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Dağıtnıa Biclik eıı 
işe başlıvor 

Vaz_ifelerini benimsemiyen ve 
ihmal eden birlik mensupları 

Sovyot ıuıkerlcrlno tanklar hakkında bilgi ve:'illyor. 

~et aAşam: ~ ........ ___________ ___ 

Ruzvelt - Çörçil 
-UIAkatı 

Şarll cepbeslade 

Almanlar 
10 milyon 

• nsan 

Sivastopolda Memurlar için kanunun verdiği cezaların 
Sokak iki misli ile cezalandırılacaklar 

muharebeleri BlrUkler taıımataameıı çıktı. Yeni 
. olugor ek_mek kartları kazalara datı•ııdl 

Hüseyin Cahid VALÇIN 
/ NGlLtz Dal},·ekili ile Birle

~ şik De\•letler CümhurreJsl 
~ lcanının \'~5ingt.ondald mü7.ıı· 

--0--

1 
Halk d~ğıtma hirlınt!eAri 4alimnl'" 

Ş b 1 Gd 
' 

naınesı dun resmi gazetede çıkmış_ 

kay bett•ı 1 8 r Dm 8 88~U!8!tır. Bu talimatnaınectc: birliklerin 
Amerikan tavvare. nasıl ,_.aıı~acaktarı.nı gosıeren mad. 

ı J J deler vardır. Talımatrıntne nlakn• 

1 - Temmuz ve nltustos ayına 

ait ekmek kartları kazalara tevzi 
olunmu~tur. Dağıtma kütük defter 
leri 25.6.1942 f;iinilne kadar Utm:ıİ 
edilmi~ olacak ve mczk(\r gı1nden 

l'*rt bUtUn mabafllin dikkatini 
~Yor \•e türlü üt.hminlere yol a.. 
cli\ı or. N eşredllen b~yannanıe 5im
le · h&ıde hi~bir noktayı ar:ıhat-

Rusların kaybı ·ıse 
1 
ıerl de i•Hrak ediyor dn~~;:r 1~::!~10:,rnı;~~~~uı ,.myeu 

Bulin, 23 (A.A.) - Askcrt xay. civar hir!IKler tarafından ıla~rtıla· 

4 5 · ı d na.klaroan hildirildiğine göre, Al• cnk olıın e'cmcJc kartlarının tevzii m 1 yon ur ~~n ~ılııları .Sivastopoldn son kıyı ve birliklerin calışmn ve mesuliye. 

(Devamı S lineüde) 

Lavaı 
btJcUnniyor. ' ıstıl~nmını da ztıpldmişlcrrlir. R1. ti hal&ında aşağıdaki tebliği ncr 

Din ıecelll DDtlıDD· 
da tirle dedi : 

l\Inttş:ıl Romcl 
lllr Amerikan gazetesi bu gö

t\l!lnc-ıerin gere4< siyasi ve gereı, 
~.i netfcderi Çlkscağmı mu. 
~ addetmektedir. Siyasi ne
;;-r harp bittikten sonra diln

--<>-- tnlanmız hiiliı rnukm·emct etmeğe retmişUr: 

Almanlar 24u00, Ruslar (De\'nmı 3 nncUı1e) İstanbul Vild)etinden: Hitler 15000 tank kaybettıler 
~-Yeni ba.5t.an in5dl işimle 1 Londra., 23 ( A.A.) - Bu sabah 
ı.~ ı tl Ask • Moekova. radyosu, Alman ve Rus 
llttı ....... ---.nl göst.ereee' r.. • ·· ~ kayıpJa.n hakimda şu ra.ka.m!arı 
ı...-"'"~n ne o1abl1eceğıoı ÖUf:!U-
~ hzete lnglllz Raşveltilinln Vermjştir: 
ıJ:;..~ ve Mısırda Amerikahlarm Alma.nlıı.rm doğu cephesinde, Ö· 
~-~ • u lü, yara.lı ve esir olarak ka.yıpln-

lcfiıı yardnnlarım l!ıtemcsı m nı n 10 rc":yondur. Rusların ise. 4 
ile ~ 51,_1uyor. Ruzvelt bu , 
>;... lngilh'4t. rin Pa&lfllrte k~ndil~- çuk milyondw-. -.,L fabl-• &ı Alm:ın Jmvıbmın 3 bU'"'" mil"'O· 
tıı. • .'~ ,, nı'"' yapmalannı i<ttlyor - nu a i.idür. J ıı....,. J 

~~! Bu hav&<Usin b:ıkiki bir hn-
•dls 0 •--•-•-- Ha111 malzemesi k.ayıp~an ise 
~ ın...,,...._ zh•ade akıllı bır 

d 1'"'-- " şöyledir: 
ı..L. e~ ..,..u-et olduğu zannedi-
~lir. Çünktl Ulbf.en sonra ıliin- Alm:ınhnn top kayıbl 30.500, 
İld ..... 111. aıaca.ğı ~kPJer etrafınıla Ruslar.m 22·000· 
... de,1et ndarnmrn dUsünoelerini Almruılıuın tnnk kayıbt 24.000, 
... .,. .. _ ~-'h UI" I~usl:ııl"ITl 15.000. 

"'-ll>Çe uu. a m "~·;m \'e dalıa 
~li bir h~le oktrı:\k maksadiy- <D~·arru 8 üncüde) 
~ tiklr teah ebnell'ri ıın knrlar 
tıthtJ l'lc harbi t:amnmıya. hizmet 
h '<'tk en i)"ı askeri 1~ı,blr~er 
t~klandn. dUşüııdUlderinl birblrle. 
ı::e blldlrmelcri de o derece 
U t'ictir. GoriinUse n:ıznrıın Şima.. 

Afr"'lt:MJa bir .Aınerllmn ynrdrnu
~- gerçekten ihtiyaç rnrdır. Şim. 

Ye kadar .,.öztlen ka.ç:nn.sm!\ hav
ttt Cdilcbi'~ bu ~a.rdmı lüzun;u 
llt lcaııar cid<li~ etle ıuı 'asdır ,.e Y:ır 
llıın ne kadar sür'etlc 'ulma gelir
~ soııra.cı:m tamir , , temrisı i'}ln 
~k zahmet ~kilecek bir !elli.ketin 
lıı ltadar çabuk on1ine g~ilınıŞ 0-

1', Vn.şincton mü'fık:ı.tı ile l\lı!'ır 
:tı~fost :ı~smtla !tlkı bJr b.'ığhhlt 
gdı:nıe'k y:ı.101ı bir Amerik1l11 gaı.c · 
~ıne inhisar etnıiyor. Tanınmıj 
b ır Anıerl!aı.n muharriri de ba5kn 
~ ı:tazet{'(le ÇörçJlln V:ışingt-0ua 
b erilta Cii:nhtır 1-aşkatımı ne pıır;:na olursa o;sun M·sırı müd:ı· 
il etmek lüzumunu ikna mau .. a
• i~ıe gitnılıJ olduğunu süııheden ,.., "' .. _,, 
•ı .,o,uyor. . 
lngi'iz n:tq·el\f.lioin fikrince Mı

~lt elden giderse mü•t.efikler Yn4 

ı.'ll Ve Ort:ıı:ıırktalil hntlıırnu ~uı)·
~lerier. MıSJn mUtfafıuı. etmek 
~.':Upa kıta.smi' .. -ı AlnumJıırn llr

"4Qan bir hucunı yapmnktan <laha 
111iüıimdir. • 
J\ınerfknn muharriri: "gelecek 

'~ne ve mUteaJ..1p seneler hep mlıt. 
~fiklerinılir. Fakat SÜ\ eyf} kıınnh 
lıtı !lene onlarm ttn.hna.lıclır.,, di
tor. 
Şimali Afrlkaılnkl u7Jyetin e

bernmiyetinin ha1.kile anlıışılclığı
ll~ r1elilet eden bu ynzıJnr mem· 
111111.ivet m-andırdı. Yalnız bu~üne 
~lar miıtt<"fil;.ler arn...,ınıla ~lı~ı
tın ~·ani bütün Ortasark ile l'nkın 
&•rkm emniYet nllınıl" buulnma ·ı
lltrı ehenmılretl h:ıkkmfla hlr te
'°c<ldüt hükfjm sünnii~ olmasını f ö~tennesi itibarivle b'r esef tev
ttl cttikfori de üfı,lir olunamaz. 
~rnek oluyor ki eğer müttefikler 
~rta \"e lTakınşarkm blitUn Jııu-p 
liıerini!e oyıuyacntrı rolü takdir 
1•ıısusundl\ ıınlıısm15 olsalardı l\lı
~ Ameri'<ıLtı yardnnı ~tar.ekti ,.~ 
'1ıı !'lon m:ığliıb'y~t oın•ıyııcaktı. 
lııgiliz adn.larm:ı Kanada \"e Birle· 

Amerikan 
par"imentosa 

1 okl)OlJU bom
balayacak 
olanLara 

Para mlkAlatı 
verilmesini 
kabul etti 

1'a§ingfon, 23 ( A.A.) - Amerika 
radyosu, Amerika purlllmcntosunun 
Tokyoyu lıonıbalııyncnk ilk Amerl• 
kahyn vcrıtınck iiıcre bir mükMat 
tesis ettiğini hildinncktediT. Orau 
nizamları nnıcılıincc Amerika ordu 
su ınensuplnrının p:ıra nıükfııfntı al: 
mıılnrı yasak l'dildiğindcn Tokyoyu 
boın.b:ılnynn Amerika hn,·a kuvvet. 
Ieri generalinin kendi ve adaınlnrı 
namına bu rtıükCırntı sigara paketlerı 
.şeklinde nlınnları icin bir nnlaşma 
yaptlmıştı'I'. 

f:İk <\mcr1k.ı ktJv\·etle.rinı YJlıp 
ho u boşun:ı. orncl:ı Mk.letmekten. 
se onl:ırdan şiıruıli Afrıka nıuha. 
rebelerlnde f~til:ı.dıe etmek belki 
de daha. ameli bir fayılll temin e
ılerdi. Jlele harp sahalarının en 
ehenımiyet.Ulorinden biri olan or. 
taşar~ta ızu~'lfken A vnıp:ı.ya bir 
ihraç lıaret<eti y:ıpmayı dli5linmek 
hüUın hüt\in kıymetini kaybeder. 
ı;ğcr ikinci bir "eplıeden fayda 
'arsa o deııhc $1mnli >..frikada za. 
ten nsılıms bulunuyordu. Burada 
tam bir mll\ aff:ıkıyet temin edile
rek tınlyanlar Şimali Afrikadan 
~ıkanhrsa ~kdeniztleld sdunhlı 
nziyet tamamen deiitir. Alman
fan Yunan ada.lanndan atmak ve 
Balkanlarda sıkııı.tınnak da im
kan dııh\Jine girebilirdi, Hu haki
katin ~ de o181l t'nmcıılılı~ı gör. 
mek giiç nn,,ılmıs clduiunu unut 
luracakta. 

Bomontt ve Belvl b"bcererlnde 
Almanyanın 
kazanmasını 

istiyorum 

Oentiraı o meli 
mareşalliOe 
ter il etti rdl Arlık biralar hal

ka iç·riliyormuş! 
Akri Mide bolımlılik yarın 

her tarafa kol .almıı 
bulunacaktır 

BeT/ln, 23 ( A.A.) - Hiller umu• 
mi karorgfılılıın su 1clsrnfı "ekmiş 
tir: Mnre.nl llommcl, kuıoaııdnnu~ 
Ye hnrbın ıılntesınde gostcrdı~ıniz 
,ah!!t meharcti V() kıtal mızın kah• 
ramanlı~m ne derece takdir etıJ. 
~imi göstermek uzere bugfindc:ı 
itibaren sizi marcşnllığu terfi ~ 
tim. 

Din yt:pılan on rlllerıe 45 gaz·ao 
'"dlte..le cezalan ırıldı Londra, 23 (A.A.) - Li.vll nut 

kunda şöyle dem~: 
Emniyet altıncı §'Ube m1!murları 

pazar gUnU Adalar, Boğaziçi, Yeni • 
kapr, ve Talcıim, Şl§11 scmUerlndeki 
gazinoları kontrol ctml'1er, lçJeHndc 

Bch-ü ve Bomonti gilıi meşhur ga_ 
zlnolar da olduğu halde 45 taneslnl 
muhtell! cezalara çarpmışlardır. 

Bomontl ve BelvU bahçesi 11~ diğer 
blr bahçede artık hlraıarın blriktlrll.. 
di!I, 16 gazninonun tarifeyi ytlkaek 

Gandi diyor ki : 
Mihverciler 
hindistanz 
parçalamak 
nigetindeai,. 

Gandi ve Azat Hind §elleri. 
ni toplantıya çağırddar 

Vişi, 23 ( A.A.) - Gandi ve 
Azad biitun llin'd şeflerini Varda_ 
da loplanmn~a d:ıvet etmişlerdir. 

l"aşfnglon, 2.'1 ( A.A.) - Gendi, 
mihverin dostluk tcznhiirlcrinc i
nıınmndığını bildlnniş ''c ınilı\"er. 

ciler Hindi tnnn hilıTi~ etini knımn'" 
dırmak d~il, Hindist-:ırıı pnrçıılıı 
mak niyetindedirler, dcnılş:ir. -

Gıındi, lngilizlerin Hiııdistan'dnn 
gitmeleri icnbeUiğinl fakat şlmtlili!c 
lıir Japon taarruzunu karşılamak 
için lllndislanda bulunmnl:ırı elzem 
ol<luğunu ilih e etmiştir. 

General 
Mihaıloviç 
kuvvetleri 
iki şehri 

muhasara etti 
--<r-

Karadağdaki iki müstahkem 
mevki ele tehdit ediliyor 

o· azw s üncüde) 

• 

yerlere asmadıkları, 2 gazinod& ma· 
salarda liste bulunmadığı, 10 tanesi. 
nln temizllğe riayet etmedlğt, 5 ga. 
zlnoda sıhhi muayeneleri yapılmamıı 
garsonlar çalıttıtı, S tanesinde taa • 
dlkll ıarlfed&n çok fada para alua· 
dığı, ı tan~nile de kalayaız tencere 
bu1undıığu görülmllf, B&hlp1erl yıl. 

dınm Cf"l,J\Ja.nna ça.rpılmı:ıtır. 

Kontroller devam edecektir. 

Jlaşington .. .. ' 
goruşme erı 

-Q--

Bir beyan na· 
me neşredildi 

-Q-- • 

Deniş ve ciddi ı,ıer 
g6rüşlldl 

Londra, 23 (A. A.) - İngiliz 
Başvekil Çörçilin aVşingtond"1 
yaptığ1 göröişmeler hakkında bu
gün müşt.er~ beynna.t neşredil -
miştir. 

Bunda deniliyor ki: 
"Amerika Cil."Dhurrcit>i Ruzvel t 

ve lnı:iliz Başva:rj]j Çörçil, yUksek 
umumi kumanda heyeti,' askeri de· 
ııiz, hava mUteh::....~ısta:n ile birlik· 
te cuma gilnü b(.ş.1ıyan mlluke
rcye devam ediyorlar. Göz önünde 
tutulan gaye kabil olrl uğu kadar 
yakın za.ma.n•lll miittefik!<>rin harp 
kudretini :ı.rtir.ma.k ve kabecterse 
y~.Mden m~avere He alman ted
lirleri gözden gcçimıt"ktlr. Mek
tuplcrla IU!.Hcdilınesi güç mesele
ler müşavereden S<mrn tekni:k mU
t<'lı~.sıslar ara.s!nda ha1ledilmiş -

''Almanyanm kazanmasını iaU • 
:rorwn. Çünlrü a.lı:si halde, BOJ.şc
vlklik yn.rm her tara.fa kol salmış 
bulWl!l.ca.ktır. 1918 de zaferdc.."l 
sonra Almany.ı ile bir u.zlqma 
berqı yapmadığırntta hata ettik 
BııgUn bu banşı yapmağı t~rübe 
etmeliyiz, Alm:ı~ya ile kat'i bir 
uzlaşma tem.eli bulmak için bilt.lln 
çarelcıimize !baş vurmalıyız Be
nim hükü~tte bulunma.ldıjmun 
içeride ve dışanda kimsenin gö- , 
2ilnden kaç:mıyan bir manB.81 var. 
er. Almanya Ve İtaJya Jle tek
rar her üd tara.fa itimat ve ~ni
~~t ve:recek normal mUn:ı.sebeUer 
kurmak hm.rmda.~·nn . ., 
Llvfı.I, Fr->...naız iş~..Ierinden, Fran 

sanm yeni Avrupa.da kendi mev
klini bulabihnesi için, Alma.nyaya 
gidip çalışmaalrmı ist~ndştir. 

KANADA 
Ru•yaya mümkün olan 

YGJ'dımı yapacak 

Mısır hududunda 
iki taraf 
kuvvet 

top yor 
-0--

• obra an zaphnda 
imanlar .araşüt
ü kıtalar kullandı 
Kn.Jılr.e, 23 (A.A.) - Mihver 

kuvvetler, henüz Solum - Kopuz
zo • Halfnya'ya ka~ı tnarnwı 
seı.-memişilr. 1.Wsnıa!ih Kopuzzo-

Ottava, 25 (A.A.) - Kanada blLf· ya ıs kilometre kadar yakla$!111Ş· 
veklll King bugün KMada parl&.nıen.. tır. Bu h~.ket düşmnnın yeni
tosunıia her çareye bq vurularak den tcnrrııza. geçeceğine delfl ~yı
Rusyaya mumkUn olan yardımın ya. Jıyor. 

pılacağuu söylemi§ tir, Berlln, 28 (A.A.) - As!teri kay 
Başvek1lln bu beyanatı Moskovada caklurdan öirenildiğinc r;ôre TC>b

harlclye koml.serllğine gönderilecek. 1 rukta esir ec1iltn 28 b n ki ilik 
Ur. (Dcumı 8 lin(•Ude} 

Belediye parasız 
plaj açacak 

Pazar gllal rıoryaya giden binlerce 
ki•I denize yaklaşamadan dönd .. 

tir.,, Bu aene sıcak.larm tevk&lAde faz. , ve çok rağbet görmU:;tU. Bu senenin 
Bu beya.ı:ıatI vt-:ren Cümhıırrejsi- la ve ırllrekll oluşu kartıaında beledi· Sicaklarmda m"ovcut plAjlar lb

0

Uyacı 
nin kfltibi demiştir ki: "Gayri rcs- ye halkın denla kıyılarından daha faz knl"Jllamaktıın çok uzak bulunmakta.. 
mi sözler ta.lımin<len ibarettir. Ve- la t.autadul iÇIJl tıazı tedbirler dU •

1 

dır. Pazar günü Filoryaya giden bin
si ve ciddi işler i.izerlnde görU~ilJ- ıUnmekteclir. tık tedbir cılaf'ak hal • !erce klşl denize yaklaşma lmkAnmı 
mUştUr. İleride ı.'.ibat rapo~ neşre. kın parum olarak denize glrebllece. bulamadan geri dönmilştür. Halbuki 
<1ile0f'ktir.,. tı aahll parçalarında basit bazı em· lstanbUl tarafında Kumlmpı, Yeni 

Vişl, 2S (A.A.) _ Bazı Lond· niyet tedbirleri alar&k. buralann hu. kapı ve Samatya kryılarmda bazı yer 
ra gazeteleri, Çö?'!:iU:n hemen Lond ,dutıandırılması ve hemen UA..nı mu. terde, Anadolu yakasından bir çok 
rnya dönüp pa.rlA:mentoda Libya vatık görülmektedir. Geçen seneler eahll parçalarından ve Boğazın bazı 
w..ağlıibiyetl hakkmds tia.hat ver- Haremle Salacak aruındak! sahil yerlerinde deruze girmek mümkün • 
mc&m istemektedirler. • parçasmda bunun tecı1Wlu1 y~ liUrr. 
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K ö 111 Ü r Cami harimindeki Arabistandann gele çq... ......... 
d~ar kıymetli. hediyeler L~ Memduh !'aşanın llon~~ıadakl yazı· 

MekQe ı M lklyede apar.,maaın tarllll
Tezek )erine kok • Burama lalae 
nası• geç !8f:nllr ·ı. Yeni lllmGr ııatıan 

Evkaf idareai Ba ~ ft a.ı.ra biti 

auıan ıstımı11ı - Geç yahu, 25 kuruş da para mı ? :-::;:!ı~-:.= 
ederek 111ıaca• v d 1 dir. ,.,_,.... - .., ......... 

m::': =.:.:.':'::. Kıvrll şu sokaga a şun an okutup ;. -:::-:.-:·~ !...:::;; 
Yazan: SABiH ALAÇAM 

l'&l'a J(SN Tl1rldbı sanat ~ah1r1Di gonumuzu gun edelim biraz 1 ~ deVl«Jed lllT- ,. 

/{ ONUMUZ, EtilJauh,D kô-
mUrlerl: Kokundan• Sömı

kokundan t.utunuz da krlble, tuve 
naua vanneaya kadar, hepsini in· 
celiyeceiim. Fakat, cv,ell Maarif 
taribhnizln m~bur slmasmdaa, 
Memduh P'§Mlan ~ğim. 
Eski deuin tJpik dellet adamla -
rından olan t.a zatın Sülıeymanlye. 
de'A ltoDağmı ge'Liyordum. Pap. 
DJD çabpna odasındaki 8001Üİ ~· • 
minenin ön oepbesinde !JU mllll'llı 
ok'Ddm:n: ''Ateş kenan kJf günü
nim fileundır.,, halbuki ben, ba. 
nu ••maııgnı kenan ilh..,, teklinde 
blllyordum. "at.eş" ile "mangal,, 
kelimeleri arosındakl farka dikkat 
ettim. ~m il"ftUn bilgisine na. 
zanm onmı bu bdar buit bir hu
amta hataya dü~I ızaıınet .. 
~.c, gülünç bir gaflet ohudu. 
Muıru ya ben yanllf bellemlttim, 
,.ııat da !:ÜJlma odMında, ..... 
galm yerini tıömlneye vonın pata, 
yeıtnde bir kelime oymıu J11P111111;r. 

Bea - geoen ıa,t.anbert devam 
edea odmt ve kömUr bahJ'Mmı g.1z 
önibıde tutank: "at"' sohbeti 
yas gttnibıön lilenndır." diyeaa. 
ğbn. Halk fiOn zamanlama, mah
rukat ibtlyaemı, ekseriyet ile kolr 
ve sömikok ile ka.J'ldamak isti
-yor. Bunun inJli olarak gerek o. 
danan gerek mn.ngal Jcömilrü -
nün yolduğunu, pahahhimı, Heri 
t.ürebilhiz. Fak:ıt, ll8d tkerinde 
danılmMı leabeden nokta 111c1ur: 
An'aııefeıim~ de~ O
tu sme öneesini '4)yle bir dlifil -
nelim: Edf'rimlzde, m fldcletli 
lo~lar& bile kocamn.n. koeo:unan 
pirinç ,.e batar msngallmm etn.
fmda öbek, öbek dlz:llir, N~ 
ııınnD"cbk. Jhtiyariann da Ntudır,,ı 
meshnrda. Ufak bir !Wemle, ldi
rük bir kap içindeki bira. ~ 
ates \'e btr battaniye ll'e ~ 
hamm,, yahut WJJtiytlk 'bey,, la 
tandır f:':tfas1Ja koyulmaları kl
nun, şubat \e msrt aylannm ~ 
rarı,;uı d.ekorJamıdandı • 

O tarihlerde, apartımon ~a
liinıUzdU. Beyoğlu secnünde tek 
tük yapılan. bu 1anı bimlar, pg.. 
mak ile sayıJa('.ak kadar u.dı. Hat. 
ta, h!ç unutmam. :f&§h bir ah'ba
hrm, halıa bir gttn şunlan lllyl~
mlşti: 

"- Ottfr sene evvel. "meld.~bi 
!lölkiye , d• oknrken, moeemrz Di. 
ran Kelel<van, bize apartnnanı ta.. 
rif ederdi! Hepimiz, aca:rip, a& 
de tnha.f evler '-:ırmJI.. diyerek o. 
JIO ~c!.,, 
~t progı:ammda a.partı -

man tarlf"ınbt bahmmuı, bagfln i
çin olor şey nıi! Rimdi bunu, de. 
ill, "Hektthl MUlklye,, deki, ilk 
okuldü:I çocuk bile daf9a J;llfer: 
Ha\'!llt §arilarmm değiptesi, ba
za-' • ~'an mmi ile hil uumdaki 
m<'~rl l ne lmdar geıilJletfyor. 

~: r ' ' nrz tstuıbaldald apartl
ı .. :ın .mn knlortrerlfllfnde IJir laf 
snewimlnde yıdol:dl kömiiT mikta· 
n 70.000 tondur. Uııt tü, dahuı 
\tn: 1'fahruknt ihtfysemı tezek ile 
brplıyaıı, birr.o'' ,ııa~et.lerimiz, 
1Ji~ 'kok fmlhnmn~ başle.
nt1'lar! 
İh~ niflbetılerhıfn ne kadar 

tefldl eden ve gerek tarlhl gereue Fabt 1905 
artmış olduğunu g0stemıek için mimari kıymetleri bulunan camUer, IM!'lleaİ _.,_.. 
birkaç rakam \ereceğim: 1914 - ---~• ... r " aatr binaların barL Raif B=h'M!n 9111111'eı*lllİ .m- - .......... be Reeep üL Jinnl 7edimıl stbdt, lapoDJa O. 
l.918 harbi lç.iade, Zc.guldlk .kö· ~_.a.., istimal edenler BQ ~ ~dddan :8eclllp Y..._. ı..... -.p Kore Ullı9l8da (IQtima ..,,.._ 
mör Ul'ZUIDda llltlllsal taıan •- mtaıde a'9tut:ıruad& ve duvarıar:ına malı •tm alanlar da bir e$ek ve knnbftnnlt ve ..,.ı.n doiı-ca cenalMmcJıa J"pdila • dals ... 
cak 3:50.000 ton lmit. Bu mlkt.&r bitiftk olarak muhtelif devirlerde UL bir lradmcb. Y..ı .\)tmcıl AsllJ9 IDtn.gtmsrtlp gltlndıtlerdl. Jte. laarebeıdnde ...,..,.._ g~ 
afmdi 2.000.000 tona çıkmlf am. mal neticesi olar&k lDf& olunaa blna. ceza hlkimlnln ksrpsmda dM 8IP Öbls baalarc1an bir lrmmm• fevkaJlde bir m~et mi ila
ma, Uıtiyac l hıe tamamea karplan lıe.r lstlmlO.k olun&rak yıkıl&C&ktır. 111ıçlu lndunmMtaydı. lııal'detl lıeldlat Servet Ölmlbıe zanmwJardır? l'evlar.lade muvafl .. 
mıyor. Bu busu itin, blJUk fe- Bu suretle bu tarih" sanat ya.digA.r. Bbinei ~ v~ y,........ ..tDut, JJir bumm ela~-. kıya aneak dillmandua u ıaınet-

"-~--L• larmın etratı tendi:ıııenml§ olacaktır. ---.. tıer Aı.t...--e a1arsk v- y-11 le, köttl -ı...1. feclaklrbk ve lılrlertmizl mJ8al olarak gW..--- Bllhasaa camilerin etrafmda yer a. ••e&1'i ev yılocıın,, olduğunu söyle- Hh ~ 11-
1 

•·- ..---, 
liriz. İstanbnl, 1unir l'o Ankara Jan bu nevi dilkkAnlar ekaeriyeUe pek IDıMine rağmen daha f:ula hamal- nBZa vemı~ Tabii kendi- ~s •-- ba fw1llan fazlulyle ka 
gazhant::nede ııl).000 toa kok hk ve kundura bo---•ığı He at· toine ile bdR •J'll't'binu bir Mllah pafmam aetlcesiude kuuuJnu.t 
,..kaftll' •• .,. 008 •~ ıda Jıa.. ~ ,.yıer olduğundan pla " JıaraP .,_,,,.. bir de .Reeep Öksüz bflir! • zaferiıerdh'. 
~· ,,.... .._ blr manzara aı-utmekte, mtısteclr • ra.,tliı bir ~ aale§ttıyoıda. 
rlçten ithal edllirmt,. Böylece, Za l!tlflt bir ır.....•etJ ~-- A-"'·-- EtnalııMdu bir '-ı 8'atema.. Tamamiyle tanrsız oluı, lttma-

lçrt de buna göre olmaktadır. man ~.,- ·~ ;,---· •-- T da .... k lly.·k ol•• bir "'de-•-..s!llr yani 65 lıi8 tanla .IDt ~- "-tıerlodekl nın çok zaman a-w-1.. ..aı..u gör- IDJlmc ve ophanedeld odalann:ı ··~ - m-
·- umaıı bu dWckıı.nl&r " ....., .,_ ı-- -*"-.-&... .._. __ -""ı- An- t.nrilıl,, bu L"'""ı·--&... t-Llı"lın" 1 _,. Ya §.uuuıT' odal '"m"''" bir taıam kim medJği ve hele l'ell!tinin hlhlhilttill 6.., ........ ...., __. ·-·~ ......... .._. ......... u ... J-

Vikıa ithal dunnq. Fakat, pa. arm uy""-- - -~ cak gece ...ırtt, .ıı;rtnde ~el maktadır. Ona göre Haslar .l•· 
eelere mekA.n olduğu da görlllmekte.. tJmsiyah gör\lıımesinln, ıaamamm balljl ~..... pcınla.rdan kuvvetlı' dex.&J ........ idi· 

hanelerin artan kapa'iltesı .. lOll ne demek oldulmna bf~- am arla yolda giderleıtra, 6• _,, .. 

bin ton Kanbük.lrolm. 50 bin ton ılirıiwkat bQ~~ bU lf için tabslsat den ileri geldiği bftıbeDiydi.. birka§ ak1J mmnır f.uabndaa (e\ ler; ıınyılan f.Okta, likia tuyınttlC· 
da Sömilrak Jlive edilerek. llatt.f., kcmulmuttur. nıt Sf olarak Şehzadd 25 yıı~mda çakı gibi bir kıptı de- riJmitler Ve °böyleee ~ aıılS§lluak ri düş\lktil. ~ bttylk gemi !llO 
·-- yıl p'---•a ftAA L!- ~- -w-•anm-ıa-ıı· ılcrn l~o de lıeatlz tenaİıedcn çdl-.,..,...... ' ·J-J """' .,... ..._. camisi barimlndeki dUkkAnlar istim. Ji'nruılısıydı. ,,_ "Ol nu. -'"-.:J 
elan fazla kömür clkarblmJI. Li- .. _._ - Nedir ı. itler Beeep Yıl- ıru,lardı ve tecrUbe görmü"f u.a- • 
ki • J&.k edilerek bu dflkkAnıar JJkıla · .uWıcl suçiu Recep Oksüz de pe- maz? lerdl Diğer gemiler he pek JO'" 

u, bq miktar da lbtiyaem kartı- oeırtır. Diğer camUeriıı etratmdakl rip.ıılıkta,n yana kentllo;inden ata- _ Kabı.hat v.--. (~-"--"·-- ğundular. 
lanınİ"t.anasmabaluklelfteg=" • binalar da teebtt olunmaktadD'. ğı kalmıyorda. Bu 41S ya.,ı~nda ·~vvy nmtlMl-, Halbuld ... el .,.. 

---.... beyim, belli 0 1ıaıu1-. o11-11 ... aapon onanması 111 
··-u..A ince bo'""'IU, yaınru .,umru '9flı, ""'"- ~ .. - ıl .u M ı.ıı. 1ıır.ua2 -L·•· ... Evvelki sene, nehr;.,._..e '70 bia ,,_ " mellıı.rı s.'\tahm, rehbı lılrakalıın! ~nın..., ese,. "'"" toama soaa· 

ton ko1' yalal~oış. ~ sene, Plrba~ 18bll yırtık Jdllot pantaloolu birisiydi. Dedi. knza zuhhsı o devrin 6m~' tufft 
y - Fakat bu da Berep y....,.. glhl iJi la • b' _......_._ to '"" 95 bin ton kok daflblmq. Fakat, b t b 1. ld rd - Per<i ne diye kabul ett.ID? ı:aı' JJ" g--~.1-: 4'160 il 

buhran vlne önlen---ı·ı Maliım. Hr 88 ıra.ı 1 bir it (!) salıibly idi: Gemile e Bir -'ılll'k+•- ttlm be im "lti07.e krun~rtl kendi DeVİlle ••• 
" ıı::u~ "ku:uı +.-:-a..ıı oldapml söy- - -=- ı ......- e y , 

kok yerine, 10 hin toa ela maden Ticat Veklleti tarafınrlan ılün vi" -~ ı - Hem ayıp, hem günah ıleg~ll mune ıe,ldl edef'ek 1ılr kıymet t.-
klSmUrtt ·r...._._ a- •-1ık lemltti. Çalumııt m.ıı •tm. a • ınJ• ~ıyoıdıı. 
~ .,.__.._, ·~ !ayete gönderilen bfr telgrafla pi• ktan 1 •-- -"knl Servt't.fn ' 

yfn ... kapatdamıunı".' Allkalılann ma suç 8 o .... .,... "' _ A"lık ı.-,.ım. Toplara gelint".e J--lum ....... ... " rince elkoyma ve nıülın~oat müd- -..-ıı_,_ ~ ---in hail ne "' .,._J, _.,._ 
)'aptlp lnee heeaplıanı. :aaıann ... _,...,.._ ... ~ r.11JC'ri Rusl:ıra göre herbah)e ell 
fieh........_ delta 15 W. ton •a.H- deli hitam hııldu~ınd:ın 16 haıi • kadar da ~ t.efld1 ediyomu. - T&Şfl'dm mah, ahrdın para. ı&z ~itzde yirmi yüksekti; ba ıtJ. 

Tandan Hihıırc:ı konnn nnrh üzerin. 5•..ı_. ..... _._,... __ -x._u, erimı"ıı nı. ı 
re lbti,..a ~Demek olQOr .. ._ ..__.._ ~ ' •• ını·Ja .Japonlar Raslann ate, ıneO· 
ld lst.anbulim bir lllıe"t'llmllk kö- de phinc alım satımı serbest hıra· diğeri nhst bir bayat ya,ryarak - Mal •:nhlbini ka.l:ıb:ılıkt.a ı.uy- ~ll'~ı·i dıpnsnıda manevralar ,--

--- 1 kılmı~ oldu~u bildirHmiştir. t'nseal kalmlaemtltl. Reoep Öksli7. bettlm. ı•arnk, dllpn:ın -""-leriae 1ıeclef 
mHr ..... .& • ., .. h tutan 120 h n ton. ınl"la -dal---. tabii bir tavır- - Kaybettinse poJj,. llarakoJu- '"- ... 
dar. DiP• bUyllr ~ PJHINC MUUTEKJHl.J::Rl •• ._. J- olnııık ihUmall olmadu, nJtat • 
besalıa bttılmus a.ltdlrde, ba ye. la otunnut, falm.t Servet Ök'füz, na da mı biimiyorsnn ! hat gülle yaitlırabOirlenD. iaıJCll 
kin 300 bin tona varmaktadır. Fiyat murakabe ıııcmurlıırı, ma. mabcablyetiıtden yerin dibine ba • - • • • • lnnn to,,ln.nnm tesiri de Baslf'l'll 

hail(' ili nkınndtı kllrtl)Rp pazar)aı• ta hJ<..-.-,.. n4rmJa - - SöyL.. L-•-fun D"...-1} 'ap'-ıllZ 
Han-..: -1Je.ketimlıııle - 1 l"C&8IDa ma .,.._Je ~ " "'" bu ı·-ı• ~ Ui&ti:I ' """ "" ~· Ü!h iıulU. ---, ı~ da ~.ı~ıkları kontroller neticesin_ ba.noı• --- e&.r.J· bekJenıe~c !1"' 

k1aruJnuı!t olan sınai te8illerln ha- ... ~- ---= &"" e•• e Hepsinden daha feDUı Rd ,,.. 
:ratl AıtiJ'l'elıln .,...._ ı. .. _ de muhlulif pirine rnuhtukirlerlnl bqlannıtt. - Bu beni lmncbrc'tı. Ben de rolleri Baltıktan geliyorlardı; b&t-

ıneyd ııu rıkıııı_ııı~nı-cl~r. Bunlardan INla1tlıaetl -.Ja. .ayır ve ata- ~yalan ona verdim. Kardetlnln ıtla Atl:ts o-an--u _..
0
_... 

t.vı.r llh 
7 

Wlı r•ıM ... ~- AK Kayllaan • tta~lıll. O. "" Alt- - .._._ --'- ..... klU ..... k ı~ine ~türdü. BJr kmmıaı onlara •J v..... ~- ,_... 
Jcalarmm:ın maldnel"1ne, t.,le~i .,.,. .,.,3 ... , ,..,,... vnıu ..,.ır ıı.- ~lrtHlle, Hincl denizini boyd:m bO~ "' met Ton er 1 ıu kuruşt:ın pırınc sa- d ..:1. teslim etli ve bs.na ı., ı· n ra 
alSndürebilmfık, lmnnla.miı l91ta muı: .~ ım 1'a gc.çmi~lerdi; A~. m caı'kını dO-tar'wn 'ı'·:>•anmışlardır. s tı 1 \t>rdi Do"nu··..+- m•murl k 1 ,,.. 
bnmek •e ----'"'-- --~-" 1- - eyyv sn ccynn ! < emlfti. · ;ıwc - ar ya ıı.ıı- la§nıı..,tı·, :ıyLvca deakde alllllf ~ · .__...... :r-..._ Ank:ırn C':ıcldcsinde Hilrnıet Dedf" <lı ~ 
"İD mtlyonlans tıonlak kömlir Ji.. 1 ı r 11 1 Okumn tahJdkat evrn!cın<lan · tı. Erler yorğundu; -iler 1ıa'1"' "' o'"ıı lmılnde bitis < c nn in n rı s ... 11 J1 d'y •--· .... ()k a-
umdır. Bu itibarla '-'- aksama. fj" anlaşıldığına göre, Reeep Yılmaz, - .. e ı et"ell!!ın ._.cep - lanmak ihtiyoerm tlddetle daıa .. 

qau kilosunu 440 kunıttaıl verdiği fıln Ü ., 
6m _..,._..~i 1..:.., tlUs bir s ıerenwl"de Raif B:ıb3e:ın adında " z · yorJardı. 'Cs1erinden bu kadir ... ., .... .,,,.,~ ~- ihtikAr s•W"n"'Ja yakalanmıştır. aç_ N a· · ı._yhn Bu h _.. 
ta8arruf IJe ha~et etn'9k ıere'lr. ~v " Anadolnhı bir tn<'ir mrafmtlan - e ıyCY!lll, ~ • m- r:akta nlma.larma mukabil l•v-
lkllr. MtttehMsı!lbnn fikrine na.- lular adliyeye "Yerileceklerdir. bamcıl diye ldra.l:ınm1~ ve sırtına zır.• irttrıı•mıa lrurbo.n gittim ben. gemileri kencll ltaleriııe pek ~ 
Rl'llD, Mraıt ve mftbft!!m lhti~ 248 Hrabk mantfatum eşyası yi.ik- O ~ s.·uıt 8 raddelerfndeydi. ıh; erler dlnJemnild; pmller ..... 
lar karşnmub kok kullanıldıtı tak- SaiAad mglalan karan lenmf.i. Tac-ir Ölldl", Recep Yıl- nu { en· ·~ni Tophanedeki kah- \'U~lıınmııtı. 
ciirdedir ki kömür buhranmm ön- temyiz etliyorlar mu arkada kilfesl ile almodan '·ede buldn. Donunla beraber Japon ~ 
ll"nmeAi bbı'ldlr. MNell, aparh- Anka!'adan haber veriıdl#fne gt!n, teıfer IJPll' IJPır demlıyarak ~ - Rcrep nr,tthf~ luwlnmıık Togo bu lııarpf'.e top atethıl • .., .. 
man blorifer1ertnl kok De •rtma'k .auikut hAdt9UID!le ylnnlfer _. derk.en, kar..-. ~ Ölmlz İllt.er misin? Dec1i. J"ell. ~lere tevcih etmek _. 
itlysdmt bir yana blraka'l'ak ma. hapee mahldlln olan P&...ıot • Xornt. ~ • - Kim para bnıımdE ,..._ez ltiall jJk ckfa tatbik etmit; ... 
cim kömlirtl yakmak, imn yeglne Iof verilen karan temyiz Jçlıı onar J1. - N~e Clttbtı1'8Un bu mal- be! dedim. Sal lttea babet l'f"'f frrk&ya ayırdıt'J do*"1DIUlyle ... 
çıkar yoludur. Bu ha9mıta teknik ra harcı yatuml§lardJr, lan he Reeep? Oyle deill mi ya beyim bu lls <lollallmMmı çevlrmit; mellttıll 
bir mahzur fla vuid değHtlir, Me. Ankara stıroea. dairesi lrararm - Nah ta bana. dar fla&t kahved4' pinekleyip au.. Y"fnmıttar. B8ytlk t.eplarm b8JO 
selenin lt&ttln klHfet.l kalorffer o· mutanaı Nbabı muclbeli mebıbd ba.. - Ne ftl' lçİade! ı ruaPrıısa.. 1ay1aett ba harpte anlqılınJI # 
cağını ve bacalan 8lk ilk t..emizl~- zırıamaırtadlr. - BOmem, amma, aiJr ıeyler _ Haydi gel benimle öyleyse J?eml Mil'~ IDldl&p olmut*"• 
nıckten ibarettir. Bu, bir yorgun- Diğer tal"lltt.an ıo ar aeneye malı.. plilla. dedi. Kalktık tramvay duralının ~ l).AFIJ 
laktnr ıımma ,onp da '11 mfthim k~m edUmlı olan AbdarraJunuıa - ~ ı-- afac:ık,·ın hama - kaJ'psmdaki tat'r~ı HamdlnJn diik- _______ , __ ~ 
klr lmP1ılamıılctsdtr: Ton 'ba,ma ffWeyrr. .. n, beatız haldarmdakt lrar&.. lık? klnma gittik. Recep oradan bir 
:s.5 Ura yerine l'7 lln vermek- " temyiz etmemftlerdir. Bunlarm - 25 hnıJ. kaç büyük p:lkct aldı. D O 1 U M 

Kömür fiyntlarma t.emas ctml!ll temyiz mUd~etlerl UcJer ctın llOlll'& ld... - 1'mıh 25 kuruş da para mı _ Banlan saf;a(oağız! Dedi. 
ilen, okuyac..IArnnna 1'11 aıaltımah hayet1enmektedir. ite! Ben 'korktum. 
ela v~Iim: Jllr mtkldf'ttenberf, Haydi im dlhneni su sokağm 1-
kömü?ihı pahahlsnacağt rhayct o- Zabıta ~emarlanna kapat ~ine. Tllyttp rrL'lt>llm. Zaten kıu; - Nereden buldun bunları? 

't!ı- Diye sordum. 
Jonuyortht. RııllhlytrtH makamlılr Zabıta memurJan için kışlık elblae glbıdtlr paruızbktan imnnnnn 'l(eV 
tarafından ba şayianın u.m bu- ve uputıar flmdtden bazrrlanaeak • riyor. 0ttnlbnttztı gün ede1tm bi- NiHAT ŞAZI 

Beden terbtyul - mDdtııeıt 
ruışrlyat mUdllrtl ft lJlaa s-teel .,.~ 
harrlrlerlnden 8affd GQ:rota lllt ıu· 
zı dünyaya gelmı,tlr. Yana:ra g90JI 

ve mMU.t GmOr 4119r, - .,.. ....... 
tebrik ederiz. lundağa kan olam~ yalanlandı. tır. ruedr. (Denmı 4 tincüde) 

BirteDJIDllsdaa ltihart'D, kömür :=::::::::::::::;::::=::::::::=:::::::=:=:=:=:=:::::::::::::::::::==:=::=:::::::::::::==:=:==::=:==::::::=:::::=::::::::::::::::::=::::=. 
tıatlıtJanna fa WeDet' ile '-flana-
eaktır: 

Kok..,_ 
S&nı"lıok ı.. 
ftvemn ton 
llafll t.oD1I 
Kırlble tAına 

!S.5 
!S.5 
ıo.ıs 
8.5 
8.IS 

,. .. 
,, 
" 

Mewwan ..,._. e1aemaı1Jtd 
kadar mm hUA ört.da euw ,_
c1esl ..... deler. o •1ıu eDlll 
vmumlyeee, ana hatluiyle, maJiUll 
".ur. Fakat lşbı lc)1lldl, biıbt '1-
ı.;ıyl lstbaa edenek, 1llltla d ... 

Emniyet müdDrleri arasında 
Yeni nallll n terlller rapıldı 

Ona kin, cı.- '11 bir Oll'e .._ 
ı...dJlm11.. lw ili ı..f da 
.. pndk ~Je ftl'dık: ..... 
dem1d hgllhJerln. .,... ilim••. 
oalan yal'8IJlll8k ba kadar ...ıu 
ve onlar da a.eden lılse .. ı.te
dfklednl .a~ ...,.. 
Iar, o halde Glllara llJ)e diy.-. 
ğlz: "A~ ld W., • 1Ji ... 
kDde msd ~ -- -geldlllnl bil~ llele Alıa8ll 

~ ..... 
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yanm mechJI .......... lfaWe "' 
lif ldmaebrle ba .... 9Mri11d8, 
AOlll'lıClıan, JllPbian ....... ıat 
ban .... lılr bie .... bt'tf• .. 

yaya 11:arp. Sis Almanyayı nnaltü-
..... ılım lıBdlrildijttne R&-e, l.natchvHkni,Ur. kak ld bizden dalla iyi tanıyor '"' 

•u4;.. ' :' Ntmdll yeniden ya- Emniyet umıım mooQrJOğü mun• anbyvnwıuz. O halde ommla, hiç 
pı'IBn -*D "N bıril li9tesi şöy)edir: vinliğine, millkiye müfettişlerinden olnM'fr;Sa bir müddet için, siz met-

Gahnı'fll> ~ miidürlöğüne Hayri 2 nci Mire reisliAine Devlet gul olullm.. srz nasıl ~tel"llellb ay
uımmn ıı:uWılOt 2 ncl dait"e reisı ŞCıra$ ıııu:ıvlnleriMllfllll Şevket, 3 le hareket fldlnfz, 11'! lstenenjz 
Adi Kmmı, Kalya emnJyet müdür. üncü daire reislıfıine 3 üncü şul>c yapınız. Biz ~iden hepsine ra
Hllilne mnam nı6tDrlmt m..,m tet• mlldurii .Alt:., 7 nci sınıf mfidürlü nyız ve her fl'.YYe lll1n"llfabt edl. 
kit u• ' İaeddla ,umum ite 4 übc(l şuıbe m6dtlrü Sa!Ahnc? 3·orm. Böyle hareli:~ eder!IK, ille; 
nlAIJlkwt 1 inci .nt emniyet nıü din, hasrn tBtl\lk mntehns.mlığına olnıaaa birbirimize kabahat bnlıı-

O -, ..... hesa..._, ba 
DOkW --.rl mtidGfaa ettlltm i
gia limdi pi81mnlıiE daJu7oram. 
Ba, 19deoe :bagUt.eıoey:e bilmedik. 
laini ~ ve dalla etranıea 
lliltbımek fD9atmı vennekle Jııal. 
saydı ~ IJ'I bir '1f11 olurdu. Fa· 
kat t.ecrftbe He \'&kit kaybedllt!eek 
zaman. değildi. Nazı .-\lmanya.ya 
ba saretle, bir daha tel&ft etmemi 
~ lmkin olml)"IUl ftstönlWder kap
tmn15 oluyorduk. lagotere, 171 ne 
t;ccler ''ermiycn tecrUbelert ti7.e _ 
rinde ozon dü~Uneelere basrede _ 
~i;,ti z:ı.manr silahfonmak tein ku'
Janamıyac"ktı. 

llada ..,_. •ı ı lf deilfikllkler 
•lm111ta. Sola memap parW~r, 
kendi llatehn ,.......-, iktidar 
mevldindlll _....,..._Ndı. 8 ve 1 
§Ulaa& 19M la DaladJ'elll, d8terlren 
yerini blP ..,. nalmiyoaer, dar 
göıtqll bir reallaa ~ a.h?Aki 
meflriireleltla kavvedııe mms •11-
kaı, 0 :bagllis mllleania vicdanı,, 
nd8a ~e'reek eealere •cak an
la..,;., ,.ırat ela Jtyüir 8kler 
diye Jmla1darmı tdoyacak hükil
metJere bıralnnşU. 

le teJicl etmlfllr. Batta bu ,&idi
~etler ~ iyi maltmat alan _.... 
fille._ .......... oldülur llalde-

Dava, gayet~ 
Habeflstan me11hııri ismi • .....
davadır. (Hiç Jtiphe yok ki taıiJI 
ona, sllriUdedlif Whet balmDJll
dan, <lalıa llyık llir iaiıııa baı.ol' 
tır.) Bu mıeaeıleye tmu da.ati• 
nteebm olaealmtd-. ....._ y.Jı
nrs zaruri teJmJhJerle auta.,_. 
Kim. 

dtiıı-- 3 imcli dain :re.tsi Neca= hukuk falcrı miidi.ırü Cavid, 5 in"İ • mavıs..,, 
12, Blt1Aalr müdürh1ğüne 7 nci şu. şube ınüdürJü uı•<' l\l:ıhtyn emniyet Bizmt lcendim, bu mevzu üze. 
hti~ Tnceddin, 4 iincn cini:-• mHtHiril Nnzmi, 7 nci şube mll'dfırl'l l'ind:! bir makale vn.,tlım. Bir ~lin 
r P llae umum nttidürlüı\: hashr- lfüne Rn~hrın kn,mnkı:ımı Hikmet, P~nlö\·~ bana d<"df ki (bek1<'2111-
kf.!aıl ~ Hatay emniyet müdür_ hukuk işleri mürli.ırlil;tfine hr.lı:lfTI 'mlyen ölUmUnden birkat ay e\'\'e1 
1- Eromnım müdOnı M. Ali, Haydar, Çonırn emnil et müdürlü• ıli. Penlllnnm ReMeUmhar elma 
Tal>m Smnsu.n emniyet mü.dürü Aline Trnkyıı umunıi mürettlş1lği !Oma " i defa rrunak Jm.hnı§tı. tl<ti
,.... ~ Adidnıi~ne AnJı:ıı- emniyet füş:n ir mıın' ini Zeketiya dar me,Hin<le olmıvlı~ zaman -
ra wmblıl: m6dfirltilfl t mci şube Kuş, Sunıı;un miidürlültüne Trnh. Jar bilC', flltri nUfnzlyle, ~ol parti 
ı ...... !lıbıl, tbfa emnlyd müdür.. zon müdftrft Hami, Aydın mpdürlii· letre mensup hükfımetler üzerinde 
liilllaa Cornm mndfinı İZ7:cdclin, ~ünP H!lfav ('mniycf mfidOrü İbra. btiytilc bir t~fr fen efmektevcD): 
emat,ıet vmum mt1diırlu{tü 3 ün<'ü lıirn, emnh cı t ıım n•iMıırlüaH 3 - E' .t, hruth~m'• Bmıkaltnı. 
ube 111ftdlh1Dtftn:? m hıılll irl:ırcler iıncü sın r r tı" t müdiirlülHiııe Liru ıla tn~=tir.1rr mec;•nı:yeti ken
ııbe mlkHlrlerinden Sülr.} ınnn, 4 l\011• ıı muıluru J iıli, 3 !iıırn sınıf, rlf p ...... ~ı ... rin" ~1 •t'1:ı•. Görsünler 

unei slalf -nlıyet m· du ıu·ıılll' nıO<liirlü iınr "' 1 n mi"ılıırn f;krcın I' 9J<alrm Ah1'nava l'r uğuışmak, 
rl l mtl rft Akyol lerfian !ayın edılmişlerc.lır. o kJ\d:ır bo~ bir Şeymiymiş.,, 

Bnnunlaberaber 1932 de, 1.ond 
rada, beni parlak ltel'meJcrle :wut
ınamıılardı ve "İngiliz ınWethılıı 
\•iedanı,, bir efsane deiildt. Bunan 
böyle oldnğuna, ttç sene sonra, 
1935 de olavlar isbnt ettL O za. 
man "lngl!i~ milletinin \ic<lıını,, 
nihayet dil{' geldi 'e birden bin 
btiWn dünyayı t:mll!tnn bir 11PSl1• 
konu~fu. 

Ne yazık ki o s,ıraııanııa F.ran-. 

Bu wdyet btlttln dünya için bir 
halle ohnu!}tnr. O dtlnJa .. henüz 
bunun tainamlyle farkında deif 1-
cllr. İstikbalin taıihçlkorl 20 nal 
~ Uzyıl makıulderatma bvnhılb 
bir itıtlkam.,t .,......_. elan bn 
yejlne fnı!ıafa ghtlen ~n111)1J 
caklar, tb:eorin~ eillerek onu ya
kmdM, Javık oldn!n cllkkatJe u-t. 
kik e<lec~kl.erdlr. B'zzat (ok ya
lnndan ta'Jdp etmeite lmkAn bal. 
duğum bu olaylara kitahrntm so .. 
llonda bütün bir hötüm aru-acağını 
• liODQJIOll böllm. 

llatulardadır ld l9IG de MUIO
llnl, )liDetler CemİJ.911 "7.a oJall 
Habe§istana t&:ull. gltıfde 9Çli9 
vmduia, bUJ1lk lılr taarrma b
sırı..at.ı.a ı.~ pek ~eo teli· 
§4 ~- 1lllt Jl'ıuwmn da iste
ıniye lst.emiye itf;lnılı eldii alY9" 
tiı aotahrla İtalJ'aıı bir ,...... 
Mk1'tmnıya ~lamq bir yancft9 
ıla Jşt !IUllı yoliyle hlletmek fçİlll 
tanssat tekliflerinde baluıunaY' 
·ıuna1 etmemltti., :ı, buraya katlar 
sıyui bir JDe9e1e maltlyetinık"''ll. 

(Dftuu .... ) 



~ lI \7..İRA~ - 1942 ' H 'A B E R ....: :a.&a.m Poetam 

11.Jilldba) so·N HABERLER 
ISnbJbj Ye .NepJ,rat MUdU.rü ....................................... İiİiJ 

hakkı tank us 
8-ııtdığı ?V: Valat Katba.&ııı 

ABONE ŞA.RTLAJU 

General Mihailof kuvvetleri 
iki şehri muhasara etti 

'l'llrk1ye Ecnebi Londra, 23 (.1.ıl.) - General 
.'.'ıf.ihailaviç'in gizli karargiilunc)an 
Londradaki Yll8'oslav mahfillerine 

3.00 • gelen haberlere göre, Sırplı '!"alan"' 

u.oo Kr. :n.oo Kr. 
'1.60 • H.00 ,,. 
t,00 • 
ı.eo • .11.00 • perverler ordusu ~fu.s.olininin Kara 

dağdaki. .~on iki müslall'kcm nokta~ 
sını tehdit clmekledir. 
İtalyan kuvvetleri sıkışık vaziyet• 

te bulunmakta ve yava) yavaş Çe_ 
~ , ...... 6 ••••••• • 0 •••••• tine ve Niksic dolaylarını çevrele
} flh...,. d ,., yen dağlara doğru sürühnektcdir. 
i fl...JI Un • !' t Sırplılar, Çetine yolu üzeri nele ı 
/E~U IJ-r • •'IJf:lt ,-oııarm ana bağıan1ı nokta.<;ı olan 
~ ~ • Podgoriçayı zaptehni;;lerdir. 

'~. • - Bosnada başlıca muva~ala ruerke-
..,,. • • • • • • • • • • • • • • • 

4 
• • zi olan Luka Banjı hemen tanıami:'/9 

Vaşlngtondakl 
PIÜIAkat 

tt Va,uıgtonda.n gelen haberlere gö • 
~ ltlltveıt ile Çörçil arasmdaltl gö.. 
~ ıı:eıcr bitmelt Uzeredir. Pek mU. 

trı 1 ~ ta.rarıa:- verildiği bLldirilmekt.e-
<~ ':rôrçıı ile Ruzvelt ikincl cepheye 
ı._ llııuıdıı. edecek olan generallerin 
~ıttı işı ıle de me~l olmuşlardır. 
:ı Ct'!lıe kum.mdnnlığınıı. ımpara. 

genelkurmay başkanı Slr Al • 
b 

' rg veye. Kanada. kıta.lan ku • 
lir ~nı M:e.k Na.kt<m tayın edilecek-

\ 
t.; lnı;t.:ında. zannedUdlğ!.ne göre 
~1lıtua. geçen bn.dis ıer neticesinde 
~ b' cephenin kurulmasına ait plAn.. 
'Ilı r deği§ikllk ye.pılacaktir. ı.rısı.. 
~Lllalın ve orşark haUarmın mü.. 
~ sı !Çin daha bUyük m,Urta.rda 
~"etler talı~i t edilecektir • 

\ Undan başka. Libya. hfı.diseleri i· . ~[ 
't cephenin kurulmasmr tacil ede.. 
}.ı~' r . .l:nguız ma.t1ruatı Libya.da. uğ. 

1 
llA llıuva.ftakiyetsi.zlilderiıı ve • 

tıı tluı gizlemeye hiçblr vcçhile te· 
' tlıı etınemekte, fakat ıstikbale 

ilLr enıntyetıe bo.kmaktadır. Dey. 
~l'e.<ı gazetesi dtyor ki: Sekizin 

r11u §efi a:kıllıcn hD.rcket et.ınlş • 
1'~ <Ulku· bUtUn zırhlı alaylarla. top 

'l'obrugun muhD.lazası için değil, 
f ~YIJ kanaıma giden yolun muha • 

llaı içın lUımdır. Tayrnlıı gazetesi 
~l'~Yh-dilcn bir muhD.rebe seferin 
}'' ıu dlJtı ~l manasına gelmez. Lib • 
nı~ 11harebeleri bunu isb:ıt eder. 1n. 
)()l ~rııı vazlfesı e[mdi M.rarra giden 
t~rlnde Romeli durdurmakta. 
~ ~1liz.ıerı.n ortaşark tebliği Kapuz.. 
o:ııı leBlnın taltrlbcn :a kilometre 

aıı garblııtllde Sidl Aziz civartn
bır dU ~~ ıııı .... _. şman ltoıu ile temas temill 

~ l11J.J. bildirmektedir. Diğer ta.raf· 
"' talyan tebllğt de ııu malQma.tı 
;ıııektedir: 
;bruk b6J.gcslnin lımallnl ve te . 
eıunesıni tnmamlıyun mihver kı. 

t tı Litıy.ı ile Mı ır arasuıdakl hu. 
lstık.ımatınde Y nı hatlar ın,,.ııl 
1 -;ı .. 

C•tie mesgu!dUrler, 1' ~ 
0 b:ukta aıınan gnn!metıer ncı.k -
1 kısaca. yapılo.n ilk tah.ıninJ.er • 
: blrke.ç ytız top, blrkaı: ytız mo • 
•\l la§ıt. yUZ kadar tank, bUyük 

11 >nıı.nc, yiyecek ve benzin depolan 
1~<lığı anla.§ılmaktadır. 
•.ı binden fazlıı. esir alındığı ve 
ınıarın arasında ın,evkı kumandam 
• ılt~er beş generalin bulunduğu 

it CdlJmektedlr. 
it;JYterfn dentzcilllt muham.ti Llb. 
'-dakı vaziyeti •nc"lerlikten sonra 

Or ki: 
~ l'obrukun elden ı; tmesi dikkati 

ha Uzenno ,.,•kivor. Şiı:ııdlye ka· 
~ ~ . b 

birçok knhramanlık gösteren u 
bi 118tahkern ada. ıılmdl daha. mttnfertl 
~r \'tıı:iyette kaalcak ve ta~e gUçle. 
~e1t11r. Bununla beraber Malta ha
~·oıu ile bir dereceye ltadn.r tak • 

} \'e 18.fie edile bllece ktir. tngiliZ 
~1Yesıntn nasıı bir zihniyetle ha • 

et ettigini bilenler lcnp ettiği. za.. 
~ıı. llılhver1nl bUtUn gayretlerine 
~en l't1altnnın iht!yaçlarının de • 

~~en t~min cdilcce., nden ~Uphe e. 
belnezıer. Mıhver için Malta za),f 
r 

.ı~ llokta olarak ı.nlmaktadır. Malta 
'"llrliye kadar mlh\•erc 594 tayyare· 
~ l"ıttl olmuştur. Bu:ıla.r (\danın tay_ 
~eıcri ve hava btıt eyalnrı tarafın. 
~· d!lı:;Uruımn,tUr. üsleri Maltada 
r •atı emllerin 'e tayyarelerin bir 

batırdığına iti _ 1" •• ·hver geınlsı 
<\L e illle bilir.,. 
ller11.ntıen blldlri'en bır habere gö • 

~~ 
de general Remel Hltl"l' tarafın_ 

ilan ınareşaJli~e terfi ettirilmiştir. 

lt{jSVAYA YAr..DJM: 

Elöyterin Tahnıntlıın 11.lrp verdiği 
'ıııaıchna ta göre yUzlcrce bomba uça.. 
tt, binlerce top vo y:ığmlarla iptidai 
llıadde, !randan geçerek Karadeniz, 
~heaine gitmiştir. Amerikad&n ge· 
ilıUerJe ve montajı yapılmış olarak. 
takat pervanesiz ve ko.natsız gelmek. 
lecıır. ·Montajın bu ltısını d& bttuıce 
.\tnei."\kalı tayyareciler. tayyarelerin 
ecruıxııerlni yaptıktan sonra bunla. 

"ı Sovyet 1ayyarecUerine teslinı et. 
lııekte, cı.ıar da şimale doğru uç • 
lıla:;tado", Kamyonlarm montajı. A • 

le çevrilmiş gibidir. 
Sloven:rada. 15,000 Sırplı, eyalet 

merkezi olan. Ljublijanııyı muhasara 
etmektedirler. 

Denizaşırı 
bareketler için 

Kanadada mecburi askerlik 
hükümleri kondu 

. Ottava, 23 (A.A..) - Bahriye na· 
zın :Makd<ma1d e.nt olarak lüzum go _ 
rtııdüğü takdirde deniz a§U'ı hareket 
ıere iştirak için ınecburt askerllk hU... 
kftin}erlnin tatbik edileceğini Kanada 
parıA.mentasuna bildirmiştir. 

ııı:ebu.s\arm bir ha!ta süren mUza • 
kereleri 8Ir3.'imda aza.dan biri mec· 
bul'1 asker:ollk hükUmlerinin d:n.l.z ..: 
!111'1 hareketlere tatbikine lümm kel. 
mıyacağmm ihtltnaı dahtlinde bulun. 
duğwıu ıııöylemlştlr. 

Şark cephesinde zayiat 
(Ba~ tarafı 1 nclde) 

Almanların uçak kayxbr 20.000, 
RUBJıa.rm 9. 000 dir. 

Kmlord.un.un srhhlye böltıklerf 
iyi teşkil t>dildiğtnden ~l:anan
la11n yüzd~ yetmi,.cd geri dönmüş.. 
tiir. Alnı:m.ya.da ise ancak yü:zde 
kırkı geri. dönebilmiştir. 

Va'}Ongton 23 (A.A.) - Ameri
ka hava n9.Z1'1rlığı, Almanyamn har 
bin ~la.ngıcmda.nberi bir mUyon 
ölü Vemı.iş ve 2.35<l.OOO yaralı ·kay 
detnıiş alduğunu ıbil.dmn.eilc.tedir. 

Bu 2.350.000 yımıimm 1.500.000 
ni bütün ömüı-lıeı".ı.n.ce ısakıa.t kala
cak tanda yara almı~lardır. 

Halbuki. geçeaı lıaırpte Almanya 
nm :hlSıa.tıcs ka.yibx 1:700.000 .da 

merikahlar tara.fmda.n Bura. körfe
zi civarındaki atölyelerde ya.pılma.k.. 
tadır. Sovyet §otörterı, bunlan va • 
gonlarla. Kafkas da.ğJa.ruıa kadar gö
türilyoriar. Oradan itibaren kamyoo.. 
ıar dağ yolla.ruıdan gidiyor. 

Amerikan gelleraıı Vheeler, irırk. 
ta. ve tranda müteaddit ab6Iyeler Te 

yedek parça depolan tesis etmiştir, 
İngill.z mUhendlslerl İran demiryolu 

!i&bekesını Tiflls • Batum • Moskova 
hattına. t>ağlıyacak olan Tahran Ue 
Tebriz arasında.ki yolu taınamle.mak.. 
ta.dırlar . .A.ınerikalılar Basray uzkça 
ptr meı;afede kumsal ve bataklık bir 
bölgede ya;ıtıldan limanın lnşa.&tmı 

bitlrmeğe çalJŞLYOrlar. 

SlVASTOPOLDA VAZİYET: 
A.lman orduları: ba.şkumandanııtı. 

nın bir tebliğinde kaydedildiği.ne gö. 
re, denJz tczgA.hları arazlslnde yapı • 
la.n şiddetli sokak mulıı\rebeleri SL 
vıuıtopoı mahalle.sini evleri teker te~ 
ker zaptetme ksuretfle düşmanm e • 
llnden aıınışlardrr • 

Bir Alnı.an tllmenine mensup mllt· 
rezeler dUşınam bozguna uğratarak 
şer...ın m.a.ıuııeıcrlnden gec;mek sure. 
tile körtcze kadar ııerlcmlşlerdlr, Ya 
pılan hücuı:n eanıuırnda Al.manle.rm 
geride bıralctxkları bir Bolşevik mut.. 
rezesi taarruz cephesinin gerisinde 
ımşs.tıfarak yok' edilmiştir. 

Alınan topçusu dUşman mevzileri. 
ne ve kalelerine karşı mücadeleye 
devam ederek hava batacyaıannm 
,.e ağır piyade sllt\htarı:ıuu yardımı 
ile bir çok istlhklmları tahrip etınJ.ş

tir. 
Muhasara cephenin cenup kesimin. 

de Romen kıt.alan sırtlarda zapte • 
dilen mevzilere ıcarşı yapılan muka. 
bil taarruzların geri pUskUrtmtış • 
lerdir. Rom~nıer bundan sonra taa.r. 
ruza ge!;;erek dUşmanJn mUdıı!aa ter. 
ti.batmm içine daha çok sokulmağa. 
ve islllıkA.mıar çemberinde yeni bir 
gedik açmağe. muvaffak oımuşlar .. 
drr. Bu hal taarruza muvatfaktyetle 
d~vam için istenilen şarUarı teın.i.Q 
etmiştir. 

Alman muharebe gruptan taar
ruzun cenup ka.na.dmda kuvvetle tah 
kiDl edilmiş olan sırtlardaki mevzie. 
lere doğru tlerleml.şlerdlr, Bu hareket 
ıerde topçuları taratmdan destek • 
ıerunişlerdlr. Birkaç kaleyi zapteden 
Alman kıtaları strtlann topesine 
varmışlar çe orada hAklm bir nokta.. 
yı ele geçirm.işlertilr. Bu taarruz da 

inkişaf etmektedir. '-

Hopkins 
deai ki: 

italya bir 
balon gibi 
sönecektir 

---<>-

llClttellkler bir 
değil, bir kaç cepbe 

açacalıtır 
Nevyork, 2S {A.A.). - ÖdUOıç ur. 

.aıe ve kira idaresi. baş'kan.ı 

H.opklıt.s diln gece bir nutuk söyle • 
llllştlr: Hopld.ns nutkunda. demi§tir 
k!: Birleşik milletler Hitlere ktı.l"§t 

lcabedeme, ikinci, üçllncll, hattA. dör. 
düncü cephe açarak taarruzda bUIU.. 
nacaklardrr. Alman şehirleri tahrip 
edilecek, ltaıya Hk glddetll h1lcum ne. 
ticesinde bir balon gibl sönecektir. 
Britanya, faik kuvvetlere karp harp 
edlyw. Biz Br!ta.nyaya fazl&slle borç 
Juyuz. Bunu Memek niyetnıdeytz. 

İD:g'.Jiz başvekili tngillereye döner. 
ken askeri kudretimiz hak'kmda em.. 
niyet göttıreoektir. ÇörçU. buraya bir 
1§ için gelmi§tir. O da harbin taarnı· 
zı etraıtejiBlni kararlaştırmaktır. Bu 
yapı:Iıyor. 

Manşveşimal 
denizinde 

ınglllZ devriyeleri 
genıı faaliyette 

balan dalar 
-<>--ı 

Bir Alman devriye gemisi 
ile birçok torpil atıcı botlar 

hasara uğrahldı 

Londra, 23 (A.A.) - İngiltere 
AmiraJlik Daircsl tebliği: 

Son üç gıeoe 'T.arfmd::ı. devıiyele
rlınıiz bilhassa Ma.nş im.nalı ile şi· 
mal denizin.de faaliyet göstermiş
krdir. 

Cuma sabalıı flk saat.leme biT 
İng:i.ilz devriyesi, müsellAh bir ba
lıJrçr gemisi:Yle altr torpil a.tıCI h'l.İ.• 

cumbot refakatinde bulunan iki 
düşman ma.lreme gemisinden mü -
rekkep w kafileye taarruz ctnrlş
tir. 

Malzeme gemilerinin en biiytlği.i 
torpillenmiş ve hücumbotlar .top 
ateşi ile isabetler a.lnuşlaz-dır. Bir 
İngiliz ikıyı muba!a?:S. gemisi kay. 
bed:ilm.işiıir. 

Cumartesi ekşamı: kiyI !hafif kuv 
vetlerimi:z Alımmlal"J!a şiddetli bir 
ça:vpışm.a yapın:ışla:rdır. Bu ara.
da 150 t.oa:ııihtt.o tufarmda. bir Al
man devriye gemisıl alevleır için.de 
bıra;Jrtlmış ve !>İ!' çdk torpil a t1Ct 
düşrruın. hüC'llmbotlar da. muıhte· 
mel olarak isabetlere ıığramışlar
dır. İngilizlerin !hasar ve kayıp. 
lan yoktur. 

P8.Z:'l.I' akşamı Polonyalı müret
tebat idaresindeki hafif gemileri
mizden biri a.ltr Alın.a.'1 hücumbota 
taarruz etmiş, bunları dağıtmış ve 
top ateşiyle bun.lan ha.cıa.ra uğ. 
ratmıştrr. Polonyahla:r hiç1'ir za... 
ylat venmemfolerdir. 

Bir Japon clenizaltuı 

Amerikanın 
dola kıyısında 
Bir §ehri topa tuttu 

v.aşlngtoıı, 28 ( A.A.) - Bir J a • 
pon denlzaltiımım birleşik Amerika 
doğu loyisı §Chirlerinden blrinl topa 
tuttuğu resmen bildirilmektedir. Bu. 
na dair oıa.rak .neşredilen tebliğ bir. 
kaçgUn evvel Kanada kiyıl.a.rmı to. 
pa tutan düşman denlzalt.ııa.rmdan 
biri ta.rafmdan yapıimış dmasmm 
muhtemel olduğUnu na.ve etmektedl~. 
Hasar eheınmiyetsizdir. 

Fransamn Ankara sefiri 
geliyor 

Vi~ 28 (A. A.) - Fransanm 
yeni .Ankara sefiri, M. Gaston 
Bergery V~idcn Ank:ıraya müte
vecc:ihen hareket etmiştir. 

Finlandiyada e'l: ve şeker 
miktarı azaltılıyor 

Vişi 23 (A.A.) - Önümüzdeki 
t•y, F.diya.da gıda maddeleri 
dağrtmımda. eksilme olacaktır. Ek
mek m.ikta.n değif)miyecek fa.kat 
et ve şeker mikta"rları aza.ltrla -
ı:aktır. 

Sivastopolda 
(Baş tarafı 1 neide) 

calışan düşman kuvvetlerini Yoke
derek Severnaia koyunun şimalini 
de temidemişler'ctir. 

Londra, 23 (A.A.) - En son Mo~
kon tebliği, SivaS'to,IXllda ~iddetlI 
çarpışmalar oLcluğunu söylemekte• 
dir. Hnrkof kesiminıde ilerlemekte 
olan düşmanla caTPı.şılmış ve onlo 
ra ağır zayiat vcrdiriYmi~tlr. Ih; 
kesiaııde Ruslar bir mes:kun' mahal· 
li işgal eıtmiş.leııdir. Almanlar 200 
ölü vennişlerdir. 

Dün gece Mos.kova radyosu, llnr. 
kofta Almanların bir hücum için 
200 tank kullandıklarını fakat ga~· 
retlerin boşa çıOrtığını ve 100 den 
fazla tanJnn tahrip edildiğini bil 
dirmelrtedir. • 
AMERiKAN TAYYARELERiNiN 

YARDTMl 
l'a§inglon, 23 (A,A.) - Buracla 

ifşa edildiğine göre, Liberalor ti
pinde 4 motörlü Anıeridrnn uçaidnrı 
SivastopoJ ımihiaftıasına jııtrrak et-
mekted!r. · 

24 TÜMEN HÜCUM EDiYOR 
Londra, 23 ( A.A.) - Sivastopol 

kesiminde fa.aliyetıte bulunan Al• 
man kuvvetlerinin 24 tümenden 
mürekkep olduğu burada tahmin 
edilmektedir. 

SOKAK lIUHAREBELERI 
OLUYOR 

Vişi, 23 ( A.A.J - Sivastopolcla 
sokak muharebeleri cereyan etmek 
tedir. Kalenin _,imttlinde Almauıa; 
yeniden ilerlemişlerıd'Jr. Ça~a· 
tarın şiddeti en Yl1~ek {lereceye 
vannış bulunuyor. 

Moskova, 23 (A.A.) - Siva.sto
poldaki d•:ıru-mun h!Jen ve daha 
aonını. da 112hametini muıha.fa:ıa. zo
nmda. !kra.lmaSIU\ rağxnen, Ruslar, 
§elui ellerin.de bulunmnk fu:nidiyle 
b-ıraıkımş değillerdir. 

K!ıleye denizyolu ile takviye kı
tala.rı, yiyecek ma.dd'ıeleri ve mi\
iıimn:e.t getirilımekte<lir. 

Mo.skova, 28 (A.A.) - Sovyet gt1ee 

yarısı ek tebliği; pazar günü Sovyet 
pllotıarınm cephenin muhtelif kesim 
lerinde 20 Alman tankı, asker, mal • 
zeme, m1lhl:mmat ytlklU 100 lka.myonu 
ta.hrl.p ettl'klerini veya hasar& uğrat.. 
tıktarmı ve on bataryayı susturduk· 
Jarnu bildirmektedir. 

M'Crkez cephesinin birçok nokta • 
larmda dllşma.n ta.arruzlan pUakUr • 
tWmUş ve takriben dört dUşma.n bö. 
IUftl yok ed.llm.lşttr, 

Harko.t eephestnin bir kesiminde 
Sovyet kuvvetleri., harp sa.hasında 
200 ölü bıraakn Alman piyadesillin 
taarruzıarnu defetmişlerdlr. 

Tebliğ eki, Novisad Yugoslav §elı· 
ri sa.'kinlerinden aralarında bir çok 
kadm ve çocuk bulun.an binlercesi _ 
nin kurşuna dizildiklerini ve köylüle. 
rin elinde bulunan yiyecek maddele. 
tinin. müsaderesi ısuretile açlık yU ~ 

Zlhıden ölüme ms,hldlm edildiklerini 
tıtve etmektedir. 

Maltaya hava 
akınları 

Malta, 23 .(A.A}. - Resmt tebliğ: 
Son 24 .saat zarfında l\tnltn üze

rinde üç düşman avcıst tahrip olun
muş ve başka düşman uçnklart hn• 
sara uğrahlmıştı'I'. 

Dün gece düşman hava fn!.lliyeti, 
birçok ha.l!tnlardanberi ilk ctefa olıı_ 
ra.k daha geniş ölçüde yapılmış

tır. Gece yarısındım evvel orta bil. 
yüklükte bir teşkil hava alanları ci• 
varma bombalar atmışsa da fazla 
has;ır yapa.mamıştır. 

Pazartesi snıbahı ilk saatleN.le, bu_ 
na benzer başka bir teşkil tekrar 
bombalar savurnıuştur. Işı"k1ar gece 
birçok düşman bomba uçaklarını 
aydınlnıtmışlardır. Uçaksavar hafif 
bataryaları düşmana mütemadiye"l 
ateş açmıştır. 

Sivil halktan bir kişi ölmüş ve 
birkaç tehlikeli yaralı ol<luğıı görül· 
müştiir. Dün düşman hava fan.fö•e
li pek az clmuştur. 

İngilizlerin ve Rusların lranı 
talan ettikleri haberi tekzip 

ediliyor 
Lond.ra, 28 (A.A.) - İran ma

liye mızın M.ahmut, İngiliz ve Rus 
Iarın 1mını taılan ettiklerine daiT 
dolaşan şayialan resmen tekzip 
et.mişti!r. 

Maliye n-azrr:r, İngiltere ve Rus
ya bize durmadan mal gönder -
mekterurl~, demiştir. 
Alüıiyen aclalarınclaki 

harekatta 
Vaşington, 23 (A.A.) - AlUsiyen 

adalarında sis hareklta engel ol • 
maktadır . 
Şimdiye kadar bu bölgede Ja.pon. 

ıar, 4 kruvazör, 5 torpido muhribi, 
1 topçeker ve lki taşıt kaybetım~ • 
lerdlr. 

~u NUTMA:f I N 1 Z----..... ........... ·--·-·-·· ............. __._. .... 

iKi UÇURUM ARASINDAN 
GEÇEN SAGLAM YOL 

Bir lokma, bir hırka •. bu mutlak bir kanaatin sem. 
bolüdür· Bi1'çokları, /tu mutlak kanaati bir meziyet te ... 
liikki eclerl~r. Bilmezler ki bunu meziye! sayanlar on do 
kuzunca asrın adamıdır. 29 uncu aArdu. y'CJ§ıyan bir a... 
dam, hergün bir derece daha yükselmeyi ve yükselt
meyi kendisi. için bir vazife olarak telakki eder. 

Elinize geçenle iktifa ederek na&ibinizin önüne bir 
duvar çekmeyiniz, miskinliğe yaklQ§trsınız. Fakat haya 
ie kapılarak mümkün olmıyam da istemeyiniz. Bedbaht 
olursunuz. 

Bu iki uçrınım ortcmndan geçen sağlam bir yol oar. 
dır. Bunu araşhrınız ve bana bulunuz. 

Belediye talimatına 
• 

uymıyan gazıno 

ve müesseseler 
Babsatnameıerı 

&iıaarak 
kapatılacak 

Pazar gtınll, belediye rel.A muavini 
Lflttl Ak&Oy ile belediye mtıfettişleri, 
Kodağ Fenerba.hçe, Caddebostanı, 

Su&dlye, Bostancı ve .Adalardaki beJı.. 
çe ve gazinoları tefti§ etınlşlerdir. 

Bu müeısseselerin ba.zılarm.da tarı. 
te bultınmadığt, bir k.ı.smmm tarlte • 
den !az.la ücret aldığı, .sıbh1 kaidele
re riayet etmediği görUlerek hakla. 
rmda zabıt tutulmU1J, 10 mU.eımese 

sahibine yıldırım cezası velilmi§Ur. 
Belediye bütün kaza. kaymakam • 

larma bir tamim göndererek beledL 
ye kahunlarma. riayet etıniyen bu gi· 
bi yerlerin rohsatnamelerlnln derhal 
alinmasmı blldirmi§tir. 

Hala çöktü 
Bir kadm enkaz 

anmda kaldı 
Elmadağmda. 45 numarada otu • 

ran :M:ımta.!a kızı Bedriye adında bir 
kıı.dm dün ev1erinin ha.JAsma. g1rı:nl.ş 
fakat pek köhne ola.n hali. yıkıta.rak 
enkaz altmda kalIIU§tır. 

Bedriye, feryadına. yetişenler tara. 
fmdr.n ağtr yaralı olarak kurtarıl • 
mış baygın bir halde Beyoğlu hasta. 
nesine kald.ırılmıştir. 

---o----
Mısır hududunda 

Dağıtma Birl~kleri 
ışe başhyor 

(Baş tarafı 1 ncılae)'. 
itibaren J.ıirlik ülare ibeyeti ~ 
defterleriyle birlikte !kaza ia~e .... 
lerin müracaat ederfk icm:'ılıle ta.. 
bit edilen mi:ktar ve nc\·i le ~ 
teslim alarak hirlik azalarına d-ııs 
tacaklardır. 

2 - Temın ve ağustos ayına .U 
.larrtlar verilirken mayıs • Haziran 
ayına a.it ,koçanlar birliklerce eeri 
:ılınacaktır. Geri alıntın bu k.oçuı

Jar bilalure kaza ~e fefliklerlne 
inde edilecek.tir. 

3 - Ağır işçiler. halk dağı.l:ma 

birliklerinin vazifelerine ait tali
matnıımc~e gösıtsriliıp 18.6.194.2 
günkü gn:ıetelerde intişar eden ri"' 
li.iyet tCbliğinde almaları l:ıvsiye· e. 
dilen mdh1lupları hirlikleruıe mfioo 
racaat ederek biran evve-l alınalı. 

dırlar. Aksi takdirde .Lıı hu.su.c;taki 
gecikmelerden hiçbir idari makam 
mes'ul de;!ildir. 

4 - Biliımum resmi dairelerle 
fabrika ve mües.sesat halk dağıtma 
birlikkrinın te<>ekkülüne ait :karar
name He nm«tokil bit"er birlik ol • 
dokları Lkabul edilen leyli okuı., 
hastahane, çocuk yuvası. :h:rpisbane 
gibi teşekküller bazırlıyacaldarı 
bor<liroları n1bayel 28,6.1942 güoü
ne .kadar ikmal edip 1alirnatname.. 
de 11österilen mercilere gönderere'k: 
kartlnf'inı ~lim nlmnhdırlar. Bu 
hususta -vaki gecikmelerden m~e
vellit mes'uliyet alll'kalı dıW.re -.~ 

mücss~elere aittir. 
5 - Bazı ikazalarla lıi·rlik Jdaı:-e 

heyetlerine inıtih:ıp oltm:ın Azaların 
bu işi benimscmiyerek 

0

li"lca')'t kal" 
dı1darı görülmektedir. Türk Ceza 
Kanununun 279 uncu madd~i~ 
Devletin \•eyn viHıyet ;:ve nahiye Te 

k.ar,yelerin nnareti attında bolu,. 
nan bir hizmette maaşlı veya ma• 
Qşsız daimi veya muvakkat Ta:ı:ir~ 

(~ tara.fı 1 nclde) görenleri mooıur a'dddm~ 
Bnta.nya. kuvctlt-ri !ngili~erde-n, ~mn . Korumna Kanununun 64 fin.. 
Ce<nubi Afr.\kalllardsn Hintlileı- - eii maddesi ise kendilerine :verilerr 
den mürekkeptir. vazife ,.c snl:ihiycilerl ilırıtal :Ye mi-

Londra, 13 (A.A.) - Li.byada istimıil etmek suretiyle suç iş!iyPD• ' 
düşmı:snm MJsuo hududuna. yakıaş- ler hakkında Türk Ce:r.a Kano.b'te 
tığına dair şimdiye kadar hic:bir diğer hmınlnrda muayyen G18a ee
h.E. ber :ılmmaımştır. zaların iki kat olarak hükmomna.. 

To'brukun .za.ptmda Almanlar cağını, ve bu ıkanuna göre teni U
paraşütçü kuvvetler kullanmışhr- ıunan memur ve müsta:hdem!erio 
dır. - btı kanunun 1athiki dolayısiyle .iş. 

Vişi, 23 (A.A.) - :MISll" budu- Jeclikleri suçlardan dolaya. ~ 
du bötgesi"l'ltle her iki tarafh kuv-· da yapılaca:k ccuıl takiplerde me .. 
vetl~ topTru:nakla meşguldür. murin muhakematınn. dair lumaa 
21 tNCl AUIA:S ZIRHLI TCl\U.!.- lıiikümlcri tatbik olunmıy~ 

~1 HUDUTTA İLERLiYOlt la<;rfh ehrnl'.ktedir. 
Kahire, 23 (A.A.) _ Pazartesi Bu vıııiycte göre birJik idare 

akşamı n.eşredfü·n tebliğin, seyyar hcyellerirıin işliyccekleri sııçlanfıı« 
iruvvctlerimi:zle bir düşman kolu· mütevellit t:lkib:ııt resen m\ı-dtleiU
ntın Kapozııo kaıl,esinin ri.mal bat:- l'lıumUikçe yap1lacaktır. 
~mda J 5 kilometre mesafede b'l- İdare lıey4ti !ızalıırııuın G.:ıir vn. 
!"Unan iniş alam e:ivarmda. Sidi lan borcu ofara'k ü~lenmiş 002-rı" 
Aıizöe ça.rpL~ınalıı.r yaptığını bil- dnkları Çu v::ızifel~i fena ınetice. 
dirmesme rağmen bu ı-.ava.ş her iki ler tevlit edebilecek hareketı.ı.ı.ııı-n 
taraf>n kuvvetli devriyeleri ara- imtina ederek ynp:maları tavsı"Y 
smda ya.pılınr~ ve ka.t'i hiçbir ne- ve lehli~ olunur. 
tice vermomiştir. ----ı>-----

Şimdiye kadar te:>id edılmi.yen Bava deftlştl 
lıa~erler ~ü.~~ • dün. hu?uda Bırkaç gWıden.bert hUküm sUren 
dogru ı.erledigını, Sırenai.lden 00ın, Jda dan sonra. dUn .,.e& 
M d - ' •1 - l 1 c.uCU sıca I' " 
.d T"U:. togruk lcl_eıı:ımı.egehc evalm e-k ha\'B. değişmiştir. Bu sabah termo il 

en LilŞJ o armıızr rrp:ı :ım<ı. ? 3 H k 
· · ··t "ler _,,,_.11.-.. b'I metre gölgede-_ derece ICi. ava & 
ıcın para.şu ÇU =~J.UJ.H 1. lh''IJU 1 - ' 
d'·rmel ~~1.:- p ··t .. 1 • k pa1t olmakla. beraber hentıı: ya.ğmur 

ı tl.Ç'lr.ı.ı:, 3-"1?su cu.enn pe 
az ba.~rrbı.r elde ettikıoi sanılr- yağnıamış.ttr. 
yor. 21 inci Alm:ı.n zırhlı tümeni ----ı>-----
de kf'za htıdut istikamet111,le Her- K-0ngreye davet 
]emektedir. Hıı.ll9 genrlik kulübü bnekanJığm • 

Dl!gı:n3.I1Dl Tohruğun za.ptmr is· 
tis~ · ed-ebilıınesi için en a;ı; 15 
Atin geçmeı:1 1-3.zım F:elecektir, 
Şimdilik, M:rsırın <l.cğrutbn doğru
ya tehdide maruz c:-Jduğu söylene-
mez. 

dnn: 
Kulübün ı;P>nelll' kongresi 27.6.9-1% 

cumarteıd günü altş.a.mı saııt 21 de 
Haliç Fı>ncrl C.H.P. blnasırıdakl kon. 
lerllJl!I sıılıınunda. aktedlleceğlnde.n 

blltfın azaJann teşrlnerl rlCA olonor, 

İstanbul Küçük Sıhhat Memurları 
Müdürlüğünaen: 

1.fektebimlzde münhal olan <(50) lira. Ucretll bir kltlplik ~ tmtf. 
ban.la bir memur e.lmacaktn·. En aşağı orta mektep mezunu talipldllil 
şeraiti w imtihan gUnünti anlamak üzere 2~942 tarıhlne kadar nıe~ 
tep idaresine müro.caatıan il&n olunur. (6790) 



!r Vell Nimet: 

F _..... ..... ye Hazretler" 1 
y f Nl m iısul fasııl.)e, mt'rdmek, nohut ve hakla Ciyatlannın 

k ·, t c ıılmcsi, :h aU.ın yuzünü güldürdü. Jicle fıyatların 

" nı ıı.ıtu lnı ma 1 urar 'erilme ı, iki katlı hir 6evınç uyandırdı. 
Demek olu~ urki, urııJ' bnklı.>al m:ıddclrri ,ö.> le eşnafın keyfine 

" tıtm \ ..: , nohudu, mcrcinıc~i, b:ıl,Ia.> ı, yüksek fiyntlnrln 
ı m • 17., JJ 1 f o;ul eyi, ekmekten ronro, bu halkın velınimelı 

ı J n hu mub rcli sıda maddesını kır a, elli.>c.>cmi.>cceğiz, hük(ı

n lın k9y•1u~u İtLomi fıvrt ol ın 2-' kuruştan lılnız fazln.>n 
al:ır l . 

l' ul,}ı:, p.1Uıcaıı ıhldır. 1 'csı olmnz? Çorbası, pi.>nzı, pil:ıkisi 
c.ı:meı.ı , '.'\" lın i, elli <; , cnizlisl, pa tırm:ılısı, say sa.> nbildi~ın 
k d r. ilde, pılhl,ı karı tırıiı 1 ı :1eni1irse, lent..-tine, tadına doyum 
ol Ve. Soıır:ı, uru l.ıı;ııl} cnfo mcv imi .>ol.tur, ) ıızdıı yenir, kışta 
.> rn . H m e ın h ırcı, hem fıkarn dostudur, 

ı :ı , çoı lı. 1111 :..• pnr, d>meğini doğrar, karnını doyurur. 
ıı ı irir, SU,} unu lılr:ız Cnzl.ı kor. lcncereııin başına ı:::eçcr, atıır 

- .ışıgı. l\ı~ gunu, kırmızı l>fberini fnzlnca scıı>iştirir, lıöylece, içi 
s ınır. 

'l ıı ınler de l>0l ) a~lo, bol etle, bol malzeme ile pfşir•rler. Ynh
ııaıne okknl. ıca soğı:ııı d<.ığrarlaı-, rıHükisine µ.'llate o;, hıwuç ıkarış. 
tırıı l ır. 

· l'urkc SQmunfa fasul)c .çorbasını 'er, otcsınc l,ı.ırışnıa! O zn• 
man ateşe &alclınr,, özu bir <lar,bunesel ıkadar meŞhurdur. 

1 rmcnı 'atandol!;lamnız da kunı fasulyc)c hn~,hrlar, adet•ı 
tapauor. Bir fa ul.>c .>nlınJsi, lıir tııhak ııılnki, onlnnn ındinclc 

kııymaklı bakla\'ad:ın, Jıa111nıgöıbcğinden llahıı kı;),ııcllidir- .lL'l.tııı 
bulun )erueklcrdcn .•. 

'funrı nratnııısın ! 

F'.asul.> c de> ince, üstndım Ahmet Rıısimln bir fıkrasını hatır 
ladıın. O, blı fıkra.> ı, geçen uınumt sııv.ışta, iaşe he) clınm kurul: 
d~ sınılıırda yıızmı~lı. nu ffijzel yazıyı aşolfıya nn!.lertlyorıım: 

"Arkadttşrun meu tabağındaki Jıaşlama fcuulyeye ::iyade. 
ıiulc daldroını oormesl urerlne 

- Pıya:ı ::eulrm mıdır? 
Ma:ivi uatl kabiltndt.n, (JÖ:lt!rini sü:erek tebeısüml•• 
- Jul sırl.e, bol ya{j, bol sofianla, .. Bayılmnıl 
- lalmisı =' 
- Oııa rc-çt!l derler, btfl}ılırıml 
- Ezmes111e? 
- .'ıus irim e:ildi. Ona da bayılırım/ 
- Pıllil.is;ne• 

- Hele lımon da olursa; pek bayılırım/ 
Rı aralrk lezglih önıwden garson kof(lrak gelir. Yandaki 

masada olırrnp yarım saalterıberi birini bekler gibi tlııran nur 
lr a ıuir lıallı l>iri11in yii:ıinc su urper, Adanıcai]ı:, bir daki/\u 
sonra cı ıl:r, ke.ncli~ine oelir olbl olunca: 

- lierı ıı'e b<mılırun ama,böyle nçlfklan? 
ı:ı eıl ila lıa~bo!a verirler, l•(J111/ırını diynıi: 
- l11i J.i el 11enıt'klainden, lıwııuT i~lcriııdcıı açmamısı:. 

Yol. c ~eri/ bir <1111ur nçılnnıa:dıl-.. 

Andınr fJrkntln mematı be.na 
ı . .4.Ennı 

R A R F. P. - Aks::ı.m PoMa~ ·-

( liaSt.'\mfı 2 ııclıl e) 
Sana ne, nereden buldu~ 

tr::~:: :::::mı ~r;;i~~F:~t 
ı:;ene geri dönmıek hte,>inr.e de: 

- lC:ız Jınrdcsbnle annem Anı
l.ti tanılan gcl<li: Bıına bınılnrı lıc
diye getirdi. Uıldn ben ne .> :ıpa. 
ynn, bu kad::ır seyi. Snbıc:ığı:r~ 

Deili. 
Aldılr, k:ırde§imin eline ~otür

dük. Sen·et e\'de o'".<tu. Pa.ket.Li?
rin bir lru::mmı ev su.hib ne brrnk
fık. Sonra l:: ıı ~öz Niyazi diye bf
rjsj nırdır. Oı ~ ~iilip bir loı.mmı 
sattık. 1~ !ir:ıyı dl\ ollloğu gibl 
nocclıe \erdim. Dunli~te birlmç 
p~ket lmlmı tı elimizde. Yolda 
memurlar ÇC\ ir<liler. Recep ıne
nıurl-ın "Örünce ot· gibi rırlııdı, 

1 

!.:açtı. O wmnıı 't-0ngnyıı lıa.,t.ığnnı 
anla. lan. 

- Deme!c sC"O bu co;ynhınn ~ 
l:nmı olduğunu bilnıiyorclun. 

1 
- Tabji i: cy'm, Arnl> tandıın 

hediye gelmiş. 
J:eis lcptı deli'ltıınh mı g(isff' -

1 
rerek: 

- Sunun kı~nfetinc kık bir defo. 
Bunda. bö~·le 250 Urnhk eşyo. he
uiye grJeceJ• hal görüyor lllU5Un? 

\ 'aldcsi Iıcmo;ire'>i tıö~le hediye ge
tirecek dcrc<"ede olsalar bu hnldc 
nıi ~mer bu adam T 

- Dii~ünemedim b~im. 
- Amm:ı, b:ıl: ne güzel yalan 

kı\'ırm:ısınr diişUniiyorscn. 

• Bundan sonru. sorguyn. çekilen 
Sen·ct, kıı.rdeşi Recebi hiçbir za
man görmecliğini, n.kşam iileri rot; 
murl r dükkaıııruı. gelince 'ıık'a
dan haberdar olcluğunu, JınrdeGi -
nin edne haberi ~okken bir:lmç 11:ı. 

liet. lıtl'alffillG olıluı'llJlU Ö !rencli1:;rfni 
söylec.11. 

Azime de: 
- noo ~.almmıı; m::ı.1 o.tın al

ııııun. Knbııl etmi)'Orum bunu. Dı
ye çntkm c;:atlim l\onustu. Ben bıı 
e!1Yl\Yl Kuş"ÖZ Niy:ıı.iden rın.nımla 
aldım. Ne bilirdim lursidılr olcltı
i;'Unu .. 

Jki Il«cP de mc,kuftu. Ji'nkat 
herhnlde hapi h~nede n?:lılila.n 
üerstP.n cıl!ı<"ak, muhakf'ln"!~rl hl ~ 
meclen t.nııt:\'f> e<lilmJ~cceklerin· 
hildlJdcrl için tııhJiye tnlebinde 
trolnnuvorlardı. T cti<"eclc mahke
me s:ılıitlerin ç~f!rılm smn k":rar 
,·ererek muha" .... ~cvi hasluı bir 
:.;Unr bıM'..ktı. 

ı KÜÇÜi\ HABERLER 

Bugünkü harpte kıymet 
Kazanan büyük bir amit 

(G , lw:l11 lılrtncl •-dll.-ı 

LLAR 
~ J'f!W'NJeld411db ~ 
IJye~. sönderecek 
ttcuf ........ ,.. ..... olmı;.a ~ 

bnlml paruD D~), 

• ~ rl ~· ... ' •-:. • • ' ' • 

-Eolenme teklillt!ri: 

ısu•ın sıtratejlk vazlJetl 
veyş kanalı detu, Sben 

, 1 k ir ehemmı1et allnı•tır 

,,. Yae zı. boy ı.gı, kilo M, ~ 
ıneree lyt huylu, bir m gilzekıC 
çfndirelılleoek: klMJar kpzenıua. d 

1klm9e8lz, ağır saııaJi işlerinde ~ 
§Sil bir getıÇ, ~U. UYfial pe1' 
l!lpOrlınm, yalııuzhğt 19tWen 16-~ 
larınd& (küçük bir evi olan tcrcl!J 
clllir). bir bayanla evlenme!< le 
ted.lr. {D.Q. %375) remz.loo mUr 

Harp, '.)er ı.Iej1.istirdikçe, hu usile 
llünya çapında uzruup genlı ledlk -
ı:e, nakliyat i_slcri ehenuniyetinj 
ıırtırmakta.tl ır. 

Japonyo., bugün, Çine gönılcrj 
len )nrclmı Je,-:ızınu ·le '"asıta 
olan Birnııınyndııki tandalay yo. 
lunu kcst.iği bahlc, bu muva.ffakı 
yetten tıı.nuunhle memnun bulun 
~tuyor. O, bir t.nrfntnn da, 'l'ibcd 
dağ ırtla.mu takip f'derek Arsama 
giden yolu <la. l•e ın.ek iizcre nııh
mo üzerine yürüyor. 

l\Uh\'er hava. kuV'\ etleri, her 
gün, birru: (]aha siddetle, Malta 
cdnsma hiicum e<liyor. Sebebi: 
hııly:ı ile l~ibya nmsmclı!ki na."tl
hynt yolunu ele g.eçinne".ti i t.erae 
&iılir. 

İngft171er, Japonların Hind Ok 
~'an osuna t eeaviizl<:-ri.ni önleme!• 
mecburi~ etinde bulundoğunu ıoöy
li~·ettk, Madngaskarn askr.r çıka
rıyor. 

Kutup da.iresinin şimalinde, 
tnyyare 'e donıınnı:ılnr ç:u·pır:ı.> or; 
im, Rn yanın -.inul U <;Ü bulunan 
l\fnnnıınska giılen ılenlz yo!:ı lm\·
gasıdır. 

Göril~ onız ld, arz küre inin her 
t.nrafınclo, bir yol boğust1Ul$1. ı.~r.: 
hlmisi, elden knçınn:ı.mıya., kamı ı 
ele geÇinniye 4'ahsı~·or • 

SÜVEl'Ş BERZAHI TEKRAR 
1TİBA.RA J\A \'UŞTl.I 

!undan istifade ederek KAhircye 
:;ötiırüyorlıı.r. 

DAGlT}lA MERKEZİ 

Anglo - Saksonlar, hangi yoklan 
giderlerse gitsinler, Mısır, oDIU' 
isin, birinci derecede •·Mmnıiyet
te bir merh1'1edir. );lııur, gerek 
Libya. cephesine, gerek J\cı~üı., 
Musul, Abadan \'e Be.n~r - Şa
ınır ııetrol mmtaka.larma gönd<'ri
len lmn·et \"e maJTewenin cb~ıt -
ma merkezidir. 

M ır, bu ilıtiyaçlan. deıniryol -
lan '"e yollan ile tatmin ediyor. 

:\fısır demiryolları, an<'ak, Lük
'-or '"e KııdUs h!ltlarmın hirlestlk
lerf fer olan 1'.il delta mda. tekn-· 
~lif ediyor. 

STRA l'E.J tK YOJ.I,AR 

aı. _ 11 

lı arıyanltU 
• ıs yqında, orta mektebin 

cU ııınrfnııı. kadar okumuıı bir '.1'(ll 
kızı, resmi veya hUBU81 mUe&SC.seıe 
çalışmak lstemc.ktedir. (S.H. 16) 
zlne müracaat. . 

• 17 y8.§mde.. orlamektep :oıe% 
bira:r. daktilo bilen bir bayan, ~ 
bir müMsesede ça~me.k tste!l'L 
dlr. (Mutlu} rcmzme mUraca~t 

A.lJumu: 
AfatUla remldert ~ -~ 

kU yuecılartmttnı ll&llllanaa P'°". 
~ktllplan lc1areh&Demizdeıı (~ 
tan b• rtc) her&ilD ab&Jlıau öl~ 
"64lar ve ... t 11 den .oara alau" 
lan. 

lı ır yol scb~kesi, demiryolan- (B.L.M.C.) (S.T. Yalnız) (liUI~ 
1 ılnn ılaha. miikemmeldir. Ru yol- CH. 450) (F. K.) (Ş. 0, 

1 lar, hep yakın zam.anlamı mah- tLnttl) {Scvd) (Candan) (Ş.ll· 
't.ulüdür, 1'"il köylü ü, az zaman e\'- (Mehtap) (H. öıuıal) (!L~ 
\ele liatlar, deve ini knm)ona ter- • (Ş.F.) (N.N.J (B.T. 43) o-ı. __ .. "' 
ıih ctme'i•t~ydi. (HUsnQ 18) (Gün 40) (Yede!<~· 
Ge~en Jıirııtı-, yapılmı)a. ba')lı - el) (E.L.l <Tekcan) (R.H. l) (~ 

)·an t kendaiye ile Selliım Kahi- (T.H.R Z.) tE. Ural) (A.M.) tŞ· • 
re i!e 1'11L'>f.İı1 arasm<laki yollara (S.28.B) (E.0) ( {, Nur 889) {S.; 
devanı edilmidl Bu ~·ollar. 1918 (B.V) (H.B. 88) (Yardım) (t2. S.;., 

) (.ı:·~ <.eııesJnde,m'!tnık l.almı~h. itnlyan (T.A.S.) E.N.S.) {S.T. YalnJZ ,ı 
tehclit!i, ım ınn gözünü açtı. Bu (GUleryUzl (Candan) '(B.T~ 
ur<'tle, 1956 o;enesinrle 1n~iltcre (V. Ö) (Nuran) (A.T.A.) ( at? 

ile akdettiği moahedeyo uy-.ıl'Bk (23.D.) (Sevim) (Adliyeci) -CJI. 
lıirçok selkülceY§ yolları y&pmıya (B.B.G.) o(Şen) (18 Temiz ~ 

iri. u. 
Mısır, dün~·a yliz\ınile, mcnıle!<et .... ı • 

;er '\·e milletlernrası mıin:ıkale 'e Şimdi, t ke.ndcriye ile MerSK - iiur. ltaty:ınlD.1', bunun eh~ı-
mm la yollıırı ciheiinclcn, Sü - Matruh arıı!'>m<laki )Ol, 0 kadar yçtini anladıktan itin, bo tıf 
veys kanalı sebclıi~·le pek mıılıim nıfikemmelrliı· ki, Sih e~ ş kanalın- tahrip etmek mııl,!.adiyle, 28 11~<· 
1 . lı d \" l li 1 ılan, I..ih~:ı c;öllcıinde-1<i ist!hkiın- toc 10 .. 0 ı!", ı'lk defa olıırııl• · ııryer n~ıyorc;cınr ~nrııa ~ .... 
Uzak rkı, birbiri~ bıı.~lıyan en lara, yinn' clort :tatf~ e;iıll?~blll- ~arelerine bomb.'Llsttılar • 
lu a yol, buradan :;eı;1~·oNlo. Şim- >or. çO • ı 
ı i · Mı ır, K:ı.bı'reden ih !!'"' korfe- I. FETJIEDıLD l! sc, lısır, • Ü\e:ı;s Kanalı ıle ,,~ ııl• 

dej~il Sü\c)'" J~rrr.nhmın strnlujik tinde buhın:ı.n Kn\ç Ye l{•ısc;. re kıı. Bütün bu yollar, en yeni ~;'' 
'a:ı:heti doJn)ı i~ le elıemmiyeti- ( •. ır ıhı bir J ol ynpmıııtır. tl~iinr.u lere göre y:ıpılclı. nunlıırJJl 11• 
nl muhnfnz:ı ı-tm ktcclir. lıir yol <ln, Sil tlzerindcld Keneh'i mdo.. ha.ttA hal ~nlnrm, Sirt <,hıı1 

ln!tiltere<len, Ub a ceph "''!'le tngil - ' 1 ır petrol lcuyulnrm n :-ahili b<ıyun<:~ uınnan oıe·i~I 
1 h 1 bulunduğu Hnr~n.da m~\·kiine raıı- ""'ft'bo J,1·ıtara""""-" .··oJund,, "' f?e en arp mn zl'mrsiyle 'iit.Jii rn.u • ....... ·' o."' 

il t k Al d i ı1 tl•tr.ıe!•ted:r . .Cu suretle, llıır~aclıı. lııli cu.·-:.ıeri usuld .. n d... jc;il• r.em er, a.r ı ·, i en z en ,,·r.- '" " 
...:b'diri Il _,. İki mi~hİm yoJ b!l§I olmustnr J.i: e(t İ!er, (lir 

mc= ;.;• ı er. n uC'nİ7. ·olu, 1 'ri • • ı 
• Bölge la mlldllrll MUmtu Rek, """' >ı sı. l\ap tnrıldyle lllndistmıdan ' n:.ı u ul, kıını:ı. üftli pot.ro ~ .. 

1...-ıtV sen~lndenb~ri, mill\eıin ha- ı d p• 
ticaret veM.letlııin d:ıvcti tızerlnc ~·ahut nı:;Btrre "n ~elen lmnetle- fusu i-:irmekten boslm. bir "c!.e \ a ,.e <len iz ku\'ı:ıotkrlnin feh<Hdi - W"'~. 
dtin nk§amld trenle Anl•arayn gltmi§ 11 c! h 1 ~ Tin ihraç. iske'esi, diğeri de, kıın:ıl- ğilclir. Cu n ul, gecen büyü1' ..ı;1' 

ıı ın .t ıı un<lu~ıı i"iıı ı.:,,.mlier, • · tlf d li' d'~ı ~v 

Tayyare meydanlannı 

tir (' 'd ' "'a.n ı" a P ru .eme ı~ zamnn, ten 50nrn. t~erilbr edilml41, ~.&-. mı Bumuna <'lolasıp. nd f:f\'; . A! f.t'"-'·. 

d d 
. 1 Dağıt a ofisi umum müdürü Ceıtu lmrla Port<.lk"lz frll •sının • :ırk pct ro'lin )malc se'Linl temin e· lercle en :l -;.lr nntdjyatfnn "!~_,.,ıl 

.ırınm ııcr sı ıı.;ın e ız 11 
- 'l\."\ f brlmızc gelml' ir. DUn, Yer. llf'CChtir. bir olmıyac:- · 'ollar yapılnbııorl!.ı 

haplayan sise ~are 
SHr Pı-tersen ı ıııiııdc ls,ecH 

ır lıavn ılmi iılımi (Metcoroloji.sıe) 

oura, tn:n nre mel danla-
0Lınıyı:ıc:ı"im1 4emin et _ 

mesiıır inıkôn kıılınn or. Bir tn~ ~ 1- '-lllıiH ı'i nm mıfakl fo:rnmhi 1;ı.n il" 
il M il rda, ı~ MUdUrlU i.L'1d ve rh1iııi t"kfn ...,,

1
• or'"r, !'ion irı5.,. edilen yol, I iliı.tin ~o- ili ~iistermisti. Temels!z o 1•1, 

re nıryd. nı hon hnlnmr k i ti~ en lı ir •· •""' 1 1 11 ı .. •· -• li ı ı..o.o"' P trol Of ı•ıCle t m:ıslarda bulunmuş S.:m
1 

< enizin" , 
1
.r r"'l • U( Ol". • il yo, u\'eY n8!1~1 Z'" nsfalt yolları, C'' \eliı ta J-

lıavn filosu , ömlen, sisi d. ğıtrıc.ıl, .. "" • d kI lı -•r ... h ı i\ • ı rd 'rl tur. OJ'l\d:ı.'kı· '~ırsır ı·ımftnlft""n un e • <:m ... ı ı:ue :ıs ", · DJ.\ !'-onra flöilizler yapm!şla ı -' 
bı rnc tı:ı\' re aönderir, ondan •• ·• .... 1 • •· K tl. -ıt_....v " • Bandaj geUrtmek Uzcro Roman. Y<ırlar. ~f': En eıxı.dıın ~eçM'e.. u 11<1e t t"' bu c;a~ed~tlir ki, gey "',·· r~ 
onr:ı nıe~"<lnnı hombıtlor. ı in n i i 19"" 1 c y(lya gunderllen trnmvay fdarcs n ı. arır. u ~-o un n..:ısma, "" rııa hir :>er ınnc~ciilen A frik:ı. t,;O ·t11• 

Atlara konıeroe memuru, ö6r~c.;ıne göre, ıoo ko.- Orta :ı.rl<talcj (Fifü:tin, Suri,·c, :ı m<lıı ba !:umn"'tı ~e onn, tnı(.... her türlü hareketlere boyu~.tt~ 
en'rn u ulu çok Jı:ı• Almanlar. nus cephesinde, son do.r bandaj temin cttnı,,tlr, Depoya h~-ı '"" lrnlrtıtlii) ln~iliz l 11\\ı-t~ Ji7 .,.!1 lrump:on :ısı truılılıüt e'- mi'-lir. ~lmcli, IIR:lretl l\tu~10 

k sınıı, kimyevi bir h zırlıklnrn )ap.ırken, her ilıli~:ır. çekli n 2!5 nra.ba bunlarla -yeniden ll'rine mnlzf'me ıı.otiircn ~ell)itcr mt~. hışa:ı.t her "Ün, iki ldlom"t. :·mi< l'ı!leı1e g~eh.ldii:ri Sina t;" 

ılıncıı, sis, derhal, dağı_ ı:ılrmı düşünmii~lcr, bu arada tıa.r _ sefere konulacaktır. de, bun.-ı benzlyrn lıir Yol hı.J,ip re i ~::rıılmıık urctiylc, .~ir'r.tle l>ir ncf,,~tc ,..,..~ileblli'-·or • ~ 
e<liyorlnr. • · "idi ··~ " - " '\' lıv.eri,}or. Kım)m•t madde, sıı hal;- van yemini de ihmal etmemişler_ ı1eflc,._!enrl111 • ;n.Umponvımın, .lift Jısınn yeni bllllil< yollnrt, _a:Je' 

tarı ulfatlruruık için lmllonl:ın ı'ilr- ılir. Bugün, cephenin ilk hall:ırncl.1 ZAYİ Siirt birinci aısyın ikinci Sonra, lnıriltere il .. j .. bidiği ıı- ı
0

loken ileti blı~iik nın1<:n~i '~r- pUndtı,. a1;l•er 'C nuı.lz.emc n~ 1 
le bcn:ıer hlr iılcllc sncılmakt:ıdır. bulunan beygirlere mahsus eın taburu birlncl bö Uğtlndcn almış oldu- ımn Ameri'k:ı. da :ı.\ 111 , ollanl:m i _ ılı. Ilu rnn'•i:lCler, l<endi 'e :titi iJ~ diyor. 'fhııl:ır, )"t\ Sııp clenlzi ııı:~ 

Hııtfort ve Tugton i~mintle, iki l<onservcleri yapılmış, cepheye ) iiı ğum asker tczkeremle nl1tU3 tezke • tifade ediyor. A~eriı:a ~oıWl,.ri, hnrd>ct N'lı~-or, te ... ,·iyc rı<IUmi tı· Janndnn ~·:ıJıut ur.nkhrda. bvlll ~t 
Amerik:ılı prore~or, 1wcçli meslek• binlerce kulu gönrl••rim1i~ir. remi yerli mallar pnzan önünde :ı:ayf bu uzun yolu, g-prel< •tjel")!l !!Uhi. l~n yolu !' falllıyordn. Bcı unın .?\"ijer~·a .; 1,lıiller·nıırn harr!ict ~ 
taşlarının usulünü tecrübe etmis nu konscrlcr, şiddetli kışın le- ettim. Her kim bulursa Tabta.kaledc llne, gercl;: Kap domin oonn:ı u ·- ~ol, s•ı;,tz :ı)' gibi lus:ı lrlr mnıP.rı- rek Afri!,ımın icinden :;ete.'1 
fer, 400 lilr <len dalın n.z bir mnh: irı allındı ı, lar:ık kur ıklıf:l:ı nı:ıh _ Şeyh Davut hanı odaba§ım Mevıut rnma.k nrctil le ~~tabili~or. <in ~'1\pt'dı 'c ikmal ct!:lcP. l uı. yollarda~ ~ell:ror • !;il 

liille. 500 metre mmnluijund , 50 kl'ım olan ) crlerde'.i lı:ıy' nl rı dendıyc ~im ct.tlktlğindc "memnun K•ıv\otleri y but m:ılıeme~;, itk Hu ;:ı, ol, bu;;ün, J;J',ıınfaı·adtı. J~a. :-.'ısır, bu , ıujyctil'le bnJ!iit' ...ıtl 
meılr ı:tenişli~indc H~ 10 metre b<.'Sl<'mi~e ı hsis olıınmu tur. j cdilec~nı Jltı.n eylerim. . c\ .-eJ, buralara t:ı Jlo.far, sonra ~1irc s~bC'!.:«,lnc ba~lan:ın ve l·nrn h:ırpte, Angto - S:lk.'>Onlonn bfö~~ 
> üksckliğinde Jılr sis t:ıb:ıkaoıını cin. Her kon~erve kutusunda., arpn ela Afrik!\ içindt>n g~~ iW l i 'c l\ düs • ~IJcJ,,.~rrıc ':ı!'I n 'l:.\l n , c chc..-nmi etli bir mfinnkıtlc 
ğıtm.-ı3 .. muvaH:ık olmnşlardır. \"e ~'Ulartnn yapılmış std:ı hıılı\s 1 Çunl.ırının H".flp lto.> Undr.n ~ iik yolla Hnrhın• or:tıhın ıln, dcmiryoluml:m r.onnı, en rmin H mtı\'asals. merkezlı!it 

.=:n=u=n=d==ı=ı=60==n=rn==,==ı=a=)V=. =ar=e==1=n=e1=·d=n=n=·===~n=ı-d==ı=r::::.:==========================~=ıu==t=n=ra::::~=ğ=ln::::n=1=u=st=a=f=a=(=Je=l=·U=ın:::::::::::::=N=i=l='=n=d=is=i=n=i=t=n=l=ii=p=="=d=e=n==ıl=en==ıi=ı=3=0=. ==l=e=n==J;=es=t=i=n=n=e==b=Jr::::=~==ı'=u=f=rc=·~=a==)='=':=u=-====================::=:ı·~ 
Oh! nu l.ndımlan nefret ediyor

du. On 'ücudun dokunan clle
ıiııdcn fületn. tJk .. iniyordu .. bô,> it", 
onu, kendi Jın.Une bırnkmıı.darsa 
ııe ynpac ... -tı? t tnnbnla geldi~1c 
pi•;nın oluvordu.. Te \ıı.rdı anki 
bunul ! 1'\e nrıunıyıı. ~ehni ti' •• ni 
ı:n.re Be ;!!.!im mezarmı ol un l.ıu. 

rac::ktı 1•• Onun bütün facia.Jı 
fıkibct' i öJ:;7encli-i zamnn (lerln 
1 • ' »r <" l• d "" ·· tli. 

Fak hu tcrkefler ondan u..ıak
ta ~ccmi<ı, acı '°<' matem Jeinde 
fmlmnkb. beraber ~önliinıle garip 
lıir iıp1 e Q('ılıp kalmıstı; Jstnnbu
la A"elİNe bunların h:Wilaı.t olma 
dıfum Ö-l'('neeel;:, bir se ]<>r ke"
fedccek_ Sru:i.d Jledi:l, bulacaktı. 
lc;t-<' ~clmlşti !. llediacığm to ırağı.. 
nı bile bnfm:-ıkt n fönJdini ke..c;L
~ormL. 

(~le derin bir iç ncısiyle '.l'Üreği 
<.ızlcyordu ki dokun abr n/;hya _ 
<':!lrtı. 

Ynptıldan cı bitmic:;t i. Diğer 
<lt:nSe<lcnle:- n:vnı oyuna telcrnr 
hnslı!A'lıkJnn 1 :ıldc Göniil Fc.rhadm 
rnhumlsn ta filtunı seznı)şti •• 
t r <lm:sctmeği teklif edemedi. 
Dön • ~er ~e otunlola.r.. Dok-
1 or Tı-n!c ao~mns ol:ın pıuı
ı ayı açtı ve kadehlere boşalttı •• 

lcendi !.a<l~lıini J.."llldırnrru:: 
- Ferlı:ı.t~bmm serefioe - di

''e nz.attı - k.'\dclıcrini birbirine: 
;ıer.airerolc l4;tiler •• :Ferhat anki 
l•ir zehir içmi~ gibi ~ üziinü bunt4'
turl1U. 

Ferhn<hn İ<:>cSo.;liriınU ke rctml!;i
lerdi •• Tarık nı k:ıil:ı.o.;ınm garip Jıb
lerlno sıı.ı IJ or 1ı:ıtta biraz dn. tutu. 
luyordu.. fnk:ı.t "Gönül,, Jırrsın
clan ı;:ıldırac:ık bir h:ılc geliyor.lıı, 
O 'mıli eski iisıkuıın nefrete ben 
7İye.ı kayıtsızlığını Jıls et tilu,;e. el
l~rfyle (ildfirılii"ü nı.1,ibcsini kucln
rnn bir ihtiı-:ıslıı. krskamyordu. O 
l.ızın gölğesl, hayalj ,.e hatıra ı 

Mle Jıli.H\ aralıırmcln;ı dı?. Onun ii
r· ünü eline ı:ecirse didjldiyecek, 
,.e pn.rçahyıı.caJ.ı.1:ı! •• Ferhııt onu ne 
Jıiiyuk, ne tiikenmez bir n lda c,·~ 
misti!. 

Tank arkada II'.ô' hiraz olsun 
ııe • e "ermek için ınüteİııadiy<>n 
eğlenceli seylcr s(iylemej'fo çalısı. 
~or, faS\.:ıt, zorla arnm bulunnn ı,u 
t.özlcr, dall:ıldtı.rd:ı. <lonuıı lmlıı..n 
f.Un'i ve soğuk folıe<ı ünılerle knr-
51huuyonln. Ba donuk Te sol:'1lk 
ılosth!k h~vası onu bc7.dimı~ w
bi ı_ ~ idn kendini 
h tt ~ ::ıs~ltti n rdo. 0 -
!:Ü de başka başka (liİşilncelcrle 

.49. 
vonılurkcn, etrnftn hası Iolım bir 
İınskııhlr, bir hekleyi , b!r Jıazır!a
mş oıı!nrm dn. rlild<ntini çekmişti. 
D:m .. cdiL! n ~ere yalcın bu nan mıı. 
• ulnr 'c islr~nleler • '?l.\D~:ı. geriye 
re dliyorclu. Salondaki esler ve 
ııeş'cli gülü fer lı!rıı:z daha azal
ru st-. Uu d:ıkt :ı. onnı. nr " hibi 
okluğu nnlıı.o;ılruı imokinli bir ada
mın ~üler )İl7.le oı:tnyn doğra ilcr
lcdliii görüldü •• 

Gönlil, :Perhnt \ie Tıırık boııa c
lıcınmiyc>t ,·erme 'Jcr. Uçu de dü
üneelerine <l lgm gör· ii orlanh. 

Har s:Lhibi SÖ'r.e başlıımıc;tı: 
- Sayın b::ı.lnnlnr 'e baylarını! 

8amnı açalı çok olmadı .. muhte _ 
rem İstanbul Jıııllandan gördiığum 
rağbet heni minnettar bırakmrşhr 
Mıies.sescm.e Şeref veren kıym~Ui 
nıw tcrilerimi ~.mnwı etmek için 
bm de r.limde-n geleni C) lrgc,'lli. 
;ronım ... büyü'k fedn.kürbklarla. AY 

rnp:ı.dıın a.rfi t 'c :c:ıuzisl ~n gc :rt
mckt~yim.. bn ak nm faeari tan. 
dnn t;elm~ fc, knı:!dc bjr trfronun 
efendilerime girzri s ~t· er g~çlrte
ecğiı!c eminim .. bu • eni 'iziyo ·:ı 
C\'\"cl.. bir sürpriz hnzıı.-1 ôr~•mr 
ıırzedeceğim •• şimdi sesinin let.ı
fctiyle sizi t bir edecek ola.n nınl 
ııı:ızcl Ninn, me'-'hur ir Rus o
pernsmda "IWb' Seni dir,, 
parç:ısmı sii~· lil f!'('cJc. l\Iiisteriler1• 

mi hürmetle selfunl:ı.rnn.. 
''Kalbim Se.nindir ,, cünıle<;fnl 

ciylcr Ö.) le.-rnez Fel".h t <folı etle 
ı;aranır;>.k nefe'.linl t:ıtt 

G<inül onun solan yüzÜnc giiz!e . 
rini dihrni. ti, F~nt g~j ka-· 
ll• (iL. o elimle onun bütdn wrhğ:. 
nı ka.\T:tmı h. Bediayb. ilk konu.._ 
fı."':dan zmruın onıı. im (1~f:ı - Iial. 
tıim senindir - :lc.ın' ·.~i. 

Ferhat yamndnltilcre bakma
mak için gfü:lc.rini mesadn meç. 

luıl bir ı:cn· ım.ın·~ harc.kl'İ'•İi> ıltı
ı uyor<lıı. Birde.n "Gönii1Un,, znp-
f c! ı·ıc~e ça.!ısııı mu" a ffal< o!nm:ulı
fü kı:-.ıl, bir fer~·atln -;i:ıdncrck 
f-,:ıl;tı: Onun tleh~~t 'c lıayı·ctlc u
~rlmış ı;?,07.?orlnin :ıbit lıir ba~.·ı;in 

ıliltildi ı tnrata ba'.rmı t:<:' inli. 
1:emiı• ·ur sn•1Jhiııin lan ... c-fti~i 
J,enc nrli t orta) .ı ~dmis 'e ~ar. 
Ju• mn. hi111l:ımıst ı .. "<'.-,i dddcn hn. 
:.ı:"n 'c ~üze Mi. "alnız ıırti<ıtiıı lmr 
"• fm•ıfa n•i:t~\<'l'd!ı o'an )>iizil ;;ö
rünnıUyordtL. 

Şarkı söyliycn linın narin ' i. 
'·uduna Fertı:ı.tlın göz!cri (le ":t"
;..ı.mı tı .. 

Genç nı1ist ~arn" ya\a .. duniı
yor<lıı. Ttım onların oft rdu~u nıa
"a la lmnJı ı. u 1) a. gelinct' Paha.. 
ıfın titrh•en ıl:ııl:ıldarmdcn bo'"Uk 
hir inilti t.:ı"llrnf· ayaga ka:'l<h .. 
nıtifcreddit Ye sendclil'en adımhı:-
Ja mu~nnniyeye doğnı yürü:meğe 
tıışlııdr. F.almt bird~n ılnrdu .• nı
!uı.smcfa k:ı.lıuı masalarında. müthiş 
bir lt.•u-1m feryadı, arka arkaya ak
rctt ikten sonra salonda. bir gtiriil
rfı lmptu .. b:ı~ım ~evircliği nman 
"Gönii!iin yere yığılan viicndo et
r:ıf ıntla teJişh bi~ok insanm fol'
lanm~ oldağnnu g6rdti_ ~ aldn"
mndr. Orb yerde cllfftnf "'Ötsiİ-

riı' 
ne 'ka'ıJ<.:t.uraraJ• kcndisbm de ti 
'e mütercdıllt b:ıkLc;lariylc ııv;, 
~~r:ı; srt b' ~ doğru lwştu.. -se,

1
;, 

k"ndkinc ynkla an Ferhnda. <' 
rlni umt.a.r:ı.lc sarrldı: 

- Ferhat!!. ~ 
H:en ı:nı lmybcdecek dl'.red"~ 

:::w: L'll~ti. ?'e.rlıat im netli kollııl' 
le C>r.u tdt:ırnl~ gübrsilne bac:tı~ı 

- Becfüı.I .. Ecdia!I Bedlııcırr, 
Onları bu ha.'dc {;Örenler "'""

1 

ruıslıır, fı.,llda.şıyorlardı: -· 
- - Bu ~enç adanı c:ıldrrdı ga.libl~ 

Fakat. yeröe bıı.reke i~ J-lt(lı' 
ka<lm. daha zi~ıııle merak u~-aJl 
nyordu. 3-

1\lüı:teriler Ye garsonlar ilet' 
lünl!.n etr:ı.fına topl&l!.DJ15tf. 

Doktor Tank bu faclarun ,,efı~r 
hini anlam:ınn~, birdenbil'e d~, 
olen nrl<a.da.5fyle me§gal o1Pr1 
du. E\'et Göniil nrhk öfmijŞtil" 
r:ir otomobil, VJm kapnlan ~ 
rerlınt, 'e ~rynyı e.ldıkUn ~ 
im karga.5a~b.rı uzalda,rtken, .,,.. 
mı ioirrde, kapmm öniinde.. ve "11' 
kale ba~bımula toplanan ha~ 
l\raımtda bu iki eiiın le mitf"f111&'1}• 
yen fe!trar edlliyonlo: 

- Bir bdm öldiH! 
- IJlr admn (!ldtrdı: 

.- -SON-
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Edison, kendisine benziyen bir dolandırıcı yüzünden 14 üncü Lui, senede bir kere, oaa saraq 
az dah, habse gidiyordu. Bir Rus perensinin benzeri, merasiminin mecburiqetıle yıkamyorau 
perens namına borcetn1iş ve• önünde bir askeri gecit Fr.Lnsnlnr, bu Joli pek az 

1 
Bu vaziyet, b.,- :;eyde ol<lu&-ı ı,;i. tirdiler. Sonra.ki mli<;te,•lller de, 

b)l~iz blllrlz ki, dUnyt$, resmı" a tırmıştı huzurunda, g~ıt rcemJ ya.pdma.c;r. sabun bulabll<likJerl \'e n Li, muharrirleri tarihJerf tetkike bu prensibe ri:syet ettiler. 
ltbirine pok be.nzfyen, blrblrin- y p nı enlrotmlJ. ısıtncırk maddelerden de, hatırı sevk.etti, ve bu urctJc gt"Çen a. O zrunanlıırc1n, her dercbel i ş:ı-

. tefıikfnde müşkillat ~kilen Emri yerine getirilmi • Rölük - sayılacak derecede nınhnım bulun. ı.nlal'da, Fransıı.nın yı'knnrua. adet· too;umls., bir ba.ı:ıyo CMlası ''ardı. Bu 
ııı anıar vardır. Blrlni, diğer blrl- ler, taburlar, mltılka, boru çal&· clulilar ıiı:in, ylkan:un~dıkln.nndıın krl ,.e hu<1usi)·etJeri me)daoa çı. na, o \'aktJn frnJAc;iyJe "J~stih·e 

bcnz.ettiğiml:z ve bu yllzden Ç4rlık Rusynsı prenslerin~ cn n.k, iinUmlen ge~ml~, Ondan 500. r:ikiiyet ediyorlardı. K~m, bu kanldı. diyorl'\rdı. " 
hıı1ııs hareketlerde bulunarak u. Niko İ Nfk{),aye,·lçln ise, b'r ben. ra, hapislıMeyi boylamı,, amma .~ransa için miibim bir .me;;eleyd&. Bu tetkilder ıır:ısmda, öyle g&- Estil\'e, onralan Estü\e sekli. 
fıı.,.lı Bu r.;_,,__ rerl ,Uzlinden, b:ışma gelmlyen d .-. ·r lildl ki ;..., ı • 11.uğımız ıln. ohnu,tnr. ~c- hir ~nlük beyliğinin ııfasmı a lsmacn.k, odun, kömUr bnlamıyım rip ~y~~ t..auü e< d , -.e.r- n a.lllı. "Eti1v" Un filmdi dl' "ha.. 
~ lerin, benzetill5lcrln OO(;u, el. kalmamış. Bu e" n<ln~, Jlrense oon ı.ürmüş. zanıtlıl:ır, nasıl mı ı ... ıtabillr1s, lerinıle, epeyce mcrakln urJabı. mamda. terlencock yer,. gibi bir 
"'ette, bir dereceye laıdar sa.Uıi • zeyl:;inden, boy':~' ıc;tifade yolu. "" • * yıkannbillrleı:dif l::TÜVFLER manası vnr-.n <la, bu i im en .ı:iyn-
Gır; fnkııt bazM da aynı mnhitte, na sapmıs. Bir 3 ın-erc çevirmek Me5hur beStdd.r \'erdinln So.t','Ulc <ıu banyosu ynpmak <lıı. Bu tetldklerin \'erdiği neticeye tle, hildiği111.z, tiU, kullnnılıııı~ es 
~l'llt 8C.lıi~ blrblrinin nynı Mııl- istediği :r;aman, onun gibi bir as- ba5ında.n da, bu ~ yib:iinden, gü. l':ı.mnn geçen k{6 ı::ünlcrJnde, buna gı;re, Fransızlann cahillyet ''e pi • yıu)nn mikropları gfdl'rme.k için-
tbilecek "C§ a.damlar,, a ıla ra~t ktai tinlfonna giyer, iı:ini ~örUr. h.inç bir \'tlk'a g~. nhşık oltınlıınn bile oesnret ede- j lik de~Ti sayılan, orta.çağ, bugün- 1 thnal edilen, buharlı makhıey.c 

1~ı.r. ,\lmnn roman<!llanndıın mü~. Prense, fstediği parayı kll'J\ İt.a.lyıı.nm büyilCE'k im.sabalan - miyooeklcri Şeydi. lıü Fnuısadıuı • tabü zaruret yü- '"erilmektedir. 
tl\aystln, me\"ZUunda, böyle "ben· \enuez? Birço,k Yer~re, kendi in- nın birinde. bir merasim yapıla. Şjm<lJ, ynz gel<ll Deniz kena . 7.ün<len - dn.Jıa temiz imi:;ı. Şehirli- Ort~ğ ,at.olannın h~n def • 
.. ~lef'• ı, "e:ı ncl:ımlar,, ı it-liyen llen aldmlmak üzere lıfö·iil.: bü- eaJmu11, Verdi de, bu menlbime fle· nnrlıl oln.nlar denrr.e gtrebilcoc'k. lcrdc, sık <111k yıknmrlıı.nnış. ~be terlc.r.i a.nı..<rtınlrnı , Sl!tuna \f.! brm-
.... yı"ık ·--ı:ır bo-lanm'ı ... • f ek il .;:ı_ dl ' -" ıı· l n---•~ t • llk ' ........___....._._ , ~.- 'mhtbl, fsmlmlt' bir romMı .-..- .,. tt \'enn zere •ı.nvet e imiş. ler. Akar sula.n buhman yeı1e..-.•l'· ı < e: nunuıura.nn, emız an n- yo ~ ........... ""711ıC e;leyc:: m.ı "1': c.. 
trdJr. ' Bu ıı.dam, dofandrncJhkta. ohlu. Ka.. .. a.ba.cls., bUtün zengin evleri, l<i hıı.Jkm bir Jnsnn da bu sularlla nesi, o idarenin l!e\'nlindcn sonra dildiği onJaı.rbnı". 
"~:ı.ıı meşhur aclıunlnrın, e .. leri ğu Inıd:.r dn cüretlcirmrs. Blr gün, oteller !!li<ılenml!', mtL'liki, li"ta.lrnr )ıkansblteoeJde!'; fıllmt blr~rıl, da, Fraıı nlnr ııra~mclıı. devnın et Onbcşinci asrın en zcnf;inlcrın. 
•ıtıUnden baslnnnn. fcnn yahut nkhM esmls, JH'en .. in a"lteri lnyn. l:ıckllyonnu~. Ortalıkta, Verdiyl }"ransızJnr, yiııe, saoon '\'e mııhrn mi!'. Romalıhr, yık.anmn.yı bir sıh. (1en 1ak Körtin, Burj<la lı:cn·\<rııı 
~llnç h;Her ge'mbtir. Borada, fctine ginnl~. Bir arabaya ntın " mi~u.fir etmek, ba'ka.<ıma kaptır- kat darlığı yth\lndcn, ihtiyaçları hnt mceckısl bilfyorlardı.. GoUo • da, öyle bir banyo dairesi \Tntrnı 
"lltılan.tnn biıJ' çını ıikre<lereğb. !\'rnca, bfr lu Iayn gitmi,. A ket'e, (De~'t\IJ!t 6 ncıcla.) nisbetindo ytka.n:ımıyaooldar. Romenler, bu an'aneyi df"V&111 et· ki, bamda, dere hallnde, durma • ----.::.._.;::___.:.:.:__.,,;,....:;:.,,.. _____ _:_,...::..:...::___: __ .:.:_....:.. ___ __:~--=:..:...::..:.;.;:.:..=.:, __ _:._ ___ :::..._ __ .......;;__ ____ tfan, hem mtnk, hem de soğuk ım 

... * • 
11 

Ponogrnf mucidi m<?3hur Ediso
b~ t:unn:ııl) e kemli• ine henıl' eD 

r """'İ \'n.rdr Bu nr'am ortııd:ı. 
Ilı. ~>l • ' 

lıhcndis v.eçlnh·ord 
\ .. Jıı rn\!hencıls, 0lıir kızla: lzdh-nç 
""Qederek münnsebet te •~ etmls, 
~tınla <·gi nmls, parnsını :'I c".Ui~, 
flıayet onu teı·ketmls. 

İvnn Dmitric, yı1dn hin iki )ii7. 

"ulıleyle sccinen, hnllnclıcn memnun 
bir ndamdı. Bir akşıım. yaıne1cten 
sonra kanapeyc oturdu ''e gazote
slııl okumaya başladı. 

Karıı.ı, sofrayı toplarken: 

~ l\ıı.. bu f!lifücndl le mUon,;ebet. 
~~ ~tılunurl,tJı. onu, meşhur ~o<'i~l 
'4.11S<.ııı z•vınooiyormu5: ı•i.inkı\ bı.~ 
b fa. onun nyınymıs; sonra da mu 
tlı<lj de J·cudi.,inl öyle tıınıt. 

- Bugün gazaıeye bakmayı unuL 
twn, dedi. Bak baknhm piyango 
~C'k!lis listesi ,·amıı' 

1"n n Dın itriç: 
- F.\ et, var, diye r-evnpverdi. 

Piyango biletı 
lllı • 

ıı 'tıı, hoca nıunırdlııin kendic;1n
~ (!I\ Utaklaştığon ~örii.ııce. mııh. 
h Ctııel e ınürnen.nt ctinirl ve Edlso
t~. ~le~·hinde, n:ı.ınus ,·e <lolnndı· 

Senin biletin emniyet sandıAındı 
~atmadı mı? 

Yazan: A. ÇEHOV 

- Ha)'M", daha salı günü faizini 
ödeıditn. 

Ru•çatlan çeviren: SERVET LUNEL 

J.• I~ daVMI Ç:Ol'; 
ı.. 4lı on c-clbcllilml ve ora sua 
, ~~kilm

1

ı . Mucid. kcn<llsin1n ma· 
rı~ 'e ~\nnh• ıı. o\ıluğunu lsb:ıt .c 
t~eyı 'k thr nlı:b kanıyı o;rcnll"' 
tt"'eket er in mühcıul;<ı, ele ı;e 
t tl!nıi .. de, l'<li~on bap\..,1en lim· 
lllrnu5. 

- Numarası ne'? 
- Seri 9.499, bill"t 26. 
- Dur bakalım ... 9.499 ve 2fl. 
ITan Dmltrlc piyango talihıne 

ri, ~fdeceklen yerleri dl\;{}neblll •. 
yorlardı. 9.499 ve 7Ş.OOO rakamı ıi· 
hinlerine ~lanıp knlnuşt.ı, ya}nıt 
bu iki rakamı tahayyfıl ediyorlardı. 

~ ~Uhcndi<1. nı fa~r doJandırıcın.n 
•ııi<ıl<uı;1votı§. 

.ı;. .. * 
llttlll mnrlan, Molthenio de, Ber
t ~ı c.~lerl vnm:.tş. Blsmarka ben 
\ıı%n. ad:ılıl, Bcrllnde ''1lzife gnren 

t fnr?ilh: diplomntr imi~ 

1 
llu diplt>nınt, hir gün, olm!dn 

~~erken, ~cnÇ bir Almanın: 
- Ek..c;elentzt 

b lllycrek ıcentfü•inl. bUyaıc htr 
t"rnotıe -.et5.mbı<lığmı ~önnüı;, 
~ re'j'·rttillnC bcnzcdlnj bjl. 

~ll;l ırın hu h\lnnetin Aehehlni an. 
~trıı ~ ~ e df'lil•nnbyı cluronrnruk 
'llluStr. f1. b:ı<;ı,n '"· 
O~nr h'i 1\ Jnınnrıı bilen bo ~~P 

~lllıatı hP ı:. n· n-n.rlt diye tuh • 
!e>tnı 1j: Onun. l:eıulL<ılne karşı, lfı. 
~ha11 "rü:nce fırs:ı t • 
1 ıl:wr:ındığmı ~o • '. 
"ıı istifıı•tr <'imek lstt'fnıŞ· • ı1 

la - ltmti nl'..ztı.rettr-rd.en btnn ~c. 
1'at .. •n c;cf iM ... rhırlcn blrfno n. 

~anı.?, mlnn~tnnnn oturum. 
llen•ic; 

""tn~Ui; ı in nlııymda.. hemen 
;"<letnıi; ve e:rt~i gi)nö, ~lip b~" 
"J·jıı~t rn..,founmdn, kencJiı;lnl c:ur 

l'cıt int söyle!!nlş. 
betU.anlr. ert~ ~nU, evindn

~tı t·t"klcri uçarak, Başvekfı.kt 
~itesine kO§DJnŞ. Tcsrifnt memur 

l'ını:.. n~rkm \"tındinl 6ylc
tııış, Tere<1<1Udc, lphcye 1mkan 

11~. Baıwekile, gözd~lnln ~e'dl. 
Ilı haber verml<>ler. 

1 
llı:ımn.rlt tuhnflnşmış, fııknt dc

\~n1ı~, h~urunıı rcnret•n•l..-ten 
'qıllint alıırnamıoı. 
lllıınuırl<, S<lrDlU.. oru tunnns, 

~ll.Yet mu1lp1i,b-ın nereden ~c~dl · 
~ı.. i anl:unı'j. Dell~ntılıya, tnı:~lh: 
""Plonıatmm a.clr~ınl vercrelt · 
lif- Oroya gidiniz, izi, h'r rn-

tre yerleştirirler . 
beınış • 

ınanonlnrdan rleğil<ll n başka ıa_ 

ınan olsıı kll't'iycn listeye bakmaz
dı, fak:ıt şimdi hic bir işi t>lmadı
~· lcfn, gazete de götönllndc bulun. 
rfuğundan Parmnftını .)'Okandan a_ 
,ıığıya doğru nı.nnornlnr fh:erioldt' 
gC'l.dirdl. Ve o and:ı., onun ta!Lhı· 
innnmayışlyle alay eder ,Obt, yır 
knndıın ikinci ııatır<ln 9.499 rakamı 
~özünl' çnrph 1 Rilet nıımarıı~ınıı 

b:ıkmad:m, kontrol etnıt"den, gnzea 
'eyi hızlıı dizlerine bıraktı ve biri~! 
kornıno sol'{uk sıı serpmiş gibi mi. 
desinin nltınrla tatlı hir serinlik 
ılııyıd\ı: Hem gıeıık !ayıcı, hem kor 
'<unc, hem tallı bir hiS'li hu ı 

Iloiİ1ık hir ~slc: 
- Miışa, 9.499 nıımııra var! dedi. 
Karrsı, onun hnyret, korku ifode 

~d~n yı1zfine hnktı ve nlny ctmeıli· 
ninl anlailı . 

Kenctisl de arardı ve knllarhjtı 
n:ısıı örtüsfinü mnsayn lıırnktı. 

- 9.rno mu1 rJlye sordu . 
- E\'et, evet .•• Sahilclt'n var! 
- Ya hile! numarası? 
- Ha, s:ıhi ! Rilrt ıııımaarsı ,,.., 

1 'ızıtn., Manmn!ih, iltır... 1. füıhrel. 
Hıı:vır, hu i e ne dersin 1 Ne ile ol. 
' 3 hizim serinin numnrn~ıı vnr! ~e 
'le olo;n, tınlıyor musun? .. 

fvnn DnııırJc knrı.sınn bnkari<eıı. 
endlsine rı:ırlnJ, hir şey gösterilen 

1dicük bir l:t')('uk gilıi, ağzını yayn_ 
--:lk rnlina<;ız nıiınac;ız giıJiimciiyorrlıı, 
Knrısı cin giiHiın.-.ih•orılu: kocnsı •ın 
, nlnız seriyi söyle~·ip hılihli hile • 
•in nıınıar~.;mı ör.r nınrpe ocele el" 
•nem<'si onun da lıo.şuıın r.irHvor
Ju J\en dini. tııhakkuk cımesf lhli 
mdı dolıllinde bulıımın talihin c;;. 
vinch le avutmak 0 kadnrtnllı, öylı! 
ll'hs~I verici hir ey ki 1 
lv~n Dmilriç, uzun ıııürlrll'I sm,• 

uktnn sonra: 
- Bizim serlmiz vnr, cll'lli. Demelıı 

er kazanmış olnınmız dn ihtimal 
lnhillnlle. Yolnız. ilıtiınol. fnkal hu 
in bir şey d<'ml'ktir! 

- ffol dl, nı1ıl: lmkı\'er. 
- Dur. Hnynl ukutıınn u~ramıık 

~ .belik:ı.nlı. &5"Cldlin cnırinl, 
Utlik ümitle yerine gctirmis. 
lliploma.t, Bl5marlın ~önderdii;i 

~ cln, kendisini görünce bUyül• 
~t şkınlığa tutruduğonu ı:öriin· 
\ lcaııkn.halarla gUlmiis, snnnı 
~ dı1eşmlı. Öyle Jn.. bu ~e~le, 
ı ~ hakla, alay ediyor! Ona. iyi<'e 
lr rnemurlvet de ,·aadetmcnıi· 

cin vakii çok. Yu'kıırıtd:ın nşıı1!1)'ll 
ikinci snıırdıı oldıığı·nn göre ikra. 
uiye miktarı 75.noo ılcnıcklir. nn 
pnra değil, kııncı, scnnaye! Simdi 
bir de hnkıııışız lisl~de 26 da v:ır' 
Hu? Bann hak, \:ı sahiclen )~azan· 
•rnc~:ık? 

Karı kocu ıtiil. ııcse liıışl:ıd ı in r ,.e 
1:,sizce uzun miiddel birbirlerin<' 
'>:ıklılnr. 'J'allhin konılnrınrı gelmı 
'>lmıısı ihtimali her ikisinin de h.ı· 
•ını dunınnlnndınmşlı, diınnAln. 
rı felce uı:!rıınıış gibi ne hayal kt•· 
·.ıhiliyor, ne de hu 75.000 ruhleyı' 
vıınııcnklıırı i~leri, ıılıırnklorı ~eyi<"• 

ı.. . 
··ı~·di! 

lngi)fa diplomatı. ğn ba vur. 

1 
ı.ı,, sola 00.Ş vnm:ıı . nlha:nıt. hii-
Uı, bir tiearcthnnede lı:ı<ı k11tıplik 
~f ltnu hıı uretle. ot el hiznıet~i'il 

an ~enç Alnınn. hü~;il\ hir mil 
~enin lwltu~uıın kurulmuş. 

Ivan Dmitriç elinde gazete bil" 
köşeden öbOr :köşeye birkaç deta 

ıtolaştı Te nncıılı. ilk sadııu:nln te• 
sinnden kurtulup kendisini toplu. 
drktan :ı.onra azar autr )'ıayal kur • 
maya başladı. 

- Ya kazanmış.sak? deıcH. Bu Ye:' 
nlden ynşamıya bn.şlamnk demektır! 
Bileı ~enin, fakat benim ol~aydı, 

her şeyden evvel 20 _ 25 bin rubleye 
çiftlik gibi bir gayrimenkul alır • 
dım; 10 bininı ilk elde ynpılaeilk 

masrnflnra ayırırdım; yeni moble .•• 
Seyah:ıl, borçlnrı ödemek vesaire ... 
Geriye kalnn 40 bini bir lınnkayf. 
yatırır, raizi)·le geçinirdim .•. 

Karısı, sandıılyaya oınnıp elleri" 
ni dizlerine koyarnk: 

- Evet, çiftlik iyi bir şey, dooı. 
- Tula yahut Orlov vilfıyetJe • 

rinde olmalı ... Evvela, ln.sıın snyCi· 
yeye gitmede ilı~iyncı duymaz, SRI';• 

yen ne ıdc olsa bir gelir kaynnj:lıdıı-
Ve onun h:ıyalinde bir.birinden 

cazip ve şairane mnnza.ralnr cnn _ 
lanmıya hn,Jıyor. bfitnn hu mrınza
ralnrdıı da hep kendisini Jıôriıyor. 

Karnı tok, rahatı ve sılıhnti yerin• 
de. Acayip bir ılıklık, h:ıııtı sı<'ıık _ 
lık duyuyor. !şte huı gibi cıoğuk 

re kenıınnda kumıla, yahut hııhç<:" 
de ıhlnmur n~ncının nltınrfn sırtüc;. 

tü yntıyor .. Sıcok ... 01ilu \'e kızı o· 
rnılıı ernl"kliyor, kumlıırı eşeliyor. 

yahut olların arasında böcek ıı.ttu• 

yorlar. Kendisi tatlı bir u)1ku kcsli_ 
rlyor, hiç hir diişilncesl yok ve lıii· 

tün •nevcudiyetiyle şunu his..c;cdiyor 
ki ne hn"11n, ne yarm, ne rle öhiir 
gün dnireyc gitrniycccik. Yıılmııklnn 
bıkıncn. lınrmnn yerine, ynhııt oı• 

mnnn m:ınlar tonlnnııyn gidiyor, 
yahut rln nğl:ırla h:;hk ıutnn mujik. 
!eri seyre:diyor. Cıiinl'Ş lıntaı'lıl.'ıı 

hııvlus11nu, sabununu alıyor \'e ele· 
reele \'Jknnmıyn {{idiyor, nccle c·· 
rneden. <;oyunııyor, elinin ııyalnriylr 
çıplnk göj:tsünü uzun uzndıya onw 
luruyor ve suyn giriyor. Sııclıı, ıııal 
renkli snbun köı>üklerinin clrafındıı 
ufacık balıklar kaynıışıvor. yrşil 
yo~unlnr sallnnıyor. nanrorlıııı so.ı• 
rn kony:ık ve hlsküvilerle çıı ~ ..• \ ı, 
şamleyin t-ızziııti, yahut lwm~uiıırla 
poker onınu . 

f\arı~ı odn yahni kurarak: 
_Evet. hir çiftlik "nlınnlrn:ık bir; 

fena olm:ızdı. diyor 
Onun ı1:ı ktncll dıışfı11celı•ı lvlt• 

me~ı oldı:~u , iiı;iıırlen brlli 
lvnn Dıııltrıc. 'aıımuru, oğıık 

nk~nmlnrı ve p:ıo;tırm r ) nzlnriv',· 
güz O tahon iil erli)'Or. Bu mevsim· 
rle, ndonıııl,1llı ii~iinıek için, hahc"· 
de, bostanda, dere k<"ıı.ırıııda uzun 
ıniidr!l'I ılolıı mıılı. sonrn do hih ii'< 

bir kadclı TOdka yuvarlayıp tnzlu 
mantar yıı.lıut kornl~ondıın meze 
yapmalı ve ikinci kadehi de ayni 
Şt}kilde yul"nrbmalı. Çocukbn ko
şarak odaya gl.r'iyor ve bostandan 
kopardıklan ~ toprıı.k kokan 
havu~ Te turplnn scllrlyorl:ır ... On. 
dan sonra kana peye şöyle yayıla -
rak oturmalı Te resimli hir mecmu. 
anın yapraklarını yavaş ynvnş &n. 
~ınnnlı, sonra hu mccmunyla 
yüzü örtmeli, yelc~in düf;m,.ıerlni 

çözmeli, bir şekerleme kc 'I .•. 
Pn51ırmn yazının arikasındıın kıı

pah, yıığmurlu hnvalnr bn.şlryor. 

G~ce \"C gü~liiz hiç dumıadıın ya~
mur yağıyor, çıplak ağııclnr ağlı • 
yor, riizgiır rolıp ve soğuk. Kö
pekler, ollar, tnYuklar Jıepsi ıslak, 

mamun, kederli. Gidip gezecek bir 
~·er yok, C\1<l.en ılışara çıkmak müm. 
kün d~il, bütün gün köşeden kö. 
~eye dolaşhnık karnnlık pencettlere 
mahzun mıı:lmın bakmak icabedi· 
yor. Can sıkıntısı! 

İ\"an Dmllriç durdu ,.e karısına 
baktı: 

- Riliyor musun, Maşa, hen ya_ 
han<'ı bir ülkeye giderdim, iledi. 

Gfizün ortasında ynbancı bir ül. 
keye, nıescliı halı Fransnyn, İ'alrn· 
ytı ... Hlndislnna gitmenin i)i bir şey 
olacağını düşünmeye haşlaclı. 

J\nr.ı.sı: 

- Den de muhnk'.kak yabancı bir 
iilkeyc girlcrrlim, lrlcdi. llnyrli, lıi_ 

lelin numarnsına haki 
- Dur! flekle .. 
tvan Dmildç, odadn dolnşıyor 

ve dfişiincclerine devam ediyordu. 
Yn eser kar.ısı, snhirlcn birlikti! 
ıı<>lmcl< jslerse1 Seyallnt, lonlnız ' 
vatı, hoppa, hevesleri uğrunn hP.r 
şcyj feda eden kndınl:ırl:ı birlikte 
~npılırsn boş olur. Yoldn ancıık 
çocuklnrını düşfıncn, hep onlardan 
ı, ılısedr.n, iç çeken, her şeytd.cn 
ı.orknn 'e hl'r metelik fızerinılc 
lllrevcn böyle kndınlnrlıı \ııpılocık 

seyahat insonn zc,•I. dellll, ezi) cı 
verir. lvon Dmilrlç knrısını, vıısorı. 
do lıir çok bohça, sepet ve çıkm• 
hırla tn.sa\'\'llr o'li: işle bir şeve 

uıülmü~ içini çe.1-iyor, b:ış:ığrısm • 
rlnıı, çok pnru harcnnclığnH:an şi 
kıiyel "'dbor; lırr istnsyoııdu sıcak 
su, s:ın<lii\ iç. içme suyu lednrlk 
etmeı, icnhcdiyor... Jfarısı sıc:ıl.: 

~ cmrk :\ cnıh·or, çiinkü pııhnlı gcli. 
1 

~or ... 
Karısına bnkıırnk: 

''Benim horcodığım her meleli • 
ğiıı lıı·qnhıııı lulnrt!ı, <.live dü~ünü -
' or. Hilc•I hen im clcltil on un! HC'm 
tir \ ılınncı iilkclerdc ne işi vnr? 
0rnlnrı f{Örııp de ne ynrınqık? Otel 
odasından dı :ırı cıkmnııc' k, beni 
de ronınrlnn hırukmıyac..ık ... Bili 
rim ınnlınul" 

Ve lınyııtınıln ilk defo ı.nrı ının 

-----------"I akanımJ. H3tt.A kona~ bngfüıkü 
J;;alorliere ben~iyen bir merk~ı:i 

ihtiynrlamış, çirldnleşmlş old~ı:ıa, 
ustrıbn.şı mntfnk kokbığuııa diltkat teshin le, ıral ha, .. ite 1!11• 

" nırmı. 
etli. Halbu:kl kendisi· 1 lıenuz seoç, 
.rıbhutll, dinç bir erkekli. ikinci o zamanta..., banyo kullanmak., 
" yalnız derebeylerbılıı ortA ııa.m 
defa bile e\•Jencbilirdi. kimselerin · 

"1'abit bunların heJ)6i boş ve 00- mıtlyazlnrmda değil-
miş. En kttçj.ik ~ift~ ev1erindf', en 

dalnea şeyler, diye düşünüyordu. basit köylerde hile banvo tıelmesi 
ra'kat yabD.1lcı ülkelerde ~ı ne? l"B~ 
Hundan ne zevk aJaca:k? F:dcat her Şbirlerde, kasııba.hı.rda, herke· 
şeye rııll:men yine de gitlerdi, mu • sin gidip ımrasiJ'f.e plmn:lbileceği 
h~nk gideroi ••• TasaTIUr «>diyo • hamamlar mevcutmu~. BurnArda, 
rum"• Halbuki oı:ıa göre Napoli de gen.13 bir satorub l!ID'ltlaD11111', et. 
bir, Klln de bir. Yalnız hamı etJ8el ra.flnn pcrdol! tekneler vsmn • 
olnrdu. nen onun tahakkümü nltma Bu ~knelıer, büyfilan~ ~!erine, 
girenlim. Paralan nlır almnz san. kadın ~ biıı:ıok lrfm&elcr ı;ireı' 
ılığa kilitler-. Benden k~ınr ... yıkan~ <:;,.1e iken bir uygtm ' 
Kendi ırlirnbohınna istediği gibi smluk ~rş w 

yardım eder, ban:ı gelince met~ll. Bu mmmıt ~lar, gitgide 
~n bile heso.bını sorar.., bir eğtencıe yeri olmuş. Dostlu, 

lnn Dmitriç Jkan.sı:ıın dnıb:l"' ahbaplar toplanrr, banyo etmiye 
Iarını hntırJa.dı. ııntnn hu erkek •e ı;id.erlcmılş. Kibar kadmJar da, · 
lm kardeşler, tey?;elc.r, dayılar, koıuılda.mıdnıd kadınlan ahr bii
nmcnlar ikre.miyeyl kazandıklarını ytik bir n&y h1ımnma gider' y&
öğrenince birer birer ~mnlar:18r, mi~, tatlı yiyerek yıknnni<e~, o. 
dilenciler gibi p:ıra istemıye, nya• lnmn.n bikiyele!t dlnlcrlemrl 
kiırhkln güJOmscme)-e, tnbasbus et_ llA.l\IAMLAR, MUHAUF'LERİN 
mlye ~lnrlar. Müste'kreh ,sefill i'OPLAı""JTI Y.ERl OJ,UYOR 
mahlCıkJnrl Bir defa verirsen yine Umtuni halD1ll!llar, bir müddet 
isterler; vermez.sen ltınet ynğdınf', ~ mahiyet dcğistirlyorlar. 
ıleclikodu yaparlar, her türlli mrui. Evvell, birer faho5hane oloyorlBZ". 
hol temennisinde bulunurlar. Bmal:ı.ra, namuslu afle'Jer. git -

tvnn DmitrJç, kendi aknd>alarım mez oluyor. Oralarda, pkmlar -
hatırladı. n11 nnn kndnr li'ıkn)'ldiyll' lıovnrdnlar. ıılüft.elcr toplnıııyo~. 
baktığı bu yüzleır şimdi iğrenç ve "vur patla m ı:-nJ O~'llrumı,, ~le. 
müstekreh geliyordu. rl ediyorlar. 

"Bunlar öyle hıışnrnt iki 1,, diye Düldinıet Jmrmunlanıt bu halhıc 
düşfındü. c.ldmnıyor. Onlar da tlr..aretlerln-
Kansııun yüzü de iA.rcnç, mO.S • <le yilrilyorJar. 

fel\rclı görünmlye başlamıştı. On:ı Gel..,.eJellm, öyle zaman geliyor 
knrşı ikin iluvuyor ve husnmetle kt, hamnmlar, h[r daha, mahiyet 
düşfinfiyordu; değistiri..vorln. Din, mezhep mü. 

"Parnclan hiçhlr şey nnln:mndı_ oodeleleri ba-,ımm,trr. Prot.cst.aıı
lh irin hn isILk ediyor. Eğer ka • hk terakki ediyor. Lfiter, Kahen 

d h , 1 "'Ü'l! ntble taraftarları toplııntıta.r J'8.pryvrlar. 
znnsny ı, nnn • n nız " İ"* lıırd 'h:ını 1 vl.'rir kıılanını cin kilit oltınıı alır" bli7Le, oczhzamant 

1 
ta, ri anıl nT. 

dı.,. 
• rer m ep .op n ı ye o uyor. 

Şimdi artık kansına tcıbessfunl<' 
değil, nefretle lın1cıy-0rdu. Knrısı ela 
onu nefretle ve busumc1 dolu g6z-
lerle siı7.dii. Onun da keneli blnbir 
renkli hulynları, pliınlan, düşilnce_ 
Ieri l'nrdı; '.kocasının ne dflşünilii. 
ğünü de pckıiliı anlıyordu. Kazan• 
dığı paralara ilk el uzntııc:ık ııdnmın 
kim olcluğunu çok iyi biliyordu. 

Onun bakışları: 
"Be1ka!iimın hes:ıhına hayal kur

mnk kol:ı) ! diyordu. HayıT, bnnn 
ccsıırct eüernezsln' .. 

Ko<'ası lıu lı.ıkışı onlndı; göğsün. 
de nefret hisleri kaynnmnğa baş • 
!adı, kıırısının bulynlrırını yıkmak 

•:c onu kızdırmak lcın gnze1enln 
dördiincü sa~fnsınn sür'atle hnkl• 
"<' rrıuzııffcri\'cllc bnğırdı. 

- Seri 0,499, bilet 4(i' F:ıltırt 2(i 
deli il l 

t'mil vtı nefreı lııslcrl lıirclcnlılrt 
kayboldu ve o nndn, h ·nn Dmitriç 
ile knrısıno, olurıluklıırı odalnr 
krıranlık, kiic;ük v~ r.lçnk ~örünnı • 
ye b:ı lndı; yediklcı ı \emel.lrrin 
karın doynrnınğ:ı deAil mide '.'iŞİ. • 
meğe ynradı{;ını. :ıkşamlnrııı uzıın 
\l'Cansıkıcı olduijunıı ilüsiiniiyorl:ır. 

rlı ... 
lvnn l>nııtri~. huysuzlnnnrnl,;: 
- Bu ne l<'rlipsizlik, drıli. :\rrn 

ye bassan her yerde kiı!ııl pnrç ı • 

rı, elıınck kırıntılnrı. çöp dolu. 
Orlalıır hic bir zaman sfinfırulıııii· 

)Or! '\ıınıdi evden çıkar ı;:iderim 

Allah ceznrııı ver~in. Bnşrım nlır 
göziimün gördü~ü vere Qirlerim. 

Tahrlkler, propn.ganclıılal' ba~b
yor, lmıılı llfı.cliseler zuhu" edtyo ... 
du. 

nu rntthc milcndelcleri, devle • 
fin stikfin ,.e emniyetini ~arsnca'k 
bir t:eh1ike al"le:1ln<'e, bnn1a.nı,
ilk ynmroğu, 1 incl l"rnnso\"n. lmli
riyor. Rirr.ok hnnınmlar, lmp1l:ırmı 
I.:npıyor. 

Iln.m.:ı.mla.nn bir lasmı, gizli. n. 
şUrur 1 1erfne <lenm e<liyor. orta 
ya fibıe fesat ~ıyorlnr. Bunları 
lla, Fransız Kımlı Oçündl llanri 
lmp:ı.tıyor. 

14 t~NCÜ J.UI '!N BAN\'OS\U 
l\laüıep Jcn,·go.:n.rımn 7nnırı, yal

nız umumi h:un:ın la~ mUnlıa<;ır 

kalmıyor. Y:::xao;; ~nvas banvo tel;. 
nelerlnin lle ortad.'Ul kn:':mtıı ııı. 
ınt nç ediyor. Nilın' et ı~nn :ıcl? ~ ı 
kanın'\ :ıunnC'SJ lfffı f•dirnr. ArhJ, 
kibar ı.onnl• anndahib, • yıknıı11n: 
lnrn pcJ; f. • ndilf cd'kmiyor • 

llunılan ... onrn S,5 !l!'.1r Fr:uıı. l· 
dıı, "b, n) O , SOZİİ isi( ilmlyordıı. 
i 4 tin<'ll I.nlnin o p. rlak de' rinc1 • 
""Üz.el knılınlnr, soyunup yıl.ııı11ı1a. 

•ırn ne oldu~'Unu bilmiyorlardı. 
Bizz.'lt 14 üncü l.ui bile, '>cn~dc 

nııca~< bir <lef:ı, o da nray tc'}rl 
fatmın zoruylı l::ınyo ediyordu. 

Uu lt:ıl, ı~rnn rz bUyiiit i ıtrii. n
den llrnz e\~~1e J,nclnr <le\ nın et. 
li. O ımm.'Ulbrdıı. 16 ncı Lıoi, A' u • 
tıır)·n lmpl!or:ıtorunıın k111 M:ırl 
~ntunneUc "' Jrnrui<;tj. Knııliçe, 

bernberlndc, ba~yo tr.I.ne ini de 
~ctirnı'mi. Her ~i.ın. l•r.nyn <'di 
yordu. 

nrn) dn, Pnrist.e, bir <leclilmtlıı 
• ( Lti.tf cn scıyf aı ı t'irin:-: ı 



~~eşhur a anılar 
ve benzerleri 

(l!:ış tarafı 5 nclde) 
rnnm:ık g:ı.3 :-eti :ıhp yiir\imii'.:!. 'fu. 
hii, bekli <mll'rln her biri, Usta. ' 

<la, t.clgrnfb dıwetnamcler gön
dc:nni~. 

Jinsab:ııl:ı, herkes, musilds1nn-ıı 
yn.1mz: resimlerinclcn tnnıyorl:tr -
nn<ı. O g\inl('rdc. ı·n~h:ıyn, bir a- - Ben bö,ıe kanlı \'O tehlikeli iıı. teri müdllri), bu mc bur imi kslyonu 
llam <;ık:ı rıelrni , ,.lo(';nıcn bir otc- lcrde adımın geçmesine mlliııı.ade c. görüp görmediğimi sor:ıcnl, olunıa.. o. 
~ gidcrdl.t, ucm:ca bir ocln iste- demem_ 'e bund:ın hlı; hoşl&runam, na "kendi llc tıı.nt,'jhm anın., koldul. 
mi • Vl'rdinin rc":mtcriııc <le o k't mls Meri! lx:n gldlyorwu •• siz, baı:r yoaunu röromedilll!,. demek pek a. 
efor bcnziyoımuş lil, otel ruUrliirii, mzın ç:ırcslııo bııltınız! yıp olur. 
iinlinde cğilnıi~: - No dediniz? Beni bu korkunç Ycrdt'kl bıısınn Uııtllnde oturuıu' 

- Efcncl: nlıa J.üı:Ucük bir oda ı;atıno karşısında yalnız bırakıp git. kucağındaki kolek iyonun ııyfalıırı. 

mı~ Hfıc~ ı 1-.: ririnlzl bekliyonluk. mek. Bu, iz.in crkckllğ'.ııllxe yakı. nı Çc\1rmoğo başlamıl)b. 

Ririnei lmtfakl üç !(aJonumuzu isti- !iır mı' ıu rı, Porkcrl, bu beld med 11 b6 
rahatinizc t!ı.lısic; ctflt. Buyurun! l.\li5ter Parli<'r kalkmak istedi: dl8<' ltarıiıs.ı.ndıın zabıt ) l\ ı::ıJılt ola. 

))eylncl', nı'!nlllffi ~iZ Jıiç bozma- - Hayır •• hayır .. beni bırnltınız, rak gö tcrecektl, 
mr • nirlnci lmf:\ inmi-ı, kolf:uqn mis! Benim fıızL:ı tnhaınmUIUw yok. 
lmrulmuc;, tu.rte, ikrama boğul. .,imdi nerd~y&e ka.lb sekt.estnden o. 
m~ ~~~ 

Biı"f. ç :ı:ı.t sonra biitlin kasa. Mis l'ılcrl bir tnmftnn zllo ba!lıyor, 
ba It.ih:\rlıırı, 7'Jn~jıı·crl al aklan - bir tarartnn da gazetecinin ı;öğMiın • 
ımş: 

- Ne ,]emek bn. l'stnd, neden 
hl r ote 1 i tl'Tclll et .. ··•! 

Denmi , amn•!l ı,cnc1:sini ctclaın. 
J:ımaktruı d:ı. geri Jı:alınm.ıımıs. 

Birknc sa:ıt onra, "Kuğo ımc:u., 
otelinin önünde bir nr.ıb:ı dormo~. 
Arab:ıdnn inen bir mt. otelciyi !:11· 
ğırmış Ye: 

- Otcilni"..d"! süslilcc birkıı.{l o
rlnnu \nr mı? 

Demi . Ot~c•, i~i odalannm ta. 
tnldtı,b'Uno söyllycrcl< mazeret be
yan et.mi~. 

·~ O zat da, arah:vla şöhretli bir 
aclam buhınduğuııu, oı:lıılan onun 
J~in ist<ıdJğini söy1e~1nce, otekl, 
~göğsünü ~ermi5: 

den ltcrelt: 
- llayır, bıralmmm: <llvordtı, E· 

{(er bıın.ı l n.rdnn et ı :r.scııiz., bu l~ln 
&J!lU ııi:d.ı aoll) !ıın Lde lıllt!r •. aulıyo: 
111U$U'IUI'. 'f 

- Ne o? beni tehdit •• Ö)lc ml'l 
- Hayır. Tehdit değil. Fakat, ben 

"o ancalt ıılzJn ııııhııdetlnlz.lo \'1lzlye. 
ttınl b.""Drtaral>Uoocğlm. Bu hAdlsenlo 
en büyük şahidi &lzslnl:ı.: SI:ı.l bırak. 

ruam .• 
Bu ırada kııpı atıldı.. 

Bir gnraon ıı;crlye girdi. 
Ml~r Pnrl<cr kekellyerok: 
- No yaptınız, mls'l Bırakın benl 

gldc.}1m •• 
Diye.• .Vylcnlrl<en, l\Icrl gar&ona )'eı 

dekl bavulu gösterdi: 
- Çabuk zabıtaya haber verin 

Odam:ı bir kesik tnsan ba~ı koymuı1. 

Çinli uşak poll!le haber ,·ermeğe 

gltml ti. l\11!.ter J•arkcr ncbntnt t;:olck 
slyonunn tetkik ederken bir 1111.yfıı.nın 
üsttlntle durdu: 

- Garip l)l'y! (Ölll:ıı çiçekleri!) de 
ne demek~ 

!rlerl 17.nb etti: 

- :Buı ınr çw!n crnııp t•Jal tl<'r1.nıle 
bir D<'lıir &.:cımrıncla ve her yılm !lliba 

barmıla ıın<'ak bir ay yaoartar .. Son. 
r:ı gilne:ıten anırıp kavnılurlar. Çok 
zarif, ve y~ll, kırmızı yapruklı bir 
ç.lçekUr. 

- Bu kadıır zarif bir nebata ne. 
den (ölOm çlpeğl) demtıılcrf 

- Ha.. evet. Ben de bunun sebe 
bini ve bruıu!llyetlnl anlatııcaktım al· 
ze. ilkbahar mevsiminde bu çl!;'el>ler 
açtığı mman, l:atlyen yanma sokul. 
m:ı.k bnkAnı yoktur. Kcski.n ve uyuş. 
trwıu bir koku neıırcder ve bu koku. 

yıı alanlar biranda yere d\l&er- O es· 
nnda kurtıı.rılabUll'S('I, ne fUA. &lr im. 
datçı gclmez!J'", ayni kol.."11""11 tend. 

,.BORSA 
22.6.942 ~LESl 

Londra l Sterlin 
Nevyork ıoo Dolar 
Cenevre 100 ı.<•rank 

15,22 
130.70 

Madrlt ıoo Pezcta 12,89 
3tokbolm 100 İsveç kr, 31.16 

ESILUI VE TAllVlLAl. 
Evvelki.Bugün 

İkramiyeli %15, 938 21.50-.-
İkr. Ergani %5 038 23,10 23.-

1

%7 1/2 933 T.borcu Tr.1 24.85 -.
% 7 1/2,933 T.boreu Tr. 2 23.20 -.
% 'l 1/2,933 l',boreu tr.S 23.SO -.
Sıvıı.s • Erzurum ı 19.90 -.-
Sivas • Erzurum 2.7 19.93 -.-
% 5. 938 Haz.talı. 27..60 -.-
% 7, 1941 D.Y. 1 20.-19.55 
%7, 19U D. yolu 2 19.55-.-
Ar.:ıd.,ııı D. Y. Ttb S .:f2.75 -.-
Anadolu D. yolu %60 80;25 -..-
Anadolu D. yolu 12 l'.12.25 -.-
Anadolu D. Y. MUm. 52.- -.-
Merkez hıı.nknsı 

İ§ bankası nama 

169.75166. 
15.10-.-

4 bankuı homllln• 
tş tmnkası MUessLI 
!::mır Fa.:ıf • Ahali B. 

1mar Bankası hisse 
A.alan çimento 
Aaıa:ı çimento mOcssl.8 
Şark değirmenleri 

İttihat değirmen. 
T. k!SmOr maden. 
% 6 T. bonolan 
TUrk u. Tiyatro 
tst. Umum Sigorta 
Şlrket!bayrlye 

Şlrketlhayrlye teırettn 
Rıhtım tahvill 
tst. Su tahvtll 
tat, Su b.1ase. 
TUrk borcu Tr. 1 

6.10 
22.--.-
12.80-.-

6.80 T ü R Ki YE iŞ BANKA S-1 
lttU IKkAMT~ELEK.l 

Kücül< Tasarruf ı adet 2000 L1ral1lr • 2000.- Un 

Hessnları » - 1000 • - eooo- • 
3 • '1DO • - 1aoo- r 

194! ''°'RA.Mtn PLANJ • • l500 • - UM>Gı.- • 
KEŞtDELEI<: ı Şobet, t 10 • ı:ıo • -~. 

Uayu. t ~tu-toe. 1 IJctn. tıO • 100 • - &OOC>w- • 
GO .. GO • - moo.- • clk..'frfD tarlbJerfııde 2$0 • 211 • • IOOO.ı- • 

,apıtır. 200 • uı • - 2000- • - Ol:i! Uir efendim; fakat. ote
Ilmc1a, lllinynnm en meşhur ada. 
mı \'ar! V crıli. 

Diye CC\ :ı.p Y.cnnlş. O zat, biran, 

ıar. 

Mister l'ark<'r korknk bir 
garsona d&ıdil: 

tUs ede cdo yanm san.t içinde umlr. 
taVIJ'la lenlr, ölllr. 1şte bunun lçln (liliim çl· 

Borsa harici altm fiyatı . 
1Jünkiı Bugünkü 

33.10 82.95 tin! kın ·mı b!ılnndı''ı..-tan onra: 
- l'nnh mız ohnn.lı, Yerdi a

rnbada bulunuyor. 
Deyince 1 nnl:ı.şılmış, ~inde 

<le ho afm yağı kcsihnJş. Böyle j. 
lı:cn Verdl, o rufamla, pek amimi 
olarak tolmbşınış Ye odalardan 
lıirioı de ona ''enni~. 

1'1. Riislm Özgen 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

DABfUYE MOTEılAS8Isı 

kıyiMMJU koptu. Ne demek! Kıra.. 
fite, uırlardanbul terkedllmlş, u
nutuınn11 bir idetl ihya ediyot"du. 
Ba, Fnm.stt: lıa)'atma. alditan• 
bir darbeydi; tıUnkft fena bir gö
~nckti. 

Mari Annı&nct, itfyMlmı değff}
amıooı, amma ytkaıuııMJ, aleyhin 
de gittik~e kızışan ee!reyana bir 
ba.5langıç oldu. 

YENİ BANYO MODASI 

Fron.sız büyüle iht.niillnde, herke 
f.İn lıeyfi~ tcllfıl l'tığırdı~,. zaman 
yıkanma hc-.·eslI.eri türedi. Jtattii. 
Napolyon Pon:ıpnrtm kız kardcŞi 
dilber, oynak Polin • ki C\'YCla ge. 
ncnıt J..cldcrld .. , onun ölmesi Uzc
rine, prens K:ı.mil Uorge le eden
miş \c Gua<>mlla dü i olmuştu -
gtt!clli;;inl nıulınfnza için sütle 
~·ılmn:ın ım ır ı.r.a?içesl KIC<ıpatra 
yı ve esck südi3 le banyo eden, 
mf:')bur Roma İmparatoru Nere. 

- Ernt .. evet .• ı:antnyı beraber 
açtık. l\lnda.mın bir ~ydcn haberi 
)ok. Bıı bıı6ı bıı§luılan koymuş bora. 
ya. 

Parker: 
- Ne diyor bu garsoın? Bir ııUrp. 

rlzden bahsediyor. UtnnlJ\llZ herif! 
akit b!ı§mda bir ınsnn, yeni tnnı,tıtı 
bir dostuna böyle sürpriz yapar mı? 

.l\lerlnln do canı ıluh1ı: 

- Bo çlnll uı;ıılt ,.~ gcırsonlnrdna 

o laulur !,'Cl.tnll rum ki •. 

- Durunuz, ·ıınlıs sö)lcdinl7~ Çe. 
ldnmek yeline korkuyorum, delinb:! 
daha lsııbetll olur. Btmlm d odama 
bak:ı.n bir bn!'Jb."tl. ctnlt U.'}&ktır. Çok 
nnzllc •• ~k bürmellidr_ ~olt atik lıL 

s:ınlar. Fnlcat, hllct.rır b!r lrı•mn ze
ldV;ın:ı b"nzlyl'n rn:ınalı b.nkışln rın • 
dan U!;:ındım. Yok. yolc.. onlardan 
4detn korlrnyonım. 

nım .en·eHi. gü..:t1E">i, ~onra ze\ c~si Pıırltcr nrkıısı.ndakl dnvara ya~ıruı. 
olan \'e lıir glin kocasının tekme- dı: 
ı.İJ le ölen, Pornıc'l i faldide ba5• - Şimdi ı>oll ter gcllnıl', ne yapa. 
l:ıdı 'c 'Ut lıan;c<:ıınu İea<I etti. et{:'l:r.? 

Potin, m.i.ıa fir!crlni, banyo eder. -N<' mi ) npnc:ığı:r.? Yapaca~ • 
lirn biJ,. lt:ıbnl ederdi. lllr ıle, b:ın mIZ. 5ey gnlet basit: gürdllğilmUzU, 
yo u -;., 'ıı.rtlı 1d, iri l nrı bir zen- plduğu gibi nnlatmııl•. 
ci~dl. DL~f' , yıknndıktnn c:onrn. 1 - Ah, mi l.\lul! Şu mC!lbur n!'bıı-
ZC'Ilci, onu, bnnyodw çıkarır \ ~ tot l«>l •l< ı~ onunuz ~ llzUndrn nihayet 
~ nt ~.,_ r:·· ··~i•. clü. oo•ını:ı b:.ı r"n•,~t de deı:-tıııı. K('Şkl 

l O unru il !"in ~nınrrıula. fı'rnr- 1 o 1,.,1 ... k il onu ~örmrjte l'llip olma • 
:ah, ban ·o .> cnlı.Jen umumileşti 1 saydım.. 

\"e !;~n ?.amıınlnrclıı, ~-ıknrımn·:. duş. 1 Meri ya\'ftŞça cnntnnın lçlndl'l.'1, n . 
liilnlul, .. r-.lı. Ne rnrıe ki: 7.aman, , eu görUnen kolr.kslyonn çekti: 
rrnru,•zl:-rı. nrt:ı~!I~ b:ıyııtnu •n- j - :şte, mc hür il b:ıtlnnm.. polis 
)'acaf{ llıale ~frm. 1 ,,-:llnceye lmdnr bunları gözden geçi. 

Oııhtnn, lın \•ı:.:zi~ et biraz daha 1 rln17~ 
dcHVt'J edcrı::e, yıJcnnmıwr tekrnr - E\·ct.. e\•et •• bu fırsatı ltaçırm:ı. 
lınutmn '.arınılan korkuln;az nıı? malıyım. Londrayn doollııce, yau ııı-

çeğl) demi ler ona. 
Mister P..ukcr 11llrotıo kolekııtyo • 

ın:ın o a:ıyfasmı ~'Virdi: 
- Burnuma bir koku geldi. Aca. 

Reşadiye 

ı~mçc altın gramı 4.52 Devlet DemiryoUarı ve Limanları lşlctm~ 
Umum jdarcsi ilanları 

ha ben de :zehirleniyor muyum! 
Meri gftldU: 
ltlerl güldü: 

- Bir ~l!.'Cğl~yatll~bo •der:c Avrupa hattında mert 251 No. lı tarife 20.7.1942 den itibaren mtııga-
mo.,,gul olmak. arusu la a.:::ğ r 

1 

dır. Ayıu tıırlbten muteber ve bUtUn şebekeye şamil D. D./251 No. 11 ye. 
ııaıın.t, yahut bonı 

1
1m

1 
an yk. ım nl Mr gıırupaj tarlfesi !hd!\8 edilmiştir. Fazla tafBilAt için i8ta.syonlarıı 

blr zevk mese ea o sa rere - O ıutılt ölmO,tur. tnsıına bir 
öll\dr.n nnıııl ırArar ~euıe, (öl\Un 
çiçcğl)ndrn dr l-J~·blr utl'"flr gelmez. 
O ancak kendi Alf'!mlnde, kencll tar. 
lasDlda keodlnl göıt.ertr. 

-ı· .. 1 .,.ıı. .. ,, 1 1 a•n ·dı mU:-n.caat edllrr.elldlr. t•:>H.6791) ___.., - ,.. pu"!'I ... "~0cr ..,.,y c o m -:'! , _ 

hı-rk~ "c~t!\t llltm! oturdu. Ba7.I' J. G11. K. Satınalma Komi•yonundan: 
klm~'llcr nıucıl dağda, orrnıt.nıta yak Tahminen beher kllosı. >(350) kuruıttan beıı 'oln kilo tnbl1 vazcltıı yağ'. 

- Peki ama. aı-. bn clçt"l:I n-ı 

elde etttolz:T 

yan ha.yvanlarm dillerinden va husn. e'l.tıaf ve numune eartnamcı;lno g6rc kapalı zar! ile satm almacakur. 'I'e.b 
atyctlarlnd<'.n anı.orsa, ben de öylo •f1 

ml.n bedeli (171'100) lira olt.h ilk tomlnatı (1312) Ura (60) kurt••tur. ?oi • blr çok nıeb&Uann bayatını, ~yı ı. •· • _,. 

- Bana buna Çlılll bir ncıbata lll
mı hedJye etti. Maamatıh o seriden 

nı, doğup ölmesini yakından bilen bir ın•.>ne ve şartnamC6l hergiln Ankara J , ııatmalnu kom1"yonundan pe.t3~ 
ınsanrm ... A~k çl!:'eklehl,, do "ölilm çl. v~ıilir. Ve görUIUr. lhaleı;l 3.7.942) cuma gtlnü saat 15 te ADkarada J.G11• 

bC§ on ~ı;:.ck daha vardı:r. Btınrarm 
K. da!reslndek1 J. 11atmalma komisyonu odaamda yapılncaktır. latek!Ueri=l pekleri,, kadar enteresandır. Bunlar 
kaı::una uygun vesika ve tl'mlnatıarmı havi kapalı zarf teklif mektupıarıaonbahardn pembe yapraklı, kararın· 

tıep ini onnr tsterllnge satın nldım. 

- Bayaı:tıı en ocoz bir yerlnde 
T.J eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar koml"'-'on& makbuz kJU11" le benzer bir novl çiçek verirler •• aon -,, 

ra bir kökten uzayıp bliyUyen lkl dal lığında vcı;meıcrt, (4359.6637!_ • ltı ___.-
(blilm çlı:.cklerl) bu kadar pahalı 

•temek!' 

- Evet. Çok pahalıdır. Çünkll om. 
Jara gitmek bizim için bUyUk bir kül. 
retUr. Hem r.ıım.:uı, hem de 5Cr>et 
meselem. 

Ptuker yn.\"SfÇ& gUztınün nruyla 
mahut çantaya (tCSyla bir güz attık -
tan ıııonrn., kole1'81yonnn ba.,<Jka bir 
uyfaıımı 1;0vll'lll. 

- O neT 8u da bir ''a.,k çiçeği,, .• 
Meri yan gihilo kolck!llyonıı ooktı. 
- E\•et. Tanrdırıı.. "a.ek çlçekl<'rl,, 

çtnle MogoUstan amsmib, Sanç:ıy 

kıyılarmda. yettsen çok enteresan bir 
nebattır. Bnnlar bir klikten Jkl çatal 
olarak ayrılıp u:r.arlar .. bUyUrtcr, Her 
yd llkbnlıardıın sonbahara kadnr 6-
mürlerl varda. Sonbabııra doğru bl. 
rer san çiçek a.çrp, bundan sonrn ı.-u. 
runıağa başlsrlar. ÖIUmlerı de haynt. i 
tarı kadar hazin ve manalıdır. 

daki bu tlcekler yan yana olduğu bal 
de blrblr~lne k"vuşamazlar_ Ya bl. 
fi uzar, ötekt kısa knlşr. .yahut lki. 
sinin araıımdalı:I mesafe genişler. Dal 
lıı.r c;.arpuk çıkar. Hasılı blrblrlerlno 
hasret ı:ckerel' • kavıı5madn.n - ölüp 
gld<'lerr. Çln11ler buııdıın ötUrU onla.ra 
"a,k çiçeği,, demişler. 

- Çok güzel ad vermı,ıer. Bravo 
Çinlilere! Zaten hn.Jdlt f~k da bu d<'. 
ğll mldlr? Rlrblrlne knvu,salar h<'L 
ld ömUrleri bu kııdar uzun olmıya -
caktı. nkb:ı!ıarda doğduklıı.n balde 
ı;onbıı.ham kadar ~mıı•:ırının da 
blkmetl bu olsa ger<'k. 

*** POL1S OELDt~ ''ELLER YUKARll,, 
Faz:la konu~dıl&r. 
füıpmm !inündo 8)'ıık GCalcrl duyul. 

du. 
Mister rarker: 
- Oel<mler var: kalkalım. 

( Dm:amı ııar) 

Sade yağı ahnacak 
Balıkeıir Maarif Müdürlüğünden: 
Savaştepe köy en.qtllusı ihtiyacı için okul anbarınıı. tesUml §llrtlle ka. 

palı zarfla 6160 kilo Urfa sızoınımı~ sadeyağı almMs.ktır. Tabmln fiyatı 
(12689) liradır. :Muvakkat temln:ıtı (052) llrndır. İstekli olanıann l.7.042 
ve ~rşamba gtınU ııaat 16 da Balıkct!r maarll ınUdUrlUğUnde toplanacak 
kom!eyona tekli! zıırflarmı usule uygun vermcıert. (6438) 

Patates ahnacaktır 
Balıkesir Maarif Miidürliiği.inden: -Savııştepc köy enstltüstı ihtiyacı için okul anbanua teslimi ~nrtite ka. 

pal: zarna l 1:1700) kilo sarı p:ıtates satın alınacaktır. To.hmln fiyatı 5l:il2 

ıırııdır. Muvnltkat teminat.: 413 liradır. İstekli olnnlo.rın l.7.942 tarih ve 

ç:ır~amba gUnU saat l6 '1a Balıkesir maarif mUdUrlUğilndc topl:ına.cı:ı.k ko. 
ml&yona tek:ıt ze.rfinrını usule uygun vermeleri. (6440) 

Kuzu eti ahnacak 
Balıkeı.ir ~faarif MüclüTlüğünden: 

Sa,·:ı..,tepc ltöy en tltUsl! ihtlyacı için oku! "nb:ınnda teslimi §artlle 
kapalı zar;:tn 12000 kilo kıı7.u ~tl alınacaktır. Tahmin fiyatı {13200) Ura. 
dır. Muvakkat teminatı \9Cfl liradır. İstekli olo.nlo.rm 1.7.042 tarih ve çar 
~am~ gllnU mat 16 d:ı. Balıkesir Mo.o.rlf mlldOrlOf;Undc toplanacak komis. 
yo:ıa teklil zarflannı usule uygun vermeleri. (6437), 

' 'Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
ÜskOdar Pıızarba§ı Mlroğlu sokak No. 37 de be.yan Marfka va.sUaJtO 

2.2 S42 tarihinde s:.uJdıgrmızıı bıraktığı para fçtn verilen 61G4~ nwnııf 
bon<>yu kay!>ettlğin! slSyrerul§tir. Yenisi vertıeccğlnden eskl.eloin bük U 
olmı;;dığı tl9.n olunur. 

(1678') 

~------------------------------------------~~-----~-
Şeker ahnacak 

Balıkesir 1'1aaril MiidürWğiinden: 
Sava§tepe köy enstitüstl ihtiyacı için ol<ul anbamıa ~lmt ~artlte 1'9o 

palı zartla (l'.1754) kUo lnce §Olrer alm:ıcii.ktır. Tahmin fiyatı (M66) IJt&
c=.r. Muvn~{kat teminatı 41r liradır. İstekli olanların 1.7.942 tarih ve çal'• 

".runh.a gUnU saat 16 da Bal.Jkcslr maarif mUdUrıU.jilnde toplanacak koı:ı:ı.l'
yona teklif zarflarını usul<' uygun vermeler. (6439) 

... ~ • ... .. ..... • • ·' •• ...., ,. ,.. > ~ ••• 
lm!l9 ___ , 

Türk ye Cambar .. ~ et 

ZiRAA T BAf KASI 
Kurll.IUf twihl ı ıHM. - ~ye.ıı: ıooo.000.000 nııı. u.na,. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
t'ııra clr1kt1renıere 2A.AOO Ura lkra..-n!ye veriyor, 

lrun:ıtıaraıı n lhbanas tanrruı oe.sapıarmtıa • ., 
00 Uraaı bulunanlara eenede ı defa çeldlecek SUr'a ıı. aptıdakJ 

• • • • • • .. . 
plADa cOre Ucn.mlye d!!.ğ'ılılaealltır. 

llO • IMO • ııo • et • .. • ..... • .. • '° • ... . ..... . -... 
... • ... .,liO • 

&.AOO • 
L80CI • .... 

OtKKNr: Bellt!ptan:nd&ID paralat blr eue tçlnde 51) ll.radaıı qağı 
:ltlfmi;reıuere Uuamlye ı;ıktığ'J t&k<U~e '3' 20 raz.ıa..ıyte ter'.ıooeıu.u 

Kefldeler: U M.ar\, U H.azlraD, lJ S:yUU, U Blrt.nctk.lnwı tarUıl~ 
rtnae yapıID'. 

............................. S:.il ........... . -·-


