kıpkmnm yanaldan ve 
kalın ense5İ vardı. Yüzünü bura&• 
turarak: 

Japon filo kumu· 
lanı anlatıyor 

1 

Harbe doğru ... 
- Şa ~ uzamasın hlkim bey 

oğlum. Milmkün mertebe ı;al>Uk 
hitimıenlzı nJyarı ederim. Zira bu 
kadm beni mahveyledi. Son gün • 
lerde sol tarafıma nllziil isabete~ 
ti. Biru varlıklı, mallı miilklli bir 
kadın ya. Ök.'lti1'9eD almlJ': 

Hmbe ~aklaşıyonız. Filo, harp salı halinde ilerliyor. Ar .. 
kasında, Amiral qemisinde, Togonan aancağı, Jalgala. 
nıyor. B~im tayyare gemimiz. daha arkada, denizin dal-

gaları üzerinde. yalpa yapa yapa sekiyor. 

- Vay beni koğuyorıun, diye 
huysuzluğa başlar, Bu yaşondaa 
soara böylesi ne uğra.,cıamam. 

Mülldi bir bdma Allah düş • 
manlamnaı bile dtl11ünne11ia. Bir 
daha t-Ovbeler tllvb~I ... 

- Demek siz de aynlmak lsti
yornnm !' 

- Derhal oğlum, derhal. 
"aMcemecc artık yapaeak bir 

~y knlm!lDlqb, Neticede hoca :ile 
A~ hannn da btttUa zamane 
g~nçlerlni artm.ds bırakarak. iki 
ay içinde evlemnit ve botanm~ o
luyorlardı. 

~1HAT ŞAZt 

Tqekkür 
Zndm SeJAb•ddin Enisin vefatı 

mllnaııebetlyle gerek taziyede buluna_ 
rak, gerekse cenaze meraaimine lştL 
rak ederek deria acımızı paylaşmak 
lQttunu gösteren zevata ayn ayrı te. 
§ekkllre tmk.lıı balamadığmıızdan bu 
ihwrusta muhterem gueteıılıWı tavas
sutta bulunm.asmı rica ederiz. 

Zevcesi Suad 

Habet Kasım T ekirdağlıya 
meydan okuyor 

Ssldll'aCll.ğrmız r:ı.kip, çok c:etln. 
Bunu billyonız.. Onun en mühim 
yeri eweıa Ohau adası, geniş bir 
t&hkl.uıat sa.ha.sıda. Orada, her 
zaman 180 tayyıı.re bulunur. Heie 
tayyere mey•lanbn uçn1ıı phtlerl 
Eıon de~t!e ruunt~:ı.mdır. Hatta 
orada, t.ayyare yapuc:.ık \ 'C t.anılr 
t:dttek fabrtlıalar da vardır. 

Piri Barbarda i 5e, dünyıınm en 
böyttk "yüzen dok.,u bulunuyor. O 
non uzunluğu 156 metredir. Bu 
hav1w., hl.r harp safı gemi!ily1e en 
ağır bir krın"azörft nrnı zamanda, . . 
için!" 'l'l.1ablliyor. Adalartln, otuz 
bin kişilik bir kara lru\'Veti de 
varclrr. 

Hunlardan maa<la Haval'de. lav 
rengindeki srrt1arm~la kaza.matlar 
ve batarya me,'2Ileri kayna.şan 
.. Diys.moncl Hiyd" l~mindeki e'lkİ 
:\'ıı.nnrdağ \'ar. Bu volkanın tepe 
iıımaçlannda, tayyare dafil bııtıır-
3 afor v~ l.ara<;c;ut veri malıınm•"· 
tır. Ru yanardağın mağnml!\rın
da. Jüzuınun<la. 140 bin ki!ö!lnin fe
rah ferah bannabilccekleri söyle· 
nlyor. Pirl Rarburdl\ da her ta • 
rafa ka~ı ağız a~mı~ hirrok nıii
(]afaa bataryalan olduğunu da b1 
U)'OJ'll7.. 

•• * 
BiitUn bunları blliyonız, n.ma 

kim blllr, bilmediğimiz, neler var 
llır? 

ll:w:ıl'den )i17.lerce mlJ uı:a.kta. 

ÖDUml.UıdeJd paur &1lJıU SWeyma -
nqe apar lallUbUDün Şelı.r.&debqında. 

c1aJd mer.keziDde gllre, müsabakaları 
yapılacaktır. Bunlara Habeıl.Btanlı 

gü.re§Çl Kasım da iiftir&k edecektir. 
Ok ulanmız ıebrimiae blr kaç yı7.. Bir laporla Jmrsıla~amız 

uyuc ııe... mümkündür. Hatti, nradnn g~-
ne evve.ı. &'~ müteaddit gt\reııer k hfl 1 • ·•- ı· zı 

bı.ı :koyu ftD.kJJ. \lrelÇlyi lla c<' • zaman e, lt7.1111 p anımı. 
i~dlr sır g k.ada ı..ıı • ı lt ü t e:fobiUr. ö~·lc.ı r.ı.. şimdı 
ır • _"&r §llll a rirl llıı.rbunla, ne k:ıd:ır e ne 

1 bÜl'CıiCn Hnbe,;Jstunlı Kasun pchllvan • h eıııl 1 ld • ~ 
... ilrkiy• QupınlıijyMıel T~lı HU - ı ın:c; arp g ı. o uguna meı l meviDe me dllll okuvarak emcUmle de· edqoraıc. 'ta H donanma, L:umaP· 
mı tir ki· Y d:ınmm b1r işareti ile, orad:ın kal-

:ımdly~ kadar memleketinizin ya . km git~iş, yalmt ba5ka bir Y•:ı 
ba.ncısıy4ma.. Artık Tt1dt YBtand.aııı SL kallap gıd!ne, Hmıun bomboş b • 

mın nııyq , 
fatile güre, meydanlarına Qtkabile • • ka 

""l H" ..... --t ,.__, TUrlt talıli tine Hele ha\·a! Rlz, frrtmıtrlıın. -
Cer; m. _.._ ·Ull<U ye dan d • ·ı h 1y1ıeşııte 
kabul etti. Blr seıaedeııberi •rbeat r;~rga egı' avanm 
...,,_ ldmanıan rum. OnUmU.z.. @ın'1f'~ korkuyonır. Hava ~· •-ww yapıyo ı\merıkalrlar sabah avdlftlfl{llltla, 
deki pazar lilnll Süleymanlye kuıU· ' .. • rınni de ...,,_A_ 

1 
de ...,.. __ ,A f.,••-.... ede bizi denlzrle goritrler ve :> • 

1 ul&U..., )'&pLa.ca ., .... .._re ..,w-..n - ,_, ..,.öze-
cettm. TeJd.rd&#ll HU.. Jııl de bura K•ka.lık oc;o,nman, nnlAT'fl1 .... 

Y - rl önünde ya.pmnml7. lcabe<for. 
ya aaat U te celerek ben1ınle yenl§ln. n· n 'mi den pjrt Har-

kad g1l .- -•m ı:r., ~ erı 7. , • 
oeye ar reşm~ı;~ çar;~· .. -·- • bur'a nc:.aı1•en al"!lrlan t!:~eeek yır_ 

denberi duldur En kücük kızı ise 
mareşaa Çan - .Kay - Şek' in karı
sıdır. 
Şarl'ın Oc oilundaıı yalnız bir 

ta.nesi evlivdi Bu adam bacana
ih Kunrun en" korlcunç rakibidir 
Amerikanın en m:>dern adamlS..: 
rından birisi sa~ Sık sık 
Amen1<ava gider ~lı-. her de. 
fasında Ruzveltle konuşur Çin_ 
besnbı:na blrkac nıilvar bÔrç a... 
hr ve ta.y:yare ile Cunking'e Ma. 
reşal Can - Kav • Şec•ın v~nma 
"1der Bu zat Cinin en meşhur 
VJldIZI ve srllzellik kralicesi Anna 
Sank ile evloodi ve ne kızı oldtı 

SUDf(' familyas1J1tifln kalan ile; 
bekar coouılrtaın bir tanesi de 
San Fransiskoda evlenmiştit' 
Sung ailesinin bir t~k bekh ev
lft.dt kaim~ olırvor. 

~--

ıni dakil~ ta~ baskm yapmamna 
sed ~ker. Bunda bava ~vnıoa 
ı;nlnnn<lald havalnf'fln.n •ln •ll ber
rnktn-. Ylrml ıbJıik!\ n•Rrm ''e 
rlmfye Ve t.asJmıı önlemlYc mey-
dan verebilir. 

HARBE J)()GRU 

Harbe yaklaşıyoruz. 
Fih> harp safı halinde ilf'l'liyor. 

Arkas~da. Amiral gemisinde, To. 
gonon sancağı dslgal:ınıyor. RI . 
tim tayy&t:"e gemimiz. daha arka 
da den'lzln d:ılgnlan ltzerlnd,. 
ystpa yapa yapa. sekiyor. 

IJeyBlmlzde c1n,un~ler, kendlll-
ğlnden •mLlanıyo~: tt·~~)·onız, bel. 
ki de geri dönomıyecegız. O)'Je ya, 
düşmaamtm wıf il cwlasıık bile, 
180 tayyareden bir kııımı h\'ala. 
nnbllir ve bi7e hii<'um edebilir. 
ffilcumdan sonra. geriye döu~r-

·•· v azan: ıwulBI MUBİDDIN 
darpa Kitti. • 

T&.nk G6111111ll Bedia vak M1lla 
kal'l§tl~ bllmlyordo. Zanllı kız. 
l'ağrım blrdl"Dbire §unrunu kay_ 
betmesı büttln mtlcrinılerln s~r. 
heRt kalma.sına ~bebiyet vermqU, 

GönW müthiş heyeca.Dh <lakil>a_ 
far geÇlrcnırtea ~nra, şinıdl her 
IQln roJona girmesiyle biraz mlls. 
terı1ı ohnu, ~'fblydi. f'a1<at !~na 
halde yorgundu. Ara srra ıçme 
ulunuz bir flplıe girerek onu JC~. 
cekrl uykusundan <ııçratırdı: la 
bir gtbı Bedlanm akh bsşma ge. 
llr de, bftttın ol:m1an ortaya 'lö. 
kene!! O zaman hali ne oJordo! 
Gönttı Bedianm lyit.eşmeslnl düşlin 
dikçe beynin~ kız~ çembrrlcr 
rU'IJryordu. O iyiteşlr.;ıe her şe:ri 
~dana çıkl\rablllr, hatta kendi-

on llekiz Yllflllda bir kazdı, Teca. 
vüz~ere a~ılf.ı.. Oıü.rleri ~ 
rü ıdl. B<>lki dl' adalet onu affe 
derek serbest bırakır, o da Fer : 
hatJa buluşarak mes'ut olurdu! 

Göniil ba derin dü,ilnee ic;inde 
t1ten doktorun sesiyle kendine 
geldi: 

- Kendinizi «:ok Ü7.livorımnuz 
GISnUI hanım!.. Böylr derin derin 
clü~ünmek R!'labmızı hozma7. mı! 

Güaöl zoı..ıd ~lllmaUyordu: 
- Zaten asn.bnn perisan bir ha 1 

>lP doktor •• Pf:k muztnrlblm UJ'ku: 
fiD7.om.. ya1nız Ferh:ı.dm k~rt~lu 
3'una Sf'\•lnl~ l)nun_ -

T>d'&tor şun~,...k hastasmm o. 
ınu?.larmı '>k.,adı: 

- Siz her $eVflt'n ön<'e kendi. 
ıılzi <hi~irniiniiz! Verdiğim itlı:lan 

ken, tayyare gemimize b~ 
ınamış var. Evet •• koyu bulutlu bir 
lıava<Ja, ti maklarda kalan .. ya.en 
!iman.,. unızı bulabilmek bir iştir. 
flele dllşmıı.n donaıım&.'lı, fltomnz
la harbe tutaşmrva fnosat buhlbl
li~e \'e mornuz • rie'ate mecbur 
kalırsa, yahut bn nazlı ı:ı:eml batar 
sa, tayyare gemlmht balmamıza 
imkin bulunmaz. O zaman, ~emi. 
miıi ar:ııiien, bendnimlz kalmaı 
,.e dalgalara gömUlttp gtderiz. 

Mektup yazmak, allelerimJze \'&

d!' etmek.. işte bu, Japon n.ıık.erle· 
rmln yapamadıklan bir fleY .• biz, 
Slüme koşarken, ailelerimiz de, 
zafer oğnın<la ölmemizde en bB
yük iftihar vesllesi bulurken, son 
demlmizfle. mektup yazmağa, on_ 
lnrdan mektup beklemeğe ne 111 • 
zmn var? 

Şüphesiz. gayemiz, ölmek delil
dir. Boşubo~una ölmenin manası 
:.:oiitur •• Ölümün kıymeti, vatana 
'erece~ı fayıladaı1rr. Böyle blr 
anda ınsaa, dlisiinmeden kendlnl 
feda eder. 

.Taponyada, o~Dan harbe gl
llcn Cbe\·eynjo intihar ettiğine de 
rastlanır. Bu hal yeisten ümit. 
sizlikteny de ileri geliyor.: bayır .• 
onlar. ogallannm gözlerini arkaya 
,lönmekte• vaz geçinnk, arkala· 
T1J1da kalanlan düşünerek vazife
lerini ihmal etınekt..n btrtarmatı. 
l~hl bu fedaki.rlrtr yapıyorlar. Ne 
kadar babalar. anneler, zevceler, 
harbf' ~d~ delllwıhlan: 

- Geri döııune hal 
nrrler. Biiyle dc:ımckJe ~denle

rin~ moh !-1.:ı,k, döamemclcrial mi 
c,.terler• 

Süplı . : z. llayır. Bii~ltı, söy • 
lerken bıle. içlerinile. tekrar bir. 
birine kavapıak timidi iştiyakı 
''ardır; fakat şerefli bir öltlmUn 
kendifer!nj bedbaht edecek bir 
sebep oJmıulıi!mı ,onlara lh\Ml.9 et. 
mek için bu lhtan yaparlar. 

• • • §"~ 

Artık, uçmıunız yakın. 
Repbniı, kamaramıu inlvoraz. 

İ1'til'llhat ederek hllrekıet emrl bek 
li;ronız. 

Yalnız içimizden birimiz, ara.. 
sn-a, giivertf>ye çıkıyor ve fırtma.
nm devam edip efnw.dlltal. koya 
ve kara balutJarıa dağı1ıp <laiıl. 
maı'hl;nı a11lAmak iniyor • 

Oh.. ne iyi! daJ~ar, dal gibi 
Yllksellyor balatlar o kadaT koya 
hl, ~e ksmnlr!mı daha c:ok ka. 
~rtıynr. Frrtma, bulut. bn an<l11, 
h•zlm en <ieVl?İH ,ey1erlr.ıfı. Böyle 
f Pna hıwnlarda, klm"'lf'nin blrl g6r
ıne''ne lmkln yok; va7.tfemlt:i ya
Jl:ıc!l~hmıt ana kadar. nı'1at rahat, 
\'cılnnmza devam edebiliriz. 

Du fena hm'B, A1Jahm bize, btı_ 
\ ' Ü1< bir lnavetl.. o da bizimle be
raber .• görüJmf!!ll'llzi 1a&..mı1or ve 
bize, zafel' va.fledkrol'. J:mniyeti
rnfz, UlmMhmn: artıvor ve ha 88-

yerle. ()aha sükflnetli ve azlrukar 
bnlonuvornz. 

8a.M.h ta vııkla,..,-or. S!l1\f0
mf' 

baktım: -i U 2lS ~"iyor. "tkuz No 

tarım .• 
- A<'abs Ferhat ııi,.e rnelrtu? 

yazar mı Kim Ulr zavallı ne hal. 
dedir? Ev ıııahlhe!ıl babutnın ~ok 
ha.<ıta olaoğruıu.. telıznaf alarak 
derhal hareket ~ttiğini söyleclL 

Doktor Tank başını salladı: 
- \ ' allahl bil i8e lnbet oMu 

cliyeceğlm •• yoksa Ferhat burnclaıı 
oJr.ayclı bu kfr11 ve ~kin vak'aya 
bPlki .hufa5al>iUrdl.. 

fstikha.U için tehlikeli bir """vı11 
bu ..• Ney~ bu m~11eleye lıapanmış 
aazarfvln bakab'Hrlz artık_ 

Glln\ll hiç de bu meselen kA
panmı' ~ilıi beltamıyacakh.. tnm 
lıu711rlR nefe<J almatı için boş du. 
ramıncaktı • 

<:iinül, sanld bu vak•avı htma
miyle doktor Tnnkt:ın ılfnlemioı ve 
öğrenmiş _g~rlinmek mef'buri:t"etfn. 
de olduii'u için a~1.1r.'1an htr dz 
kaçırmamai" son c'lerereleNl" iti
na eıliyordn. Bu mf!41Plt! <ırrf Fer_ 
1'ada taanuı.ıı dolayr~tyle k ~n•li'Iİ· 
ni alii•farlar edlyonnu, glbl dav. 
nmmnkla heraher hey,.eannr ve 
le: lb:Untfü;Unil eak•amab pelı ıth~. 
lftkle muvaffak nluyordo. Tekrar 

batlık 79D1Bdald .... 1D8118• 
1 

• elL 

ııyerek göuenııcıell ~ 
tl<'an aaa.MJ11t1 uu o&ml7U _. .. 
u.nıan paraaa aetrolunıaı.) 

Eı;lenme teklilleri: 
* Yaş 28, boy 1,61, kumral e1A 

gözlü, balıketinde ,gll.zel, ev, .,.. el 
işlerinden anlar ve blr evi bulwıan bir 
bayan; 30.35 yaşlarında, gelir veya 
maaııı 100.120 ilra olan, aadık ve dil. 
rüst bir bayla evlenmek istemektedir, 
Mektupla (B.T. 41). remzlne mUra. 

caat. 
• Y&§ 21, boy 1, 70, kilo 88, Anado

lulu, dUrUst ve •11&.m karakterli, oır. 
ta tahailll, aerbeat meslek aabibl. ay. 
da 70 UA 80 lira kazanan, ktm_.ız 

bir bay; bir evi veya iradı buluııan. 
namuslu bir aile kızı ne evlenme'k 
:Uıtemektedlr. (Kader ı) reDWıle mL 
racaat _ ss' 

• 29 yaşında, lise mezunu, 75 Ura 
maa§U memur blr bay; iyi bir aile. 
den, z~ce dul veya kız bir bayan.. 
la evlenmek iltemektedlr. (Kimaesiz) 
remzine müracaat _ 385 

• Yq 25, boy 1,63, ayda net 150 Ura 
geliri olan bir bay; orta tahsllll, na. 
mualu bir aile iuz1 ile evlenmek iste. 
mektedir. (Suball) remzine müra • 
caat _ 286 

* 37 Y&fl.llda, kumral, balık etinde, 
ayda 50 Jira icar getiren blr evi bulu· 
naıı btr bayan; asker veya sivil, Y&fl 
ve içtimai vazlyetiıe mUtenaııip bir 
bayla evlenmek iat~ktcdir. (lııl.T. 

R.) remzine mtlracaat _ 887 
* Yq 45, boy 1,60, kilo 60, temiz 

btr ma.zlsi oıan. eııdamJ, güzelllli 
normal, yUzUne bakılacak ve ruhu ok. 
§Iyacak, ııevlmll bir bayan, fell, fakat 
çok ctddl, emekli nya memur Y&fl 
50 ile Mı m&afl 80 liradan qa.#1 oL 
mıyan ,tıemls karakterli bir bayla ev. 
lenmek s.temekt.edir. (Sevim) remzi
ne müracaat • 388 

* Yq 43, boy 1.62, kilo 76, klmM. 
ala bir bayan; keıı.dlldıü me8llt yqa 
bilecek emekll nya memı.ar bir bay 
la evlenmek astemektedlr, Maqı 100 
ve 80 den ~ olmayanlar tercih e 
dUlr. Of. UD111'). remain• mllraca . 
at_ 389 
~,, anyanlm 

• Memuriyetlerde bıilunmuş borı • 
servisleri olan. çok t&Ct1lbell blr geM 
avukat yanmda ve yazıhanelerde 1f. 
aramaktadır. (Taler) remztııe mura· 
caat. 

• 1!'.ııld yenl ya.ztlan bilen orta ya9. 
ıı bir bayan müesseııelerde veya ev • 
terde mu.nasip blr 1§ aramaktadıt. 

F.G. D. Nm.Zlne mUracaat, 

A.IJUU1ıa: 
AN'* NlllbıJert yuıb .... a. 

lnlpaalanllılZI cuımlanD9 pt!D 
mekt11p1an ~ea (pazar 
lan barit) berp _....tam !Jtlrp 
kadar ve _., 11 ._ eoara aW.&nm 

lan. 
IH. 450)(8. GUrcan)(Ş.C.K.)(42 S.R) 
(E.N.G.) (8evg1) (0.U. 17) (Ş.U.T,) 

(Y.B) ( ı\r) (H. Önsal) (Güıl:ı:) 

(Ş.F.) (N.N.) (B.T. 43) (N.C.K.) 
(Pembea1ll) (GUD '0) (Yedek Deni&. 
ci) (E.L.) (Tekcan) (R.R.G) (Gar) 
(T.H.R.Z.) IE.. Ural) (A.K.) (ŞU.> 

(Ş.B) ·OlJ.0) (Naciye Dindar) Nulı 
Şen) (H.B. 888) (Yardım) (Ratklv) 
CMlhr&ee) !E.N.8.) (8 T . Yalnıal 

(bmet) (B.L.K.C) (8,T. Yalnıa) 
(Vlktor) 

1'1va" yı(...:) elime ahp yaprak1an. 
nı çeviriyorum. Onun her mmru 
<lli;er arka.1a,ıa.mn g!bi, eıberimde 
hele, otuz altı 11ene eV\'el, Km 
harbinde, bir Japon ukerlntn 6-
Jl\mtlnclen birkae saat eV\'.e1 yaz
dığı mnııralar, bafmuıu1a ne ka. 
dar <::a11lr. (Devamı var J 

(x) Bir mn"'zıım ~ertn Is: 
"Hup bahçesi" manasında. 

ita ve doktor Tanlı 86yletme~cı 
çalıştı: 

- Kmn ~ıldmıııt olması Fer .. 
hadı tamamlyı• telı1ikeden uzak. 
ıa,tırmıı olmayor ki •• I>.lld bir 
giiJI.. 

- Bir .rttn aldmm batma gel .. 
mealndea mi eıullte edlyonuaaz !, 
Olabillr •• fakat o zamau kadar 
\'!lk.İt nr .. elbet bir care dillÜJlii. 
rıu. 

Gönlll uabiJ'etle atıldı: 
- ~. çaresi dötbilteblllr!. lı 

l~ten ıetmlş olar o zaman.. 
- F.alu\t •iz'n tlmdklen boa 

bo kadar lam etmenhe biraz haf· 
ret ediyorum dojrwıu.. hem biraz 
ıolt1kkır.nlı davranllll'r.. Kneağwf 
aklı bapna l{e1ip de biitiin olanları 
hlkiye etı:ıe bile handan Ferhada 
n" fenfthk ~elebilir'? fSeriki rilrmü 
•1<'ğ11 ki adalet onu <'t"7.8lanf1ırsm .. 
lletliıuım biraz esrarb görünen 
madam Rozalinln evine kaçma"'"' · 
(fa: nihayet oııWn bir adamı yıo•a
lama-<ımda ise F~rharlm hk'ıfr t k. 
&iri J'Ok. •• Ktt o evde hu ımrl .. i;u 
e!önada "1.ıVl·etU tnJ•mJn1rne ~~ .. e 
Fe-rhat yola s_ıkrnı~ tnı1nnn~·o .. '1u. ·-· 



l\au hunları (11),l lerkl!Jl ı;olt Ilı•. 
lı)dı. 
""erı balıı;ıuıııın ) Uz.üne dlJ,knt 
1~or \ ıı 0111111 b r fıar k Undrİı, 
Und bir ıı na ı;ı .. ilrl) orı!ıı. 

lmldı. 

w t r• ddJt ~r:ıtı. 

ı lerl, Kıı"'8;)a dondü: 
_ Çok ı11r.>ccaDlı bir masat. Şimdi 
ııtw 0t.ıuwı d gdcn u ol4u: Bu 

Jmh.ınuıı ~ ı.de» n Jl r cüco t"llunaı. 
dıİ ll.ıtilll.ıll ,·ar. l\'o de bir lku~ \'t'.}& ko. 

JuJı ıı.tnk ki, ~ ::ı".arnr \t:rccel 
<'in 1>µ- ıuı~""\1lll _çıliııcnl<. 

g~ .. ~ r ok gnNı 'c - J!lıl'(len ,bö~le fena şe,>ler -tlUı;üııU. 
' ür J;ı r d luıt'di.> or [ .l orııuııw:, .w.:ı.4u.tn 'l • 

- Jlnyır. rcna d tt_ olnCc11ğı dü -
le lı r a111 ınd '9ğuk • ı;Unü.}oru111. llonı bent s na l)C')lcr dıi. 

P'uhula7a ~ul'Jdc JJl hıır Uıımcğc \J{L"1e.ıı bu hlklı)C oldu. 
~-aJar g Jllitc lı~ "utwıu.ıı ~hıd ıı tc-lıllkcU lılr hn)~1W 

tııı.ı~.' ı d ü~ r ' r P '.'\ p:ı.ca • j ıl'll r ' e bl z.1 ır.ehlrlerae, :IJcl> ta.) aınc , 
-~~ da Wı.lın taklb.ıul:ı:dcıı &.ıırtulur •c !bu 

~: it .,1.tc yalııı kalır •. m )da•ı l>oıt ''" 
ı.'la ~ aı_ ;Qnıl"llJ ( )'tllll ı.u. crbest bulur, 1•1cillt1 gibi ")Pttr. 

Aı ~I tl.}Qr bana bu kutu- Bu flU'aCb Ktırh:l.>-uı ark~• 
~fı· !t ke gelıul:ıJedl. 
~e ,l'iQrdP: Kw'bay kutu hlli )cıtiJJI l>lllarıa da 
~«" ıJXi.>lr. bir l'lfgno 'ar ruılaıllı: 

- Babnm goodernllf, dıı41ller. iz 
ne tikini lalı? Kutuyu açalım mı 'l 
>.'ole a, madam Mcrtıılıı ı nın \<:rhlle 

bodnılll!l ntıp ı;aklı~iWın mı T 
Gooı; \"C t~riibcsiz kıllar hr:p bir. 

dt"ll ~r .. tılar: 
- Bö)le esnıttnglz .bir kutu.) u boci. 

nmıa otarııın nm:ı., geceleri güı.ilne 

uylru ginoo7~ Dalma oau dU11Unllnlbl ! 
Blr ı..-utunUD ll:'ln4eıı tl>blikell ne c*a
blllr ki, ondan korku.> ors"'1U7. 'l Biz. 

iÇKiSİZ SAZ 
Cağaloğlunda güzel ~nanzarasiyle tanınmış, Boğaza nazır 

.. Çiftesarayi.ar' bahçesınae her Pazar saat 14 den 19 ::. kadar ı 

MÜZEYYEN SENAR 1 

Ve san'a.tkilr Kemani (Necati Tokyay) idaresindeki 20 k~ilik 
muazzam ~az !heyetini dinlemak fll'Satrnı kaçırmayınız. 

/ ştanbul Deltertlarlığından: 
muhammen 

~aNo. 

51217-1114/236 
Nevi Bedel Teminnt 

'Mccldlyekö)1lndc 12 pafta 68 ada 3 parsel 
No. lı 3040 metre murnbbı ı arsanın ta. 
nınmı 30. 23 
14.ectdip)(.QyijJJ.de J.2 patta 6S ada l parsel 
.No.lı JOOZO [JJlelre murabbaı ananın ta . 
.oıamı. 1562 ııs 

82 Mec:Sd yeköyUPQe 8 pafta 57 ad'l SO parsel 
No. ı.l,t 12Q7 rnetze munı.bbaı tırsanın ta-
ımam1. 1448,40 109 

2:;s Ke.cl4ly, köyj,lııde ):l pafta 75 ada 3 :ı>anıe1 
~o. ~ )22Q metre murnhb.'ll arsanın ta. 
j1111ıMU, 305 23 

Yukarda i'~ ffffll1\1 .ıılıuller J..7.P42 carşamba gtınU ~t 14 tc mil. 
ı:,a,ıll!t mu.4~ ınl.ltc,e!IJtll komisyonda ayn ayn ve açık arttlrma 

~ı .. aatıı~'-1.ır. VıfhaUen .&~ Lltlyenlerln ayın 22 inci ve 27 inci gtl.ı:L 
~ıe,-1 aaat ı~ ~ U 1• ~ )(ectdJycktiyllnde f>olls karakolu blnamıda 

~ı •ıııı,:a~ ~ ~ mUl'&caatlan. Satılıu:ak arazi üzerinde yerle. 
r..m. ~ıW ~~ ~dır. ra.ıa Wı.hat için milli eml.A.k mtldUrlUğUDe 
mUrncaat. l~) 

~ /lıJMMMlrr. 
c. ff.!/1~ . 
Wll1 ikonll)ma ~~ puw•Jefatten Harblye Halaakt.rgu.I caddem 

ill ~~ mana~ ~f!lile ~ Rulm oflu VUfi hakkında h • 
ta:.hul uliye ikinci cua ~hklGMf~de eel'fl)'an eden muhakemesi ııeUce. 
alnc!c suçlunun t!ill aablt {l!dytyn~ millt korunma kanununun 31.59 uncu 
ma~delerl muctblnce obls ~ Un P!J'& cezan ödemMlne ve oa bel gtln 
mUddetle de dil~ ka~~~ ve hllküm katlleJtlğlnde UcreU euG}u· 
Y" alt olmak Ozere ıı.ra• b'!fl'llRIU\ Haber gazetesinde nqrcdllmeslne 

10,il.2.llil tarilıinde arat' ••tlldi. ("29) 

Karar HulM-.lır. 
c. 42/1038 
Milli Korunma ~1111& ~i:fetten Jl'atlh Malta çarfl bqmda 1 

aumarada bakkallık ticaretpfı ,nenul Alim Canoğlu Mehmet Ayan hakkın. 
d:ı İatanlııul utlye lldnct oe~ ~emeainde ~rcyan eden mulınkc:mm ne. 
tıcuinde ~ıunun fiili aal1ft o~ Killl konmma. kanununun 82.69 
uncu maddeleri muclbt.ııoe aöfi u,. oa kunı~ para ouaın. 6demesinc ve ytıdl 

gQn JDQddetle de ctftkktr'ftill li-ı:.== ve hUkUm katueoUtlnde 11creU 
8&Ç1U)"& alt olmak QmN ,,.,,, Haber gazetealııtkı neıtredilme· 

alne 11.3,9'2 taı1blnde W.•r ....... (~81) 

T a•hila ilanı 
GuetembJn ıt.tM# ı•~ nlMhMsım son sayfaamda ll<'lfrtldil~n 

'f~ vekileti ig Tlcaro ~m MUdUrll\b-ilDOOrı serlc\'hıılı llı\ndB: 

Dotaa Sigorta Allonim ŞlrkeUn'n 
GelılM Aelllttell,._ (~ n;t. t.amlted ııtrketl) tayin f!llUdlJinl )a&I" 

...,..kk• aelavea bnllr, ~ ye Aydın \11Ayctler11c mttlhakatı MWI. 

teUjWıı!ı &aybı ...Ulcllji tl'Jdl!Jde tudm•ıthr. Keyfl~et tal'zih , ·e taıfü1h olu. 

-r. 

senin )l'rindr o1sak, utrnıHye klldaril!ll••···········•••Bl!lll•!I&••......_ 
buk uluyu çoktan arıoı tık. ,.._ .ıon 

1 

~ , !pli.Uyu atmWrtan k~r. 
~cyaıı bııhçcclc dota,Qordu. 

"-ert, IJd tayın •oknP ı;:ıl rom 
Jkı şqt son~ hlld)Cti n~.ıt61 
~ha• gCya :Naııldnd('D gönde. 

gtbl • getirdiği bu nırcngb 
ıı ~QM..WllD hlc d tnrnltar 

1 
'9e1e Mf ilP'A> 1 dlniUCllPl de. 

1 lnl sonra dU UııUrUz.. 
1'urbay (ocytan ımtuııırı) 
1 nnlat.ma~a b:ı,ıadl. 

~w:e!=de böyfo eö31üyonım. dttdl, ''Vakıt., Kitabevinin yen 
kotunun içinden Hint'! pad!lahunn cU· ~ 1 
ccsl ,.kacalc drğll )8, :NIJıa)nt )1' bir necırJyatından bazı art 
lnııı, ya bir kedi llr. kal'lfilal!ıra:ı, y 

(Dc1ınm1 tJar) 

BORSA 
lU &U Jt.l Aıttı:ı.J;Sl 

Keaaı ın•adlıtt 

h.mıt. kt'lldin,. ıooo ""Unw ,, 1tn..ıır 1 

.l..on<ır&: 1 Sterlin 
Novyork 100 132.20 

Cenevre ıoo :fı"rank S0.868 
Madnt ·oc Pczeta 12.937:1 

PHILIPS 
iif..: ~59 ,4. 

Temamile camdan mamu1 yeni sistem lam
balarla mücehhez bu radyo ile neşriyatı 

dinlemek fevkal~de bir zevktır. Bir radyo 
ahizesi ;çin şımdıye kadar tahayyül edilen 
fenni evsaf Philips'in 759 IA. modelinde 
cem edilmiş bulunuyor Çok mühım yenı· 

liklerıne rağmen bu ahızenın fıatı fevka
IAde ucuzdur 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Uınum 
Müdürlüğünden : 

'fUrkiycao yangın, nııkı.ynt hayat ve kaza ıııgorta l 1 r le -rt,gul ... 
mak UzC're kan•ınl hUkUmirı dnlrcıı!ndo tescil cdll<'r it b<1gı.1n ı • ı yet ı,. 

lincfo bulunan Doğan Sigorta Anonim Ş rl eti bu k r mUra .. 
.ıtıa Galeta acentclığlnc ıılrkct namına yan ın, r. ı h~nt. ha. 
yat ve kaza sigorta 1 teriyle me~gul olmak \'C bu işlerden 

do!tacıık davals.rda butUn mnhkeınclcrdc mUddcl, mü1dal~.} \'C UçllncO 
~huı sı!atlarl\c har.ır bulı.;nmnk llu-re Petek TUrk Limit d Ş tini ta)'ln 
cylcdl:ınt bUdlrml§tlr. Keyfjyet Sigorta glrkctl•"'tnln trrtııı \ r.ıürnkabeal 

lı:ıkkmdakl 25 Haziran 1927 tarihli 1 nn•mun hUkUmlcrin" muv fık görı.ı. 

mu~ olmakla unn olunur. 

- ---- -----------------------
lstanbul Elektrik, Tramııay ve Tünel isletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhnmmen bcd"ll 8750 llm tulnn tramvay ıırab:llnrmdn ve tram· 

vay gUzergL\hı demlryolu üzerinde kullanılmak Uzere .... oo M3 kum pazw. 
ıık uııulllc satın nıınacn ktır 

2 - Pazarlık 17.G.042 çarşamba g-UnU saııl 10 da Metrotuınının 5 111111 
katmd:ı yapılacnktrr. 

8 - Muvakkat t ml:ıaL 2 1,25 1 radır. 

4 - lstekl'lerln p rıısız olarak ' rilmcktc olan şartnameleri lcvazrm 

d&n almaları '\;e ltanu'll veslkıııan " muvakkat temln:ıtlarllr llAn edılcn 
;tın ve saatte komisyonda h:tzır bulunmnl rı. (6 i4) 

.rı."E 

' 8lr \"lU'tlt13, blr 'okmUŞ· ~1' 

Stokholm 100 lsveç kr. 31.16 
E HAlıl \'IC TA.HVlLA1 

.ıı:vvelkJ.BucUn 
İkra.miyeU %5, 938 • 21 - -.-

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 6 6 .. 942 v zıyeti 
l~ııo Hind padltılhmm blr 

l'ılrtnr,. Bıı krza bir ook ldJll9elcr 
.• ı•acll,ahın knı çok gtı:ıcl - , 

'~ •• kır.ım alacak adama tııı· 
la )'1U'UDII hediye edıı'ıOOkml • 
kıza, gtırtık tıazlm:ı.} ka~. 

lrtn dl\llyanm her köfjCBlnden 
, netııude çocuklnn Hlııdlııta. 

~rlcr, fakat bir mUddct sonm 
1 a.Lınağa. , mu\"af!ak olmadan 

etıerıne donCTl mılJ. Talip o. 
Uind padişahı e(iyle dermı : 
kıumm kUçUk bir mücevher 
VU.rdı. Bu kutunun her k6şcsl 

llC<lcf vo elmnslarl3 Ullldilr. Kı. 
a..l·nı ramanda bir cUC('81 \'lırdır. 
Dtıraya bura)-a ghlerken, cUoo-
~ kutunUD için sokmalc ,;e be. 

g6türmek lstl) or •• cUce, kutuyn 
Yor. ÇOnkU, Jmtu cüceyi atacak 

e değlldlr. :t,t , la~ınt: cl1Cl<')1 
lı\nuya ııokmnğıı mu\•nffnk olan 

e \'IU'&C:ıktırt 

tanda, pRdlıtı\Jıın kızının mü. 
kutu.'lllllA (ııel tan kutusu) der. 

llıı; klın . ..e, h"ILlll cilce8lnl bu ku. 
llobıağa mu,1'ffnk olama.mi! tı. 

!(~ dolusu uyu tir bardağa SJğ
k naaıl mlbnl'Un dC'ğUse, ellet') 1 

btı bıllcc\ bcr kutusunun içine ko). 
l<nbil olmu) ordu. Anıdan a~ lar, 

t geçmcğo baıtl-cy·or.. Ur.ak bel • 
en bilyük UnıltlrrJc 1:etenler, 

leketlerlne Umlt lı dönOyorlnr. 
lllldtşahm kı:ıUlı da "br.nlm cüooml. 
lcııtunun ıctnc ok nk blr erke~ 
~•nan ra.'itlı)Bcıtf,ımt )B mı Ucr. 

'>t., bllml'C'r.ml h6H\ ltln1srlC'r ÇÜ~.('. 
111.,, dl~ erek lızlllü~ ur \ c ·lı~ or 

İkr. Ergnnl '1ı5 938 22.8:5 23.05 
%1 1/2,933 l.borcu Tr.ı 24.85 -.
o/o 7 1/2,933 ·r.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T,borcu tr.8 23.80 -.-

sn·as - Brzurum l 19.90 -.-
Sivas _ Erzurum 2.7 10.8519.00 
% 5, 938 Hnz.tab. 27.00 --.-
%7. 1941 D.Y. 1 20. 
e 1 1941 D. yolu 2 19.55 19,50 

;:~dolu D. Y. Tlh 2 52.75-.-

d 1 0 yoıu %60 so.uı -.-Ana o u . 
25 Anadolu D. yolu 12 - -.-

Anadolu D. Y. MUm. 52·--.-
Merkez bankası 

• 169.7(1 -.-

lg bankası nanıa 
1ş bankam haınlllne 
l§ bankası JdUess!B 
lzmlr Esnat Ahall B. 
lmar Bankruu blııso 

Aslan çimento 
ABtn:ı çlmento müessis 
Şark değirmenleri 

lttlbat değirmen. 
T. kömür mnden 
% 6 T. bonoları 
Türk U. Tiyatro 
tat. Umum Slgoru 
Şlrkctlhayrlye 

Şlrketlhayrtyc temetttl 
Rıhtun tabviH 
1st. Su tabVIJI 
tst. Su hisse. 
Ti.Irk borcu Tr. 1 .. 

15 -15.10 

16.- -.-
160.- -.-

6.10 
22.- -.-
lS.0512.80 

5.SO 
~.so.-.-

28.60 -.-
18.-r-·-
94.--.-
69.ııo. -.-
29.- -.-
25.--.-
80.- -.-
14.80-.-
8.~-.

~--.-
-.- 24.85 

Bona harici altın fiyatı 

Reşadiye 

UUııJCU UuCUJıkU 

32.00 82.88 
4.51 ·US KUıçc nll.ın gramı 

AKTiF PAS1F Un 

&ua: 
Attm: san kUogn.m 7!.606.213 

B&nlmot • • 
Ufakllk • 

l)abJ.ldekl Mahalllrterı 

rtlrk U.ruı • • 

&ar~&cıkt tıuııablrler: 

'1tm: satı Kilogram 2:;.soo.ımı 
.uuna tabvtll kabD aerbest Döv 
oıger dövizler ve Borçlu klllrlng 

oaklyelerl 

llulDe J'abrillert. 
Jenıbte edilen enakı oakd!y~ 

ı<&rfllıtı •• 
Kanunun &--8 ınc.ı maddelerlDe 
tevrtkan Hazine taratındat 
tedlyat 

&:aecıa t (}tlzdanı: 
• • 

rıco r1 eenetıer • , 

' ~ , 
l 

Ea1ıam ve 'l'alrrtlat Olll:danı: 
Denahte eatıen evrakı oak. 
dtyenlD k&f'ftlılt Hham Vf 

tahvlllt (IUbarl kıymeUe) 
Serbest esham ve tatıvll~ı 

Avanslar: 
\tUn ve döviz UZcrlne avaıı. • • 

• ahvill!.t nzertne a ve.ne • • 
• • • .iazlıleye ıasa vadeli avan. 

Hazineye 3850 No. ıu kıunın.a gôr• 

ı.;llllJl altın ımr~kll avam 
tltuedarlar 

. . 
• • ·-

tOU28,446,84 
6.876.218,öO 

234.180,91 

486.1171,11 

86.291,001,-

01.339.247,47 

1 ~8.7'8.563,-

ıs. 100.220.-

81'7. '7lS.7S0,88 

45.192.261,93 
10.427.628,06 

8.121,22 

" 
7 .808.9-18,45 

-.-
250.000.000,-

Yf!k1ln 

108.2$0.880,25 

p ..U0.971,11 

l 00,680.%18,ıl7 

JM.9M.3!8,-

811.758,780,88 

M.019.889,99 

1:67 .812.069,67 
4.G00,000,-

ls. ıoı. 161,92 

998,049.%45,%9 

Sermaye: 
lbUyat Akçcııl: 

Adl ve fevkalAde 
Husu81 

I 1 

• • 

·J.edavtlldekl Bıınlmotlar: 

üenıbt.e eııııen evrakı naKdiye 
Kanunun 6-8 lııCl maddelerlne 
tevfikan Haz!ne tıırafmdan vaki 
ı.edl.yat • , 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
baklyeııl • • 
KarııJığl tamameıı attın >!arak 
uaveten tedavuıe vazedilen 
neeskont mukabili nııveten te<la. 

vwe vazedilen • • 
Hazlncytı yapıw. aıun kal'fıllkll 

avans mukablll 3902 No. u kanun 
mucibine uaveten tedavUle \f&-

zedUeD 

MEVUUA '': 

l'Urll Lirası 

Attın: San Kilogram 

• • 

• • 
877.422 

Sls:iO No. lu Kanuna ı;lirc tuu.lncye 
açılan avam mukabili tevdi o1n. 

naa altlllJAI: 

S&t1 Kllogrı.m 5:i,MJ.9SO 

Dövl.Z l'aahhUdatı: 

Altına tahvili kabU dövfzleı 

Diğer dövizler n alacaklı ıdl1. 

rlD" baklyel'""" 

MııhtelU • • 

9.112.J35,7. 
6,000.000,-----

158.748.563, 

28.700.220.-

ı sıı 9r.S.S48,-

40.000.000,-

288.500.000,-

14&.500.000,-

98.06.J.698, 72 

1.284.164,0~ 

78.ı 2.U 67,!)l. -------
-.-

25.829,498,1" 

1 l'emmuı IU:s8 r.artblndaı IU .... ea: lııkonto haddi % I ~ttm ft?A!Tfnr ftVllDI! % il 

Unı 

15.000.000,-

lü.U2.1Sö,78 

.ı.ı .!98.8~7,7i 

78.1!U6'1.to 

-----~ 



Kı·allar, .. kralzadeler Şark cep es 
nasıl eğleniyorlardı de bör seneDök 

Napolyon Bonapart, iki üç yaşmdaki oğlunun <dJ lYI rlYJ m y 'Ô'ÖS1:1 
yanmda, yere ·uzamr onunla beraber ~ . 

oyuncak oynardı teren haıröta 
Krallar, imparatorlar, devlet manzara reaimleriyie süalenm1§.. 16 ncı Lulni'n kır liayatına ve 

reisleri, büyük admılar •• herke- ti. zanaate de düşkünlüğU vardı. 
sin, dalıa çok orta !°ıldr seviye_ Fransız veliahdi, 13 Y8fBl& Oğluna bu 7.e'Y'ki aşılamak için, 
sindeki kim.1E:lerin ve b !hassa a. geldiği zaman, yüzücülüğe bq - ona mahsus huıust bir bahçe 
vam taıbakasmdan olan halkın la.dı. l1k dersini, Sen nehrinde a'. tanzim ettimı~ti. O, oğlunun iyi 
na.zarın.da biıw merak mevzuu - dı. Yanında Mareşal Vilrua var. çapa ça.pa~amasını, iatiyordu. A· 
dur. Onlann hallerinde, hareket• riı. O zamanlar mayo modası ol· ma çocuk, "llufe" ismindeki kö
lerinde, hayat hususiyetlerinde, madığı için, kralzade, etekleri peğinin arkasına dilfüyor bahçe • 
yaradılıştan gelme fevkalAdelik - yerde sUıilnen boz hemen bir yi ~tust roiyordu. 
ter, imtiyazlar gibi akıl almaz gömlek giydi v suya girdi. Bu ~k. 1785 de doğmuştu. 
sırlar bulunduğuna inanılD' ve H llncü Lui, çoc:uklufnnda, Veliahttı. Fransız büyüık ihtiUl • 
hayallerde, bunların da gekllleri, ciddi oyunlardan haz ederdi. O. iinde, 16 ncı Lui ile kansı Mari 
timsal eri, din tarihlerinin tas. nun bir tarih oyunu vardı. Bun. Antuanet idam edildijt zaman, 
\ir ettikleri peygamberler gibi, da, kralları altı kısma aymnlf ve ihtilllcilerin elinde ve bir mana&. 
birer kudsiyet hile.ine bürün • iyiler, basitler, zalimler, zavallı. tırda bulunu}'Wdu. Muhacir 
müş bir halde göl"Ü"iir. tar, dinsizler, renks'zler liye isim orenJer, bu sekiz yaşmdald 'P" 

Halbuki, ne m~ ; ... , ne lfy• lerini ayn ayrı listelere yazmıştı. cuğu 17 nci Lui diye illn ettiler. 
katte olurlarsa olsunlal', bunlar Kralzadenin oyunları arasında 17 nci Lui 1795 senesinde, on YB• 
da !hcrices gibi et ve kemncten, his kraliçelerin hayatlanna dair men şmdayken, bulunduğu manastır • 
ve fikirden ibarettirler ve herkes kıbeler de yer almıştı. Sonralan, da öldll. • 
r,ibi dogarlar, herkes gibi keder bilArdo merakı başladı ve o~ Bazı mUvenihler çocuğun ma• 
ve sevinç duyarla.r, her·kes gibt nün nihayetine kadar bu ibtili. nastırdan kaçınldrğmı, ölenin 
rlidinip dururlar ve mukadder çi devam etti. ıse, yerine konmuş olan hasta 
lelerini doldurduktan aonra g&- bir çocuk olduğunu iddia ettiler. 
krini hayata yumarlar. 15 !Net LUlNlN ÇOCUKLUOU Bu iddia merine, Birinci NapoL 

Evet.. krallar, şunlar bunlar, yonun sukutundan M>Dra, birçok 
rnaddi • anıklar, bol uklar, şa'aa.. ıs inci Lui, küçllklOfilnde ·~· açıkgözier ortaya çıkarak, ken. 
Jı dekorlar içinde yaşadıkla.n i. ray ve merasim taklitleri yapma dilerinin 17 nci Lui olduklannı 
çin, başkalannda gıbta., hatta ha. ınm severdi. Etrafına küçük ar. iddia ettiler. 
eed uyandırırlar. Hakikatte, bir fıadaşlar toplar. eürüklediği ara. Na~yon Bonapartm oğlunun 
saray bayatı ile bir kulilbe yaşa• bası ile eğlenirdi. Bu ara.baya, iri filabeti de, 17 net Luininkiıün di 
yışı arasmda gôrUnen bUyük bir kedi koşulmuştu. Araba.Dm ğer bir çeşididir. Fransuva Şarl 
fark, ıııekil ve teIAkkiden ibaret. içinde Adriyen isminde bir köpek Jozef Bonapart'' ilmindeki 2 in. 
tir; çünkü ne o, ne de öbürü ba.h.. otururdu. Arabacı yerinde. ara • ci Napolyon, babumtn Sen.t-ıı:len 
tiyarlığın da, baht:suJığm da kay bacı, diğer ikisi uşak olmak t1ze.. adasına aürWmecinden sonra. 
nağı deği1dir. re Uç güverein dururdu. Araba • Fransız mebusan ve i.yaıı mec • 

Ma allar, ne canlı ibret ayna. nm arka yerinde de Pikar ismin lisJeri tarafmdan impan.tor ilin 
.ar.uu-. Bılirsiniz, bir hükümdar deki uşa.k köpek otururdu. Bu edildiyse de, Avuaturyaya kaçı • 
mesut bir adamm gömleğini gi • köpeğe, hanım arabadan lndiğı nldı ve büyük babası imparator 
yerse, saadete erelbıleceğine ka • zaman, arkadaki basamağı indir 2 inci Fransuvanm yanında ''Dil!' 
naat getimıış. Öyle bir adamı meal öğretimişti. dö Raystad" unvaniy\e yirmi bır 
bulabilmek için, her tarafı arat. Pi.kar, ıırasmda, binek atı da YlflD& kadar yqadı. 
mJŞ. N hayet, hayatından mem. olurdu Sırtma eğer WruJur ils. bumm IU'lrutundan eoııra. OD~ 
nun, tek bir alam bulwıabilmiş. tQne bir bebek oturtulurdu. Böy Uc;Qncü Napo\yoamı ollu "v. 
O da dag başmda gezinen bir ço. \ece at gl>i hareketler yapardı. jen Lui :ı.n .Jomıl"• .... ,._ 
banmış ve bir gomleğe bile sahip lS inci Luinin ata binmek rne. la birlikte, tngi!terede _)ıeı1eşrtfr: 
değflmff. rakı da vardı. Ağaçtan yapma ti. Kftşifli~ heve:a ~ı. Cen.ub~ 

"Yavuz Sultan Selim de, oğiunu atı üzerinde süvari talimleri ya. Afrika.ya gı~~,bir d·l~ =1 

ve kalesini kaybettiği gUnlerde, paırdı. 13 y&1mda hastalandığı, arasında vuıu~ ..,.il& . 
mahzun mahzun gezinirken, ga.-ıı yatakta kalmıya mecbur olduğu 1879 senealn?e, .yıımı iki yaem
sız kasavetsiz kavalmı çalan ço- günlerde etrafmda mumlF yak da, Zulu kabileeı tara.fıJ'dan öl • 
hana gıbta etm«niş miydi? tırD', bu~larm ışığında, saatlar • dttrUldO. SiM ôZGBN 
Kökleşmiş olan zihniyete go- ca inci diz.erdi. M. RA 

re, bahtiyarlık, bolluk ve zengin 
lıkt.r. Bolluk ve zenginliğin son NAPOLYONLARA GELiNCE Pazar günleri 

Paris kahveleri 
kapahdır 

haddı ise kanaattedır. Çünkü ka.. 
nant, bıtm~ tükenmez bir hazi.. 
r.edir. 

Buna, "züğurt t ili i'' den{'. 
yiniz. Zevk ve saadetin, flni bı 
rer esa ı, hiçe beııziyen birer ma 
h·yeti o duğunu düşünürseniz bu 
cliı~unceyc hak verirsiniz. 
İşte siza, kralların QOCUkluk ha.. 
\atından birkaç misal. pek güzel 
~ ôrec inız Jci, bunlar da, çocı;k 
luklarmı bizim gıbi geçirmişler -
dir. Arada.ki fark, dediğimiz ~i.. 
bı, şekildedir. Yoksa bir; mid li. 
ye binen bir kralzade ile bir halk 
<'OCuğunun bir değnekten ibaret 
olan atını koşturmuı arasmda 
inç de kayif farkı yoktur. 

13 ONCü LUlNlN OYUNLARI 

13 uncü Lui. altı yaşındayken 
cıdasında 'bir ada. tavşanı yavrusu 
ile O) namaktnn zevkalırdı. Ba • 
buı Dördüncü Ilanri, ona bir de 
küçücük tüfek vermişti. Şehza • 
de, ttıfeği elinde, tav§allm aıb. 
ımda, odayı dört döner, avcılu 
taıklidi yapardı. 

Biraz ıılaha buvuyunce, kuşlara 
merak sardırdı. İspinoz kuşunu, 
b.ptan.. bir toygar ku,funu bo. 
razan, bir sa.ka kuşunu fifreci 
vapm.,U. Onlara kt.:ı.'118llda eder, 
aarp oyunları oynardı. 

13 UncU Luinin r.evkaldıfı şey_ 
ler arasında, kağıttan yaptığı 
~Ieri, havuma yuzdürmek de 
vardı 
Daha büyüdUğU vaktt, av peşir. 
de geznıiye başladı. Yanmdaki 
adamların vurdukları hayvanla
nn derilerini, kendisi vumıu.ş gi• 
bi, kızkardqi Elimbete hediye 
ederdi. 

ı4 o Tco LutNtN ZEVKt 

14 üncO Lui, çocuklufunda en 
cok cofral~a harita.tarım eeyret 
m ten. hotlanırdı. Bu harılalar, 
renkli w her nevi h&yvan ve 

Birinci Naoolyonun oğlu "IW
ma kıralı"nın oyunc:ı.klan, hep ı 
cıskerrğı , h ai. şe~erdi. S n 
caklar OC.rula.r, trampet er, bır 
sürli kılıç ve tüfeklerle beraber, 
onun, bir de, kırmızı kadife eğe. 
ri kır bir atı vardı. Ara sıra, ilci GOnel gibJel paarian geri ge· 
koyun koşulmuş §ık arabasına tirdi. Fa:ka.t Paris pa.IU'lan tama 
biner, kırbacmı şaklatarak Tui. mıyle değitmi§tir. Şimdi inNll 
lerJ sarayının bahçe yollannda Pariste gilJriln pazar olduğunu 

· ·rdi farkedemiyor. Yollar artJk mesut 
gezını . ı!ilnlerde olduiu gibi arabalarla 1 - Murmamıla Lenipgrada kuvvetlerine kU'§r lmvrmıllanbr. 

Napolyon Bonapart da, biliyo. dolu değildir. Yaya ~riD bağhyan demiryolu mllttefildere 8 - lloelcova: Eyıliıt haıı>leri 
ruz ki, meıktepteyken, harp oyun Parla aokaklarmda emilmekten Rusya.ya doğrudan doğruya yar. sırasmda Rue hükOmet medtezi 
tarından h~anırdı. Taflan sıra• korkuıiu kalm&mllbr. dun imkinlarmı ftmldctecllr. Kuybied"e naldolundu, fakat 
lar, bunlara tabiye hareketleri Kırlara gidenler de azdır. Zira Burada mühendisler ve mUtehas_ Stalin burada kaldı Erkekler 
yaptırırdı. Bir gün, kendisiyle bkhm tddrm dolu trenlere bine· sıs ameleler, aşDmaz bir müda.. talim göıik> harbe hazırlandı, 
eğlenen bir arkadaşınm kafasına bilmek mühim bir cesaret mese- faa hattı kurmU§lardır. kadınlar, fabrikalarda ~ıttı. 
bu ta§lardan bırini fırlatırken: ,,. 1.-...a.1 a.....a.. 

lesidir. Şimdi Parisliler bekle· 2 - .ş.:.naı cephesi Ruslann ve auuv n en uuııranlr mlnlerin-
- İşte, bu ~andandır. mekle, yeşil çıçekleri ve ağaçları tayyare motörleri koyarak yap_ de tiyn:tro!ar ka'P3m'Mldı. 18 - Sovy.et 1111n1.vi1nin 
Diye bağum11u. tabayyilt etmekle, dolu tren ve tıldarı zırhlı lcDaklar ilk defa o- 9 - .~len.akı Naoolyonun ta.. seri olan büytik Dinyeper 
Napolyon, imparatorken bile, ot.obüsleri unktan seyretmekle tarak bu ceıiıe ORrinde görül kin ettıği vol klAsik Rusva isti- 1 buradadır. Avnu>anm en 

çocuklaşır, oğiu ile beraber oy - iktifa edh•orlar. müftilr. Bu kızaklar çok hızlı ll yolu o1muıştur. Bu feiıirde bu üç elektrik mOvellidi 935. 
nardı. Oğlu iki üç yaşında iken. . ı::;oka1 lar<h y.4lnız b*s·1r1etc ~der Almanlar bu kızaklara wl üzerinde eski bir iet;bklmdt voltluk bir cereyan haaıl 
onun yanında, boylu boyunca ye bın .. nler var. Bisiklet artık yot. Rus kuli~leri şeklinde yaptlmış Bugün ~irçok demirvollarmm Beş senede yanılan bu bara) 
re uzanır, kü<;ük bir çocuk gibi, larPmarısr-ıtlnı~ om'!n~:_. Bul tanklarla mukabele et.mi""" ,... birlef.1l]leSı noktasından muhim_ tahrin edilm;ştir. • 
l)na sataşır, yahut oyuncaklarla ucr pazar &V&Ua• on.. J- ~ d. 
oynardı. ya ormanına yahut at )'ar1f]anna h~ardır. ır. . . 19 - Taşranroğ: Kit 

N yil •. n .•• e yil""'"- gldivnrl•• ... ,,_ 3 - Şlueelbru: 10 - 21 bazıran 1941 teJ>hesi: da Sovyet Jrıuvvetiert bu apol}on, alcajo ağacından, ~ Y;J & ... ,.. J- - a,_ 11 ""'·I b. 
muhtelif bllyükJU:kte ve renkte, dan hotlar.tlllıyanlar ıin~ya git .Almanlar bu QOic mühim mev- - 4 u a: Burası teerin ta- ırkac defa hücmn ettiler ı 
tahta parçalan yaptırmıştı. Bun me!. n.ak:;;ıdiyle saat ikiden ee- kıi h:ı!talardanberl Rusiara karşı arru.ıunda Almanların en çok i geri alamadılar. 
lar, bölilk, tabur, alay ve aireydl. kire kadar sinema kapraı önbcle müdafaa edi}rorla.r? Şehird ·i Jer)iyebtldikleri nokta olmuştu~ 20 Roetov: Sovvetlerlıı 
Onlan haJmm tizerıne sıralar, nöbet b~kliyorlar ve filmi ı&-e. Alman krtaları ~ıda ve mUhım.. Sonra Ruslar geri aldılar. manlard&n ilk~ aldıktan 
bunlarla harp pllnlan tanzim e.. meden yorgunluk dinlendirmek matlamu ancak tayyarelerle :ı- 12 - 1942 nisan hqnıda.Jri olarak töhret kuanınllbr. 
derdı. O, böyle cahşııicen, vanm lbere eve dönüyorlar. Şimdi P~· labilmektedirer. cephe: 21 - Kmm: Kmm harbi 
da yere uzanmış oğlu, bunları c. ris ıinmnalan üç ay .son~ b~r 4 - Lenfn«nd Lac:laKa gölll 13 - Pripet batak,klan: top muharebesidir. Almanlar 
yuncak sanır, "kide birde elini u- pazar gUnU için da.hı bütün bı- Vasrtaaiyle Rusya ile irtibat.mı Menalc iiRrine Uerllven Fonbok rada her 40 metreve bir 
zatır, kıtalan birbirine karışt~ Jetlerini satmış bulunmaktadır. temin etmektedir RUllar Le orduları eai cenahını bu baraka_ t.op yerleştirmiflerdir. 
nrdı. Naoolyon, bu en mühim lar. . . ningrada mühtımMt ıönderebiı: lara ~ya~arak 7 teııwnmda 22 - Sivastoool: En 
anlarda bi'e, oğluna kızıuıatı. Hiçbir yere gidemiyen P~~lı mek için I.adotta ~IQnUn Mensk e ~· Rus Ussüdllr. Ruslar burada 

• Madlen meydanından Repubh~ rı üzerinde çift hatlı bir =;:- 14 - Kıyef: Ruslar Buravı AlmauJara muvaffakıyetle 
Fransız kraJlannm c:ocukluk meydanına kadar sokakları arşı~ yolu vapl'Dl§)ardır bcııp.lttdclan vakit arkalarında kavemet etmektedir 

eğ encelerine temas etmltken. ai lıyor. f§in en garip tarafı Parıs · . kendilerinden sonra infiliık ede- 23 _ Katkaava: ·KaıDUlllJiaJl..IJ 
le hayatlarında.ki ze.,:'derine dair kahveleri pazıor günil mlşterileri 5 - Man!tal Rıte~ Fon Li_b cek 10.000 karatorpili bıraktılar. mi1daf!W!mı mareşal ·nııDOC'le.ı 
de-. b'rkaç llÖıZ söyliyelim. kabul etmiyor. Kahveciler bu o;ctutan J>u:ad~ 250 kılometrelık ~nyanm en büYiik sıılmağı da deruhte etmiştir. Petrol -
Fransız kral, prens ve prensses geçıci müşterilerin bir taat bı: oe~e Uttnnde hücum et. Kiyef~ir Burası Hırfstivan a.. nnı hava hilcuml&nna k 

leri, saraylarında, tavla ve ..tom- içerisinde kahvenin bir haftalık onşlerJlır. zizler'!ıun kemikleri bulunan ge. korumak ırnabadiyte eaastı 
bala oyunlarına fazla yer verir. kahve ve içki weikasmı bitire- 7 Sterya Rusaa • Riyevr - nl§ bır maJuıendir birler almmll*tr. Bu maba 
lerdi. BilhUB& 16 ncı Lui ile kra ceğinden ve bu suretle aaıl m41q· Viyazma. 15 - 1941 il<kinun bqmdaki va: rl balo barail 
Uçe MarJ Antuanet, bu oyunlar. terilerini kaybedeceklerinden kor Bu üc ,.... .. ,.ırııfekı Alman mO. cephe: ıeıf 8üraı f~ 
dan çok h~'anırlardl kuyorlar. dafap - .. n., kış SovJet 1 16 - Almanlar Din~ neft_ UU:... 


