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H Useyrn Cahid VAL!Çt' Dört vekil bugün, maarif 

-<>-

Şehırdek\ 
kadın ve 
çocukıar 

Deniz kuvvetleri 
tarafından 

Kafkasya ya 
taşınıyor 

S
• ı vekili de yakında Ankara. 

OVYETLER Blrllğlnln \'aşlng. dan hareket ediyor 
ton scflrl Lth1nofnn ikinci Londra, 24 (A.A.) - Sivasto. 

::ae JJJeııele.<ıine tekrar temas celi. .A:ıkarodıı..'l b' rlfrildiğine göre, pol kesim.:.nde kalenin şhne. inde 

d n 

20000 lnşlyo nıızveltln nı 
bildiren Jlopklnıı 

Ruz veli in 
-.....: Onun bu meseleyi en banıretlo ~ört vakil:imiz bugün yuro dahi- açılnn gedik Ruslar tanıfmdsn 
~aa ednnlerden biri olduğu ma. l~nde teticti!t ı.ey::ı..llatine çıkmakta. kapat.ılm.r.}L!r. Rus KaraC!.eniz filo.- • 
~r. Fakat kendisi \'a.şlngtonda ~ır :_ V ~ller,bıı.iz, evvela Zongt1l- bU ka.Jeye takvi.ve lkıto.lıın getir • m es a J l 
a__ ~etı ... r Birliğine acele bir yardım <ıag~. gı<leceklero.ir. mııŞ Ve ka.lC'ien çocuhl:ırı alm!!} • 
~unu llAn ederken o tarihte Komür ho.vzcsmda kömUT'lin is- ttr. R •a ~OVa hUkCUnotl gDJCt nikbin bir ~ihsa.ll, na.'ltli ve maden oes,kla.rın- Siv::ıstopoliula.r Staıiine şı~ mcsa- us. ra 
1- lcuııanıyordu. Sonra her tarar· oa :nmh:ruı:Ierin Ç!Uı~tmlarak istfo- jı göııdcmı.lşlerı:lir: 
~f'eddUUcr ortadıııı kalktı. ller Soli artırmak i'.ji et.rafında tetkik- "Bize :it.ü:M.t etmc::lizi :iatiyc»nt.z. harp mey. 
lib .. _ ellet bir ll<Lncl cıcpho ıı~ılması ler yapılaC::ı.ktır. Bugün seyahate Doğcluğura.~ y~ri. drunarla.rmıız-
ıı~llda karar vonnek sal!LhlyeU. ç•kac:ıJc olen vr.:'Qllcı•';miz, Münn- dalki k:mm 50l1 damlasına kadar 
~ lıa~ rnako.mlar mC6ullyetl Mil\ ltalat, İkt!'D.'?.t, Adliyo ve Milli MU- ruUdafna cd:-ceğtz. Tcsl"m olmak- da I! da 
ıı-..._le~e aı.~ılar. Şlmı:ll LIMnof, dafa.n vckiller:mlzdir. tansa ölımiye nızIYIZ.,, EJ 
lıt :·~ bir ımaattan bahseder gl. D!ğer taraftan Mn-ırif Vcldli \'f~I, 2.ı (A.A.) - ~ivastopola b•ıe 
~ ~ lıeeasllfle, dediği zaa.ınn lkln~I H.osan A:U Yilccl de yakında. <:e- karşı ta:ı.rruz dt"Vn.tn etmektedir. 
lbl!Jı 'he açılını& olsaydı Alnınnlnrm ııup viliı.yetlerlndc ilJılr tetkik se- Severney şimal k.ıyz!ll ııimdı tam1-
'1 lıtı mağldblyctc duçar oımııt:ı.rı Yahatine çıkBc:ıı!ctu. 1 (Dcv:ı:ru S üncilde) 'kaa ........ ~ temin edlıer. yardım 
tı4::ya ~tere ve .AmcrlkadaD V • e e e 

$~':?~='. L ent daht/tye Vekt· vdece .. İZ 
"1 arttınlması !&um geldtftnl söy. ı • ,J b • d • J k 
~~notwı bo &irJerı bütl\n ıoorıe- 1 n ue n 1 r l ı e 
._ Jıuauıo gctlrebll~ için bir nok. 
t iıakıwıda bld tcnvtr etmek llb.ım. 
tl~r. Eğer SO,-yet dlp~tı bu lkln. 
ııı..,. Olıpheyt açmak kabildi, ıo.ıta.t lh. 

1 

Taarruza 1 

tam vaktinde 
ctUlcr dlyobllmlş olsaydı 0 :r.a-

' ortayn tamamen gert-0kten dU. 
:"'lllınesı ve derlnlcttlrllnıe ı lAzım 

t lneııeıo ı tınııı olurdu. Fakat an • 
~ ikinci cephe lilzom ve faydaauı. 
aı .... _ balısetmeik ve bunun yapılınamıı 
"'"<lll!nıdan nen gelen mrarlan anıa 
~ bUyük bir m:ına ifade etmez: 
~ kacıar gtizcl tedbirler vardır ki 

t akıa gelir ama yapılanı~. Al· 
~r için geçen yo.:ı. bUtün mlihlm 
) U. hlerkezlerlnl '1.llpt~derek Iiafkaıı. 
'.r' lnınek ne kadar I.} l ol ordu ama 
~ılar, yapmayı dilşllnmedlk. 
"ıatlnd~n değil, l ııpmayıı. ı.mlWı bula. 

dıklar~dan · 

Yusuf eli kazası halkı bilhassa son 
tedbirlerden sonra çok müşkül 

ve nazik bir durumadüştü 
Çoruh \'iliyet.ine lMığlı Ymıufch 

kua.'lı halkı namm:ı. bir mektup 
aldft<. ]}u kazanın iki miih'm \'e 

haya.ti nıec;elesini anlatarak yeni 
llahiliye \"ekili doktor }'ikri Iu
ze:-dcn bu ,·a.zıyetJn ıslahını tlili
:ren bu nıcktulıu saym DahUlye 
Vekilimizin a lıiluısma li\yık bu ltlu
ğurnuz iı:in ~,a.ğı<la aynen n~re
diyonız: 

geçeceğiz 
-<>-

Ruzvelt Ruı cepheıinin hiç 
bir vakit yarılmıyacağını 

söyledi 

\'B!Jlngt-0n, 24 (A.A.) - Ncvyork. 
ta 20.000 kişi önünde Hopkins, reis 
Ruzve!Un yanından daha §imdi ayrıl· 
dım, görüşmelerin yego.ne hedefi tn-

rruz stra.tejlsin!n hazırlanmasıdır, 
demiş ve reısı.n 8.§ağıdakl şu mesajmı 

okumuştur: 

"Ruslara, hıı.rp meydanında bile 
yardım edeceğiz. Taarruza. tam vak. 
tinde geçccı:ı(;iz ve Rus cephesi hiçbir 
vakit yanlmıyo.caktır . ., 

Memleketin büyük bir kısmında 
yak c sıcaklar hüküm sürüyor 
Birçok bölgelerde yaftmarlar ba ladı. 
ıstaabulda yatmuraa devamı mabtemel 

Rasathane dünakşamki zelzelenin 
hesabını hala yapamadı! 

Bir ha:ftadanbcrl b~hynn şiddetli 
sıcnklar evvelki gün daha fazla art.. 
mıı vo gölgede 37 dereceyi agmıatx. 

Hava dUn blroonbire değişmiş ve 
daha sabahtan iUbaren göğU bulut. 
tar kapatarak, hararet derecesi 23 
o inmiştir. ötıeden sonra hafif yağ
mur çiselemlş ve gece yansmdıı.n 

sonra da şiddeUenerek fasıJalnrln 

bugUn öğleye kadar devam etmiştir. 
Kandilli rasathancslnln blldlrdlğlne 

Omeral Rlçl 

Ruzveltle Çörçil 
araba çıktı 

---o-
Bir Amerikalı muharrir iki 
şefin birbirlerinin yeğenleri 

olduklarını tesbit etti 

Nevyork, 24 (AA.) - Ncvyork 
hal tercUmell'rl evrak mnbzen\ mu • 
barrlrl Ruzveltle <;arı;llln uzaktan • blrblrlerlnin yeğenleri olduklıı.rını 

tcsadU!en mcydıı.no. çıknrmıştır. 

göre, yağmunın bugUn ve yarın de.. 
vam etmesi ihtlmall vardır. 

MEMLEKETIE SICAKLAR 

Diğer tara!tan Ankaardan haber 
verildiğine göre, dün .Ankaarda öğ • 
leden iUbaren ııa.ınyell gibl bir rUz • 
gAr esmiş olmnsma rağmen hararet 
derecesi 87 yl B§mı,,lır. Bu arada 
baz.? bıı.ytlma vııkaıarx olmu:ıtur. 

(Devamı S üncüde) 

Mare 
Rom 

Kuvvet erinı 
l<apuzzo 

kalesi karşı
sında toplzqoı 

-0--

0eaeral Blçl 
kamaadanbktan 

çekildi 
-0--

Sekizinci lngiliz ordusuna 
•Üratle takviyeler 

gönderiliyor 

1..ondra, 24 ( A.A.) - Libya cep 
hesındeki durgunluğun bozulacağı : 
na dair emareler ı>ezilıncktedir. Bu 
sabnh Knhireclen alınnn h:ıber:lcrc 
göre, Almanlar füıpuzzo lkalcsi ü.. 
niincle ıopbnmn~.1 bnşlnmışlnroır. 

Tobnık • Bardiyn yolu üzerinde 
yürümekle olan bir kol da es.ıs 

tehlike) i teşkil elm.ektedir. 
(Dc\mnı S üncüde) DAP..lLtYE VEK1L! FJRR1 TV. 

ZERDEN, YUSUFELİ HALKININ 
BlR RlCASI: 

lıtı htUttctlkleı' • için de Alm:ınyanın 
~ ttln denlzyoll:ırmı keeerc-k blitlln 
ı- 1ta.ıtrlarsnı batırarak Okyıınus • 
ı..t~ kati bir hliklml)et l.urro:ık ne 
~r lyt olurdu ama. yap mi;: ıoık!- Esltiden Erzı.ırunın ba.ğ':ı bulu
~lrlı bulıunadıl3r, biner uç:ıktaıı ınU. nnn bu Jtıu:a. biJN'1re y3pılnn mül-

kkep fllol.ırla gece gilndUz Alman ki t~lfi.tta Çonı.h ··~Jayetine bağ
~lrterıoın bOmbardim n edilmesine lnnnu.'jtır. Faknt bu bağmnıştan 
lcı ''!Un etmek ne mtihlm bir muVRtfa. knza h~lkının '<15rtte üçü senelcr
..;eı teşkil edecek am~ işte tatblltL , denbe? ~yetçi bulunmaktadrr. 

Münakasal r hakkın
da mühim b ·r k~rar 

~sveçte Nazilerin 
nümayişi 
yapllamadı 

hrnUz lmkAn ı,uıunamıyor. Sebebi şudur: 
Onun için Utı.inotun lldncl oopbe_ Bu k:ı.?.a coğrafi lxtktmdıuı çok 

~~ •cılmıunndan dolB;) ı dermeyan et· e.nzalı bit arazi)•e nınlikt.ir. O ka- ~ 

Tacirlere masraııarı ayrıca ödenece , 
b r ç~k mad .,eıere a:onan resm 

~ 

Hatip yere yuvarlandı 

15 kar.ar Naz so
kaıklarda kovalandı 

tıı tt ınuahezelerln bir kıymeti olabil. ------;:--:-(_D_c_,.7ıun_ı -:-4-iın.:..' :,;<'~Ü.::.dc.:..>:__D_a_hl_ll)_·e-'-e_J_lı_u_n_r_._Fı_k_rı_T_u_z_e_r _ ı atlar ma ammen e e ... oı~cak 
ı....t!al bu lldncl cephenin tatblkt mllm. 
~ bir tedbir olmMI ııarhna b:ığlı. 

· Ancak o -takdirdedlr ki ihmal e. 
Gtlrı:ıı, oldıı~ndan dolayı bir mesull· 
~ aramak vevııhut tA!CSS(lf lzhnr ot 
~ doğru o~blllr. nıescle yalnız 
~'Yet menfnatlcrl bnkrmından rnu. 
~k"rne ediline tUpbe yol< ki lklnd 
lltPhe ne k!ldllr çabuk ~ıls:ı o kaclnr 
'>! olurdu. ı.~aınıt ıırtık ayn nyn bir 
~s, lnglllz ve Amcrllaı.n Jıarlıl yok. 
~· Bir mUtteflkler harbi '-ardtr ve 
""'llln ancak bir heyeti me~ ola. 
~ dü~ünmek zaruridir. 

Alolototon Londra ı:e Vaıılngtono 

~ıı zlyareUnde ikinci cephe m" elcsl 
"kkuıda Uç müttefik nrasınd.ı. tam 
.. t gUrUş mutabakatı ıuı.srl oldu~u 
hlJdlren resmi tebliğ bllo bu ikinci 
~Phe etrntmdakl nıUnııkajalara ol· 
'aYah;erememl:ı dcmcJdlr.Yıınl ıılmdt 
)e kııclar açılm:ı.mı, oıın11oı;ını tntaQ 
tcı"n aebebler Sovyetler birliğince 
'-kdlr edıtmı, \e bundan sonro.sı için 
\·crııcıı karara do. So\")etlor bldlt'. 

ALMANLAR 
Norveçe yeniden 

asller gOaderlyor 
--<>-

Bir ihraç hareketine kar§ı 
Norveçlilere talimat tıerildi 

l'aşin(llon, .2~( A.A.> _ Norveı;_ 

lilere, mütefikler knrayn asker ı;ı. 
k:ırdıklnrı takdirde ne ynpacnkları 
hakkında talimat vcrilmfşlir. 

Cniled Presı muhabirinin Stok· 
bohnden bildirdiğine eörı-. Alman • 
!ar Norvcçlen ı;eJ.:likleri kuvvetleri 
yeniden oraya göndermektedirler. 

Harkofta 
Ruslar yeni 
mevzilere 

çekildi 
--0--

Mareşal Fon Dok 
J eni bir taarruza 

geçti 

Ticaret Vekiı.letl, tüccıı.rlart alll
'kada.r eden çok milhim bir karar 
almıştır. Bu knror, resmi da.irele
r.n bugünkü ınüıuı!kasa usu Unli 
ck-~:.Ştircco'c ve ts.cirlerim.lzin hiç
bT endişeye kapılmadan mUnnka -
~abra istiraklcdni temin edecck
tiı. 

Zira, birçok tacirler. bilhassa. a
zami en.t.r.5 fiyn.tlan tesbit edilen 
mad:clerin mün::knsa.. .. rn:ı girmek
te tereddüt etm.cltteydiler. Bunun 
sebebi de mümılı::ıs~lı!.rn iıılirak e
den tüccarın bir t:ıJom vergiler. 
pul ve mulm\:c'ename ba;;.ları öde
me!eri, tcsıhn ve muayı>ne masraf
ları yapmıılnrı, r~'lkil, c;uvnl ve te-

V aziyet gayet ciddi telakki ıı.e'ke Ucretlri vrml<-ri. ve bu mas. 
d'liyor ı mf~r.ı:n k:ı.ntrlı~m :ı.lamnmnları-

nln reyi lliJbak et.mit olacaktir. e ı drr. V<-kfı.'..,t, fevknllide halh-ırin 
Şimdiye kadar gilrlinüşe nau.ran 1 Lonclra, 24 (A.A.) - B. B C: dcv~ı mUc!dcline mtinhasrr kal-

müttcfiklerjn bir fırsat kııçırdıklan_ Harltof cephcsirıde muhı.rebeler m"k i.izere f'yatlnrı hükümetçr 
na daJr orta.da hl9blr işaret do yok. . yenid ... n şiddctl"runişth·. Diln gc- iesbit o!urınn .,.,,.,-l~eıerin Il'tlnr 
tur. (De\·am.ı S üncUcJe) ı_ire~..B!9a. b'J kabil :masrafların da 

devlet tla.Teleri taraf ndan miltc
abhitlere ödenıre-sini ve hilkümet
çc tesb't edilen fiynt nrm muham
men bedel ola.rok k'l.bul edilmesini 
ı.lfi.kadarl:ıra tebliğ etmiştir. Ka. 
rnr, bundan cvvC'l ı.tirişilıniıi taııh. 
lıilticre şfun.11 değildir • 

--0-

Aıkeri kuvvetler halkı 
mitralyözle tehdit ederek 

dağıttı 
O azısı S Uncüde) 

•ı== Yeni tef 1 ikamız ==-• 
Olruyuculnrmuzrn bcrgUn dordüncU sayfamızda uıvllle takip ettikleri 
"halblın Sl'rılndlr,, tPfrlkı.ımız dUn bitti, Bunun yerine <ll'ğorll arl<ııd:l§r 
mu HAKKI SÜUA GEZGİN tarafından Alfrcd do 1\lusse'dan tereUm 

cılUeıı 

TiTiYEN'in OGLU 
adlı eseri U-trlkayn başladık. ~ llAKKI SUBA'n.n pU. , 
rilz§Uz WJ akıcı li8JnblJe cffH tn t 2 ....... _. tle 9flı ........ 
•'ltnla tıııldp ~ldlltılt: ~ 

• • • ug&..n ördüncl sayfamızda~• 
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Kon uşrnalar -j 

\ 
Yazan: R~ŞAT EKREM KOÇU 

RABE'.? 

Ven° ıymetli 
bir meta 

---0-

Mensucat fnbrikalarmda 

1 18 r on sınıfında ı;o la) fı 1 r •• lckt.eıl müdürünün e- toplanan 
':.J ukl • u ,, , r mı:? •• . !Uuııl- lnd<'n nıtıl." t tını ııhrdı. Sınıf bl- 1 tılar 

rıncilcti nıtuıdo. koltuğunu ldtap 
i- .le do'ı.lurnn çocukl!ır cılmrdı. Ço- • s fı miy cek 

tıı".luğumılın lmlınıo,; birliaç r.ut 
<tef ri nı "mdıı l'°r lle ruı c" fnt Mensucat f:ııbı-'..k:ı.!D.rmın mııki
lı.i abı , rtlır. • lk <lil ııtımv. , e nelerindeki mahzen ve tczgll.hn.ltı 
'>enetıi n H iycmlz? bana bu ki- ı tozları ve krrpıntrlnn evvelce a~ 
tnbı '_rdilden z:m;~n. on bir yn~- mak için mUhi.."Tl m3.Sr3fı ica;bettir
lannr avdımplilıa ı. O ~lin bugün diği buglin talib. pek çoğnl'mıs o

.. ctınl. r l'tı it!. im il t snt İ"lerin<' aklım ermedi lan mctn haline gelınhıt;T. Bun~n 
nutknniı~ n im• b::nu olmuıı;sı:ı, biç gitt" ! icin Silmerbank umum mildUrJUğü 
lıir , .t;dt d :vam!Us•mz !.. ·· * * • ~abtüa.larn toplanncnk sUprilntU 

Eskid n l j- '-' t ı .. rJ mPsi \'nr- tmtih:uıl:ır •. lmtilınnlnr.. bugün mahzen tozu, yağlı ve Jdrli mey. 
ılı: barın, (ol'uMu6rumnn, masum, asil dan stiprlint:ılleri ve iplı!k ve ya-

!mtih:ının ıda tin 1 n dalga. un- ,.e hnz·ı bir \al.'asmı ha.tırlnttı. pağı lorp nt•larmm z:ı.yi edilmeyip 
dI Akdeniz nu a U esinin dolmzuncu smı- :-...ulıja çx:laı.rm mnsını bı1dlrmi(ltir. 

Hd.lrip yı u. .ruzdcn t m numara fında. ı:;a.1ihn, on bc<ı, on sltı ço- Mensucat foorikal:ırmın bu sUp. 
· t · cuı;,.-tnk •• i"imizde. ı.nn:ıt n"mı bir rimWJN-lni.n pamul~ krpmtısı, yapa ı enz.. ,. ...., 1 1 · · r· 

tf; • * ı;c'\k \'e gn:Jrct '\nrdı. mübalaga ğı ları:ntoı h:ılinde o an o.r ıyı ı-
İnıtföan, bir panııymlır. E~lcn- <1mcdi/'..rfme eminim, muallimleri - yatlarl:ı. ihr.ıç olunmakta.dır. 

ce1i tamfmı bulup tMmı ~ıkıı:r:ın 1 miz bu dolmzunl'U mıf ile öğlinür- lptidat madde !k:ıyruıkla.nnı kay 
tal"'bcye, mt!:l.llime, mümeyyiı.c ne l ıerdi • beden OOZI Avrupa memleketleri 
ınutul.. l nrsç.-ı hocrunız, "Şe~ h efendi lnml:ı.rd:ın istifade-ye tcŞObbils et. 

Pür helcc:ın, ~otj:;'11n, uyku uz, Hazretleri!.,, idi· Uzun boylu, u- Ir'ektedir. 
ı;.-inirlJ, somurtknn, mütc.'hes<oim, la :mn beyaz s:truını, m\lburc'k bir ih. Diğer ta.raftan bu fabrikaların 
zannı , otgnn, mıı.lıcup, ürkek, tiyardı. S:idl d~uahmrn po tni- yuğ' ı, lallı silprUntlilert çok kuv
gciz h3ygın, ~naklıır çökük, zülüf- ~iynil di. l\lf':rlıum, 'ckar ''C ciddi- vetli ve havai zanıriyesi fe\·:kaliı.
kır pcris:ın, • lınl uz.'\mı_, kelle yetin timcıali. e<llp, mnliım:ıtı ge· de yiJksok bir yakac3.k maddesi 
matroş, SUIJ)ID, esmer, lmraynğız, niş, şefik \"e rahim, milsta.klm ,.e te~1 etmektedir. Geçen şiddetti 
"3Z benitlli. çakır göz, cifi.göz, k:ı- udll bir adamdı. J<'ars dili, rume- vetıi ve xsrdıcı !kuvveti fev~" 'ü
ragöz, sclılil, gö:dilldü, seh1 boy- li ağzı ile komıc;an tlilinde, htr ne- dnn yanmdn.'ki e.tSa.yn atılan bu 
lu, b:ıstıbacnk, d nyn.lılan titrer '"ide olur: ııüprüntillcr halk tn.rc..fmdruı kapI-
Bvuçta buruşturulup sıkılıı;n men: Bülbill6. ! .. mUjdcl bah§.r blyAr!. ;;ılara'k topla:nmLC:, a.robı>"Ilar ala: 
<lifler, hUldUiip yırtılan kii.b'ttlar, Diyen ses kıılııklarmıdadır • rtı.k arobasmı ild liroy stmış ı dır. 
akıp geocn çoeıtklo.r, bbJ ne ka- tik dorslm-de gny:retimizl görün Şimdi bun.lr Siimerbankn yeni bir 
dur dilşUndlirst\ yorsa, üzse, kız- ce, "Şeylı Efendi Hazretleri,, coş. gelir ~l edecektir. 
dırsa. sevinclirse yeridir. Ah ço.. tu, blrhıcj nym sonunda mo:ıllim 
cnhluk!.. h genı; ik1. lluvaf!ıık Feyzinin kitabını bitinlik, kenar
olılui;'llDUZ imtihanlar, sizlere kim- lan notlar11ı., l)erhlerle dolan ldtBbı 
bilir n:ısrI bir lstil.bal '\aad ediyor! kapadık, &-pimiz birel' ''Gülistan,, 
Uugünlenle u~:inıs~z ~eÇell gece- edindik.. biz ~lı hk, o yükümüzü 
le, si7:1ere. kimb1Ur nnsıl bir saa- c.oğalttı, yUk ağrrlaştık~a biz bu-
det hcızn-hyorl.. naldık... falmt, scsfmi\d de ~ra. 

* • • madlk •• birinci tnhriri lmtlhan, sı-
CoeukJuğmndaI-i imtfbanlsr. ~öz nıf için, p!U"la.k bir zafer oldu. 

lcrinln önünde bir l"enkH film ha.- te:rtemiz mintanının kollan sıva.l,ı 
llode geçiyor.. bizim zamanımızda, bir dinde tebe~fr, bir elinde 
"'ınıflar, ~e sonunda ynp1ln.n bir mnuınııep bir ynzpıa. gülistan, u • 
ifalıi imtihan ile ı;etilirdt, hele 7.1ID boya ile ka.ra tahtanın önün. 

tasr:ı.Oa, , llil)·ct merkeiılerlnde, (le, tam Uç ay, durmadan, tUnlen
inıtlhımI. r. büfön t;clırin bir me- meden, müzakere C'tmcdcn ders 
ele i olurdu. Vali berleı' Ye vali vereli_ bizden emin.. b'Zden hos
pn.şnlnz rnll~.esna, me".ıtupçu, def- not, blıe bir şeyler öğretmenin 
temar, Nafm müdürü, Nafa mil- falır ve gururu içinde mes'ut 
lıen<lisi, ntifus ıniidürü, sıhhiye bir lhtfyar muallim 1. 
nıfiöuriı, PQ'll<ı mlldürU, müddeiu- lklncl hntihnna yalını, gribe tu
munUl<'r, htlkimler, müftü efendi, tuldum •• on gün kndar mdrtep has 
iıyan ,.~ nı.ftmı llerf gele!l zevat, tahancısinde ya.ttnn, nekahet dev
rniimeyyiz ol.ırak c:ı!-nhnlı. Ilunla retn de, imtihanlara rast1a.tlı, dok
rrn içinde, lmtif-.;nlanı. ,çocuklar tora. yn.h-aroım, yakarıltm, imtl -
ı.ıular ~Lc;aıı imtihan haoıtalan lmnlam i~ttrnk etmek için ha<Jta
uıroı; mclrtep mfidUrlerfne aylar- hane<len ~ıtct.mı. İlk inıtilfanınuz 
ca en.el b:ılt.a olurlardı: (Ja "Fars"!. Arkndaşlarnnm imtl-

- nu ene bendenlzl riyaziye lmnla.rıı. ginnclt için Mn nldığmı
iıntihanmn !:.:t~, derdi, ~11 dan haberleri yoktu .• sınıf lmpısı
@ene ulUmi diniyeye yazmışlardı.. Da gelince, muallimin girmiş oldu
maliimy:ı., bende.Dizin Jıcndcsi mu- ğuno p;iirdüm •• 
atta.haya merakım fazladır!. Ko.pıyn '"Urdum: 
S:ı.lih Zekilerin, :Klrkor Kömür- - Ruyurun cfendum : •• 

cUyaııla.rm klta.pbn ceplerinde, Usulca içeri süıtUldtim. 
kahvede., yolda, bir vesile bulur: - Neı"e'"le Idunnz Reş3d J~fen-

di 1' - Malfunya.. denillrdi.. imti-
111mlar yn!tlru tı.. Mektcl>i Sultani
de rı nztıeyc ~'şöyle bir 
~öz ~ezdirmek lfızım de<lim.. der
lerılı •• 

Coct!.ln.r arasında ehi. neler bi
linı.1 "' i: 

- ICdı efendi bize ge1.eeekml11. 
' '·" t 'c r..::maz -.dual:umı iyice 
eı.berlemcU.. 

- l\Ickt.up~u bey t.·rJJıe geliyor
muş .. Hurneti} e ıJeçiııe, Çalılırnnn, 
Mr ıı· sefer·ne bn".ır:ılı ~eter •• 

Bu :ili!.yb müır..e~ ~ \ lerocn biı· 
kısmı, leyU nıclrtep" dPki imti
hanları bilh:ı a. tcrc~h ederlerdi, 
o Z3ıllallkn·. le~li mclrt,epler<l , ıuti 
ıneyyfzler fohı ziynfct 1•n7:anlan 
ı.ıı.ynardı. Şcldnlc, mı.><;");,, Sanayi 
l'IJektebinbı börclderi, Darulmualll 
minin ba.klıwDBı, Sult.aninin Hincil 
:u.'1ot kmn do lan tıöylentrdt. 

Mel•tep mlldllrlcrini ç<:tdstfren
'ıer b!le olurdu: 

- Beni mftmeyyizllğe çağmna. 
map 8Ul1li yemin etml .. u meş.. 
har kozu doJmalanndan yiyeme
rlikl. • 

DerlıcnY. 
* .. il: 

Ya im.ümmlardan sonm o te\ h 

:t.il mlkllat ar.. ne tantanalı, ne 
~atlı, ne <:a.fcaflı, \e ne ele gli
r.el blr teydL. tevzii rnij {:.rat gun
lerl,n ka.'SGJ:a., bir tatil glinü ~ ıı
şanlı. Başt:ı. '\ali oJm:ıJ. üzere, 
mektobe ldilir, ~ enilir, ~ilir, ı;ı
nıf geçen ç~uJ, ~ r ar:ı<;Tnd m:ılı -
ttlif derslerden derece nlıın'arn, 
)-.Jdı&b, clltli, ~sa raık ı.orde-
lalarla m~ ı it:ı r verllir-
cli .. ~ n r.oeu'1 lıır, lıutün bir 
~lıtin g\iziı.lc ı."ma'ıı.,n iinünıle ta -
tir edl1irdi. ~rrtlannılıı. IJa)'r:ıml••• 
ı:rbnlc.n, lmn lm l:ır bO:\ r nııc, fes 
1 <'l' lcalrph, ıı,li?:lf'r 'erde, yı zdc 
lıll'abm prmbt>U!P,1, ndı olmno.n or-

Anlattım.. yf'rlme oturttu 'e 
m amn üzerinden, dumclüz bir 
es<>:r.foedlt tab:ı.kJ\sou iınüıne Itoy
dn. Bımu:ln. ~rtı~lfü bir ilih c yapa
ynn: . 

Efendi llazre~erinin imtihan
larmdıı, kendJ tnfn getirdiği ltiiğıt
Jam, en kUçül bir yeri kirlrnm~
den, hiçbir k~ i bükUlüıl krrıl
madan, siy:ı.h nıüreklceı) ,.e Sl.\7. lm
lem ile yazılır ve yazı "rlh" lle ku
rntu lUJ'dn. O, l<hğıtları toplar, koy 
ıınndan her seferinde b~b bir 
renkto b!r ı,ordclil. ~dınnr, hüker, 
l;aii;ar, A llalm -sma.rladılc ı1er, gi
ılcrdi. 
Ar~lar, )"UxUıne iuhaf tu

haf b:ıktılsr, anıma bir scy :uıhyn· 
madını.. ylrnıiy.e yakın sunl.. ı:ok 
~alışkan bir talbenln kırk dakikn 
~inde ancak başanı.bilcceği bir 
''ıu.ife.. vnkit ka betnıc<len yıu:
mağa başlaihm: 

- Gıcrr .• gıcır .• gıcır •• 
Biran <lil<kat et.Um, t-·ınırtn ')al 

on benim kıdemin sesi ''nr •• o ~ıı.
man anla.dnn ld, nrkaitn~far. )Ükli
nıüzün nğırhğmı anlııtmnlc lçjn 
nınhterem ilıtl ~rıo, boykot') npmı5 

CDC\·ıım1 4 Uncildc) 

esfi 

Spor kulüpleri murahhasları 
toplantıya çağrıldı 

B ... d n Teı biye'" l!,tü re Heyeti 
nın vemtl' oldufu kararlar üzeri
ne heyet 7 smdan BUrhan Felt.k 
~le Vild.'Ul Aşir, İstanbul kulüple
riyl t~ma ec. k t tkikler ya. 
p c ·.1.ard . Bu l{ı tla önUmUz-
clcki u 1 · min .. mm kn mer
kezi ... dc kc..""p ınu.mlı' armm j1;1. 

bukiyl hl,. torı ntı yopılııcnktır. 

Ankarada ·· ıuk 
yangı 

Ank:ıratı diln gece saat, 19,50 
de Bend deı esinde ÜI1S3.l Mnrıın
goz. f bri°!{:unndn L .. y ınl::-ın çı\t. 

"· Y ..ı.ng n şu dctli rüzr,fır yüzün-
den biıttin ruı11 ıe::e sirayet istı
dntlı göst~rm ~ fakat itfniye.ıun 
tam vo.ktiI!de mildnhillerlyle ge
r..,, ,.m elen ıK>ııdürUmüstUr . 

YPcr.ı •n ilk w.hk 'mtıı. gi>re, yan. 

0 
n Uns.3.1 m:ı.ra.::ıgoz ve OO) n fob. 

rikasınL 50 lnlo I·n:lnr boya ıle 
3 - 4 tew:ıke ou'clnm lamru:ıy 
le ba§lamştr.r. Yangın neticesin
de bu fabrika ve tif~ cemiyeti 
ı.:.na...."1 ile cemiyetin fahıilmaı ve 
üç ev tama.mon :vwımrştır. Ateş sa
at 1 de t.anm.men sıöTıdürülmü§ bu
lunuyordu. 

Alanya ovası sulanacak 
Na.fıa VcildHeti, m('ı;m]ekctimizin 

··n mUnbit VC\ınııhSUld:ı.r kısmılıı.. 
rmdan olnn Alanya ovasının sulan 
ma plii.nmı hazrrlamışbr. TUrkiye
ni en bUyük su kudretlerinin ve 
. :e file1er.:.'"1.in aktığı 'bu m.hillcr ve 
ovada su n.lmıyan 11,nrçok yerler bu 
lunm!lktndır. 

Yeri sulama proj "nin hemen 
tatb-~ine ~lecl.'k ve bütün Alnn
yn ov:ısı: sudan mUtesrw:iyen ·ve 
bol bol ist.ifnde Mlecektir. 

Yalnız bimz UzUcll ve bir müddet 
.,mıra bUyük bir beşeriyet davası 
lııılini al;cak olan blr mc ele. Bu 
i5in haıiclyeler arnsmdnld lnkls:ı
fı, İngiliz 5uunmun sulhüo teşki
lfıtlandmlma 1 ve Milletler Ce
miyetinin kat'i olarak kuvvetlcn
dirihııcsi lehinde t.ez.ahür eden -ge
niş olçüdeki hareketiyle aynı rr.a.. 
nuına tesadüf .etmi~ti: Peaee Hal. 
lot. 

Ttun!Ulliyle kendilJğindcn doi:"tlll 
\'c !,lOk asil gayeler güden bu ha
li' ket Jlabecılstan meselesiyle kar
ı;ılaştı ve bu mesele 1ngillz,mflle
tinin, bu suretle uyanan, ~ııurumla 
birdenbire yüksek bir mana ilrti
ı,ap ett l, fi,(Jet.a. bir lıa3·siyet dn. 
rnsı halini nldı. ?ıfillctler Cemi. 
~·eti üyesi olan Habeslstan, tt.nl-
3 nnm Jınris emellerine tcrkc<lite
cek c nrtf• ne l\IUlctler Cemiye. 
l nin ne de l\lilletl•rnrnsı adale. 
liıı ~dmı bile :mmo.mnl• 1" .undı. 
On cltı n!'<lir bu uj;•urdıı sarf<'. 
clilen mesal, imıli bir tıol,fc:ıb zl I< 
"'PkJinl nhorclu. Pnl t her lhti. 
liftn"l Munto!lzıı.nınn n11cr< r cdl. 
len ılilletrl~r Crml3 ... _ ·, ~n <lııki
kndn, miiter 'izi \01und:ın f'e,i
rir, yahut <fa tecavtız ba,"> gö tc. 
rir v,·· ,. .. c-ı onu nl;amete m:ıh. 
!:iım cc1e .. n 1 l"fln rn t(']• ikoH 
b•ılırrı~"rc" ı l>l'c • U\\'~fe ~lebe 
r.ıld.~ı i Jı~t cıl"' ıı; ol ıcal,trr. O 
r"m"n in an'rrrın f<;fflc1>nlin<len hir 

• 

ıım Posmsr 

m 
bidlses 

''Siz,, ·ki kuş beyinli kızsınız ~ size 
glizel bir ezinti teklif ettik. Fi orya a 
gidip ze ·m, s rinleyelim, dedi . faka . 

Sorgu hlkkılertnln bölilmündeo 
cünıilimes ut mUddeiunıwniliğinin 
öniiııdel:i sıraya oturmuşlar, l n\·ııı:; 
~esle haroretll ı unrctll konu5u -
~orlaı-dı. ir tan().51 boynr. r;ık bir 
tayyör giymJ~, dij;-erl iSf' aksine 
biınsiyuh bir elbise ile süslenmişti. 
Bilhassa gö:'.;siındl'lti ) :ııının çl~k. 
Jer kendisini bilsbUtün açmab.~y
dı. Her ikisi de SJk, 5ılc olduktan 
kadar <lıı gi1xel s~,J.ab llrlel'(li. 

Nihayet bir faııesi bir<lenhire 
es:ni yük ·elttl: 

- Jyi :mının k .. rdcti, dedi, art rk 
bıı luulan da fazla dcf;il mir 

- Canı..-n orası öyle. Sana yap. 
1 ıidarını bana dıı yaptıiJ". Yaptılar 
mmıın ne ı. \lln.r o s:.ı rlclıa t,O<.'U!c 

<lrne!lilccck yn.şt lnr. C'ııhillil• iş. 
te .• 

- nen cahil mnbil rlinlrnıern. , . 
<Jeza:.i yeyince ııkıi •. ıı bıışlnI-111:\ 
gelir. 

- Cemil'! gel :ırtılı ı<u ina«lı bı. 
ı-:ıJc, bak hir defa ne h!l. deler •• el. 
lerlnd~ gelse aynklnrmnza. kapa. 
nıp öpeotitler •• 

- ÖpsUnler, o znmnn belki •• 
- Amma 8Cil <İ' biraz fnzla o. 

luyorsun.. işte hııbcr gön<lcnni~ • 
lcr "bir iştir oldu, yaptığımız bü
~ tik bir t.erblyesi7.li.kt1r. Bizi nffe. 
derlerse biz dA davuımzdruı n.z 
,;eçeriz. nem biz ~ fena bir ey 
clemccu:,, ld. OUzeriğTntzden, ş~n
liğinlzden bahsettJi::. Halbuki siz, 
bizim yol ort:ısında. ne tcı biycsiı. 
Jiğimiz, :ne de yilzslhfüli;ümilzii lıı
r-.ıktmız. r...:-zll, ltepıızc ettin::ı:. lJıı. 
vnnızdan 'az. g~et"!:lcnl.1. blra7. ılu 
J,.-nıli lclıinlzo olur.,, diyorlar. 

ence a~ öy-e. l:ılılcemcye "'· 
lnp ela. i!ülenıe rf'zil olmaktnrısa, 

~u <fanıdan fcrn~t etsek nasıl o
lur, c1 ,in? .. 

Siynh tayyörliisU, gözJerlni rlip 
tnrafa, Ud bekçinin neurctl nltrn. 
<fa mv.ı.cı Itpınru ;u gihi <lllcılincn 
iki c1eL-.;mnbyn <loğnı !}evirdi. Bir 
müddet <lüsUndilkt.en sonrıı. rlıı ar. 
Jmdn• m sorduı 

- Nasıl demi~, tli)orımn. 
Eizl gllie}, sık mı bulmoıtlar •• 

- Evet, fr-'l'lıı bir ı;ey söyleme· 
elik, diyorlar. 

- Anım!l. lmrde' bu ıar atmak 
değil do DC<llr'? 

- Ooof eğer ba kaclanna <la 
aldmnağa Jm.lkarsnlc. hem n.dım 
baJJDda bir kaç ki iyi ( 1) polise 
t.esHm etmemiz Janm. 

Siyıı.lı ta.yyörlUsü, kenclislndm 
c;ok daha ewel, bu isten ,.n.z ~e 
ı;en ıırkadacıı n-- lmnu~urlten, d!ll
mı , gözlerini ılelik.'lnlılnnlıın, bll
Itaı;sa siyah saçlı, u:r.an boylu, gc
nis omuzlusundan n\'ımmnır. QI. 
mn~. 

Delikımh h3fif hnfif gUlümo;li. 
yordu. Genç im da mulmbelııde ge-

cikme<li 'e :ırkadoşıııın tt01unc11111 
lutarak: 

- lloşdi gel öyleyse b>irelim, 
İ~erJ Ue <la\ ıun,rzdn.n \DZ geçti. i. 
mlzl söyliyeli.m, Amma, ooları ü.ı 
~n!;'llt, onlıır da. kemli <la.vnlann
<.lıın ,.n.z geçsin'er. 

Ilimz sonra hepsi b::rubcrce rfü·. 
milmC§hut miiddeiumumillj;.ine ı;lr
diler. 

Kapı kapandığı ~in, iı;crlye ol:ıp 

hltcnlerl öğrenemedim, amıruı. :ıc. 
ler oMuğuno, )'Mİ ,•n.k'anm cere. 
) ıın §f'Jdini benim gibi siz de at
lamış olnca.ksmız.. 

~ * * 
1 

İki genç ku., ewcl'iii sünkti • ı. 
<'al lr.rıla biraz serJnlP.mek üwı.·c 
bult.ı.n;\hmet parkına doğru çıkmı 

ıır, konuşa konu5a yi\rümcğe bıı5-
Junıı;;ılar<lır. Ilu '"ırıı.da bldcqbire 
yunl:ırmda b1r «es ilu]nıur.lıı.ı'(Jır. 

- Gfü:._1ıig.n;7.den l~§lunn lföu. 
dük. Müsa:ıtlc et! "re eniz sh:c r"fa
knt edelim. 

- Şaşırdığımı belli. "femeıı ya 
nrm<lan ayı ılır :ml'1. tesirimb:den 
kurtulur ,.e cs'ci halinize döner -
~·niz. 

- Hn..rır, • ., : ·, nrtık lcenıllnıl. 
w gc 1Cll'eY:z. "' • kuyrnlthı yıldı
:r.n. c;arp1111, ~i\:": iz. Uzn1dıısfılıça. 
SÜ7.elliğiıı;!z ~{"zUJn\j ~(b artnu\]C, 
c.uıibi?;n'zc k ı~ ,,fa, r k tıı·l.a

nızılıın I·o::1" ..... t'. 
- Amrna .u ı ı;t sb ı•o1t olııyor. 

- Ya si;-? ~i.z de.. 
-- Eh ne o n'tır., biz d ... ? •• 
- "iz <} ... i r..· lr.• b:-Yinli laz-

6i · ;cı.inti tek. 
ıı ~idip yi!zelim, 

rint: ·er .:_,uk, f:\kat blze bu-
na mulr:ı.bil llıt.<.öıl mu:unele cdiyor
ı;unuz. 

- Ne biz lnLq beyinli ha~ 
1 l\lünn.k:l'Sa böylece stılıletlendik-

ı:c- şid<l<'tlmmiş, ke!lmeler nC7.&· 

ket \'e terbiye çe~.e,·esinılen U71\k 
laştrb.""t.a. Tizakln~tnı'J ve nihayet 
wbıtnnın mü<lrlıi!esiylQ ild erkelt 
He iki ka.dm J·ıırsılddı ılnvııcı olıı
r:ılc, clirmümc lıut mnhlte'lllcsinc 
\ crllrnlş1er<lir • 

il( ıt. * 
Dün öğle'kn SQnm <·lirmllme • 

lıut mllddeiumumilj -;i oda ınclım 
ı,:ıl•mı) .. 1 nlı. Dör(}U de Jıntta alrsn
m:ı. kııd.1u· m!ll•1·f'?'•-. lmp• mda bek 
lemdcteıı lmrtu':m iM bekçi ılc 

l"ıızaa: 
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t:~ylu Uıult edilebilirdi • 
Ohıp blteoıer.i lmba taslak bili. 

.lorsunuz_ Milktler Cemiyeti me
&eleyi ~ ettJ. ltalyaya a-
1afa.th bir ihtarda bulundu. l\luso
liııi hiç aldırıs etınedl Bunun Uze. 
rlne Milletler <kmlyetl Uyesi olan 
hüt.lin mwıicketl r tarafından tat. 
lıi1• cdllmck ve milletler hukuku. 
mı. ICOı!'Şt gelen suçlu nıcmle'kct te
cuvüzünc dowm ettiği tnkdinlc 
t-\ımulü nrtınlın!\'k üzere cezai t.cd 
ı iı leriıı tn.tln1ti kanır \•erdi. in. 
~ilterc~ <lnh~ ibriyc cltlcrek lcabc
derse filosunu Cemiyetin emrine 
'erme~ i -fi h:tl-ikn ~yri resnu lıir 
<-elek ... tc1:lif eı.lf3 or{lu. O z::ımanlti 
l'rnn ız hükfım~tinilcn :;izlirleu 
gizliye cesaret alan l\lasolinl kıı.
nirmdnn ~nz gceme<lJ, Jk~sta
m istllU etti 'e ileride. bnsk ah
ııc1'!rdc dclıa genis mi°'}'USt:ı. tnt
bi c s:ılı,'laı olan, bti~ l:'lc foyyare 
1 U\ \'etleri JruIIannrnlc l\'eglisUn 
7.•t\ nl:ı or<luo;ımn <lchset sa.~tı. 
l'llilletl<-:r Cemiyeti Uyeleri, ııc 

3'llPaca.kla.rmı ppmrak, cnai ted. 
birlerin tıı.tbildn.l gitgide ge\~tti. 
ler. İngiltere blle )'M"al yıwnş ipin 
ucunu brr:ı.J~ O hı:ulıtr lıi, clahı\ 
1936 yılırun b:ı..~day'kl'O, l\lu. 
!iolini bu işten 'S !'.msmı sıymnıs 
bulunuyordu; Habc§istnn bilfiil 
ınptolunmu,, l\Rl!etler Oenılyeti. 
nin h~bir f:e')" l ;.:ı~mryncn{;"I nnln.
~ılnus, bütiin dilnyn.dnki miUctJer 
aıa..-.ı suBı \'e aik\lct taraftarları, 
bunu tııldp cdacelı: Mdiselere kar
... •, ümitsizliğe ve korktıyn <lUsmiiş 
Jerdi. 

Bunu takiıı eclcn hidi.'lelcr Jlit
ler orduln.mun Ren wmtakasma 
~irişi, sonrn İspanyn harbi, sonra 
Çine Iror,şı Japon te~ıniizli, SODl'B 
A\'~turyanm ilhaki, ve saire ol. 
du. lla..rp ilfeti diinyıının ba.srn 
ynl:'ıtlryn. ba5' r . mım da bir 
lllrliı ıl'.ıım k bi!mcıll • 

1935 yılmın sonlnnndıın ltib:t.
rcn, o 7.al'..ınn nııılt:ılefet f;tralnrın

ıla yer atan, Fransız ~:ol ıınrWerl 
Uwat hükftmeti tarafındnn lrintaıl 

urbatte ulular •• 
B tK 1ıirlil !Oma gela:UJen \'e 

ktRJ!P ~ harl>bı gttrUl · 
üilerl al9IBda vatanlaımdan sil· 
ril ml.i:j olan.lan, stlriilenleri gur
bett~ k.Manlan dÜfjÜDU,or 1nusn· 
nuz '? Böyle a. dl)Qaee huıao için 
en iç8 bir fMiM'lw. GürUltUs\D:. 
kııWJIZ fakst dell:ldli Mr fııcla .. 

İnsanbğnı eiJwUn Ye bru.rbet ıı
cısı ymi değil ki... Yıatn.tlıl taP· 
beri gittikçe geııljtqaıPck clevaıı'I 
cd;yor. X...,. Quoala düısenlerln 
has.rot ve ıztmaplan ne zaman bi· 
1ecelı? Nerede)~ Uç ~ ola· 
cak.. V~ sene bir yaba.net yerde, 
lılirrlyetinden mahl'WD, scvIDl':'-er 
den uzllk hatti habersiz, onlanı 
ı.ımış:\o.'WUUAk kort.asiyle Utrlye
rclı: yn.,_'lCW13k ne yrunıuı bir i<ıkCP· 
ccdir. Onlar ıztunplannı nıı.sıl an· 
lntabllirler? Vat.an ayrılığını Vlr· 
jilyfuı J~ lru\,•etle nntatolıil· 
mi, bir insan dahn '\ar mı? onun 
t.iizlel'l iki bin yddıınberi tapta· 
zedir: henüz BÇI~ bfr yara ka
ılar kmmzı. acıklı, 'e ıztırap ve· 
ri,.iclir. 

l\Iclibaös'lin küoük kulübesi 'e 
tnrlnlan emekli n ltcrlcrc ,eril· 
mis, ltendisJ kovulmuştur. ı oıd:ı 
i'ifüU.'e rastlıyor; o sürgüne g·!'" 
mil·or. Melibaös imreniyor ,.e dı· 
yor ki: 

"Sen bu s~ ya.pra.klı kayın ab'ff • 
cının gtil~ine uznnm1', lnec ka· 
v:ılınla Itır havalan çalıyorsun. ıtıı 
i c yurdumuzdnn sUrUlmü<ıi!r.. O 
nun şirin ovn.la.rmı bırakıyor, 'ıı· 
tnml:uı kaçryoru:z. Se" burndıı. 
bllcliğin nehrin layısmdıı, mUbl.\rel• 
ı:emıelerln yahıba.smda !\Ik gölge 
Hğin fer:ı.hlığmı fad~ksm. ı-5 1' 
} \il-sel• !cayanın dJblnde bağcı b:ı· 
(',ıııı. budarken F.uiar ı:mlrynr:ıl·: 
sc\'gill yabani gih-ercinler"n bul tı· 
lan i'~ lmm ağnç'arm tcpesind 
l•i lmmnıl:mn iniltileri ise hl" cJlrı 
mlyc<'ek!,, 

"Bunro emelde sürlilmüş o t 11P 
raklnrn im.nnqız bir mılcer mi, J 

ekinlere blıt b:ırb:ır mı sa?-Jp ol• 
cakt' Rıı.k gör, gec;lmsi7llk bfllıts•, 
\'atımıfa5lnnmm ne hale tfoyct~ı 

1 
Ilak ~ör, tarlalanmtzT kimler iç 

.,1111 
alın ız! Ah, n.caba, gUn olııyı, ti 

bir sürgün UJ."ten sonra, b1rt111' 
lıa ıu!clnn c:onrn Yntnnr.nm topra· 
[;mı ve fıılrir kullibemln çatı": 
hir dnJıa görecek miyim'? •urd 
olan o l<Uçük tarlayı gfin olıtp acJ• 
ba t~krar "Öreceık miyim?,, 

t'mit ölmez derler. liildn ıfi!ll"; 
lnrm limitten evvel öldL'4tderl pe • 
r;ok görülmUstllr. Ak,am oloY~1 ' 
"artılt umktn. kulilbelerin t,epe ııt· 
<len dmr.::ın ;vtil\Sellyor ve itn,;.torfl' 
listunden "'Ö gelcr O\'llyn <lııha o· 
r.un vuruyor!,, 

Kadircan KA;.F!:}, 

~ok memnundu.. 11 Delikanlılar, ~kçtıcro yn.1,1ıı. 
lıir~r sigarn. fknım edip J\cndile~;. 
ni uğurladılrt..nn sonra, sözel .. 1 r 
dorun bu tara.fmdnld mahltemcı'c 
nıuh:ı~c:rne dinliyorlılmn gibi dll· 
ran Jınlcılmttc ise kenclilcrinl bch· 
lhcn gmıç lrrzlann ynnına ynı.1ıı: 
i ı"ınr ''c birbir erinin kollı\nn:ı ~·· 
rerek. giil"iı7e, konusa Adliye n1er· 
clh·enlerlni inme""e ba.5lad11or. 

NiHAT şA.ZI 

edileıı hatayı ve bu hatnnıu sul· 
JıUn isti'.lWali için nasıl b r suiwısi 
le~llil ettiğini gözden kııçırmrunr~ 
far<'h.. Diğer ta.raftan bu Iılllm••ıt' 
tln günlerinin sayılı olduj;'UOU· 
IUG intllıabatmm arifesinlle 11.tl
tlnr mevklini ,.e eh, siyaseti.JnL·ill 
biltiin mes'uliyeüni yine kendi o
muzlarına n.l:ıcn.ldannı da bil yor• 
lardı., Onan i~inüir ki bu ıı:ırt i· 
ferin ba.§mda boluıuı.nlar ilahe 1,.. 
tnn meselesinin ne ttekllde gell ti· 
ğino dslr, kabil olduğu liatlnr do&· 
1'0, bir flkil' edinmeğe çalıfil) or· 
lardı. 

Bir gün, ikincite~rin ortnla.rınll 
doğru, Marls Snrro Uc Uıunca bir 
kon~ bulnnd~ Depeche ele 
Tonlouse gazetesinin müdürü oııııı 
?tloris Sem> (Alberin kanlcl)İ) O· 
ı:üneU Cümhuriyetin. en temiz, cJ1 
nlifuzlu siınalamıdan biriydi. Kefl• 
<lisinc ne ylibck \'UZlfeler t<:J,lif 
edildiği luı1de • buna blna.t ::ııJıİ• 
dim • reddetmişti. FalUıt Oi:mııu· 
rlyetri partidıe, uzal."tıııı '"C) a yıı· 
knıdan, onun reyi almmndruı • ı.c. 

Ulllt1Dhı en geni.s nıanı.Ul le sös Hl· 
yorum - hiçbir bımr alınmnz, ki!· 
hine t.csckktll ctnJ.culi. Sa "-1nr bı• 
le ona. saygı ı;östd.irlenll. Hiç ınU· 
b:ı!~,. etme ten, onun se•ıc~erce 
kulf13 a:rasmdnn bir ne\i Cüml ·ır· 
reisliği \'tu:if~i gördüğü söylen"• 
lıilir. l\loris Sarro bana: 

(Devamı . ) 



b..ıuo1 'e ~~rl,>a\ .DılUcllrQ 

liakkı tank· m 
l!:ımı<ıığt yer. :.VJl.bı Jılatbaa.ııı Barllolta rransada 

ABONm ŞAB'DAIU (~ taralı 1 noid~) v • • • • • 
"'1ı"ldye Ec:ııetıı ce yamı Moskoveda neşredilen iŞi re11mı.ne 

~ıı~ııtr H.00 lir. :n.oo Kr. rttmi Rus tebliğine göre Rua kuv- f 
'"Irk 1.50 .. H.00 • ve tleri Harlcof cephesinde gerile- m U hal,. 

~ 11Ylık l.00' • &00 • mi;Jlcr ve yeni mevz:lc.re çekilmiş. 
'Hııc UO • S.OO • D~~·re.dyosımagöreRuslar, olanlarla 
~~..,;er~':'= ~=~0~!:/e:u~~~~=~ General Dögo1 arasmda 

bulu.nmuı,,ılar ve ilcrliycn Almı:.a- bir anfaşmtya Vaftf dl 
laTI durd~. Dü~ mu-

~ ........... . . .... ,#. 

i DundPn ;: 
'8ugiin(! 

harebe meyda.nma. yeni tank kuv- Dıı ve iç siyasette takip 
vctleri getirmiş, oiddetli' muba.re- • ~dilecek yollar teabit edildi 
beler olmtL::, m'!niler birçok defa 1.ondra, 21 (ı-\.A). - Gç aydnnb<:• 
el doğiştirm.i5tir. Billmssa meskfın ri ·&eneral Dö Gol mura1ıhaslanyl:ı 
bir yer yn.kmmdaki çarpımrıalar ı-·raa..,nda \'işi rejimi rnuhaliCleri 
1:0k şiddetli <>lmu.'.) ve Ruslar ka-. mur~hlıas heyeti nrosında sizli mü. 
rnnlık ba.sttlrtnn ~nra btmz gerıt zaiiercler ynpılıyorcltı. Bugün bir 

~o++••••• •••••••V.,... 

1 
çekilmişlerdir. bir anlıışma)'o ''ımlmış ve iç ,.e 
Mareşal Von Bok, Rus hnt!orm- dış ı;iyMeti tanzim eden nıiişterek 

'ada Röytcrin scklzıncı ordu ela zayıf bir nokta. buhr.ak tJ.çın ta. lıir pliin tcTUp ve ycnilnıciıi kabul 
:lekı husum muhabiri Kahire _ arruzi ke3ifierde bul~duğıt Hnr - r.lmi~ en hntun Fraıısular tarafın _ 
rdiğl yc.ni bnberlerde Romc _ kof bölgesinde yeni bir tas.rıı.ıza. tlnn tasvip olunmuştur. 

t~byadald durum 

h·cucrinin ktllli kısmını Ka.. g«:mieür. Vnziy~t ge.yet ciddi te. Proı;rnm, evvelden teslimiyet 
kaıesı kar§JSmn yığmakta. ol • :akkl edlltn'3ktodır • • şeklini Ye \'işi reıımınin reddet-

" -~.ı bU;Jlrml§Ur. Romel daba ce. ~lma.nl~r . dc.'ışetlı .kayıpla~ mcklc ve Almanlar :transadan kO" 
t;ıdı ömero doğnı bir lmç bir. regmen bıltu~ ceP'!cde ılerJemege ,.uıdukl:ın sonra, Fronsnda tclınıil 

1 bulu.qdurmnkto:dır. Tobruk. teşebbUs e~~~c-~dır. . hürriyetlerin yeniden tesis edilcce. 
tlta l!o"'ru Bardlya yolu Uzerln Ruslar, Almı ·' K!ı.nıet~ ger:ıle- 1ij prensipini esas ol:ırnk hcnimse 

..... b ~ ı rsc d~ nnJ ff " ~ •ıı.ı:nganbottan., sonra hududun nuş e . ~. ~. ~ muva n- ınekteılir. O 7.runan umumi reyle 
~ 

1 
loınetrc ~~sinde çolc kuvv .u kry;tl. rn,,~b~~'\ ~egıldır. t~rii bir m~lis seçlleeektlr. 

11 tık Ve kamyonlarla taşınan pL ' ~~-Bo~. ıi' - nusı~ g~- Dış siyasette, iheynclmilel tesa -
&'fil kattıesinln sUraUc ilerlediği dorc.,~ el h-' tarkof keMmimn nlid ,.e milliyellerin arruıındn ikaf"' 
• 'ırı ~tUr. Bu knfilc dlln sabah . gusun a ır aa:nııza geçnıi~- şıhklı yordrm hCıkim olacaktır. 
::~ YUrtı~c devam etmekte.r fır. tç ı.iy:ı~eıin ana uındesini frrdi 
~k1Z1nc1 ordu umumt ka~ • hürriyet ve fktısadi emniyet -teş\il 

t l tabmln olundu.,~na göre 1n - Alman askerlerı·ıe edec~tir. 
EnUdaf:ıa hattma karşı yap:la • --- -----

~ cıan baş1ıca taarruz bu kafilenin dolu bı·r fren 
~I Olrnaımır mUtealtip hemen b3§. 

lcaı.trr. ıı ;: oırırak ])1:1S1r hududUJt• Fransada yolıı<ı aa 
kllVve•ıere knrş; mihver topçu. U 

~ nçmı tır. çı••t 
lornolc n•ııntHı .. ct.I 

t. l:üre 'imali Afrik:ıda '<lÜ Va#noton, .24 (.-i .ı1.) - Tur ,.c 
leşkiUerle ve rlahıı hrışlrn Bordo erasınrt:ı işleyen tren yeldıttı 

ı kıt. 13rlıı ckstc!.lcınniş 12 çıkmıştır. Polis, bunun bir ensene. 
lt'n rnzla en seçme Slmal Af,. me hnrekcti olılu~unu hildimıiştir: 

' "e Hintli Jnta tıu1unuyordu. Tren Alman askerleriyle doluYdu. 
11 süren sıl'\ ;.ış csnasıııdıı Milı.. 

kuvvetlerin'n aldıkları 45.000 ATLANT.ıKTE 
sen hunu göstem1ektedlr. nu 
t:ıkrlbcn GO 000 vnrah ve BI a 911 

'e Mısır h1,e~ona doiını çe. r ..a ıantlD V8pUr8 
ı ı;e rnuvnrtnk olan kıtnları i\2: daba batlrıldı 
l~Cl l:ııımdır. Binden fazla, Y•l- , 

lct t11i:ı1ı tiimcni ll'çl•ı1. ~lnıde • Londra, 2t ( A.AJ. - Atlantikte 
\el( l:ad:ır tnsiliz ,e AmeriıC'aQ hır Arfantin vapunı 'daha J>fttınl • • 

I~ 1 lcıhrip edilmiştir. Mubnreb~ mışlır; Ru vaka (jzerine Bııcoo~ Ay-
ı. 11lclc külliyetli miktarda tcıp rcs~ekı Alman scfnreıtinin önüne 

l'tare vardU', Mih\·cr kıtaları, polıs konulmu5tur. 
iltebe esnasında 500 den fazlrı Rio- Torçeno ismindeki bu ı;ıemi• 

:tlan uçağı lııhrip etmişlerdir. batırılan ikinci Arjantin gtmisidir. 
='lılt•a knrŞ'I ')cp lan hiicumun 
r ıı UoJemde 60.000 clrn r:ı1la in_· 
taoYnı toplanmıştır. 

~l't ,....-
lııı.ı~'lN BEYANAT!: • 

tUız başvek l muavını Atll diln 
'\ııı Knmarnsında Llbynd:ıkı du _ 

lıakkmd:ı ıw.bat v rmı,ttr. 
.\t.ı.ı, 1 hnzlrona kn.d"r olan o 

rn ve Ro~lin ilk he(l~de 
ffn.Jı: ola.mndığınu clair gene _ 

O IUk'den -01ınan ilk raponı 
kı.tamk de:nir.tir ki: 

- Bir!ılhake"un dUsµnesI ,ıze. 
rlU!j.trı!lll kuvvetleri serbest knl 
\'p dUşmnn :Knigbric ve Elfı.. 

bölgcfindeki tnurrur. :ırrnı 
ılcUendırmi tir. Bunun neti -

de Ço't şiddetli muharebeler 
~ ve gerek kara ve gerek h~

~UV\·e tıeriıdz P"k cüyük bır 
lltetlc sav:ışm~kirs:ı da 3 gül! 

ra düs.mn.na l:iaz.ı mevırileri ter-
fl'trı. k zorunda. kaMık. 

11 Xllev~rin te!'ki sahile ka.dar 
llıana yo ı fl.ÇlllI5 '-e C'rllUlnn.'ll 
~bundaki mevzilerde bulunan 

Ci cenüp Afrlluısı tümeni ile 
1 t'i tümenin arkMını kesme~e 

'ııClibUs hUSUS'.md:ı düı•mann im -

!!·"~. 
~;ıÇi ı>o1t haklı olnrnk bu tUnıen-

Cen alnuığa knnır vermi6 ve 
1 ~ çekilme tuı;t"Oheti mahnret
~Pllmıs ve büyUk ölçUde de 
~ fak olmu5tur. 
u lümnler Malt.ayn gitmekte 

LAvil Parıse gltU 
l'i~i, 2~ ( A.A. ) - lla~vckil l./i\'!il, 

dün snbah erkenden Yişiden Pııri. 
sc hareket elmlştlr • 

Tobruk.Eıadem YOiunun doğu kesi • 
mindcn .aıcvzllcrimtze glrmeğc mu. 
vn!fak olmil§tur. Tobruk mUdafnacı... 
lan §lddcUl kar§ı tllarn.ızlarda bulu.n 
muıııar ve durumu kurtarmak için 
kabrnmnnca teşebbüslerde bulunmuş 
!ardır. Fa.kat dUıımnn lıı.nklıırı v~ pl. 
yadelerle dolu kamyonlar bu gedik. 
ten lÇ<ıri girm1§10rdlr. Öğleden sonra 
iatlhktı.m cevresl içinde bu kuvveller. 
le hnrbe tut~mu tur, Tank lUba.rile 
cok ağır kayıplara uğradık. Ve bu _ 
nuu netıcel!lnde -de ,. ziyet ~:ın;ahuk 
bozuldu. · 
Ccceıeyln, Tobruk mUdnfaaeıl:ınnm 

seyyar kısımlan dUşnınn h,ıltlarmda 
kendilerine bir yol nçmağa 'ba§lamış 
tardır. Bunun neticesinden cereyan et 
mi§ bulunması t.abıt olan· muharebe. 
ıere dıılr h"nUz hiçbir haber almadı. 
ğmıız gibi bu kuvvetlerden kurtula.., 
bilenlerin aııyıııı hakkında da hl~bir 
baberimlz yoktur. Muharebenin bu 
safhBl!l hakkında A"Yam kıı.mıı rasın.& 
baŞkBCa m'lH~mat vermek tıı fmld\n. 
f!Izdtr, , 

Tobııık'un dU§mel!i ve içindeki kuv 
vetlcrden bUyUk bir kıamnım yaka -
la.nmnsı ağır ve beklenltmcdlk bir 
darbedir. Tobrukta İngiliz, Hindli ve 
cenub .Afrikalı lutalarvardı. 

Mareşal Bmmeı 
(Ba' tarafı 1 nclde) 

.ı\Ue, .:.ckizincl orduya yeni tak _ 
~ıye kıtalnnnm gönderildiğinden 

ve daha da gönderileceğinden hah• 
setmiştir. 

\'işi, 21, ( A.A.) - Kahireden alı. 

naıı hir halıere göre, general He5c'. 
sckl;unci ordu kumandanlığından 
ucıi çekilmiştir. Yerine general 
l şinle1<'in geçtiği söylenmdkıtccHr. 

Madrid, 24- (A.A.); - Mihver kuV" 
Yetlel'\İnin Mısır lıuıluduna ulaştık~ 

lann1 bildiren İspanvol gazeteleri, 
1n«iliz yenilmesinin bozgun halini 
aldığını ve genenıl Rilhi'nin sekiz 
Uimenindcn ı!Ordürriin yokedil<liği

aıl tkaydetmektedirler • 
lıazcteler, ltalyan • Almıın kıtaln• 

rının rom bir kardeşli\ duygu-•t 
içinde :l"llnyana ~nr,pı~ar:ık hüyilk 
bir şcrer .kaundıklannı dn b.rlirt. 
mekted1rlcr. 

r.RNF:l M l , SJIUTS NE Dll'OR 
Londra, 2~ (ı1.A) - Cenubi Afri• 

ka dominY<>n reisi Smuts 'fo'hdııli 
ınn!;lfıbiyeti hakıkınd:ı dr.miştlr ki: 

"Bıı mıvi tmıIDübiyeller bizi 
kon zorerc ikadar harbclmemh: için 
bir muni teşkil etmiyecelrtir.,, 

Vişi, 24 (A.A.) - flnzı Amerikan 
gneteleri, Tobnık kıılesinin teslimi
ni, Singopunın le limine benzemek. 
te 'c· Kap yolu ne taşınma 6 hafta 
da ~npıldığına ,(öre ncabn, İngili;. 
ler uğrrıılıklnrı kayıplrıro nas>l deva 
bulnl'okl:ır diye ~onışlurmaktadır • 
lıır. 

Slol:holm, 24 (A .. 4.) - 'J..ondrıı 
rııthosu, generol Vnvl'lin leknır .Af. 
riknya çıığırılocnijıııı söylemiştir. 

l.omlrn, 21, (,f.A.) - n.R,C: Sc 
kizirıd Jl18ilfa ordusu nezdindeki 
Deyli Telgraf muhrılıiri bildiriyor: 

"Umumi karnrgühımızın, Mısırın 

müdııfnası için hudut boyunda mu· 
kavt-nıMi elzem ndderleceğiııi .sn·• 
ma'k güçütür. 1940 senesinde gene. 
rnl \':u"el ıınıı şekilılr hareket et... 
miş. Mısır hududund:ııı birnz seri 
~ekilmişti. ŞimıH de 9C11ttL11 llil· 
hinin aynı şekilde lıarckt'.t ~eği 

znnneılilmf'k lcdir. 

11 mayıatan 6 hazirana 
kadar 

Amerikan kaybı 
ızoo 1111ıc11r 

~ ltarııeyi koruyan bava kuv -
~ctiznwe Mıırmnriktrkı kuv -

i ?;trblı kuvvetlerimizin hima-
• nıtmdn Riçi'ye Tobrut-un do

nda iltihak t'tmt'ğc muvt.f· 
~ _ t>l:nn_JŞ Jardu. 

~"'1.1.!lun ilzerlııe düşman taarnızu 
~ ~!ft.dcm mmta.kasıııdn ı;iddct -
~ş ve «JOk çetin bir meydan 
~~Ilı-ebesi olmuştur. Bu muht>.re • 
c dil,.~ Elfidem - Sidi Re

b.l ~ohınu mUdafna eden mevki 4 

~ Yerleşmi.'.itir. 
t~~an kara ve bnm kuwet -
\~ tarr.fmdan dllrdurulmıış. 
v.~ nihayet 17 haziranda Riçi E-
1.~ ve Sldi Rewk bölgesinden 

Durum sfıç!Ü. Fakat 1.ilıya • ·., 
savaş devnm ctliyor. Henfız muha
reb sahnsındn bü)·ük kllY\•eUerL 
miı: \'ardır mıemn1i~·etli kar:ı .,.e 
hı::,·n tnk,:h·cleri göodcrilmi~ ve 
orayn \·arm;ğrı haşlamı tır. Bas• 1 

tnli-ircler de yoldadır. ~,·:ım Kn. 
m.arası crnin olrıhilir ki durumu d:"ı.. 
zellmek için Jlir.umlu olan büliln 
11'11,irler nhnmı ,tır. M. Altlee, bun. 
dan sonra .ı;on askeri hnreltetlerıle• 
ki kayıplnrın bilançosunu Terıni~ .. 
tir. 

\'~ington, 24 (A.A.) - Blhrı
ye nazırlığı t.arnfmda.n nefircdiltn 
bao tebEğ, on bir mayıs - 6 hazi.
rr.n rı.nısındıtki mUddet zarfında. 
Amcrlka den!iz kuvvetlerinin ka. 
YJııin.nm, 93 ölü, S yanUı ve 21.0 ı 
itn.y1p olnrc.k tesbit etmektedir. 
Bu itiOO.rla :imyıphrı 2200 c yi!k
sebni6 'bulunma'ktadrr • 

Kıı.yıp yüid<'.sinin yilksekliği mil· 
nüh koyunda k'"UŞntıh:n Amerika 
deniz lkuvveUeri mevcutlarının tes 
~ olmalariyle izah edilebilir. Bu 
l'-alroud:ın .ooyıhrr bildin1cn kay.ı:p
tıı-m balen lın.rp esiri olmaları da 
mümkündür. 

kuvvetlcrimirln te..~rli i:ıima
\,~i albnda çekilıneğc Tobruh"ta 
~p bir kuvnt bırnkamk 'it;.. 
.. ~ hudut ch"nnnds toplnmn-
lı:arar vernıi$tir. 

q llaztran Mba.hı dllşmıuı Tobru. 
~nub doğudan tanrruz et.mi§ ve 

Bu izahata göre, lnglfü hyı"'
kın bnlnn hir hnrif kruvazör, 4 tor. 
pidı> mulıribi, 2 refakat gemlsi lc ha. 
rap olan 30 tnyyaredir. 

BunB mukabil dll§manm blr %1rh.. 
Jıııı torpillenmiş, 8 pusıuk toplarla 
mneellhcz bir kt'unzl5rll, 2 destroyerl 
ve bir denizaltısı bııtınlml§ ve en az 
6~ toyYarcııi tahrip edilmiştir, 

RuzQelt Çörçil mülakatı 
devam ediyor 

1...ondra 24 ( \.A.) - B. B. C: 
Dü.n 3kş.~ Ruzvelt He Çörçll, ko
ınışmalarınm en mühimmini yap. 
rıualıırJır. B ı kontı~ı!lada ticaret 
\'llpurları meselesi konuşulm\L} -
tura 

sıvaıtopolda 
(Ba.5 tnrafı 1 nclde) 

mi)1.c Abna::ılamı elindedir. 
Sivastopo!da.ll &vll ahalinin gö

türillmcğe «lşlandtğı görülnıUş. 

für • . 
Vi~ 24 (A.A.) - Sivn.stopol

da.ki çarpışmalar büyük b'h- şiddet 
le devam eder ve müdafilerin du
rumu giln geçtikçe gUçleşirkeıı, 
Rus malmmlarr ~hinlen kadır. ve 
~kı.rm toplu halde Kafkasya
ya doğru boşaltılmalarma. karar ı 
vcrmic: ve jşc başlamıştır. 

- -------

- UNUTMAYINIZ----...... ·-·· .. ··-· ............ _ .................. _ 

Emeksiz muvaffakiyet 
temelsiz binaya benzer 

Pra.vda gazetesinin bildirdiği bu 1 

Hic emek sar/etmeden, yorulup uğraşmadan mu .. 
ııallak olan bazılannı görilrt buna mukabil, kendimizin 
de cok emek sarleclerek yorulup uğrasmamıza rağmen 
ayni muııallakiyet derecesine ulasamamıs olduğumuzu 
düşünerek üzülürüz. Fakat, bu üzüntü bosuna bir 
üziintüdür. Cünkü emeksiz. kazanılmcs bir muııallakiyet 
temelnz bir binaya benzer, uzaktan sağlam gcrünmc.i 
mümkündür, fakat ilk fırtınada cökeceği de muhakkak 
tır. Buna mukabil emek •arfile kazanılan muvaflakiyet 
az da olsa esaılıdır. 

ha'ber Mooko\•a. radyosu t'arafm- · dan da. yayılmıştır, ._ ________________________ _. 

öte tı.raftan sonuna ka.dal' mfı. 
c.OOeleye yembı eden c-rkekler, mih 
v~r ku\-vctlerine Umitsi1,oo mıılcı. 
v~te devam etmekte ve Moskıı. 
va radyosuna göre, mfıdafaa sfs. 
temleriııde açfüı.n b:tzl gedıkleri 
kapatmağn mtıVP.ffa.k olmuş bulurı 

Milli Set 
1 şı detıa eıcaıııar
dan sonra yat! ar 

maktadırlar. 

Mısırda ınühim· 
müzakereler 

Mı•ırdaki lngiliz kuvvetleri 
kumandanı ile Mısır baıve

kili üç sa.at görüıtüler 

General Stoa 
diyor ki: 

istikbalden emin 
bulunuyoruz 

Gazi .Terbiye Enıtitü6Ünde 
imtihanları takip ettiler 

----o-

Akşam da llalke· 
vlnlield temsilde 

balandalar 
Oümhurrcisımfz ı.liill Şef 1sınet 

lnönil, dün sn.s.t 11 de Gazi Terbi
ye Enstitüsün;l fCl"eflendire.rek 
ennt 13 e !kadar ıkn.'lmışlarclır. 

Maarif Ve-l:ili HllSa.11 Afi Ylicel 
ve Yükseli Tedrisat Umum müdil
rü Reşı.d Şenıseddm. de Enst{tüde 
tul unmuşh.rdır. Ci.imhlllT'eisuıiiz, 
yspılmakts. olan jmtilmnları takip 
e1n-~•sleroi!". 

Milll 'Şefimiz akşam da Ha!ke
vini tıereflendirerek Devlet Kon.. 
servatuvn'N 1jyatro şubesi t.nrafm
dıı.n Y:m.lımsevcnler Ccm!yet-i men 

Kahiı'c 2f, (A.A.J - Mısırdııkl 1n.. fnatinc t<:!t.rd ledilen ''JUl Sezar., 
gllb: .kuvvetleri komutıuu general }liycsini sevretntişlerdir. Bnşvekil 
Ston, :Mı.su' ba.§vekil ve mUdafa ne.· Dr. Refik Saydam, .Mnnrif Vekili 
zın Nahnıı P8§a ve l~tıiltcre l>liyUk 1 Hasan Ali Yücel, Dahiliye Vekili 
elçisi Slr Lampson De yaptığı Uç ıı:ı_ F!kri. Tuz~ Jililli Mfukıfna. Vekilı 
aUik blr görllşmeden sonrn ~le de.. General Ali Rız.n A..-tunkal Hnlke-
ml§tir: Vinde h:ızır bulunuıuşlardır. 

••tsUkbalden emin bulunuyoruz. Ge_ 
çen sene de ıtıpkı böyle gUç bir du _ 
nım karşnrmdn kaldtğmuzı, fakat 
eoınra talihin lehimize döndUğUnU 

n biltlin zorlukları yendlğimlzl hs. • 
tırlıyoruz.,, 

Neşredilen resmt bir tebliğ, görlll. 
meler esnasında önemli mUzakereler 
:yapıldrtmı 'l."a wmnn1 dmwııun ber 
balamdan incolcndl~n! bttdlrmekte _ 
dlr. Nahas paşanın ilk tıraattn. par_ 
JAmcnlx>da beynnatt.a bulunacağı tha 
min cdUlyor, 

Lizbon civanna bir l ngilii 
tayyareıi dü§lÜ 

Tıi:bon, 2j. (A.A.) - Bir İngiliz 
nçıağı snlı güııii üijk'(]en sonra Liı:

oon civarında Knparlca meydanı. 
na düşnıiiş v.c parç.ı lanmıştır. lçin_ 
dekilerdcn biri 11ğır yorııhdıT. Di
~~r iiçiiniin kurhıldukları san ılıyor. 

Masollal 
ispanya hariciye nazırile 

tekrar görüıtü 
Vişi, 24 (A.A.) - Mıısolini ya.. 

~mda kont Ciaılo oldını hnld~ blı' 
dalın lsp:ı.nya hariciye nazın Ser
ra.no S)lne<·~ im.bul etm;ş ve uzun 
11.zadıya. gönismi.i.~ür. 

çın Rasyacıan 

malzeme istemiş 
Vişi, 24 (A.A.) - Tokyodan 

tt.ldirildiğine göre, Çunking hU. 
kmeti Rusynya husust bir heyet 
göndeıml,'j ve malzeme istetmiştir. 
Fakat bu heyet Rus!:ıniıhı hiçbir 
Şey elde ctem~den geri dönmil!i
für. 

lsveçte Nazilerin nü ınayişi 
yapılamadı 

T.omirıı. 24' (A.AJ - :Stoktıolm_ 
den öğrenildiğine söre, paznrle~i 
akşamı 1svec naı:i pıırtbi tııra!ın· 
dan Trclleborg'dn le.I'lip edilen ıni. 
ling bin ki5inin ınüdııb:ılesi)l" da• 
ğılılmışlır. Soz söyllyen bı:şlıcıı ha_ 
tfp yere yu\•arlnıımış ve 15 kadar 
mıl.i "hainleri linc edelim., sesleri• 
le sokrıklnrda kovalnnııu~tır. Pol'~ 
nciL kalmı~ ''c acele cağırıi:ın nskcr 
kunrlleri halkı mitral)özle lehdil 
etmiş ,.c böylece ikovalnmnnın önü 
ne geçil<'lıilmlştir. 

Japonyaclaki lngiliz. esirle .. 
rinız iyi muamele 

ed iliyormuı ! 

Kömür 
satışları 

lb.tlyaçtan lazla 
abnmaması için 

yeni tedbirler 

Vekalet bir talimat
name hazırhyor 
Bu sene halk:ı sa t.ıhcok kok kö

mü n! için o:lfılrndarlar, clddi ted
birler nhmşhrdır. Bu ru-nda, ·İs.. 
tanbul, Ankara, İzmir &ibi bUyük 
şe'll~rlel'<le, ihtiy:ıçtan fazla. kö
mUr sn.ttn alin!l.nık stok yapmssı
nm önilnc geçmek için beyannamc
}<'r, ruwrlanmaktndu. Bir temmuz 
da htiyenlerc verllmesine haş:a
ııaW.br. Beynruınmelcrde, her e
vin mutad ihliyaeı sorulına!kt.a ve 
beyan edilmesi için boş bir bone 
bırnkı.lmn.ktadır. Ynnhş beyanatta 
bulunanlar görülürse. şiddttle ce· 
zal1rndırılacnğı gibi kömUril de mu. 
sadere cdilcct"ktir. Vekalet, sobo
laım cinslerine ve ı:srtma kabili. 
yetlcrinc göre istjhlfı.k miktarlo
riylc dij;er husuşatı tt.sbit ~den 
bir talinıntname h3.m'lama.ktadır. 
Tnlunatnrunenin bugünlerde ala
kaclarlal'a k>bliği beklenmektedir. 

i ki çocuk pencereJen, biri de 
ağaçclan düıtü 

.Kuçllkps.zarda.. Dolap sokağ.nf!a 
16 numan:.da oturan ~in 
1,5 ~a.;ıruWü oğlu Sabahaddin 
(''ilerinin üst kat penceresinde oy
ı:o.rk~.n dUşmila, teh likcli SUl'Ct te 
yarıı.lanınıştrr. 

Bundan ba ko. Kumkapıda KU
~k Deniz .oo-knğmda oturan Nob • 
nn, 2 ynşmdaJti cğlu Kirl<or da. 
e\ lormin ikinci k~t pencoresinllen 
dU1mUstür. Her iki ynrah Çocuk 
.hnstnluıııeı::lıı c knldm 1 rruşla rclır. 

Kuzguncukta Meydan soknğın. 
<ln 59 nunınrnöa. oturan Avmm :ı. 
dında biriair.iın 9 )'~,mönki oğlu t
sak, dut ağacın.'\ ç.ıknnş, diişerek 
muhtelif yerlerinden ynraalnmış -
tır. 

Franaadan l aviçreye 13000 
çocuk gönJerildi 

\·ı,ı, 2! (A.A.) - Şlmcl!ye kadar 
tsvıçreye gö:ıderilen Frn.nmz çocuk.. 
lnrınnı sayısı 13.000 dlr. 

Bir /şveç gemili mayna 
çarptı 

(Ba~ tam.fı 1 nchle) 
lteml~ketimlzde en yllks.?k mcak. 

lılt derecesl temmuz ve 14,"ustos ay • 
larında ~öı'Ulmcsi mutnd lken, lbu ytl 
hazlrnn ayıİıda yurdun bir ı:ok yor • 
krinde ıııcaklık 40 dereceye ynkla§ -
mı:-, hattO. geçml§tıı·. H.azlrn.nm 1" 
Undonberi gulgedo aıoaklıl;'IIl Jar1ı:a 
çdnnaııı Antalya. ile Adan::ıdan 'ba§ • 

la.mıJlln'. 
Ayın ıs inde Urfada be.Taret ~ -ye 

çıkmt§br. Ayın 10 unda Mani.sa., .Aş. 
dm, NazlUI, Bodrum dn. dnhil olduğu 
halde Ege lXSlgcsinde ıııoaklık 40 de· 

recenl.n tlstUndc idi. 19 ha.izrıında .D1. 
yarbalur, İzmir, Balıke.slrde 40 dere .. 
ce, Mani.sa., Nıızllll, Bodrumda 41. 
Antalyadn 42 derece ktı.ydcdllınio; 
ayın 21 inde kırk dereceyi ~ stl.. 
huneUerln muhtelif merkezlere att 
sayısı ds. artmıştır. 

Mersin, Adana, İskenderun, ~ 
ye, Kuııada.sı, BalıkeBirdo 40, Urfa, 
Dörtyol, Antalya, Dikilide 41, .Ant.ak 
ya, Manisa, Aydın, N:ıznllde 42 dero

eo kaydedilmiştir. 
19~2 yılınm hazlmn aymd:ı. dıı. sı. 

CAklık hayll yUksclmişse de 1942 
de görüıcn sıcaklıkla bu rökor km1.. 
JD.l§tır. Maama.fih mc..<ı.klnrn rnğnı<ın 
memleketin bazı tam!ıarmd:uı yıı.ğ. 

mur haberleri gelmiş, bu ııro.dn Edir
ne, Yeşllkl>y, Kocnell, F..s'dşe.b.lr, Ye
nlşehir, Zonguldak ve Karadeniz kı.. 
yılarmd:ı diğer oozı yerlere yağmur 
~tır. 

Dt)N AKŞA1'1H.t 7..ELZELE 
oıın a~m saat 7,40 BT?'alıumda 

eehnmlzde bir zelzele olm113tur. Bir 
811.Dtye kadar süren zelzele evvclA pek 
b!Lfif, 1K1nra da biraz dnh:.\ kııvvot11 
bir sarıımtı halinde hlssedll~. 
Sanmıtmm şlmAl _ cenup istlkame .. 
Unde olduğu tnhmln edilmektedir. 

Zelzelenin :rennt ve katı §ddlde 
tesblt edilemcml~ oımasmm sebcbf 
Kandilli rasath!lD sinin bugün öğleye 
kadar Metlerini tetkik ederek hee:L 

bını bM9. ya.pam.aml§ oıma.sıdrr. Son 
dakllcnda mnlOmn.tma ml\racaat et • 
tlğirolz Kandilli ras:ıthnnesl btzo btt 
cevabı ~rıntatir. Halbuki Tasn.thane. 
mlz evvelce bu knbll Mdiselerl be -
men akabinde fenni ocktlde vo usUm 
dBlrcsindc tesbit ederek neticeyi bit. 
dlrebllmekteydl. Bir zelzelenin ~ • 
kuımdan 24 saate ya.km blr zamım 

sonra ancak nevi ve mahiyetınııı tCS"' 
bit edilebllmCııl ~Upheslz ki kA!! bir 
sürat teırütkl ecmcmez. 

Parti Genel 
Sekreteri 

M emJuh Şevket Esendal 
tetkikler yapmak üzere 

Adanaya barellet 
etti 

C. R P. genel sekreteri Mem
duh Şevket Esendnl, An'kıı.rada.n 
Adannya h3.l'ekct etmiştir. Genel 
e<;kret.c-:-, Adana.da ve ibundan son
ra gideceği diğer yeıilerdc gerek 
mahalU ve gert"k idari, gerekse 
parti }Xı..knnından yapılmakta olan 
bütün işleri tetkik ~ektir. Meni 
duh Şevket, Adana.dan Anıknraya 
dönecek, bir mücdet kaldıktruı son 
:m İzmir ve hnvn.lisindc, \/\) Şar.A 
\!ıfıyctıerinde tetkiklerde buluna
caktır. Bu mühim tetkik se~hatl 
10 ~n d~ edeeektir. 

70 yCl§ında adam dut 
ağacına çıkaraa ... 

Kumkopıda., cami soluığmda otu • 
ran 70 yaşında Hasan a.dmda. hlrls1, 
dUn bııhçcıılndekl dut ağaema çık • 
mi§, muvııuneslnl kaybeelerek yere 
dUşmUştUr. İhtiyar ndaın sukut 80 -

mmdn. muhtelif yerlerlndcn yarala... 
narak hastaneye katdırtlm.tştlr. 

Vi.şi , 24 (A.A.) - Cc:ncvredekl 
beynelmilel Jcrztlhcç idaresi, 1rıgj. 
liz hUkftmeilnc bir muhtmı. gön
dererek, Joynny.ıda.1d İngiliz esir
lerine iyi muamele odiidiğini bll
ılinniştir. 

\'işi, 21 (A.A.) - Blr tsveç gemlsl 
şlmnl denizinde mayna çarparak bat 
mrştrr. Mllrettebatı s:ıllmen Brcınc 1 
§Chrine U'fa§ml§tır', 

RAŞIT RIZA 
T iYATROSU 

Harbiyede, Behii balıteslnfn !Alft
t11rkn. lnsmmda h6 gece 

saat 21, 30 da 
Ru gece: BENİ 0Ptlllıı-UZ 

KOMEDi S PEBDF.. 
Yazan: Bedia FOD Ştatzer 



ç11r11rsam 
Yandıml •• ,, 

- l'Gf'N -;oko"a çıkm:ımışsın kardeş? 
{ l lc oldu. 

-?\elen? 
- Kupon dat;ıt:ıe~kmışlar. Memurları bekli:reccğim. Evde bu-

hmm n vcrınfjorlar. 
- :\e ııponu? 
- Ycrıırcalların patiska kuponu! 

* - Nerelc holle; erken erken? 
- llu;ı; .ıramıya 1 

* - Nereden böyle? 
- DcJ)od n? 
- H ııgı depodan? Ş:ırap deposundan mı? .. S:ıbah sa.Dahlan 

başlanır mı? 
Hıddcılc bağırarak: 

- Buz deposundan ı Buz 1.. 

* - Ne koşuyorsun öyle? 
- \ııpurnl 
- Nerc~c sideceksin? 
- J>cndıı!e. 
- ~e var ornda? 
- Pntntcıı burada 45-50, orada otuzbcş. Canım Yakacık 

kırıızı 20. OradJ, enginar, ayşelrndııı, çalı, kob:ık, lı ıın)ı:ı, domale 
- hura)a nisbcllc - sudan ucuz. El de bö;>le. Vapuru kaçırırsam 
çıra ı;ıhi yandım? 

- O cliııdel-1 ne? 
- istida! 
- Kime ''ereceksin? 
- Kıiğıtcılar Birliğine. Bir a?büm çıkarac:ığım ıl:ı, lkaAıt isti• 

yccl'Jıım. 

• 
- Köyde nasılsınız? .• Sivrisinek, pire, tahtakunı u var m~? •. 

l'al>arcıklıır fJnliyctfe mi? .. 
- Yolnız geceleri değil, gündüzleri de faaliyette! Akıncı 

ordul:ırı sıhı saldınyorl:ır. Ne tahta süpürtmek, ildlrmek, ne 
ıuzl,1 su, ne dl' fılit, hiçbiri para etmiyor. Hnşır hn.~ır 'knşınıp 

dtını;>•oruz. Hele topluiğne haşı gibi olan tatarcık yavnılnrı hficu_ 
ma geçlılcr mi çını çıplak soyunmaktan başka kurııılıış çarc.o;i 
kıılmı~or. Sivrısinekler de, savaş fnyynrelerl gibi: ıf'ilo hnlindc 
<;ııldırıyorl:ır, Işıklan öndiirmek de para etmiyor; çiinkü mehtap 
onl:ırn projdıdorlük cdıyor. Bir. ine o kadar hnşlanmıyonız, cünkli 
kıılfistnr bir cibinlığimiz var. Fakat ikayın Yaldcyi görme, kızamık 
cıknrmış sıbl cılk kızıl: .• 

l..alıni bu/bul Jıiç çıkarmı ıtı% vrtı ::enburdanl 

Fransız donanmasının 
bakiyesi 

Hnrplen ev' el, Fransız donan_ 
ması, f ııglltere ve Amerikndan 
sonrıı ücünch ı:ıcll~ ordu. O zıı.man
lard:ı, Frnn!iız donanması, hizme" 
tin:de 'c n hiuncte gir.ecek h:ıldc 
dokuz ~eni zırhlı ile bir kıSifllı, 
ılun;>nnın en siir'atli gemileri olan 
:ı 7 krm·azordcn, •il torp!Jo ve 
muhrıbinden. 60 kadar talılellıahir. 
den w hir tn:norc gemisinden mı!_ 
rckkcpti. 

Rıı don nnuı) ı, <'"ki b:ıhriye nn
'llrı Jorj L \ g ile onun muavini bu• 
lıınnn bu ıınkü Fr:ın!l;ız kar:ı. deniz 
\ e havn ordul:ırı nazırı ve 1\lnrcşnl
Pclcn'ın rnıı ıvinl iımiral Darlan 
\"ÜC'ııda gelinniı;lcr li. 

r ·~ün, hu donıınmnnın bir kıs_ 
mı lngılizkr t:ırafınd::ın tahrip o
lunmuş, bir kısmı da müstemleke:• 
lrrrle sı]w~mıı<; kalmış Jıulunmaktn. 

dır. 
Zırhlılat1dnıı ikisini, İngilizler, 

Gran'da bntmlıl r. Diğ('r biri 0)(111 

Rı41li)Ci, ,Da'.knrd:ı, ln iliz fılostı ile 
ccreYon eden deniz Jı:ırlıinde mü_ 

1580 sen~i şubatında bir sa
bah, f:ık "iul<crl,en, bir genç, Vc
l'cdigin "Piyll7.cttn,, meydanından 
ge<'iyordu. Kıyııfeti dağınıktı. Us
tiınde güznl blr t tul tüy d:ıJgııla
ııan pkıı..,ı, Jmlal•lıınnıı kadar 
inml!'iti. Sahile doğnı kılıciyle 

ınant-0 unu, pesi sıra ~iiriikliycu 

1-·eni'} ndnn!arln. yürUyor 'e zaman 
zam:ın kıyııb uyuyan balıkı;:ıl.trm 

ıı.ırtmll!Ul :ıtlıyor<lu. 

"S:ınınn Kopru li,, n.e ~elince, 
durup l'trı•fm1 ~kmdı. Ay "Giyu. 
<lc<:ra,,nm Arlınsınd;:ı. hat ıyor 'e 
fecir, dukalık s:ırnyını ~ nld11:lıyor
du •• '\rndn ımd:ı, ~11.';,.m Rarayla
rın 1 irfnıl n ı. l\if bir duman \'C 

ıı~ri!ıl.: bl r ı ık d:ığılı) ordu. Direk-
1 r, fo. hır, mu:ızz.-ım menncr J•ar-

' t • danlar l analı., nı dol. 
, ni L"r v:ımnn, "uyan., 

clım l;i, nın kona ~mı hanap et
mi ti 

\ · ' ~it bir im kım hnh•tn 
ıı ı or ,.,. bunu uğursuz a;} dmh~ı 
n?t 'il'ahlı Wr :ır;I erin, bn ha
rall .. l .. n hf't bckle<lia-i ı:örlilüyor
dn, 1 aknt b

0

zim delil:anlı, ne bn 
:rnnırrı• h3l"llbcsln<len, ne ,fo nftık
t c.'n t ze ''e int"e.. renk fıu'klarir-

I,lı.EDRI 

himce s:ıkntlımdı. Kleman o zırhlı· 
sı ise, 1n.gil!ercye knçırıldı. Kalan• 
l:ırdan Tulon, Strazhurg limanında, 
lan B:ıııl, Bresi limanındadır . 

Kruvnzörlerln ise, ikisi Hindiçi. 
nidc ,ücü, ııiliıhlıın tccrid edilmiş 
bir halde f.;kcııderi)edc, lınzıl:ırı 
dıı şurada bııradndır, 

Frıınsız donanmnsı, şimdiki me''
cudiyctine ,.e vııziyetine göre de 
millıim Jıir deniz kuvvctiılir. Hele, 
dağılmış olan unsurlar ıla topl:ınnb:_ 
lirse, ıclıemmiyelini dnhıı ziyıııle 

artırJr, 

Bundıın dolayKlır ki, lngilizlerle 
Amerikalıların gözleri, d::ıinın, bu 
don:ınmnnın nlııcağı vaziyeti takip 
etmektedir. 

Takviye edilmiş çim~nto 

Son zamanlarda, San - Fransis 
ko koyunun iki ya:kasmı ka vuŞ" 
turmak üzere inşa edilmiş olan 
bir köprüniln çimento harcına 
mühendisler, dövülmüş midve 
kabuğu il&ve etmişlerdir. Bu su_ 
retle,· köprünün· daha sağlam oı. 
mac;ı temin edilmiştir. 

le dalga dalga ya:),lan doğu cil
\'elerinden mütees ir görünüyor
du.. Blnız duruı• gökc haktı. Am
ma bu, lıııyranhğm<lnn ziyade, bu
la mk gfü:leri9I dinlendirmek için
cll. N'etekim, ort:ılı.i:'lll ısıdı~'lDı gö
riince, yüzünü hoşnut uzluk bürü
clil \'e ma.nt.-0 una sarınarak. hı7la 
e\İne )Ollamlı. Riru: onra, bir 
t>araym önünde dunıp kapıyı tal
dı \'e elimle sıundnn tutan bir o
lfAk, hemen gelip nçtı. 

Delikanlı knıJdan ~irerken, dö~ 
nüp bir kere daha havaya balrtı 
\·e: 

- Baküc; hakkı i1,:in, bu kamn
\'nl gecesi bana pahalıya mal ol
•lu ! 

Dedi. 
Bu ı::encin nılı, "Pompouiyo Fi. 

lippo \' cselliyo,, leli. Pırra dü.hisi 
"l'itycn" in ortanca oğlul du, 7.e
kll \e tnub!lvyilcsindeld fe\'kalide 
likl" bnhasınn. 7'en~in iimitler ,.er. 
nıistl. P81.cat o'-un iptila ı, onn ela. 
imi bir n' nrrli~e sürifülüyordu. 
Me bur re.o;'>amln büyük niln "Ora 
ziyo,, .-fört en,. e\"\'d, birbiri nr
<lınca öhnü';'1er \'c "Pippo,, d.'l dc)rt 
yılcla hu iki h:ı~h muazzam mira-

( nüı ~ mide) 
br •• benim kalemim (le topallama
f,-n b:ı.~l:ıdı.. ve n1hayct durdu •• 
l\a~ oHmc1an b:ıktnn.. efendi haz
retlerinin yüzünde lriiçük bir 
deği~ildik lok •• "Niçin yav.ırııyor
bunuz? Su:ıllcr ::r.or mn?,, diye or
muyor. Yol.sa boykotun faikmlla 
mı değil?!. l{imbillr.. Zil çaldı, 
bel kağıtln.n toıJl:ıdı, aynı itina i
le büktü, lmrdela ile bağladı, "Al
laha ı nıarladıld,, detli ve gitti • 

Sn misiniz bo)iı:ot yapan!. Bo
canın asıl sülnitu, bize bir kam~ 
oldu.. nynı gayret ''c sevk ile 
der lcre b:ı .ladık .. "Jo::fen<li Haz,. 
retleri güli tandı.ın birdenbire 

.. bizd 
"Hafız,, m di\ıınınıı ntıadı.. c 
repy~i bir heves belirdl. bomboş 
l<lif,'Ttlıı.mmzn da onar numıı.ra ve. 
rildiğini öğrenine yerin dibine geç
tik ve sene sonunu da. getirdik. 
Şifahi imtlb:ın, onun, eminim ki 
muallimlik bnyatmni en mes'ut 
hir günü olılu •• 

lmtihanlnnn sonlarına öoğmy
du, bal bir giln t-Oplu ol:ı.rak m~
dür !,.'ağırttJ. Müdürün sırtm<la sı
ynh resmi elbisesi vardı. l\llitees
&ir<ll. J<::Iinde, ma' i bir kordelaya 
bağlı bir t:omar bos imflıtuı idi. 

1 
~ulı ile Fars mu:ı11iminin istlfanıı.. 
mesi vnrclı. • 

- Dinleyin! l Dedi asil bir muslllmin çok kt
r.n bclİğ' ,·edanamcslnt. ;;özleri do
Ja~c okudu. Bi1~·· Biz n ıl dinle
dik acaba!? 

Ertesi yıl }~fendi Jlazretlcrini 
~iıdi der~( hmm: J;ösesine gomd!.ik. 

f mtihan zam:ınlım ohnıır. mı .• 
ı-:iraz h:ıhçclerin<len ltopmu- nadi. 
de bir giilün, çoculc ı•annnklı\nn
da bulun<lui:'llnu göriir gibi olu-
rum! •• 

RF,ŞAT EKRfJ~I 

Haber.'in bulmacası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l•I 1 1 1 
•l_l_I 1 1 1 1 \-1 •+-I -r-1-;--+-+--• 

1 1 l•f 

-1-

Soldan sağa doğru: ı - Temiz, bir 
nevi kumaş, 2 - Resmt lbaı'l', ipekbö. 
ccğinin eseri S - ÖldUtcn, mağlilbL 
ycU kabul etmek, o!l - GUzclllğl ve, 
hassaslyetıle me~hur hayvan, Yedi _ 
kule denince akla gelen, 5 - Tc.sir 
eden 6 - Tamam oıabUmeai için onun 
kadar d ha gey l.stıycn, §llrt eki, 7 -
lncesi m~burdur: yer 8 - Temiz, 
bir nevi ceket; 9 - Tersinden oku .. 
nursn. vaktln, do •rudan okunursa mu_ 
ayycn valdUcrde yapılan dlnl borcun 
l~nrctıdlr. ''ıı.rab:uıı,, ile kullaıulırsa 
"defol., mn.nneınıı. gelir. 

Yukardan ~ğıya: ı - Erkeklik 
i§nrctldir ama., blrçokların~J>Ok cdi.. 
lir: Şöhret, 2 - Tarihte meşhur bir 
kavim, yalnız ibtÇakla yapıımaz, kalb.. 
de de oıur. 3 - .Kozlan payetmck; 
şairliğin bir bnşka adı, 4 - Vak.tileı 

alman vergilerden bir cins, Ermeni 
\'atandaıılnnmız bunsuz konu§llmaz • 
lar. 5 - - Kelime, 6 - Beyaz, kadmla. • 
ra sorarsanız sUs, doktorlara. sorarsa.j 
nız kirpik dil§manı. saz §alrlerinln 
çalgılarının adı meydana çıkn.r, sa.bL 
kıı, 8 - "Geçmiş .. ., memleket (yaban:. 
eı bir dilde); 9 Ben, sen, o, biz, sl.z, 
onıar. gamzclisl gamzesizlnden az o. 
lan. 

enidahillgevekı~ 
( Uıızeıcmh:SD blrlnol say~ 

/inden bir dilek :;.:=.=-..r~ 
Yusufeli kazası halkı bilhassa son 

tedbirlerden sonra çok müşkül 
. ve nazik bir durumadüştü 

(Bas tarafı 1 nclde) 
dar ki; ufuk ibir meydana tesadıif 
etmek çok müşkill<lilr. Bu vaziyet 
brşı:mıd3. bu muhitte ekin mah
EUlü rek tabii olıı.rak kıttır. Art
vin vilfıyetl de hemen. hemen ay
nı durumdadır. Bunun için bu ka
za halkı ek.in ihtiyacmı Erzurum
dan temin etmek mceburiyetirıde
clir. Bağlarında. ixı.hçelikleırhııl: 
ve dere kemıria.l"lnda yetiştirdik
leri meyvalnrmı, sebzelerini, pi
rinçlerini, Erzurunın götürüp ora
da satarak ekin a~mak suretıyle 
ıııajşetlerilli teınin etmektedirler. 
Bu hal gösteriyor ki; ibu kaza her 
ne kadar Artviae bağlanmı§ ise de 
iktısnden Erzu-"U'llldan aynlama
lJllŞUr. 

Bu'?fuıkü dünya dunımu karşı-
~ında: devletin alrnıık mecburiye
tlnde !kııldığı b:ızı tedbirler bu 
kaza halkmı ç~ n~t bir duruma 
sokmuş bulunuyor. (Her vilayette 
çıkan mahsufün l.ıclŞka. vilıiyete 
gönde!"ilnıemesi) tedbiri bıı kazıL 
halkmm ayuı:'lIU haliyle Erzurum
dan kemni5tir. Meyvnsını, sebzesi
ni pi::incini satacak yer kalmadı
ğ/ gibi ekin f.emini imk§ru da zor
laşm:ıştır. Bu civt.rdaki halkın yii
~ünü güldürmek için .zaman ge
cikmeden buna IWr çare düşünmclc 
l.aznndır. 

Bununln berab~ bu kazanın ~ 
ta gelen dertlerinden birisi de yol 
meselesidir. Erzunımln Yusufeli 
arasında eskid~ y:ı.ptlnuş bir 
şose mevcuttur. Fakat bakımsız 
JmJdığı için lbozulmuslur. Bozuk 
olan !kl:smı ancnk 3Q.::05 kilometde 
arasmd.:ıdır. E,;;cr bu krsım ta
mir edllecek • olursa bu kazaya 

rmmtm:am:ı.n vesaiti nakliye l~liyc 
bilecektir. 939 senesind~ (Yeni 
::;abe.h) ga.zet.e6lnde c,:ikan bir ma
kale üzerine yüksdt Dahiliye Ve 
ı~aleti ibu yo~wı Uk fı:rsatta. yapıl
masına emir vemıi<rti. Buna. rn.ğ • 
men bugüııe kadar yapılamamış

tır. 

Güzel ve §irin 'l'ürklyemizin bu
gün VttJe.iti nakliye ifllemiyen b.r 
köyü dahi mevcut bulunmadığı hal 
de bir kaz.aya hala yolcului;un 
hayvan srrtmda ya!)dma!ll çok acı
dJT. Aynı zanıandn. dn bundan 
halk ta mad-detcn znror görmekte
oir. Mesela; yetic:Unnlş olduk
larr meyvalnnnı, sebzelerini at sır
tında 3gii.nde Erzuruma. götürme
leri yüzünden mahsulleri yollarda 
zayi olmakta. ve ikTymetterı düş
mektedir. Bu suretle aldıklarr 5 -
1 O kuruşun bir lusmmı da han 
kö.~krinde yemekte ve bir kıs. 
ıniyle 3llcak zahire almnk imka
rımı bulmaktadırla:r. Eğer bu yol 
ya.pıl:ı.ca.k ohırs:ı o znman bu Uç 
günlilk yol yarmı gilno inmiş ola
caktir ki; halle <'la. beli n1 doğı:u 1 t
rnu~ bulunacaktır. 
Halknnızm Jn('olÜa.a.ti uğıı.mdn. 

feda1ı:arltk y:ıpm!ll<tan, fiefkat gös 
termokten Piç.bir zaın3ll geri ka.l
mıyan kadir Cılmh•;.a:yetçi hilku -
rnetim:izin bu işte de 'urhğını esir
gcmiyeceğ!ne kat'iyyen ~min~ . 

Bir.iki ayda y:ı.p:ı:lınası ka.bil o
lan yolumuzun yapılma.sına, mey-
1/a ve ~terimizin Erzuruma nak 
··ine emir verilmcd.ni,tfuhsmmlltü 
kesilc-n lbir evlat hissiyle bir de
fo da yeni Dahlliye Vekili sa~·m 
Fikri 'l\i~en rica etmeyi r>.·m 
bir çare, son b1r \"n2Üe biliriz. 

Odun fiyatları neden 
yükseliyormuş! 

Bir kı11m tramvay hatlan 1 
deği~tiriliyor 

Tramvay ve elektrik umum mü. O<lun toptn.ncıl:ı.rr, V~li ve Be-
dilrlUğU hıutmı: 7.Uhunındnn sonıı.ı led~y,• rc-:.sinin lıar!kanlığında bir 
malzeme nC\1tsa.ril:ğmdan <lo1 ayı toplan.l.ıda odun fiyatlarının yük
<lği!jtirilm!'m~.-ı olan tramvay hat- oolmesi üzerinde görü.;ülmüştiir. 
Jarmd:a.n bilhas<33. vira3larda. bulu. Toptancılar, 11.2.kil ,ıı.srtaı.-ı.n Ue-
wı.nla.T'lll tehlikeli ibir vnlziyet ar- retilerinin m·tmış olduğunu ilen Us 
zettiğjnl göz önünde tutnrak l.ll- rerek fiyat ıırlı:şmın bundan ileri 
tün esaslr vimjlamı hatlarının de- geldiğini iddia etmiıı!erdir. Mah
ğ:iştbi.lınesinefb:ışkmuştır. nıka.t Ofisi bu iddialan t.ahlcik ede 

Bilhassa Zcynepha.rum lkonağ-ı ij. ccktir. 

Lllnlan paramz neşrolmıw.) 

Evlenme teklifleri: . ....-ı» 
• 28 yaşında, lise taııslli ~ 

kumral ince yapılt, kibar ve te ot 
yapılı bir kız; ytiksek tahsil görıtl 

)ttc. 
ciddi bir bayla evlenmek ı.steınc diJI!' 
dir. Bir çocuğu da olsa. kabUl e ,, 
{Nestren) rem.zina mUracaııt - ~ 

• Yaş 28, boy 1,65, kilo 67, şer ı.-. 
meslek sahibi, ayda 80.100 ura IJlf 
zanan bir bay; 19.20 yn§lartnd• d!t 
bayanla evlenmek ıstcınckte 
(M. K.> remzıne mUrncaat - 13 il'° 

• Yq,30 uzun boyıu dul, i:Yl \"it,+ 
muslu bir asker ailesine mcnJUP ,<ı 
§il gozın,. döşenmiş be§ odalı bit efl' 
bulunan ve hava üsteğmen ıuırd ~ 
birlikte oturan ç~ğu bUluııııın ıııı 
bir bayan; ruıker ve sivil naınuıılllıstJ
erkeklc evlenmek lstemektcdit· t ,. 
ynlcr (•2 S.R) remzine muıaca& 
debilirlr. 

it arıyanlm Old' 
• Ortamektcbin Uçfuıctl sıııd 'i' 

okuyan, .serl daktilo yaz3n v~ 1' 
ay ziraat banka.smda muhasiP ~ 
muhabere :ıni?mur vekilli~ Y8 ıttd 
bir genç, tatilde bllUln gUn. ıııc tl. 
zamanı öğleden sonra yazıııaııe'ıeıd' 
carethane ve buna benzer ye~. 
çalışmak ıstemektedır. (Şcbl'cııı rt6' 
ae çarıkhar.e sokağında 17 ou
İlhaml Kolaylıya mUracna.t • ıef1I' 

* Bir ço-:t resm1 muesscsedO ~ 
yecl ve hesa.p memuru oıaralC e11'i 
mış, seri daktilo yazan bir ı d> > 
çalışmak isi.emektedir, Taşra~ 
ı;idebillr. (0. Er) reınzlne :ıxıUr 

Müteferrik: ~ıı.11-
YAZ tQ1..~ litRALIK ~ı>ı-yt' 

MAN - Maçka palasın dördllllctl ,~ 
• pı, bir numarası moble ol~çill 
için kiralıktır. Knpıcıy& veya 
qckilcrc mUracaat. 

Aldırınu: _. • 
Aptıda rem1zleı1 pzdJ ..,, 

lm70colarmm:m uanıJsrıDS -.Jll' 

'meımııııan ~ ~ 
lan hariç) bergOıı eabıı1ıtSd ":':J 
lıtadar ve ... ı 11 deo 90tlf'8 a)IP'-

lan. uıf' 
(B.L.M.C.} (S.T. YalnIZ) el:! 1'J 

(H. i50) (F. K.) (Ş. OtJ,'1' 
(I.~t!1} (Sevgi) (Candan) (Ş·1r 
(Mehtap) (H. ÖMal) <~o,ı:. 
(Ş.F.} (N.N.) (B.T. 43) ( d~ 
(HUsnU 13) (GUn 40) (Yede\: Gl1 
el) (E.L.) '(Tekcan) (R.H. 1) :ş.ıı 
(T.H.R.Z.) (E. Ural) (A.!!J ~S. 
(S.28.S) (E.0) (M. Nur SS9) sJI:' 
{B.V) (H.B. 88) (Yardım) <4'- (fr 
(T.A.8.) E.N.S.) (8.T. ya}Jttı) 4 
{GUierytız> (C8.ndan) <:B:r. el' 
ev: Ö) '(Nuran) CA.T.A.) (~· 
(23.D.) (Sevim) {Adliyeci) (?J. 
(B.B.G.) (Şen) (18 Temiz J<tı) 

nünd~ bulunan, Beyazıt, Sultamıh
nıet, Soğnkçeşme, Gü.lhane, Sirke
ci, Hcışadiye ·caddesi, Bah~ckapı, 
Banlmlar caddesi, Şiı:ıhnne, Harb!
y.e, Kurtuluş, Ni~tn.cu ve Şi61i vi
nıjb.n hemen d~ta.ıilccektir. 

f .. . -
t 'KOÇUK HABERLER ~J "AC!iLE A ıLI" 

• Birkaç gUn evvel Ankaradan ~- O T E L 
len mmto.ka ticaret mUdUrü Nccmet. l)ıİ' 

Çok çocuklu ailelerin 
ikramiyeleri 

tın Mete, dUn ııqaııı, vcklıletin da. Sirlı.e<"i Orhanlye solml• te• 
vetı üzerine tekrar Ankaraya gide - ııel• Pa15.s ı.ıırı;IBmdn. Ferılh ~ 

Altı çocuhl~:-ıileee'rden ıkrami
ye için 1935 r den ° l!J 41 senesi SO

mma. ilmda.T Sıhlıiye Vekfılctinc mü 
ra.eaat etmiş olnnl:ı.rm evrakı t.as
r.if edileı"Ck istihknkl:ırı Vekalet-

eektir. 
• Keşanın Şlgilll köyü korucusu 

Aliyi balta. ile parçalayıp (lldUren 
ayni köyden 32 yagında Muhammet 
Çallı, lzm\tte idam cdılmir;tlr. 

lae 8'Önderilini§tir. Tevzlata ya- • Ekmek kartı satarken yakala. • 
k!nda lbaşlanacakıtzr. nan Yako adında birisi yake.landığı 

MoskovaıiBüyük Elçimiz 1 zaman bunları Bekir Saml ismindeki 
Blr müddet! evvel vald davet 'Ü- şahıstan aldığını söylem~tir. Her ikJ. 

zerine ~)~lgitnı.i§ olan McS- si de milli korunma mUddeiumumt _ 
kova. bti~j~ Ali Ho.ydar !iğine verilml§lir. 
::Aktay, d•ınlşel'.rımize gelmiştir, • Hasköyde kızılminare cnddesln • 
Ali H:ıydnr, Anlcimd!ı. Başveklli • de camJnln bir odaııında oturan mU· 
miz ta:rafuıda.n 1 Urobul edilıniştir. ezzin AgAh, söktUt;'n ce.ml parmaklık 
Büyük elçi1temmtl'Zun ilk hafta - lannı iki liraya Ömer ndmdnki şahsll 
~mda vazifesi.ne dönmo'k üzere satarken yakalanmıg, auliyeye tes • 
Ku~e h:ıi~tşddecektir. llm edilmiştir. 

li acele -;atılıktır. Talip ol1J.ll _,. 
Erenkiiy Fınn sokak 2S nııırı_5, ı 
,ııı. 3 iincü K\ta müra~nt (16 1 

s* af nm•••• ......... 
~ 

Makineli bir marangoz at!:ilt' 

Acele de.vren satılıktır i 
• Karaköy, Rıhtım caddcslııde!J. 
M 

s1 
ZA Y1 - Hayd:ırpaşa. 11scsını.ıı 

klzinci emıfmdan nldığım tasdı.ıaı'ı:* 
meml zay1 ettim, Yenisini çııoı-t' 
ğımdan eskisinin hilkmU yo}Ctur.tbl 

lSOO No. 1ı A. şem~ttııı e,.cl 
(161~ 
:Aı 

Titiyen'in Oğlu kaı:ınıa yapısan t.alih!lizliğe- ve 1.ar
l:ıra tutulu~·oruu. 

Oda;>a. ı;rcr girmcr., ilk işi, mn~ 
&anm ü Hindeki ört Ül li kalclırn -
rak, sürmeyi çekmek 'e kıılan ııa
ral:tnnı saymak oldu. Sonra, §en 
\ e kalP.ııdcr yııradılıo;iyll' :n unn
rak, soyundu ve pencere ~·:uııııa 

otunlo. Ortalığm ndnm nkılh n;r
tlınlandıjtınr ~örün<'e, pnnc urları 
kapayıp yatmak mı, yoks.'\ hcrlie<; 
~ihi uyanık kn.lmal{ mı liimn A'e
lecc~ııi dilı;ııincrn. Çol•tan<lır, gii
ııc~i doğarken gönnemi.-.1 i ,.f' gök 
:riizlinde, bU~biitün baç,ka, nefl'<'•i 
!Jir parlıı'.dık 6eziyordu. 

O, Uç pen<Y.? karşı, Uç "fi~,, s~ 
'•on seltiz,, le k:ızanmı,. ,·n ~ 01; 

i tüne i tiflenen altın yı~ 
toplnmı.tı. Delikanlı, bu rü) UJJ,J 
\eruıği iç sıkmtısmd!uı ı.,.rtıı ~ 
için hemen gözlerini artı 'e rfJ' 
ı.::.~dıın gcc;en ktitük kiıln.rı ~ 

Yıızan: 

ALFREO DÖ MUSSE 
~ın lu:men hemen dlbnie darı ek
mi5ti. 

Ynradılı':'ın kendisine ihsnn r.t
tiğl htldadı işletecek ''e ta§ıdığı 
ndııı "ölıretiııi ) ük&elte<'ek yerde, 
günd~lerini tı) im ile 'e gecelerini 
de \'eııcdik ~enı;lerini mnhl'cc1en 
t;n~c1e Kontc., On.ininin e\inrle o. 
)"Unla g~Iriyordu. 

Orn<la. her gece memleketin n ... iJ 
gcııçleıiyle, şuh kndmlan tıoplanır 
~"rlcr içerl<'r 'e oyn:ı.rlııroı. Yeme 
i e gerri ~ln\n i<1i~ folm.t ev 
~:ıJıibinin m srnfı da. "1.ar,, J:ır<lı:m 
fozbısiylc çı':iıyordu. 

"Seğeu,,(:ır) ter , ığm yığın uçup 
:;;iderlten, Kıbns rnbı, bol bol a
kar; gamzeler <lnğdır ve ::r.avalh 
kurbanlar, 11.i kat. sarho olarak 
orada paralariylc beraber akıllan
Dı da bırkırlanlı. 

Çeviren: 

HAKKI SÜHA GEZGiN 
Ka.bramaıınnızın ic;te bo tehliltc

li Yerden ~ıkuğmı görmü5tük. Bu 
;,;ece onun da l'8yıbı yalnız ııara
•lan ibaret <lei,rildi, Hem kumarıla 
eeblerini bo.Şalbnıs, hem de bütün 
b811'at ert>a.bmm, "mükemmel e
ı;.er,, diye t.a\1iif ııettilderi tablo u, 
- ki bu tablo, onun bitirebildiği 
biricik eseriydi - yanan "Dolrmo,, 
1oarnyının alevleri• ~inde nıa.hvol
mu~u. Bu, t.arlhi bir mew.uu, 
"Tityen"e has bir l::nriha geni li
i:rf, bJr fı~a. §:ılil~uşilo c:ııılıındı
nyonlu. 

Zcn.;;in bir il.y:ın nuı ma safıl:m 
bu tablo, u sğın tedbirsizliği yü
zünden, birçok Juymetll c erlerle 
birlikte ldil olup "'İtmtstl. 

Ama Pipılo, buna pek aldın~ et
miyor, asıl eşsiz bir azgınlıkla. ya. 

Yatıp ~·atmomak husu unda he
nUz bir lmrsr \'eremec:len ha kon
da o;Udlinü lı;:ti. Gfüleri kapanır 
knpanm:ız, ka ı meta bir mac;a 
teJiio;h eller. o;:ırannıs \"\İller "o< . "' 
:rür gibi oluyor, f~in<le zarlar- ı-
l:ırdıyan boynuzlnrm gürölUisünü 
•luyuyordu • 

l{endi k~ndine: 
- Ne oğnrsozluk! .. Diye mml

danclı; ••on bes., le lmybctmek, td. 
min akhndıı.n s~er? .• 

Sonra hayalinde e!ld ha mı 
..,, e<ıpazf !ıa.no :Memmo,, bellrdi. 

ı':ıldı. -~ 
U:ı::ı.lrt11. mask<'li bir ı,adın ~~d

tibi oldu. Kamııval zanuuıı .. ?,,J..
f.tı ha.1de, bu, onu 5'ftsırttı. ~f 
halkt.arı ol:mlnr, mac;'ke tnktTJll.jtı 
\'cnedilill hir ruuumm ise, b~ 
lıir "~tte hem de yn.ya ,.,, 1 ~ 
sokağa ç.ıkmllfit ~51hı.ca1c bl rı;eıİJ'' 1 

·ı--nkııt gelen, yakin mca, u ,ı 
~an maske sruulıi:'l şeyin, bir ı~ıı 
yü7ü oldnğunn anb.dı. 11ız1ı 1ı 1• 
yüriiyor '1ı rüzgar, cl~U ıtst~, 
nı !mlÇ11.lnnna YGJllc;tımrnk, ı ' 
C"Udunun za.•if i:i7.gilerini belirti 
yordu. Jı(f 

''Pippo,. ba.lkon<lıı.n ettr.P h' 1 
'l'e ktmı, !ce-ndi !mpısmı c:aJdı~,,. 
~:ircrek ~!\stı.. M!_\ICJ, ı;eclJdY<' 
lulaından Bet>lcndl: ) 

(Devamı "ar} 
------
(:ıt) "Seğen,, cs."Q bir ltalynn '" 

~rk altm.ı. 



Pearl Harbour'dan sonra 
Pırönce of 
w an e~· ne 

~epUJDS<® ~orrhOoa 

BORSA 
11.8.941 llUAMm&SI 

Londra 1 SterUD 1.2' 
Nevyork 100 Dolar lJ0.70 
Cenevre 100 l'rallk ao.70 

§f)••• 
izdivacınız 

Kaclrlt 100 Pezet& 12.9371 

Daırona ba~lkon 

Stolr.bOlm 100 İneç Kr. 31.18 
~ Yit TAJIVllA'I 

111Tnlkl.Bug11D 
lJuamiyell %8, 988 21.150 -.-
lkr. Ergani %5 938 23.--.

<;1.7 1129? T.borcu Tr.1 H.U-.
'lfı f 1/2,938 T.borcu Tr. 2 23.20 - -
~ f 1/2,983 T.borcu tr .8 28.30 -.-
SITU • Erzurum ı 19.90 -.
SITU • Erzurum 2. 7 19.93 -.-

mesut bir 
izdivaç mıdır? 

t...-1 llubar •+-mı, Japon
..----- ı.ut.. gtntilderf Dk guadc, 

Blrletik DeYletler Amerfka
Pulfik .donamrıeemr, birkaç 

r••,..•- Cinde BUJi tahrip ettiğini, 
~ hatta Mlafmıttık. Bu bas. , 

Jlıek cllretlriralle bir hamley
• •aponlann .. bdar' btlyük bir 

v&n1111 ld, lııa deUeesine r.av
tam bir mavaffakıyetl('I neti

ll. Füat, bananla, Anglo -
n birliğinin valmz bir 1 ıın3-

kıJ.ımnştn'. Sln~pnT lissUne 
ildııci kanat, Japon do

._ ... __ l!l hareket se bestisi ,;. 
l", lıenUs, !!!\'>." ...,,, m, bUvtıl< 

t.eltdıt knyn: • , l . n l lJl' r, 

)'okta ki, 1.; • bir ıdret-
Jaa)'lll\ a.blhnek, ı k c mıp lle

clo d~rin ~lrcl pl:ır ynratmıık 
1 '~ im ·o· m lan ko\\ct 

idi. Efrat, glvertl'de, pek sielük- j' tlç taretli mhlı lmleler, ,.ı. .. 
le iş görebiliyordu. Fen• rüyet tn y~ni fngills harp sattı gemile. 
§artlan, bi!:I, bnı1kma atratabi'ir- rinde \'ar. Bundan başka bonlan, 
ıli ve birdenbire bir lnglUz 7.ırh- Rodne:v smıfmdan gemilerle kanı. ' . . ., 
1ısmm önünde balaDSbılirdık. Dik- tumıya imkin yok; c;Unktl berlkl-
kat.i artınnıya JtinJD vardı. lerin bütün ağıl' toplan öndedir. 

Repu'su. ~lince: o da, diğer bir 
tırhlı ile kanştmlamaz: Heyolaaı 
iki ._ısa. \e !l;şn:an beeasrndan hn

O~ledm eonra. ~aat 15 i 15 da. saslyetini ahP. Onlarm ~ 
idim ,;-eçerkell, ıııi ı't başına lpre- duman sorgoc;lan, rtızginn keyfi
ti verilcll ne göre pa.rpl&lll)'ordu. tki arp 
Bir~ !lliattenbttl ~ldc'letinl al'· 15f'mlsi, son -.llratle ilerUyorlanb. 

tmm R W,rtamhuına bulanırken On 1arm etratrnda ve arkumda 
dürbiale, llmali ~arki istikametin- destroyer 'e dller muhafaza ge
d.e yol alır gibi görünen dl\şman mlleri dftlgal:ı.ra batıp çıkıyorlar
zırhJrıannın kıı.ra duman bulutla- <lı. Beıikfler, biz', petc az allka 
ruıı lrelfedeblld'k. Ba •nl ~rtl - clar eilfvordu. Btlttln dikkatimiz, 
nilı,, birl, mütehsyytT etmedi. in-. ıl<i ı1e'1n il7:4"rfnde toplamn-.,tı. 
gl1izlerln ihrac: harelretlmne dair Birkı:t~ csanl:ve sonra, telsz tel-
labiklikleri haberin sevkiyle, fi. graf, .Jaııoo Amlralllğlne : 

lonmı. Slngapurdski ininden ay- "DUc;man ha:rp gemileri Premı 
rılmı, bulunması pek mnhtemc1di. of Va.1s ile R"pUbı, Anada adala-

Rerkes vazifesi bqme ! rı hlzasmds cörttldtt. İstikamet: 
Gembnh, dalgalara daldı. Düş- 5nma11 <:::\ " t,, 

mıun, Pedl"kopomaz nnlıml~le Diye habeı' veriyordu. 
tara.o; oda dC'\ımı ettik. l'ainız Bu t.el"lz f.f"lgr&fı göndermrkle 
c1a1;;alar o bdar yükselcll, ki sık \'azifemfz bltmemf"tl. DUıwnA.nıa 
sık, onu, clalılkalarea gözdm k&!:I- temnsunru mohafmıa etmek ~ti
rıyordul<. Yol'anıiı kesmek için ,-omz.. Ah, ha kolay d"~! Rat:fA 
Mltttn sör'atlmizle mn.nevra yap- <leni?. yüzünde 'bile, 80 mil Jtiflebi. 
tığmuz()an dolayı, ysnı yavaş, ten Pren~ of l·al'Jlft yttrHyt\şUne 11-

tngiltz ~emllerlnl ,iyice tanıyabile- yamayız. Bundan başka. hmztr 
eek hale geldik. ~ ftiphemiz kal- ,-nğmur, her an onu, gMUmffzclen 
madı· Bız, kDctlk harp gemileri- 1.-a(myor. Nfttavf!t, tnttbatmt dr
tı n mtıh:ı.luuı altında bulanan P.f lrm."!!ne!'ll irin, t1U'1ftAnm bizi 
Prens of Vals'la RepWı.Un mlh'B- ~ömtfM!İnılen "alnnmrva meebnl'tlZ. 
reh9'lnc1e balmtoyordak. tkl dev, Saat 8e doğra, takipten vazgeç
t1alnbnn ldlkremelbaia farlonda JDel( meebarlyetlnıJe kaklık. Ka
bile değfllenU. ranlık bMtı. HalbaJd. d8.'1ftana, 

Bittin efrat, Pl'ell!I of l~alsm iki milden az bir mesafeye kadar 
kendine mahl!JU9 VMlflan bulunan ynk aşmış, bir torpil hUcumnnf' ge 
lıe,aJasnu, dt"!'hl ™his ettiltr: dp getemlyeceğlmizl diiiünmiit
Bfftıhtadeia pek anlddı - an.lan ttik. 
bir lrlpra Hfl baAJı iki bat-a.. Gnde, 1 Prens of l'ah. ythilyllt hUkame 
Uf f.uııetn iki artılı kale, ~nctlsü 1 tini bi~llbire d'!tf"tlmıltf;f. Filo 
de •rkaya dojra.. güıllmUzden kayboldu • 

"" 6 938 Hu.tab. 17.llO --
9(,7, 1941 D.Y. l 19.~ -.-
% 7, 1941 D, yolu 2 
Anadolu D. Y. Tth S 
Aııadolu D. 10ıu ~60 
Anadolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y Mllm. 

19.~-.

"2.'16-.
S0,26-.-
52.25-.-
52 -.-

Merkez bankan 166 -.-
tı bankam nama ııuo-.-
tş "9.nlluı bammne H.- -.-
1~ tıankuı 11nem11 ıeo.- -.-
tzm.ır Esnaf • Ahalt B. 6.10 
tmar Bankuı blae D.-:- -.--
Aslan çimento 12.80 -.-
Alııa:.ı çımento mae.ta 6.IO 
Şark dettrmenlerl s.ao.-.-
İttlbat detlrmen. 28.DO -.-
T. kGmQr maden. 18.- -.-

«, 1 T. llODOlab M.- --
TUrk U. T17atro 69.CIO. -.-
bt. Umum Slprta 29.- -.-
ŞtrketfbaJl'i1e 28.- -.-
ŞtrketthayriJe temett9 80.- --
Rıhtım tahrill H.30 -.-
tat. Su tabvllf 8.26 -.-
tat. su tııue. ~- -.-
Türle borcu Tr. 1 -.- 24.86 

Bor•a harici alhn liyah 
DGalrD Bu~U 

Rep.diye 32.96 33.10 
KUlçe aıtm gramı '-'' 4.152 

C-Suıünkü radyo 1 
12,43 a,Jan• 18,00.18,30 Şarkı ve tor. 
kWer. 18,00 Program ~8,03 Radyo 
dana orkesıra.ı 18,46 Kaanflk ma • 
kamlardan f&l"Jalar 19,30 Habeller 
19,45 Serbest 10 dakika 19,55 Fuıl 

he~U 20,15 Radyo gazetesi 20,45 bir 
- hal ktllrk!Mll ~ Sl,00 Zira. 
at tak'rlml 21,10 fud lıeJeU 21,JO 
konllflll& 21,43 RtyuetlcQmhur bul. 
do8u 22,30 Haberler 22,45.22,ISO J&
rmkt program ve kapall.lf. 

Bunu elbet siz bilinıinld Fakat 
kimbiUr belki de içinizde buna biı
miyenler yahut da bu hususta ufak 
bir tereddüt sahibi olanlar vardır. 
Eğer bu hususta bir parça lered_ 

düdünüz ve şiiphenlz varsa qaltı
da~i suallere büyük bir samimiyetle 
evet veya hayır cevabını veriniz. 

Her evet elediğiniz malin yanma 
10 rakamını koyunuz mlltereddit 
oldulhınuz ve yüzde yüz evet dl~ 
mediAinlz suallerin lcal'ŞlStna 5 n 
hayır dediklerinizin karşısına da 
sıfır lı:O)'t1nU7 

Sonra bntOn bu ralumıtarı ceme" 
diniz. YekQn "215" ise mesut ve 

1 
tıdeal bir izdivaç yapmışsınızdemek_ 
ir. Eler yeHn 120 ise yine iyi bir 
izdivaç yapmış telAkkl edileblllrsi. 

1 

nlz. Ve yekQn 120 den yukanya çık· 
tılı, 215 e yaklaftıiı niabette bdiva• 
cınızın lehindedir. Fakat 120 den 
aşajı ise fena<lır. Bunu tMllıfhe ça_ 
lışmann llzımdır. Cftnlril böyle bir 
izdif8cın bütün bir hayat denm 
edecelı: bi-r hnA olduluna inanmak 
biraz mü~üldür. 

İfte suallerimizi sonıyonn: 
l - Cocoldannıs ftr mıT 
"Evet l<ıe 10 puvan" ç.ocuklannı. 

zın olmasını istiyor musunuzT "E· 
vet, ise 5 puvan,, 

2 - İzdlvacınmn yıld3nttm0n6 
daiıM bir bayram IJfbl kotlu mısı
aıd "10 puvan." Hiç olmus• to. 
canızla ltal"fllrldı bu«llnO hırtırlaYtP 
birbirinize ufak h~dlyeter Terli' mi. 
ılnlsT "5 puvan.,, 

3 - Nlşanlılııtınızda veym ...ıt
lliUnlzln ba~langıeındn o\dolo Rfbt 
birbirinize karşı neıaket Te ibtl• 
m1111 lltteriyor musun11d "10 Plt. 
van.., 

4 - Ufak ttavsaalrdan .c>nn dal. 
ma çabuk bantır mlllDld Eftbe, 
5 pavan.,, Hiç olmasa IMınşmıdan 

eYTel yatı.p uyumu mısınıd .. 5 pu

van.,, 
5 - Bir geyeci baş.başa srlulma• 

dangeçlreblllr misiniz' u5 puvan." 
Yoksa geceleri ~başa geçirmeli 
bütün ejllenceleft tercih mi eder. 
siniz' "10 puvan." 

G - Birbirinize kendinizi alaka. 
dar eden her şeyi bill tereddüt an
latır mısınız? "10 puvan.,. Yllhat 
eşiniz sorunca mı cevap verirslnlı? 
'5 pervan,,, 

7 - Kocan• lroivaçtan llOllra da 
sizin için e~del gibi o sevırlll ,.e ı l 
adam Jtaınu, mı'<hr' ' .ı pU\ 
Yoku yine onu "er\:e 1 • 1 

nası delildir.,. diye mi t<'l" t 
dershılsT,, "5 puvan." 

8 - Onu biç kıskanmı70r 
ımd -ıo Pimin.,. Yahut d.ı 
Dll"IWln bile bu klı.'lltançlılı h 
nısdan lr.olayl*la defedebilbor mı_ 
snnuzT "5 JJUT&n,,. • 

9 - Blıi>lrhme kM'fı Wmat 'e 
iyi adun kalmııt mıdtTT uıo pllftn.. 
Yoka ufa flphe Ye ema.iyeıtsldL 
lf nlz &eclef Deriden mkllrT "5 Ptl'" 
van . ., 

10 - Birdenbire gayriilıtbarl 
olarak birbirinizi öper nya okfar 
mısınıd "10 puvan_ Yalıot da 
arada ıırada böyle ı.ıer 1'PeT mi" 
sınızT "5 pırvan.,, 

l l - Dışan çıkacalınız zaman 
o bunu istemezse bu fikirden ıHe 
seve vazgeçer mlsinid "10 pa• 
nn." Yahut buna canınız nkıldıit 
halde bu ulr.ıntıyı ona göstemıeme
le muvatfa olnr musanad "5 P1l'" 
nn.,. 

12 - Birbirinize hlmıet eder 
mi.siniz . ., 10 puvaıı.,. Yahut da bi• 
rhü& dllerlnden b6yle bir fC!7 rica. 
edene onun için zahmete tllGanw 
mınmzT "'i PGTBD.. 
ıs - On1111 .itiy..u.n.. hiobir 

tekilde itim etmez, ona baı.n 
batıflar mıınaıd "10 Pllftll-. Ya_ 

PURDA ----------llllhut da (ben k.,....m) diyerek 

Emekli çaVUf Kitko Slafunsk · Reisin başladılı şarkıyı btlUln 
ta.~por sahltaa nltibUnde, b öldü. ÖkClzlere ııaman gölürürh. heyety(lbek sesle tamamladı. Reis 

QJı ~alı, afiedt"n fODta, birdenbire ruhunu tanrısına gön· bu muvatrakıyetlnden memnun ht" 
Ve he~eeea Yal'dı. Bir gün derdi. Merdivenden çıkarken üz. - men yerine :>turdu ve tabatındl'ı i 
Pftlll9 of Vale ve Bepül!I rine birdenbtte fenalık geldi vl' domm sucuklarını çilnemeden yul· 

Uıl sırblı ~ amma sırtında taf~dılı ktıre ile yere ka• maya bqladı. 
cmgtaa Ye dlhr yerler- dar yuvarlandı. Sanıki yuıhnü kap Bu sında nahiye müdürll k6:rln 

•rdı ara!ll kr,dlmeden ır;elen tayan samanlan atmak istiyormuş c E N A z E D E en iyi şarabının paputa bulundu. 
, pek feaa idi. lngtliz gibi birkaç saniye çırpınıp durdu, tunu söylemişti. Heyet bu kederli 

~-lllt'llanr, maht.emeldlr ki, onra herşey bilmişti. Bfinlerinde hıelki binıız ııetelenlrlz 
lS walanllda, Japon khvet- Emekli çn~ kin fevkalfıde bir diye kiliseye dolm yollandı. Heyet 

Slugora il• Kuantan yakm. adamdı demek dolru olmaz. o Çeviren : MuaBer .... reisi buradatamamiyle c04tu. Uzun 
~lka.nldıjpnı, Malezya r.a- 'ıerk~ gibi bir adamdı. Ufak bir saplı bir Mlp6rgeyi dam yerine •-

de, diler nakUYat ...... ekaOt aylığı vardı, 20 hektar ha• )"eCek ve içecek bulurlardı. KISyde huna birer bardak lııoayat 1 meyi tarak danaetmiye ba418(1ı. 
ltaber aML Yanm adanm ı, 30 kovanı, tavuklan, blrkııç da onun gibi hanedan adam yoktur. tercih etmişti. Heyet hası bir Biraz sonra buradan da c•tııar. 

tafrlliz askeri yok ,rl- arl3!1ı emeldi çavoŞU orta halli bir - Ben yüzünü glSrmüş delilim, müddet aonra acıktılar. Sonra mıı- Sonra kö)'de eski harp arkadqlan• 
• l'llonn, .tlr'atle mtldaha- adam dr.recc~ıne çıkarabiliyordu fakalzengin olduıtunu söylüyorlar. lem içerisindeki aileyi bizzat te • nı, akrabalarını ve bildiklerini si
llııamm. 7.abitlerlnln, men- Bundan başka kasabada.ki yeds er. Evinde fıçı fıçı prahı, küp kilp rıı- eelll etmek l~in 6lllnftn evl.nıe gitmi. yaret elmek istediler. Bir pyd•cı 

tıııı...--r • utata anlata bltlreme • başlar ceıniyeUnin gayretli ve de" kun, petek pete){ bah vannış. ye karar verdiler, birbirlerine hiç buldular. Çeldılar, çalırdmr, opa_ 
~ ICnv.eit - ça~n Atlant~ anılı Aıalanndandı da. Bu f&l'l)ar _ Hiç bir ebi.1f JO)tlu canım. bir şey söytemecmeı-, fakat heı>sl dılar.. Ve nihayet SHlerl kısılınca 
~t.ma aalme olsıı tahript.en ceristade bu adamın hatırasını an Kansı güzel börek açardı. Hele "belki yemele •hkorlar., diye düşiı- gece yansına dotnı k6yden ayni. 
~ P!'!llS of Vala llfbl pllan~ mamaJr, mezanna kadar gitmemek öyle bir k6fte yapardı ki yiyenle"' nDyordu. dılar. Köyden aynlınca heyet rel<ıi 
~ n..6 bdıe.,... ~Mı ı-emlyet arkadaşları için dolru ol· rin parmaklan aAWannda blırdı. Tabmiulerl dotnı çıkiL Ke<l<' 'I aTkadaşlannı saymak latedi. Fakat 
~ ~ to.ttı! Harp liınlJllll1 :n.asdı. Balıosas oturdu~ tay ka. - Acaba baJındald cubt*lar aile bu &damlan fyl ta11ıladıT bir tnrlO ~en tazı.mı • .,,, 
-.-.......,_ nlatanlum etnfıDdıl. ~abaya Yllkındı da. yeril mJ,yoba Amerikan mıT Kendılerine enelA bir bardak rakı madı. 
L.... '-PP -.ffı ~isiyle iç büylik Bu kederli haber kasabada du • _Yerli azizim, yerli .. Öyle gthel ikram elti, 110nnı 8«>fl'lya şenef S~abın saat lkWne ıdolı'tı emekli 
~eda üırra ,.m bir za - rulunca cenılyet derhal toplandı. ıarapbk kara llzihnler ki. vermelerini rica ettiler. çavuş Stafumldtlln ceaue merası • 
t&..... ~ ........ '-'laadıktannı Ve söz bit'lilfyte cenue alayına Murahhas heyetinin 'Jarlll bir •- Yemek sakin, kederli ve 1eSSiı mfnden d6nen heJet tariu aft'Jllye 

susar mwnısT u5 puvan.,, 
14 - Bu izdivacın ne oldulun• 

biliyol'90Dm. Onun b6yle om.ımr 
enelden ltllmlı olsaydmn biti te. 
reddtıt Te hemencecBt ve MTe seve 
bu izdivaca razı olur muydDDalT 
"18 J>QftD.,, Yokla sadece ba ladi• 
vaca ran ohJ1' moydonusT "5 pu" 
van.,. 

15 - Kocanı.sın bGtOn ba llllalle 
re evet eenlnm Tenıeelfnden emı.;" 
r.ıislnizT Evet cevabmı nrelrilinıe

nlı, bo sualin ka11ısına 75 rakam.
Dl koyuam. Yoksa elet' huıhınna 
net. l>uılınna hlW7U' cenin wrf 
yorsanu: her haJll' idil bu 75 sqı: 
sından 5 sayı lndlrfnh. Ve ne ka• 
ıraa onlan sizin kendiniz için 
oydulonm nkamlann affına ilin 

edlnJs. Ve hepsini cemedip ,U6• 
nan erlttfll _,,,.. bakarak izdlva 
cınmn çok mesut, mesut, az m~: 
sut ..,.,. btdbabt olup olmadılını 
ınerdını ~ınnınıı. 

Petrol ft entrika memleke
ti Venezüella 

~ .......... Ertelll dnlln hususi bir heyet g6nıderilmesine llızdan mınJdandı: başladı. Herkes lçfnJ cekfyw, her. ret ve bayinrarak telıre llrfyordo~ 
~ .... bolbl. .. kimse, on karar verildi. Sanki bu bir yortu - MekAnı ~nnet olllt" in'8llah. ka teselli eden cilımleler mınlda. Fabl lıeyet reisi baeaıldanna bllt. CenalJI Amerikada sk 5* naz _ 
~ laerecJe oldaklamn bı"lmlyor. miş ·gibi birçok Azalar cenazede Heyet tam vaktinde yetlftl. Cena. nıyordo. Fakat toea bfr fa"aP teP me1111elıfen ÖJle AeJsdf ki mne rı dikbd Gelbeden blrtaka hld. 
~ 1981 -1ılllerl, mualı bir ulunnuık arzusunu açıla vurdul r ze alayı hqlamtık Dzere.,.U. Azalar tfal ıq.ldıktan .,..,. bsabadan ancM aut üç bucukta llfnl>lldL er oluyor. İogi)k ıuetıelerinin 

1ft1111afua eaiyorlar • ve merasime iştirak edecelr heye pan~alioını.nnın :lmlanm Mlktfler, gelen heyet canlandı. Ve kifüe •-. Ayakbınnın ucuna basa ben yrt- yuchklanna balmaınıa beşinci k ı 
·n sayısı iki mbli coAaldı. Bunu; ceketlerini d<lltmeledUer, sıralanclı• söylccUkleri nutuklıın burada tek. tak oda9111a girdi~ vakJt kM'ISt n- mlt.emadl;ren cenobl Amerikada ç _ 

\1!f Dl!N1ZINDZ DEVRİYE çin cemiyetin kl'ltibi ölllniin keder' Jar, reis öne geçU ft cenaze evine rara başladılar. Hey'et reisi yanm14h. Reis belki fr.fn nrmez ışıyor. Fakat befinci kolun Ven • 
Gl!!ZEICKEN ailesine böyle bir şeref Jııe.::veti. d<>Ara yilrüyftş başladı. Oraya ye • bardağını kaldırarak lUllnün sıhba- diye karısına k6ye cenazeye IJfde. elladalr.l faaliyeti pek büyiik 0 • 

D nin ıeleceğini telefonla haber ver"' tişmeden enel tabutla kartıltal"J11"8 tine içti, Sonra hıç.kıra hıçkıra ceıinl haber vemlftniştl. Sarhoş masa gerektir. Zıra bu memleket•n 
S ......_, Çla denizi Uzerlnde gU- meyf Dıtiyıita uygunbir hareket geldiler, duvar kenanna Oekilerek "ebedi hatıra,. isimli Hlblyf hep sarhoş bir fırhMnm kopmek Oıere aflıca servet menbaı petroldür. Ve 
~hrdıhyordu.. Ysimur yalı. buldu. yol "'Jtdiler, ppkalannı çıkardı - be1'aıber okmnaya davet e&tL Fakat: olduğunu anladı ve banmı Gnllne petrol ticareti tamamlyle Jnıiliz-
~ Ye Kohna - Bora ile Sfnga- Heyet yani cemi~t Azalannın lar Ti en ltederll tavırlan ile b 5- reisin y(iksett heyecanı bu kadanm ıeomek için ceplerini kanthrdı erin ve Amerikalıların kontrolu 
~-._.da devriye gezen .Japon yansı traş oldular, pıızarhk elbi. lanııı eldiler. Cübbesine kadar kAfl gönnedl, eı*f aı1uııcı.tiannın kağıda sanlmlf bir şey çıkardJ ~ altındadır. Ve bizzat Venesüella h _ 
la ;:t'alm1erini, dalgalar, şiddet selerinl 8fydiler, harp madalyala- inen fişrnan ve lusa boylu bir ıxı· şerefine "aziz vatan,, tOrküsllnü gülmeye ç~orak: kömeti de Birl-ik Amerika aiyast" 

"Ilı Vih rım taktılar n ynla koyuldular pas elinde eski bir buhurllanl ~ terennüme başladı. Herkes aya~a -., 
k_ ~ • K ye • y d 1. ub la ah - Stt. cuk . ., aeöi. Va •• sil .• , ka, tınin sadık bir peykld.ir. Bu hiHtlı_ ,.:.., ller rdelenl rdu. Ka ederli Bôriiıımeye calışarak, n• salhyarak ö'*1ıe yürüyordu. Arka• kalktı. e e,. s ay o n n iye 

U, pe yo ı _"\., · d mu"du"ru" debu -'·ı· as'·erlen· evine ıu .. cuk •. , do.. muz.. su. cu. lu met Birleşik Amerikadtn sonra k1• 
.a-a...! ..__ .... _d hor ız arını açmadan ilkbahar 11 .... eşı_ ııın a sınnaıı elbiselerini giymio; ,-"" '" _. _... e, 811 - evde yapılmış, pa .. pa •• zın .. kansı.. rılıınndakl mihver ıemilerlnl ilk 

~ Xenlt ._ perdeler vtieu- nin yıkadılı tosada yol alırken çocuklar eıı rinde şamdanlarla ge_ çağırdı ve ölünün şerefine Yeni bir sana., gönderdi zap.teden dnleüerden biridir. 
L: ~ --.. 1L-:..,h ••"çlük ara sıra içlerinden birisi a"zı.nı a. liyorlardı. Onlann arkasında da şarap fıçısı açtırdı. Burada da ilü· " ... ::!'!wu ~- ' ~.. - e Kadın gOIOyordu: Bu harp eeneslnde Venezilellanın lb...~ gBltls gereblllyorda. ~ıyordu: tabuL.. biler, marşlar okundu, ŞaMıla1' alSy_ 
~ ..., \'lldfemlzl ifa etmiye - İyi ve yumuşat huylu bir a• Ölünün karısı kasabadan ıelmlş lendi. Heyet reisi heyecanlı s&ler - Ne cehennemde idin herif' kin ya~ası biraz garip gi>rtınllr. 
~ Denb erklnıhublyesi, <iamdiı. İnşallah cennetinin kapı• bu kalnbnlık heveli Rörünce haykı. söyledi, o kadar çok hareket yapı· Benden izin almadan nereye git. nkll Venezilella ihtilAJler memle. 
~ İagllis baıp -.tfl gemileri- lannı açık bulur. raraık oğlamağa başladı; onwı ariEa- yordu ki eli papasın başlııtına delt. Un? kelidir. Yllz sene lcerlslnde b ı 
~ Iİllgaparf1a 'halaJldaklanna - Gözü pek bir yilltti. Mitralyö sından ik.i üç ihtiyar kadın inledi. dl ve başhk y~re yuvarlandı. Sort- Reb aklını başına toplar gibi ol ' memlekette 52 fMllll oım....- ki 
~ tll1e ettlll llallerJere, tabia- ü ile bir yere yerle,timi o~ Civardaki e' Ierdt'n birkaç klSp ray nında otodan nahiye mlldll • muşta. Kekeledi: Clbsel biT rekor tettil eder. 
tlı.' llelr ,..._. Wr ehemmiyet ır türlil kopmazdı. havlama 1 işitildi, fııkat papas d'>- rilnün sajtlam ve kırmızı yanaldı - Vazifedeydim kancıAım. Aza• VenezOella petrolil ile "'dlll_,__ __ 
, '-111,.,...._ OnJum, Hon~-Kon~· _ Ara sıra evine giderdim, hat. nüp arkasına bakmnıdı Ye al::ıy dı; _ karı<ıma baktı ve bir prkı mınl _ dan birisi ôldü, cenazeye gill'k, n zeaıtn memletetlerindea '*l •. 
it....~ MaJezyadak.I Japon or- ta evinde geeelediAim de olurdu madankfll ey kadar gitti. dsnmıya başladı: YemeAe davet etliler. Seni de bera lır. VenezBella peılJıaıl ..... ... 
~ ~ me\1cilerbıe lılnt bir F.lnau ıibl bibi ftr'dı anllının. Murahhas heyeti de lxhle yap_ "'Hikmetine akııl ennez AJlahım, her gôtünnedilime Gyle pi§IJlan oi. akımından Blrleflt ..... • 
.... ~ tefebbls etmesi lıkln _ Tann misafirine kapısı daima a- mıf, mezar baŞına kadar gitımeden- insanlar niçin iki defa nlenmesin. dwn ki.. Bilsen kancııtım ne Jcadar uıyadan sonra ._... .... Sa 
4t._ ..._ Bundan cJolayıd r ki rıktı. Kimsesiz '.\ olcular evinde yi• se bir kahvdde oturun iiliinnn nı • ler?,, eltlenıfik. memlekete çok pan .......... o• 
~~umnzun aluıınualv.t= 1!ast~;.iıi._ .......................................................... ııııııiiı .................................................. ...,.ıdolulçln de""'!P."!!'tlfll!l""'ı:• 
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. •' Nefasetinden Şöhret bulan 

YE J H AT 
ta K 

·104- u 
Diyerek, yerlııden f11faı:1ak l'\tool, s;Uk penceresinden ara ııra bir ~ltt 

Birdenbire kapı nrıl:tı. 

noıımt elbltırll iki polis içeriye 1 
göz ısıtdıyordu.. 

gi· MJster l'ıırkcr: 

rcrelt: - Şeyt:ının guzlerlne benziyor. 
- Eller l uluın ! 
J>lyc b:.ğırdı. 

Yoksa blzi cehennemo mi nta~kw.rT 1 
IJl,re 81.iylenlJ ordu. 

l'ollsle an elJ('rfndc tnbanc:ılar \·nr. Mert dl!Jlerlnl ı;ıcırdıtllr:ı.k gUIU • 

dı. 

l'arkcr: 
yordu: 1 

- Burııd:ı.n dnha iyi cebc-nneın 

- Sııçlu biz dcğitlz... mi olurf Huş'tUJü yataklarımızı otel. İstanbul· Gal~tn. Neeııt!bey caddesi No. 92 Telefon : 40058 

yukan de bırakıp buraya geldik" bol ışıklı ,liıi••••111••••••••••••••iiili•a&:llılliım•ım•al Demekle bcrnb~r t•llerlnl 
knldırm:ıkt:ı da gecikme-dl. odalarunı:ı.d3n kanınhj;ru düştük. He 

Mis l\lrrl de cllcrlnt kaldırdı. le l}U kö,ed~ ynnı.tn ka.nılilc bir bak.. ı-----..,,•·------------.,.-,__.,,.. __ _.. _ _, ___ • 
- Holl geldl..'llL! r..en de deminden. 

dcnbcrl sizi bekllyordum. 
PoUıılnden biri ert bir sesle sor. 

du: 
- heslk baş nerede? 
- Şu bıı.vulun içinde. f4te. .açtan 

ölü gö \inden dııhıı. cnruıız yı:uııyor. 

- Öll\den baluıetıne.;ln, rica t•de • 
rJm. l\.orkUJOrum" 

- Korİun:ı)ın.! Kaıııdan baka.o, 
nobcti:lDln gözleridir. Bizi l•ontrol et. 
tuderl nnla,ılıyor. 

Dolgun ücretle acele isci aranıyoı 
Dolgun Ucretlc birinci nmıf kalıpçı, tesviye !er ile bir pılıı.nyacıya 
act>le ıuzum vardır. 
~ağıdakı n<Srcsc milrn<."nat: Demir sanayii Llnllted glrketı: SUıeyma. 
niye lsmetıye cadde~! No. 26 

görünüyor. - Aman, öyleyse kesik b:ııı hlkA. l•-------IC'll------------------·-.,,.-.ıı 
Memurlar ~ ero lğlldllcr •. 
n:ı.uılan lçlnd('ld baf.ı cördiller. 
- Tanuun.. yanlış ihbar etmcrnı:ı. 

Itır. Katilleri yakala.dik. 
Çfnll garson arlmdıı duruyor ve se

sini ~ıltarınryorda. Gazeteci Parker 
bu üı.ler1 du;>,ınca Utredl: 

yeslnl ebediyen unutalım.. ve oııdıın 

da bahsetınl> dlm. " 
- Ben uııutmuııtıım, iz aklıma. ge. 

tirdlnl:ı.. Adaletin pak çabuk tecelli 
et.mcslnl lstlyonıın. lnglllz polis tcv -
klfhancslııde bulundu~muzu unutnıı 

yalım. 

- --- ----- - ----
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

- No d~dLıılz, ef('ndller! Katmeri - l.ı ı uwa" Londrada dcJIUz. 2 _ 

5.6.942. tarihinde kapalı zarf usulile ihole edifcceğı ilôn olunan 
idaremizin Paıabahçe yeni rakı fabrikası binasında yaptıracağı ta. 
dilôt iıinc talip zuhur etmediğinden pazarlığa konmuştur. 
Muhammen bedeli "1.J.823.8 l" Jira yüzde 7,[J muvakkat teminatı 
"1037" liradır. yakal:ıdmrz mı! Şanglıa~ dl\ bulunuyoruz.. 

- Evet.. C\'ct •• l:ıtl', karıırınttAa 

dııru~or. Biri erkek, öteki kadm. 
- Aman rfondlm, kadın belld doğ. 

rodtu'. ll'nkat, b:m yokum bu l§te. Bir 
az önce nıls Merlnln. nebatat kolek. 
slyonmıu ziyarete gelmlıttm. Kendi. 
si bavuhı.ıuı açmca keelk ba.§ı gürdn.. 
bağımıağa bllflladı. Ben bu lş1n ne 

- Eğer 1 pa.rnya dayımırsa, o ça.. 
reye de botyurunız. Şıuıghayd:ı pa • 3 
raaız bir iş dönmez demek iııtlyorsu. 
nuz değil mi? 

- Hayır •• hayır.. ben böyle bir 4 

Pazarlık 3.7. 942 cuma günü saat 1 O da Kabataşfa levazım şube
sindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

KeJif ve Jartname her gün sözü geçen }ubeden 70 kuruı mukabilin· 
de alınabilir. 

lın.1mı blllyonun, ne sonundan hs.be. 

rlm var. 4.llah aşkına benim adimi 
lekeletmeyln ı Bana yol verin.. kan • 
yağım nş:ağıd:ı.Jd mıuıamm ilstfuıde 

duruyor •• gidip lçktml içeyim. Val • 
lahl ı;-ok ftenemlooim. Nerdeyre aklı. 
on oynatcıcağım. 
Memudıır ı;illll,tUler. 

Pakat, bu gUIUşlln ezici ve mUsteh. 
:rJ bir mnn ı vardL 

- Bl:ıl nvl:ımalt mı l!;tlyorsun, Jo:.o. 
oo tllld ~ Biz çolt c!lnlcıdlk b8) le ma· 
s:ılbrı .• 

Mis Meri, bu tırtmayı atlatacağm. 
dl\11 emin olnmk, ltlılallnl mnhaf• • 
:za ocUyordıı. Nlhn. · ' dayaoıamadt: 

- BIJ 0)11DU baJL'\ Rwi t'astnıJan 
oynamırtrr, dedi, dra bu kadmm ba.. 
ı ke311dlğl z:una.n, ben lngillz lromo. 

tanıuın yn.ıımda o(uruyordum. 
Memurlar: 
- mı: mahkeme azası deitllz.. 

2Abrta mrununıyuz. Gürdllğtinı'hll 

nynen Amlrlmnc hDdlmıoj'e mecbu -

rtl%. 

Ve 11.~o cıuı~.r: 
J>odn~r .• bıwulnn ağzmı k.ap&cb1ar. 
- Knnun namına ikinizi de tevkif 

ediyoruz. 
JCnpınm ünUnde duran diğer U.l 

ynrdrmCT ruemnr da lı,ıerlye Klrdl 
Bunlard:ın btrl İngiliz polis çavu.,a 
idi- pcıll.stero emir verdi: 

- Vurun kelcpçclerl IJlmlarm eli. 

ne.. 
M.ls Morl itiraz etti: 
- Kıınun:ı. karııı gelmlyonım ama, 

biraz sonra ma~up olacağınızı elm. 
diden oober venıblllrlm, 
Mcnmrl:ır dl.nleınedller. 

Ba.\ulu dt5arıya çıkardılar. 

MJııt.er Pnrker: 
- Allah a.şkuuı haysiyetimi ~-ır • 

m::.~ınız.. ytnnl OOı: yıllık gazeteci.. 
ylm. Böy ı> bir rezalet b113ı:ma gelme
di. Benim ur.k bir a:ıbıkam bile yok. 
tur. Beni lnı halde dı~rıya. çlkarrr. 
anız mah\'Olunım. 

:ım•mnrbr tllrıJcmeclUer .• 
İltblnln de ('il rlne kelepçe \-urdu. 

hır. 

Oıladan çıknrdılAr. 

şey ıtöylomedlm.. Benim pollso, mah. 
komoye yedlrtloock param ;\ok. Ben 
bekAr bir :ıdamun .. Mis Meri! lngll· 
le.reden bumla.ra. ancak gazetemden 
bUJ ilk bir lkramlyo olmak, pa.m bl • 
rllrtlrmek hUlynsllo geldim. Burada 
para :leıDeğo değil." 

- tcnp ederse, ıılzln hesabınıza 

ben ,·erlrlm. 
- H.ayırh Böyle bir hesap kabal 

etmem. DUnJada hiç kimseye bor • 
cam yoktur. 

- O baldo hlı;bir Fa.m:ln hay:ıtt:ı 

l:ı ada.im olanuusııu.t.! 

- r .. ~ zatrıı ı:1 cbruı ulınıı.k Mdl. 
aıunda ~·llın. uua bfou! Beıı ııadc. 
oe Rus - .ı~ muharebe.,.inde mem. 
leketlml haberdar etmok, harp ha.. 

vadisi \"ennQk lize.re gOldlm bura.ya. 

- Bcıo yere zahmet ctml:;!lnlz.. 
bu bence, tdıllkell bir macer:ıdır. Bu 
maceraya ancak hayatının yamımı 

dllnyaya borJ;lu olan lnsanlıır atıla.. 
bilir. Slz·manaatırda ya,amağa b\yık 
bir lnsansuuz? 

- Ne diyorsunuz •• ben rahipleri 
hJO !ICVIDCJn. Onlar tcnbt'l, miskin 
klmııelerdlr. (Allalı)ı bulmak için en 

1IZUJl yolu ~~ıer. Halbuki ben., 

- tstcdlğlnlz ıtnm&D, lstediği.ııl.ı. 

yerde (Alla.b)ı buldupnuzu ıtöyle • 
ml§tlnlz. Bu masalları §imdi burada 
tekrarlamanın lıı.~'13 ı )Ok. Görüyor 
auna., ki üstümUze '\·urulmuş Ju.ca 
bir ldllt \"ar.. ve kop1m1L1n ünwulc 
ııüııg1llll nöbotçU r bcldlsor. 1 

- Çok Umltlılz konWjuyorsunu.z 

1 
Miıt Meri! Halbuki ben ıılLln ımçısm: 

oldutunuz.a inanmak istiyorum. Ma· 
demkl yanl'lf heıı..'111 Hindlstandan dö. 1 
:oer gdlr dlyonmnuz.. dua edelim de 

1 

ba lıC5ap ~-abuk gelııln. Yoksa dört 
a.yaklı yer Jo.elan borada bizim gö. 
dUDlhll oyu.nar .• zlndn.n kö,clerlnde 
bir katti gibi sürüklenip du"ıru:ı. .• 
Yazık olur blzrN 

• • • 
Sabah" kartı •• 
Nüb~I ka1ım111 kilç •k I n~eresi. 

nl &9t• .• ve ıııert bir ıwele baltrrdı: 
- Geldl~lnlz getcll kon\l!fUyorını • 

Mis Meri cevap venll: 
nn7.! !Ut!!\ uykunuz ır:elnıcdl mi T 1 

/ - Gelirken koUarıınıw kelepçe 1 
Çinli otel uşa.ıtr kor'ldo"1.akı da • '\-Urdular anın. ııj;"Zlmız.a da kelepçe 

\'arlara yapcym~ ğtblydi.. kendini sak vunılDC11ğını ııöylernedller. lkl arka· ı 
l:ımıık lçLn ~rl:!~ luıbyordn. Buna ~ de~l~oruz. Konu;:mak do ya • 
rağ'men Mis Meri ~ğtn ~lngenll· sak mı! 
ı,:.tni g6 ·mekt geelkmedl. - Etraftaki hUcrelerdo uyuya.ıı , 

- nu u~k (Uuı:ı osusu 8-0kt&y) me\•kuflar ratııı.t.sız oldulıır •• ı:ılldyet ı 
in lr.ıradakl eli olss gerek.. ettiler. Ç.enenlzl tutun!lz. \'ol.sa.. 

DIJe ınırılt'lan:lı. - No yapanımız! 
tngUlz p..11 lcrl gazeteci Pali<er 1. - lklnld u~ ırırı rı . nvrı a~ rı oda. 

le bcr bc.r Mis lUcrlyl gece karanlı. Jar-.ı atnnm. O 1:nmıın duvarlarla im. 
f:•n:l:ı. ot ld n alıp glitürdlller. j nuşursnnuz? 

NE ARADILAlt .. NE BULDULAR':! 

Jn:glll7. tevltlfhnn~!ilnd ~araııhkı;a 

bir odada, lld t.a..,ta ltıınııpe l\stUD1 
Jcnrşı Jmı:vıyıı. yıı.tıyorllll'<lı. 

M~"r l'nrker çııılt llzgtlnı'Kl: 

- fil:1ıı ~ ·zunlbden b~ neler 
,.ekti, ml.B Mbrl ! Lokıı.ııtoda gtmel gU. 
zel oturu ordum. Norc!Mı çıktınız 

ı.arşmm? 

l\lh "mi OO\'UP ,.·ermlyordu. 
D:ılgm 'e d\ljUucell~"dl. 
Merlnln do c:ını 81kılıyordu amıı, 

bu ı:ıte bir suçu olm&dığınılnn ecıln. 
di. 

- Smuuıa lteklly('llm. Yanlış he
sap B:."llll.stanı'l:ın ct!Sner gl'Jlr, diyor • 
du. 

ı•u.ttık1arı odanın demlr kapılı lal. 

lUl:ıter J'nıl.l!r, lUerlnln eteğini çek 
ti: 1 

- Aman llti ı;öı:llm .• bnn suınıyo • 
1 

runı. Bu herif bl:ı.l tehdit ediyor am:ı 
dcrl,'!1 dn..,nnUrsclc, o hnl,lıdır. Mev · 
lnıfbr r,ıllt.1~ et etml"'. Ne yapııın '! nı 
vm de !,'rn ınl7. cıu,ta. Haydi ms:ılım 
ertılc. 

- .Be..,ı yrryJ7.Unao susturacnlt 
lılçbir kanun ) oldur. 

- tyı ama, bum.ya lca.ıun de~n. 

&u gardiyan hJlklındfr. Bb.I birbiri •• 
mlzden nyınrsa, ben y lnı:r. bir oda. 
da mcrakımll:ın tıldırırrm. 

Nb"bctı;-1 t>e.-ıcerenln aUrgilSUnU im.. 
pndı. 

Çel.ildi. 
Mt>rl ~UHlınse:!l.t 

-Demek ki benim nrka:lıışlığım-

5 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ıartnamenin F. 
fıkrasında yazılı kanuni vesika ve yüzde 7,5 güvenme porasife bir• 
lik e mezkOr komisyona müracaatları. (6678) 

Zonguldak devlet orman isletmesi revır 
... 
' 

amirliğinden: 
Zonguldak merkez knzuının ayılnl, kaymakdere ormıınmdan (492.28) 

ke··lal kayın, sürgen, me~e odun, tomruk, ve kamalığı llo ayni ormandan 
(rıGC'O) ı.entnl orn1an r;Ul.l oc!unu se\tme, kesme, toplama. ve taşıma Dev • 
rek • Zongu' <Aak şo e"l b.cuaruıdo. gosterlıccek !st ok yerlerine istıneme işi 

aı;ık cl-..ıltrr C.fe knnulmıı Lur. 
Bch\:r kımLaiı.nln mıılınnımen bedelı uO ku~tur. 
Eksiltme 3.7.942 tanhlııEo rnııtlıyıın cuma glln:l ıını:ıt 15 tc devlet orman 

!§letmcst revir tı.mlrllğlnin Zonguluaktakt dalreslııdc yapıla.cııktır. 
lal kll\erin e'kailt.mOY• ~tırak lçl.tı. (2412) 'lra l69) 'kunı ternnııtl ınu. 

vakl{atelerini eksi!tıne saatinden evvel revir veznesine yatırarak makbuz 
almaları ve ı,aı:ıunl şartnamesi Ankarada orman umum mfidürll.lğllnde 
Vl' ~guldakta orman çevırge mUdfirlüğünde görlllebllir. 

Fazın izahat almak istlycnıcrin her zaman :t.o:ıgulde.k orman revir a.· 
mirllğlne mUracaat etmeleri. (6635), 

TüRKiYE iŞ BANKA-ST 
J ~ Ui.h4Mt iJllil!;.IU 

K '1i'ük T n <ı'1?"ruf ı adet ıo<>cı Llralı:k ~000.- Ura 

He!\anları • • 1000 • - tıOoo- • • • 130 • - ı600- ,, 
t9U~ .... UA.MlYE PLANJ 1 • :5()() • - ı.ııoo- • 
KEştuıı;ı.ım: ı Şubat. • 

ıo • ~ • - 2:)00.- • 
l-0 • ıocı • • •OOO.- • 

•1nyıı.. t ... ~'\l'lf()A. 1 lklzı· e(I • O() - moo-• • 
ciıt-.şrlD ıarlblerlnde zoo • 2:1 • ""0000.- " nıptlrı. ıoc • M • - 2000.- • 

dan memnun ::ınu7., 1S ·Je nıl 'l 
- ŞUplıe- iz. nuroyB blrUkte gel. 

dllı:. lllulmdılerıı.tıru, sizin mokadde. 
ratuııza b:ı,;"lıdır. Slzdon nyrı dll}er. 

sem ,l<endlml nnsıJ mildruan edebili. 
rlm Ortnd ~ bir l<I' il< ~ hlkf~yMI 

\'ar. U!UA lçyUzliıı •ı im \TnY ıııadıru. j 
(Devamı vcır 1 

OPERATör. 

Halid Ziya KoRuralp 
tKlNct OF.lRRAm DOÇE)''Tt 

Beyog"lu tstıkl!ll Caddesi Elhamrn 
Apnrtımanı ı Numarada 

'lı-r ı;:l\n l\(;'lrdpn ııonrn 7 yt> kndor 
Tt'lofoa: 42204 

1 www 
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Kara V aliliğindeoı 
ı - Eksiltmeye konulıın ff: ııooe :ıtra 82 >nırusı ke§lf bedelll vltAyet 

yollnrındaki H köprU abııap aktıammm yenilenmesi kapalı zart usuJDC 
18.6.042 gUnllnden itibaren 15 gün mUddcUe ek.slltmeye konuım~tur, 

2 - !hale vahidi !iyat w;ulU üzeredir. 
3 - Bu işe alt evrnk §Unlardır: _ 
4 - Mukavele prC'jcsl, eksiltme partnamcsl busust ve fenni ııartnamc. 

kCfif hulba cetveli, baym<!ırlık işleri genel prlnamesl. 
5 - Bu eVTakı görmek lstlyenler ruı!ia vckAletl şose ve köprlller re. 

lsllğlnde ve Kars nai!a müdUrlUtUnde göreblllrıer. 
6 - Muvakkat teminat 3830 lira 29 kunıstur. 

7 - lsteklilerfn bu J§e girebllmeler' için blr ddada en az 2lSOOO Uralllı 
in~aat ve tamlrııt ynpmış olmalnrı ve ihale gUnUnden en az 3 ~ cvveU· 
ne kndar vllllycte mUracaaUa vil~ye vesika kom.lsyonundıuı alacakla1'1 

l'hl!yet veslkiliarllc 942 yılı ticaret odası vesikalarını ibraz etmeleri. 
S - İhale 3.7.942 taril!lııe mUs:ıdlt cuma gUnü saat 15 te Kanı ııaflll 

JUUd!lrlUğll tılnasmdıı müt~ekkll inşaat komisyonunda yapılacaktır. 
9 - İstekliler 2490 numn-raıı kıuıuna tevfik.'l.n haZırlıyacak1an ıeJc1l{ 

meı..tupıarmı mezldır gtındc saat l~ e kadar makbuz muknbWnde koml!
yon reisUğlno vermeleri. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edllmcz. (6599) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme , ... ı. 
Umum idaresi ilanları -r: 

Muhammen bedeli (90i20) Ura olan 78 kaıem mobllya ve eıya 7.7.9'2 
salı glinU sar.t 15 tc kapalı zart uaulll ile Ankarada idare binasında toplıı
nar. merkez O uncu komisyonunca satm alınacaktır. 

Du işe girmek lstlyenlerln (5786 50) llnı.lık r.luvakkat teınlnat Ue ~ 
nunun tayin ettiği vesika.Itırı ve t-Okll!lcrlnl ayn! gün saat H e kadar adS 
geçen komisyon reısllğine vermeleri 11\zımdır. 

Şartnameler ('O lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaııa vezneıertıS
d~·n temin olunıır. {6695 

~ ........ mmıı .. ._ ... ll!Dam•amm----
. Terkiye CumburJvetı 

ZiRAl~ T BANKASI 
KııruJuı tart.tıJ: ıtl83. - t;ennaye.J: 1000.000.oco ııırıı a..a..-. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
-~ 

Zirai ve ticari heT nevi banka muamelelerL 
Para blrikUrenlere 28.800 Ura !.kra:n!ye verıyor. 

ı.ıraat Sa.o.kaamda kumbaralı n Qıtıanmı tuar.uı bf'..sapUU'IDQa • ., 

00 11.rası blllunaııı&ra eeııeda ı defa çekflccelı ıwr-a Ue qaguıea 
pUl.Da göre llmımlye ~caırtır. 

t • 600 • ı,000 • IJO • M • 
• • 508 • !,000 • uo • .. • 
• • w • ı.ooo • ıeo • 11 • 

" • 100 • t.000 • 

&,800 • 

UCNI • .... . 
DiKKAT: HO.!lllPl&rmdalr.1 paralar b1.r ıteıı• içinde 00 Undu apl' 

cıtl§mtyeruere Uuaırııye çı.kUğı takcUrcıe cı, 20 tu&MS,ı. l'el"Ueoalıtll. 
Keficıeıer: U Kart, 11 tJ&zlran. 11 EyltU. u Bı.rtootk•aım ~ 

rtnct vapuu 
P:!.,, fit• 

T. Cumhuriyet Merkez Bankasından 
AJmıınyada mahsur P.ıaca.kfan bulunup bu alacakln.nm TQrldSS>'° 

hava!e ettirmek isUycnlerm maUuplanıun mlkta.rİnı, kimin nezdinde bU' 
h .. ntiuğunu, neden tcvellUl ettiğini, biran e:vvel Tüı·klye Cumhuriyet ıııet'• 
ltcz bakası unıuıİı mUdUrlUğünc oblldlrmclerl ve muktezi :formautcıori 11'
m .. ı.J edilmek Uzere bulundukları mahalle en yakın gehlrdeki me.-kez ~ 
ltr.sı şubelerine mUracantııın ııcı.n olunur. (6517) 
------------------~-~------__.. 

{ lıtanbul Belediyesi ıl" nlan 

Cihangirde Firuzağa mahnlloelnln TllrltgilcU eokağuıda ıa. Uncn ad&
ua 165 harita No. lı ve 176.50 :metre murabbaı sahalı arsa satttmak oıer' 
uı;ıl : nrttırınaya koırulmtı}tur. 

Tahmin bedeli 2G'7 llro ôO kuruş ve Jlk teminatı l9S lfra 57 kun&Ftıt• 
Şartname za:bıt ve muııme!At mUdUrltlğ'U kalei:nlnde glSrUieblllr. 
İhale 6.7.942 paznrt~st gUnU saat H. de dalını cncUmende yapılacal<t.ıf 
Taliplerin ilk tcmlnnt m:ı ·buz veya mektuplarile ihale gUnll muayYetl 

&aatte encilmcnde bulunm :nrı. (Gi52) • 

İstanbul Defterdarlığından: 

'Defterdar muavinliği odaslle pul ve muhakemat ve fr t ve acn"ct 
ınUlürlUklerI bilrolaruıda yaptırılacak (1556,G4) lira kc§lf b t'lelU ıısblt 
clueya dolapları 13.7.942 pnzıırteı:ıl gUnU sıuıt 14 te MUH :U:mlA.k mUdUrtU' 
gtlode mUtc§ekkll komlsyc11dıı. aç.K eksiltme ne ihrue cd1lc1..akUr. :Muval'
ıcat teminut (117) liradır. İ!:tckllıcr .n en az btr \anhhüttc bln liralık bıl 
l!Jc benzer ış yaptiğmıı dnır lda'l"CJ~rlnden a.lmt;: olduğu vesikalara 1sUI14-
deı. 1ıılanbul vllll.yctinc mUracaııtın eluıutmc tarihinden tatil gllnlerl ııarl!l 
üç gUn evvel aıınmıo ehlıyı:t. ve 9i12 yılına alt ticaret vesikatvıcı Lbrıı:: 
<'<..rııcleri muktnzldir. Mulcavclc, ekmltme, bayındırhk i!Jleri genel. husuSi 
vo !'enn1 ~rtruımclerl p~ojo kc f ht1lllsaelle baM mUteferri rnter evro1' 
mlill Emltl.k mUdUrJUğUn<le göı ille.oh!'.,.. 1 eS!W) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen 

Dosya No. Nevi bedel temUMıt 
5::;100/2851 KadıkllyUnde ZUhtUp~ mallalle.lnhı Da~ 

ımılığı ve tğr l' sokağında 300 adA ı parsel 
ı•skl 19 yeni 19, 21 kapı No. lı (eroB) metre 

murabbaı nrsnnm tamnmı. s.ıu &10 
Yukarda yo.z.ılı gayrimenkul 8.6.9{2 tnnıımoo Jcapalı -.rt WN1Ue ~ 

turnaya çıkarılml§ talibi zuhur ctmedlğindon 1 ay mllddctlc pazıırlrğn bt. 
r,lnim~tır. 1.7.942 çarvamlxı. gUnU saat 1' t• :ıc.uı EınlO.k mUd!lrlllğlln~ 
uıUlr§ekl· ı komisyondn pa.znrlıkla ihalesi yapd&oaktır. !steklllcrln mu· 
vr.kitat teminat mnl<buz wya mektuplan vo n'1ıi1111 hUviyet cü.zdan\arlltl 
lıırllltte komisyona vo fazlıı lzalı:ıt için ınllll em:A.lt mlidtlrlUğünc roUracıı.. 
auau. (6516) 


