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k~i~::~ri-' !Tepebaşında 
Mısır hu- Dün gece feci bir 

, 

< :t".: E B '15'. İ:. 7 
!R -:;jj~'· , .. ,~ dudunda cinayet işlendi 

ı.:.:~:x;::::"l ı ~9niş bir cevelan 
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Ubyad3 l\lrsır hııdııdu d\·annda lkl tar&fm aldıkları -.::; • ti g<hıtcren harita. ._ yap 1 ar 

?f.ec ·aAf~ Sıhhat mDdürleri, ebe 
Dö Gol - Blum ve hemşirelerin maaşı 
Anlaşması 15 1 emmuzaa meı İlJele gire-

Husey nCahıd VALIÇI~ cek yeni kununla artzrıııqor 
h UR Fran~ızla.rla a.·r.uısıt, 

l1 Sosy:ıli t ıuırtisi anısında 
da ycnide.:n !ılemurlyetler 1hdu &dil. 
mlştlr .. Taşra te§klld.t kwnınd& sıh.. 
hat mUdllrlerlnln 70 liradan 100 ll· 

--o-
Alman ajanıının aıkeri 

mulıarriri diyor ki: 

·robrak'na yıldırım 
dar es•na d terıerJ 
tatılb edece~tlr 

Kahire, 25 (ıl.A) - Libyada e 
saı;Jı bir la:ıliyet olmamışt;r. !'ıfih: 
\·er ınotor!ze kuv,·etleri Rıırdiyanı n 
23 kilometre şlmı:ılinrlen ve Sidl (',• 
mer rihelinden geniş bir cc,·eliııı 
yapmışlnrdır. 

Bu cev~lım zahiren kapuııo vc 
Hayfal ı istihdaf eder görünmek· 
tedir. 

Bir çocuk gırtlağı kesilerek va 
muhte:it yerleri parçalanarak ölduroldu 

DUn gece Beyoğlund& Tepebnfmda J Suıt.nnham:ıamda terr.illk yapan Ni· 
ifecl bir cinayet işlenmiş, genç bir ço_ yaz! admda birisi, dUn akşam, çıra.k. 
ıcuk tkl kl§l tara!mda.n gırtlağı bıça.k ilan 12 yaşmda Hllscyin ile Cemali 
la kesilmek aurctllc öldtlriHmU,tUr. yanma almış ve kenc!ilerlni BeyoğhlD 
lHlldlt.e §öyle olmu§tur: da Tepebaşı bahçe.sinde Satlyeye ga. 

ltllrmll§tUr. Usta. ve iki çırak bure.d& 

Raal Orbay geç vakte kadar içip sarhoş oıduktazl 

ı eorıra d!§an çıkıru§lar ve otomobll 
ngiliz radyo İ!'.:asyonunu eramıı.ğa ba.§lamı,,lardrr. 

gezdi Bu sırada., "Hıfzrrrnh:nııın,, motör. 
l.oııdra, 25 ( A.A.J - Türkiye bü• ırU sa.hlbl Mehmet Uçar yanında tay. 

yük elcisi Rauf Orl>ay, refakatinde !falarından kUçük Nuri oldu~ hat· 
kdlibi, elçilik ~rl, deniz, ha\·a de o.radan geçerken HU.seyini gör • 
ata~eleri bulunduğu halılc (B.B.C.) ' ımU§, ve yakıaıktı dellkn.nhya uzun u: 
radyo istasyonunu gezmiştir. EI-çi· ~ bakııorak içini çekmiştir. 
bir mikrofonun ön!indc vatandaş- Htıseyin buna einlrlenmlg ve: 
lnrma hitaben birkaç söz ~l'iylemiş_ - Bana bak, ahb..'lb, ben senin! 

l'lırısıı.31 lmrtrumak \'e kurtarıl ... 
~ SOıtra nlıeııkli çabşına kurmak 
ı 1' aııla~nryu. 'anldır~a da.lr 
'°hdr:uıa.ı. bir hııbcr geldi. l·'r:ııı
~ h~bma Yo umwniyct c hUrrl. 
ht tlavası lehine bu ıuıla.,malı 
~nunlyetle bydetnıek icabe
ıl n. Bunun harbe fakadiim eden 

Sıhhiye vekrucu yeniden açılacak 
~ sıhhat merke.zlinln nerelerde açıl. 
mn.sr llzımgeldlğinl tesblt etmekte • 
dlr. Diğer taraftan vekllet teş!tll\tı 
\"l memurin kanunUDu tadil eden ye. 
nı ltanun da 15 temmuzda meriycte 
girmektedir. 

raya kadar, hllkt\met tablblerlnln 35 
liradan 60 liraya kaadr, ebelerin 
20 liradan SO llnıya kadar, Blhhat 
memurıarmın 20 liradan 30 liraya 
kadar, mektebıılz .ınhhn.t memurlan • 
nm on :ı:ıc,, ıiraya kadlır, ~ hemşt • 
relerin 30 lira ve hasta bakıcıların 

H liradan 211 lira.ya kadar yUksele. 
cektlr. 

(D~-amı 3 üncüde) Ur. (Oe\'a~J ~ UncUde) 
~--------------------~~..:....~~--_:_~=:.~=.::::.:.~ 

~rede Frıuısa.iln tatbik cdllmi~ 
~~ llalk -Oe:phesi teeriibcsinln 
' r lckrarı 0ymıyncıı,'1Ild:ı ~plıe 
>'oktur. Hal'.> cepltesl bUlifınıetl 
~l~üf iyi bir hatıra bnıık-
'- it ve Fnıwn.nın bir lt!lt daha. 
bt 'tr1. düşmesine sebep olnıakt:ı.n 
~ bir lılzmet görmemiştir. 
~ '-'tnera.ı dö Gol bugiinkü mlica-

1•re bir parti nıımuın ı:ı.tılma
' O ~ vauuunı se' en 
~mı~ büyliklUğt!nU şef ve is. 

~JJnı lnırtarriınk iç"n bir F'rnD· 
~~ g'bl h~et etmektc<lir. Onu~ 
tt Ut de bütUn iylniyet snlıip1'er:nı 

Bu kaın11nun htlkUmlerlne göre ve· 
ka.Jet sicil, memurları ve mııamellt 
müdUrlüğil, rnuamelA.t ve zatişlerl u. 
mum mlldUrlUğU oımu,tur. 

Veka.Jet ttı.tkllll.lmda bazı bllrolar. ----

Askeri lbtlyaçıarı 
llar,damalı için 

Amerikan 

Çörçil'le 
Molotof 
arasında.~~· 

Gizli anlaş
ma varmış! 

Harkofla 
-0-

~ovye.t 
müdafaa 
hattınd.a 

Bir godik 
açıldı l'afuıa tophyubilir. Şimdi nrt1k 

~rt.lkr ve pa.rti iç"m'!~i gurupl:ır 
~tnu_, ortadlLll ka 1ant5tır. MeY· 
ı <la 3 alnız bir Fransa \ 'e bu 

vapuriarı 

Eızem adöed lmıven 
yUkıeri taşmuyacaklar --0-- • . • 

••ınterenıa 11""· Vali muavini. b·u·sabah 
---<>--

--0--

~sarım ıuımusn ''e menfaa.tJc
tllli 

300.000 ki1ilik bir •eleri 
kuvvetin nakli için 5 

milyon ton gemiye ihtiyaç 

ta mabala etmesi · . 
Berl)Dde maatdar Çatalcadan ·dOndü 

Sivastopol 
etrafına 

yeni Alman 
kuvvetleri 
gönderildi 

1 
kurtarmak uftrund:ı. ~ıı5acatc 

~'raruıızlar bulunahillr, Gcncrnl <lu 
,. ol Sosy:ı.'ist part!siyle anla._5nuyu var 
lltdığı wman yalnız 1''raıı :uun . 
HilıSck menfaatlerinden müllı m 1 V~ıngto:ı, 25 (A.A.) - Askeri 
Clduğundnn §üpbe e<lilenıez. c ı ı~tıynçtaı: k:ı:rıııia.mak iı;in Birle-
nınm bnı:Un ~ huk , .c nda- r;ık Amen~a b:ı.brjye nezareti el

~t nte.fb!lmtanna, m~enl nıenıl . 17.Clll a~d.cdil.m.iyoo bütün vapur 
l<etıerde cari usul ve kaidelere m~ı yüklen.nı reddetmiye karar ver
haHr olarak me,ı;cuf bı1luncl or. m!şilr. Bu ?1hl yUk1e:r Birleşik 
ll.ıyomda başl~·ıuı mul1:ıl,<!me ko- ~ill~tlere,.~: ":Pu;Iarn kl'.l.bul c-.. 
llıed.}a 1 mas ile octlcelcmllği hal. dılmıyec~. Çö~ıl ve RuzvcL 
tle l<'ran anm bu hleatbt de,·Jct 0 • bu mc-"Cleyi İngiliz ve A~rikan 
~lılntı hali me\kuCtur. Fnknt nıu. cksperlerı ile birlikte bir buçuk 

glrllüyor 
-<>---

Zafer elde edildiği takdirde 
Bolıeviklere "alicenabane 
bir mü kal at,, vaadedilmiı ! 

l.6Jllye 33 bla dinim arazı teni edildi 
Subaşı te,kllitı karlllda 

~r~kedeuberi ge!;en znmnnlar ~t teUtik ~tmieler~ir .. 

BcrHn, 25 (A.A,) - Stc!ani: 
<,~örc;il ile Molotof arasında yupı
lan gizli anl~maların açığa vuml 
:ması kSJ'§ısmda lngilt.erenin süku
tu muhafaza etmesi BerJin me.hfi.
ll'riude pek ma.-ıidar ndde<lilmek
tcdir. Londra tl.'11diye kaaar Gö-

(Dcv:ımı 8 iinrüde) 
l tanslUla siynsi intjknm hını. Vaşingl?11~. rcsmı .. bır m~
~l"ltıa bır Jmrb:ın nıevkllnc diı. dan bildirıl<Ugıne gore, 300 btn 
len Blum gibi dcğ<?rll tıdnmla. k!a'lık Mr sefe~i kuvvetin nakli i
tın pr ı· ·1 1 i tekrar iadeye Çın dört. beş m.lyon tonluk vnpu-
b· c ıJ .cr n ra iht" lı Fak t ,_,, 1 . ls•eç g&m'l8 JI 1:aııet et.mi5tir B:ıs\'cl•i1lilite bu. . ıyaç var< r. a uvy e bir w a r 8 
lı:ocluğ'U suııdn .Blumun ic:ı.bedcn oorıanma.nm bUti.in vapurle.rznı :ıy- il 
~lfkııda icabcıden radtı.tıl t.od Lılr- :u~da h::-~e~e. geçirmenin er ay 

1sta.nbul vali muavini Ahmet Kl • 
nık, yanında İstanbul ma.arlt mUdlL 
rü ve ınlm;ırı olduğu bo.lde çıktığı 

Slllvrl ve Çatalca ka:ı:ala.rı teft~ln. 

den dönmll§tUr . 
Vali muavini, SUivrinln Çaydere, 

bUyUk çavu!JlU, Allpaşa köylerinde 
üç mektebin küşat res mini yapmış· 
tır. Slllvrldckl köy ya.tr mektebine 
bazı llAveler yapılmasına karar veril. 
m~<rtlr. 

iskenderunda 
f:te baş , uıınakbn seıdıımiy.ecek n olrndıgı aşıldi.rdrr. " • I 

h.fr icraat tıdamı olduğu truınkltuli N .l un an l s ana Kau~uk bir ıandal içinde 

t•~:ı::. bir kusurdur. ı·akat ant şehrinde Kaaadadaa 15.000 iki italyaa sab&JI· 
~el-halde ı<ransaya karr:ı k:ısdcn f b ifd ı• el k 
,rukap edtımı, bir SUÇ değidlr. rranıız Balk Parllsl OD D11 ay g ı:e&&.e DID ceıedl balancia 
1 'nun en insani du,uncelenlen il- bi 
18.ın alara'i• }"r.Uı53llm lyiHği i~io aa 81 llavaya 
\"a'ı tığı lnkUr kabul etmez. Hal. UÇ al 

Otta,-a, 25 (A.A.) - Yapılan 
müzakereler sonunda Kanada hU
kilnıet.inl.n, İsveç KmlhRÇt neza
reti a.ltmda ve İsveç gc.mileriy:c 
her ay Yı:na.nistana 15 bin ton 
buğ·.:ia.y göndermesini kararla§tı. 
nlnuııtır. 

Ank&radan blldlrlldlğlne g/Sre, la. 
kenderun limanımızda suların luyxya 
a.tm~ olduğu kauçuk blr aand3.lrn 1· 
çindc iki ceset bulunmuştur. tkl İt.al. 
yan subayına ait olduıtu anlqılıuı 
cesetler karaya çıkarılarak mera • 
.ıtimle gömOımUştUr. 

~lllı:i hiikümt>t mc\ldinde bulun . ar ela 
llııJdan h:ılcle Frnnsıımn mulıt.c
~eı ıliişmanlo.riyle işbirliği yapa.. 
~aı. ve onlnrm hizmetine girerek 
l1-ansayı m:ı.ln a sürllklcmiş klm
~~rılen bugün hiç hosııp sonılınu 
l"orı 

P:ırls, ıs (A.A.) - 1'la.nt §eh
rinde Fransız halk Partisi blnam
r..a dUn bir su:kast yapılınııtır. 
Bina ta.mamı)•le berap olmuştur. 
Saatli bir bomb:UUI1 infilA.ki ncu. 
eet-1ııde civar bin:ıJa.rm bUtün cam_ 
lan lonlmışt.ır. insanca z.ayla.t Yok 
tur. Bu bld"se bir hafta iç!.ndc 
1'"'ra.r-""ız ha1.k pe.rtisi bina1.arma 
kari!: ya.prle.n Uçt\ncü suikasttır. 
Bundan ewelkl suikastlar Cannes 
, .e Niort fichirlerl.nd yapılnu§lI. 

Eyüp civarını soyan 
bir şebeke yakalandı 

General dö Gol ile Sosyalist 
llıı.rtJsinin n1tanmı lnırt:ı.nnak ı;a. 
~tııl) le blrleı;.melerl müo;takbel 
•'ralısa haktunda ~ok ümit vericl 
bir ganiı; düşün<'e fsarctldlr. }"ratı 
~nın komllnlzme ı.'Ürüldenmemc · 
~ine knJ"lfı en iyi ı;nrantlyi bugün 
dö Gol elde etm1s bulunuyo". Jlarp =-==--============== 
~ sonra <lünyanm sosynl ısl:ıJıa. 
~.' en <'Saslı bir \'tlZİfe o'ıırnk g{lz 
0 nlind'! tutacağı biç şüphe ~Mür
ttı~. Jlalhuld Fmn!':!.cln tiçUncü 
\)tirn:ııuJ'iyet ç.'\lışnn ,.e 1zt1rap çe. 
ken smıfm refahını \'e bir lnsıın 
~İbl yaşamasını temin ho!msunılıı 
en u t{nyrM gö ter:mt<ı bir rejfm-
1llr, Sosyalist p:ırti~:njn böyle b1r 
··rı:nand~ Pr:wsayı kurtarmak \'a. 

laaıar birçok e,ya, para ve Oklz 
bile çalmışlardı 

zifesinl lfadaki feda.kirbğı harp. 
ten SODl'I\ bu 80§yal deiJlilJlklerin Znbıtıı son oylar zarfında Eyüp 
~"WllıŞ anlaşmalara ,.e lhtlliiflam ı;enıli halkına yaka -silktiren bir 
dü,Unülmcdf'n tatbik tl&ba.eıaa çıka hırsız şclıckcsini meydana çıkarm~· 
nlmasmı kolaylqtıracak \'e ırran. #a muvaffak olmuştur. 
&ayı tehlikeli saı:ın.t.ılardan kur- 1 Bu hırsız oetesi Ahmet, Hulusi, 
taracaktrr. Bugünkü hu anlaıJGıa Hiiscyin ve Selim namında dört 
yann için lazını olan karşıhkh it!. l ltişidcn ibarellir. Hırsızlar muhteil! 
madın tomeliol te#)dl edecektir. ıamaoJarda EyÜpteki n ve bahçe_ 

lcrden birçok eşya, panı, koyu, 
hııttü inek ve öki.iz çalmışlardır. 
Hırsızlardan iki tanesiyle çalın 

nuş eşyaları snklııdıkları ,.e sattı J.. • 

lan adamlar yakelıınmış, ancak iki 
tanesi kaçmağa ımmıffak olmuştur. 
Bunlar şiddetle ımınmakladır. 

Çat.slcantn Yakuplu, Ahmedt, ~ 
~u. Kabakça köylerindokl mekU-p • 
!erin hazırlıkları görtınmUş, SIUvri • 

!ilin Çetlkköyilndc hUknmet tarafından 
satın 8.lınnn 33 bin d5nUm anı.zinln 

köy!Uye tcvzU yılpılmı~tır. Burada 
yüz haneli bir köy ~ edilmiştir. 

Bundan baJıka vall muavini, Su • 
ba§ı tayinleri, mahsulUn tahmin ve 
te.tbitl, ofise satılacak odun !şile dil 
mC§gUl olmuştur. 

Ruzvelt - Çörçil 
görüşmeleri 

Devam 
edİlJOr 
~ 

Baıvelt Paılllk 
barp mecllslal de 
ıçtlıı1taa çatırdı 
Lon<lra 25 (A..A.) - R•ızvclt 

- Çörç,1.1 göriŞr.eleri dtln de de
vanı etmiştir. Gece •lAn edildiği
ne göre R•JZVclt mcc i.cı liderleri • 
ni bugün, Çörçil ile görilşmek u. 
zere Beyaz Sarrıyn davet etmiştir. 
Röyter AjaIW, liderlerin ikinci 
cephe a.çılınıı.sı ve Amcrikanm yar 
ılımı hakkr.ıd:ı su:ıller sorma.lt iste
diklerini bildirmektedil'. 

Ruzve.lt, Pasifik harp meoliı>ini 
de toplantıya ç:ığn-dı. 

---0---

Şebre doftru tazJlll 
gittikçe artıyor 

Moskova, :25 ( A.A.) - Pravda , 
gaıeılcsinin haber aldığına göre, Al
ınan kuwctlcri cliin öğledcnberi 
llarkor cephesinde yeniden hOcttma 
ıwcmişlcrdir. Buradn duruın Ruslar 
için F!İltikcc nnzildeşi}·or. Birç~ 
me,"Ziler elden ele geçmiştir. Mu• 
harebe şlddellc de,·anı edly.or. 
Krasn:ıya z,·ezda gazetesinin bil 

dirdiğlııe göre, AlmanJor Harkof 
cephesinin bir kesiminde Sovyet 
müdnfoıı h:ıllarındn oldukc:ı geniş 
bir gedik açmoğa muvaffnk olmuş• 
!ardır. Almanlar otuzar tanklık 
gruplarla yeni gedikler acmalıı 

(Dr,·amı S Uncllde) 

==-- - -- - -
Bir zelzele hesa
bındaki sürat 

--o-

Banda gll a cell 
ae var 1 

Evvelki a~am vukubulan zelzele... 
yi dllnkU nUBhamızda yazarken, ra· 
ııathn.nenin öğleye kadar be.ııUz bu 
sarsıntıyı umılü dairesinde teabit ifl. 
nl ikmal edeınedl.ğinl kaydetml§Uk. 
Bu, llzımdı. ÇUnkU zelzelenln vuku • 

J..ondra, 25 (A.A.) - Bri.tanya 
i'<tihsalA.t na.zırmm Amcıiıkaya yap undan 17.18 saat. sonra çıkan bir ga. 
tı#ı ziyaret esn:ısmda her iki mcın zetede okuyucu, artık haklı olarak 
teketin har pist:hsalltı Uurinde j zelzele ha.kkmd&kt tekatk naaıtıau.t 
vardığı bazı neticekr dikkate oa· arardı. Bunu gazetede bulamayı§mı 
) an gölillmf'ktedi.r. ı (DC\'amı S i\neU<le~ 

(Devum S tlnclde) ._ 6-?-.._; = = ;: 
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Rm !Mcihkemeierde :~ ~"l'f ~~ 
Dl Taksilere yüzde 25 Hırsız kadınlar Bı~tiru .... ~!a.-

ar zam daha yapıldı kumpanyası 
Müıteri almıyanlann 

ÇtNtN, Türk (Han) ıar söli
lesiııden tamam llti bin 

l üz sene ewe-1 ya.~ Wırti js. 
nıinde bir lmpara.tonı vn.rdır. En. 
na Mlk "Pazar Ağası,, likabım 
t.o.kınlttl ı. Elli seneye yalan sUrcn 

Yazan: R. Ç. 
- Bulaıııaısm ya.. 1§ Milin itil

diğin gibi değil •• 

plakaları sökülecek 
Belediye dalcı encllment, t&ksl sa.. 

aUerine yüade 25 nLlbetlnde zam 
yapml§tır, DöyleUkle, §imdiye k&dar 
J&ptlan zam miktarı yüzde 'lıY t bul. 

Ber gla 11•111• il•-• 1ar11eoa dolat•· 
rak llalmlatpqa eıaall•a tpk dedtrttlk-

Wa-ti, meczubun bir kerıımet 
ı:.avuromğmı zannediyordu. Yuım. 
dald vezirine: 

mU§bır. • 
tea ıODra aaıd 111Ealaadllar7ı .. 

altanatı mmanmda., işi gücü; !la. 

baht.an ak.,.un.'\ kadar pazarları 
dolaşmak, esnafın iht.llilr yapıp 

l apmadığmı t.etklk etmek, koy
<1uğu naı•kum fıızlaya mal satılıp 
ootılmadığmı amştınnaktı • 

Ölgöde hll~lrlık yapıhnamuı 
l!;ln de bir tıStıl bulmoBfu. Pirinci, 
arpayı, buğdayı, kllolarn, yahut ya
nm kflolal"a t.aksiırn edilmlı bir 
f1CJ,ilde Jmğrtlar, be'zlel' içine koy. 
d•rtar, füdleriiıi mbbürletflrlr. 
Oyıe sattırtıl"(lı ı 

Bil )'tizden U)'kosunu bile feda 
.ıer. bat1' geceled !:ıkar, meyJıa.. 
neleri. harlan dola r, saraPt&, f~· 
1dıilct ihtlkir pıhp yaınlmachğını 

glnfte•t ·~·-'l'eftll 'e milrakahe memarla-
rmm adedi binlere baliğ oluyord1ı. 
Menıltlı Jmparatar, bu memurlan 
"Jrıendi götleri,, di~ tevslm edi
~r, bunların ynrdmıiyle ihtııdi.r 
ve hilenin önUne getilcceğinl an.ıı. 
nedf7ordu. 

F'alm.t btiU\n bu ralı,nıalanoa 
mğ:ncn, hortlak ihtınin bir tür. 
1fi oldilnneğe ınU\ ıı.ffak ola.nnyor
du. Haüi Jl:1% rda gczerlcen ihti
._l\r btıt1ln heybetiyle karpıms dl. 
ldllyor, o yakalamak istedikçe o 
Jreru. ipi:ı ucunu yalıalamağa ma
Taffa.k ol:ımazdı. 

Snlt anının t.am kırk ~ senesi
ni bu didinme l\rt\SU\da geçirdi. Fa. 
kat yine meyuc. y;ne mnhmn: 

- Ah fU iht ;Uın ne aman ;rok 
edeceğim! •• 

Diye bağırıyordu ı 
Çiniıı payitalıtma, Tilrkistandan 

ıP.<'lıni r ~ 1 ur i.ılr meczup vardı. 
~u d .. H ulu o~tıı. ahına geleni söy 
lcr ~ t"ne inananlar da onun 
öz' ... rin<l('!!'I, bir hayır, bir rcfnlı 

be .ırrlcrdl. il tta Jnlktaıı el lm 
"a ıUı,, olanb.n, mühim bir i e 

irl,."'Ceri<lcrl b!n.m.an eV\ ela gelip 
meczubun fikrini sorar oı 

- °E..'Yet! 
Derse o işe girlıJirt.r. 
- llnyır• 

Dctse. milyonla 1d.r gıetlreeeğini 
bil l t htt e1ler1nl matmai1ardı. 
··n fmp r, •or bir gful pazarda 

tfol ırken, bu m~ b~'l11a 
fllttı: 

- Jlaynla J>anr alMı, dıetli. 
!'ine ne anyonnm! 

İmparıı.tor i.ilere'k cevap~= 
- Hil~ldln, malltellirl anyo. 

nan! 
fecnp kahkahalarla g\Uilft. 

- MYte baka1ım bala'bt1tlln mi'! 
D~. 
ampvırtA'll' ~lan Nlmt ,....e 

• 1: 
- Ha~nı Daha ba}Mn.ı..y 
Ce\ J;mı \'Crdl. 

- Belki gok bize yardım etmek 
ıı:in gond."'mtl~tlr ! 

Dedi. Ve l ine meczuba döndü. 
- P~ sen, bana balmanm ko. 

bynıı öğretseneT 

Meczup bir iki defa lxı1'Ulı salla. 
dı. Ghzlcrini iyice açtı. Bir diil<ka
nm teıgihı Uzeıbtde duran btr 
ldlolnk pirinç kağldıuı nJdı. 

- Hunlar ne IJB".al' aiur, eledi. 
Herkesin gözlyJe göreaeli terazi 
\"arken, senin bu ölçtlnftn Jibumu 
ner .• Bnnon için hinlette adam 
besllyot, avuç dolusu para veriyor 
un! Alıcı sabodan daha ahmak 

değildir. Kolay kolay aldanmaz. 
imparator venrlnln ytblİlle bak

tı. Bu bakısmda mcezubuu haklı 
soylediğinl tMdik edea bir hal 
''ardı. Hemen o dakikada irade 
etti: 

- Her dllkkina ~ koasun ! 
Al~ı gozU önUn<le tartttnp almı?. 

Tekrar meczuba donerek sordu 
- Peki lht:ikAn nasıl yOk ede

lim? 
Me<':ZUp yine bhkaha'larla gti1-

<1il: 
- Sm bnnnımı sokma o kay .. 

bolurt 
D'!lll 
Wa-tJ mec*ıalnm 1Ja llklertn<'le 

g..:Zli bir hikmet balandalana ilik 
mecllvemılştl. Saatlenıe d8JbD. -
;ror, Jnıb.klvmda sade: 

- Sen bmnana !lokma! .. 
S<Szl ~lıyorda. Vmıtnden sor 

tta: 
- Bumı nurl tdsir edenin! 
O vakte b.clar, bir tllrftl lmpa. 

ntAmı ı.ıldll etmek eesaretJnl 
g~ya vl'7:fr, bu saal a. 
binı tamMantr gibi oldu. Jl'ab\ 
Y'-e 1rorb blb, )'Utlamanlk: 

- Olr.ftcı.t ~ti ......... 
f n daha iyi olur hskannn !.. O 

'akit ba bdv gftrilltu, patırdı 
o!ııaa, adlk aıumda, hmm ifa. 
1la ~ Jtlbb ııek mftmldln ofa
bnir! 

Dtyebitdl! l'abt ytne lh-tifttll 
~uınn, bflanna balayor: 

- ~ pmm keUe9inlt 
Dl~k diye Nll kopayorda. 

Amma o, hiç <le awmettiğl gibi 
yapmedı. Malrv, mu1n4 iradtle
:rinden bh18lnl dnha savurdu: 

- Bundan sonra öyle yapri • 
Sllll 

Bit' 1De("!11bnn himmetfy!e. tica
ret düc:tflğtı e11aıoetten lmrtnluv<•r, 
htiniycte attığı her adı , yeni ye
m rakipler ~k fiyatları dü. 
fiOnliik~ dtifJ&rUyordu. 

Wa-tf hem mahzun, hem de 
memnun, diline u SÖF.ü tesblh 
dOlamJI boY11Da mınldanı~ ordu: 

- Neye• IAI meczubu kırk s~e • 
en-el görmedim 1. 

Bu h'U.!UBta. hazul&na.n tall.matna • 
~ye göre ~örlor hlçbtı· aureUe bir 
yerde duramıyacak ve saaUerl tmk 
olarak dolapmıyacaktır. İçlnde ınllş 
t.eri bUlunmıyan t&ka.1 her muracaa.t 
'tde.nl alıp iatedltl yere glltUrmek mec 
burlyetlnded!r. Bu tn.Umııtnameye 

aylan hareket edenlerin jlllkaları 

almscak ve kenclllerlDe bir daha pIA· 
ita verilmtyccektir. 

Komiser kocasını 
yarahyan kadın 
23 gün hapse mahkUm 

edildi 
Blr mUddet evvel, Pang&ltıcla ko 

ca.sı komiser mua'rinl Talt.b, M.uaıı 
&dmdaki dostunun evinde yak:nlaya.. 
rak laakançlık neUceBI. tim&k çakısı 
Ue kalça.smdan yaralıyarak b1Urn,ln 
sebep olan Nedime admdaki J.admın 
muhakemesi dUn blrind alır c ... 
mahkemeslnco blUrilmiıtır. 

ld'Ahkeme, TalAtm l!ll .ıı nUn neti • 
ceslnde teda.vislzlik ve Uunnlk rlık 

oldutunu kabul ederek Nedimeyi O.ılı. 
yen yataıamak 8UÇU!ldan 23 gJn mUd 
deUe haple cezamna mahkClm cttnl.
tl.r. 

Veni hastabaktcılar 
Cumarteıi günü merasimle 

diploma alacaklar 
Kızılay lasta.bak cılık mektebin • 

den bu sene mezun olnn hem lreloro 
r.umartesl gUnU m raslmle d ploma. 
tarı verilecektir. Bunun it'n ps.rlak 
bir m sarim pro"ra nı hazırlanmış. 

trr. 

N6'etçl Asliye C.- ma»....ı, 
dtlkki.nJarda.n ~ utabkh bir te
kilde JunUbk yapan ,.e nlha)"fl& 
bir tesadltf netkeiacı. Y*a1•nan 
ti!; kadm mı.m mabakem .... 
yapryorcbi. 

Üç Jü~k bir Jrnmpe.aya telldl 
eden bu kadınlar, hırsızlığı o ka
dar nıaharetle yapmaktadırlar, iri 
11on kur:banlan olan fki dllWn 
~ahibl ne mUstaJıde.mleTI g(Mn1ek 
pardet;;ü gibi göze :fazla çaıpaa 
büyük cesamett.eki efY&Dlll ~ 
<lığmı fa.rk bile edememi!!ler ve 
~ok SODl'a :bf anlıyabllml'1erdl. 

Naime, Selma \'e Mellha acbn. 
ıla okuı kadın hll's17lar, her gün 
ba,Jca hatim Jnyafet.lerle gezmek. 
fı rlMer. Dir gün manrolu ve faP. 
1.ulı dola.,tı'klan halde e:rtesi gü. 
ııii burunlannm uçlarmı dahi gös
tcrmiyen kalm iyah l'arşaflvla 
llll')-dıı.tıl\ rıkmaldadırlnr. lahkf.!. 
n ed~ de baı;larmda birer siyah ha 
<1rfü olduğu hslde otutnl orlordı. 
'\Jelih:mın kucağında biı· 'le iıc; ay. 
lıl. çoeuk bulunuyoJ'(lU. 

J>ın"aCJln.r YohRlınA admda bir 
~iimlelt~l llc Sa~on :ıllluda tllğer 
hri RIUSe\'İ ıelbloJeCİY«':İ. 

Ittis evveli s~lolarUruı Naime. 
~ e ~rede otanluğunu. babaıunın, 
pnıısmın adını ı.orduktnn SOlll'a: 

- S:Wdauı ,.ar mı? Dedi. 
- Hayır, 
- Dört beŞ sene ev,•el sen bu-

raya yioe gebnl,Un snnımn. tyi 
tlri5iin bakaynn •• 

:Kadm b\raz pışaıru gibi olılu. 
l°.:ıkat ~ine en e!'ki CC\"llbmda J!I. 

rnr etti. 
Selma be fahikalannt Jıl~ sa.k-

l:ımaclan söyledi: 
- Oc; ,usrt tıme IE9dar nlnm\k, 

c:ll'dl. T.i\Mn kat't Myt'>ını bllcmi. 
yorum. 

tlçllnc!tl ~hl Meliha .. Selma 
l'.!:iM ., .. )ık:ısı oldui:"llDn kabul ede_. 
rcl< "ii" '1ört tane olnc.\.'\k,, dedi. 

nuntbn 9011ra gömk".<çl Yohan
ıınya söz ''erilerek davası soruldu. 

Yoluuuı~: 
- Dlln s.'\at üç sırahnndaydı, 

diye bnşladı, diWit.aua lkj kadm tanelerlnc.k> v 
ca kutulan hem 
ltnde lşsiZ knl• r :ı. b;l 

teıtatıUUklerl taütı 

tır. 

• geldi. Bmalardan bld<d 1jl\pkalı 'e 
licilert mMıtolu, diğeri de ba.'J ör. 
tülil ve p:ırc1eı;U1Hyt1tl. Gömlek is. 
tcdilt>r. Baktılar ve be~~ 
gitli'f'r. Araıln.ıı Mr sııat k&<lnr 
g"tı, lı"r m~ur a :,eral!cr lsimll"
r ini !.onrn<lan ;;ğrendiğim Selma 
ile 1\. Jr.ıe glithUler. 

:Mektebe devam mnadetincş hcnı -
fll'o nrurızetıerlnln bUtlln iafcleıi 
temtn olunduıtu gibi ayrıca kendlle • 
ı ine cep harçlı~ı dl. verilecektir. 
Yalnız mektebe atınacaltlarm ıruv. 

vetll bir namus ve karaktere sa.bip 
..ımaıan lA.zlmdrr. 

Balıkesirde mahsul 
bereketli 

Balıkesirden baldı ti ınc göre 

l\l.emur elinde tuttuğu iki göm. 
1 eğl lııa bdnllara satip ııatmallığı. 
rıım 90l'lhl. Gtndeklıerl göntnee ı;a. 
frrdım. Bo bdınlar:>. gömlek sa~ 
mamıstım. Fakat btmhr biıim ma 
bmızdı. Yalnız bu k:adınlnrın c\· 
çell.i gc-Jenlel' okluğunu pe'k tcs. 
bit edemedim. ÇihıkU o zaman böy 
le ~eyler olacağnu sa.nmadı!hm itin 
J'l\z!eriııe dikkatle bakOUU:flbm.,. 

Elbiseci Salaınon da ~nlan an
Jııttı: 

rnemarı. Naime ve Selma ~)·e 
gi.rdller. Jılsnaran elbule bir par. 
cJstl Y&l'Ch. Mtlitahdmlenlen blı-i
fli tuıaı ve bunlardan Selmanm 
.-pbb bir blfm• gelerek 14 Ye 
U .ıs yaflanDd& Od ~ elbise!ıl 
ıllmak istetllilnl söyledi. 

Bekbk hakikat.en pardefrllleri • 
lllİ2dell birisi eksikti." 

Beis, sıadulardan Selmaya dön. 
dtl: 

- lki, ~ seneden llCllU'a •uıl 
olc'ha da tekraı' 1M1raJa gıeldlll? 

Dedi. Selma fMhlb etti: 
- Daha fMla .,.,. 1'1111 bey •• 

ltet 9'9e nr ki AcDQ.,. ıelmlyo. 
nmı.. 

Zira artık b8 ll1'İ lelere UM,. 
ettim. B1a saçta hiç bir .W<am yol• 
tar. Repai ,.ıanaır, b8 dtikkancı
Jar IJlzf blışblarma benzetiyor. 

Kelaöa da 8fD1 telllPGJ'U t.utllra . 
nlr: 

- Benim de hiç suçum yok cJi. 
yoniıı. ~ iç aylık bi• de 
ı:ocuğuın '\ar. Onu eVe bekbla 
brrakamaıdmı Ja.. talı8 yanıma 
aldım. Kucsı';ınıda ~la memur 
lar görünce ~ hah dediler, itte 
t<ıcm.Iu hırsız k:ıdm budur • 

Ücüocil snçlıı Naime ise pek 
gdlı:ti. Daha 17 l"a§IDıa yeni gir. 
diği anıa.,rııyor ~ h!ıfif hafi( •i· 
lıyarak: 

- Ben hastaydım. Mahmatpa. 
t-eda SelmaTo' 1'88tladmı. Dua bir 
bohça verdi. İçinde pardeeti ve 
gijmlek \'al'DUŞ meğer. Fakat t.. 
•im vallalıl haberim yokta. Blras 
tıGnra memurlar ya.ka taymca, ben 
de onlar gfbl o 7.&man isf öğren
dim, diyordu. 
BlıaU. eoara sua şahitlere ~eL 

dl. tJk !18hft kadmlan yakabysa 
polis tnem111'11 idi: 

- Ben, .ı.edl. bu 84' katau da 
et-'iiidea tanınm. Salılbl .......... 
lJiin Hahmutpa'8da Naimeyi gör. 
flüm. Naime daha 11. 12 Ylllann 
doyken bu f51e11e baş~ bir kız. 
<lır. ~ı,afb kU Ye b.rm ela cebe 
bir kıulm gibi :n,ım.a1. Şlplleten. 
füm yanma 'akla.~: 

- C:ıı~~fın :ılhnifa ne ''" biiv-
IP ': n. u'l. • 

- ()te1>0 ri nJdıJ'Jı9 lledi. 
- P ki aç da -~ de)in-

c.-- ~hnm Jtladeki lııehf&1l Çto 
lPltdı. İçinde }>u parde9il ve iki 
c1111 göm 1 ere vardı. 

- Bunları kim \·erdi, <1119 901'

dum. Sclmıı.nm evine götllnnt* u. 
ktrıe keAlllne \"erdiğini ıtöyledl Bu 
t,ımd:ı. ~e'ma da Mahmatpaıadan 
L~ya <loğro lni.yl'rdd. Oradaki 
bri poJit.ı mcmumna gi'llfce işaret 
\ererek onu <Ja )akalAttım. Ba 
hiidiıııeden bel on dakika ewel tlo 
l\JeUhaya benslye11 '1r kadmı o el. 
,·arda JJ;örmfü~tiim. Fakat Meliha, 
Jcnfmq !ldm<laki karde "ne tok hen 
7ctll._~nden fimtli hangisi old•iu
mı hatırlryam~onnn ... 

izmitte Yemek teşhiri 
"" llmalrbk ee11111ıes1 yasagı 

bu mmt&kad& arpa ve buğda.y mah. 
sulü bu sene çok bol ve berekcUldlr. 
Bağlar ve bahçeler de methedilecek 
kada_r iyidir. Her nevi sebze bol oL 
duğu gibi kavun ve karpuz da diğer 
senel~re nazaran çok bereketlldlr. - Dlikkin çok kalabalıktı, bir • 

NiHAT ŞAZI 
(DC\'amı 4 bende> 

llalaladl BR..tlDGI• ltlllarea - tng1ıtereye J.(tdecegin ~Mıı ha· 
lımil, 2.ı (A,A.) - Mmfalmml%da ,... berllSi \Ur, tlcdj. r • · mcıı;ul 

bir müddettenberi \levam eden len- meriyete girdi edeıı bir rn '"e1 e . .. 1 ı.;clcy; 
nı1tıııır, evvepci lf{Ün 1tzamt ihaddini Şcbr Jıf.ecliıllnm kanuiyt:e lokan a7chnlatır1ty!\ en' ·' , bize f 11-

lıııhnut n hu'81'1lt ıdCI'.'CCCSi güneşte talaron yemek teŞıiri yas:ı!t edil- Jtik bir )ar' ımd. tıalunı u~ ola-
62 p hdnr :yfabehniştlr. Do~ iniş, lok&nt.'ll:tla.ı8 tcQblri &ılemek eabrnı:r. 1\J • 1i.•"nın U:lbc,1stnnn 
guneyde.n esen bu ~ 'Uclli Te mcak Uzere nlaceltlan tedblrlerin hazır- faııvı olau hanrlıklatı ~ 111• 
ruzgir me)'\ a mafunılünu mrnr:lanı hklan l~ 18 marttan itl>aren üç lı:arı l rlh:- 0ndıı l.ıa"Iııılı. TJahıı 
uaıwmak uzerclicen lıau birdıeal>l- ay mil!>let ~işti. MOhlet 18 mart, aban n lanndll iken bu lta
rl' deii-şerck ö loo n wnn (:ifttJnin hazt:razııch tanurmla~m. Bele- rırbk göse ~rpıJWda. lnıntere 
ytntmü gükluren ~ ~- djye, biltll!l1 ~ara. blr na• tutana VM1n8CllJI glbj <'in,· 
lır. tam1ıaı ~~ıdc bagbden IHl>a raıuh. J1.1,1halıi Mitin matbaıatı ı 

Fası':ılarla ~de !devam eden ren yamğm tatbilcitııe ~esini .,.._ttiji W. vazlJett bihnemez
bu ) :ı ";ınurlar bnWıtık enıHşıesint b1dinn1ft:Jr. lik edemezdi. Ro hkımdan aacak 
.benıanl1 ~ I.dmntoeıler, yemde yapılan mayıs ayınc:b bir lrl'.7ecaa ateter-

E1ekjrik ıaıdeii Yt'ried. vitıtniedni budu veya !)o. ılL f!t.e ba ttlze garip görttnı,...,r. ..-...1.-- ~ csmla. ~klentir. Gelecekte hattı harcketlmiz.i ta-
,.,.~aa.uar- Yfn ~ bill •olrt•Jt Öftlmle tetlllk 

~ı= :m~~ Adliyede yeni natril "!tmeie Hlzum gôrii~ol'llz . 
vek:Aleel .ın..1• "" __ ._._ .... _ t • I - HaklıRrnız.. Jngilterenin gtz. 

-- --- .....,_ ... ...,._ ve ayın er il bir mak5atJa mı ltOyle hareket 
rııtmc!an ay.lrlanıp mfllılh'lenmemlş Ankaradan haber verildlllae &ö. ~.ılliJ 0Jduğ11ua xanpeıllyoraanuz~ 
~·mdan doıa,t bu.nlarnı hep$nln ıc Sllrt hWml ğine Hat&y m1lddeL - ln~iltl'r nin bile bite se" .... 
~es n ba§lanmışt.ır. ölçU ve ,.. umumlal Hliiayet D mircan. Sllrt l\J!tnnamıs olnuı..ı lmkün-;ız tlegiı. 

'ftıpııiar batkontrolıl5rll!ğfl elektrik: i· asliye hukuk hAk1mllğlne Antep ce.&& ılir. E\-Pt •• Mo"lolininin, art k creıi 
41111ıemne kWllyetll miktarda eıtkrik ı bakim Ali Sa.lb GUrcyoğlu, Tunceli dönmlyec it ka.dıır l~i iler:...,n 
saaU tesllm otm}fUr. kim ...., 

ceza hA liğlııe Amasya ~mi nırdırm:ı• ın" nıc.v<l:ın b\ral<m NO••. 
v~u.......:_ ı-L.1•öi ... .. 
-~.,. CC11-e- SUre~ Şarmıın, Ankara cı.iP- radan onu kısım ral• bağlamağı 

bt W ..-•ah telıllt olan· mum! muavinliğine hukuk doktoru dtt~il.<ı olamaz mı'! $aab da i· 
0 

,..._ • H'Olleyfn Badi Tant. Rize müddelwmı llve edeyim ki eğer böyle he haa 
P1ri11De e• ~ ~tı hi • mı Jnuav!nlJline Şeretıı K<>;llJ-• bunu IJriiikeBllltel MI•,,,.,..._ ga. 

tam ıftldutanrlan iiAn edilen reamı mu:a.v1nl Cemal, Bartm muavinliğine yet kllm:ıZt'e dü•Ulmliş bir harp 
fiyatlar Oıledadea 18 bm.il'all 1N2, Kanı muavln Zl,>a YU ı. Fet.hlye hile'S:. c ı -ı• ( 1 llten>11'n huıtün
taribladen IUbaren p rihç alım ıralı. , mua.vlnl .,ın Ovaoı.- alh lı im mu. ı ı ı 1 d 1 u 1 11 htimalin do;,nı \e· 
mmID "~ eerbe.st bulun. &~ mkmct Bılgln nakil vo tayine· vu ~unl ı;ı ohna"'ına ~ör~ avn aJ. 
dutu tcb!lğ olmNr. dilmJtlerdir. ;.. §ıfkillerd., tefsir edilebtllr. Ba 
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LUTFI AY, 
0 libariA ilıeıtde .. ~ 
huna --., ....._.,~ br 
şıJ... k * .. lloldayl 6iftn
mek ~ 

Ba noktanın gerçektenbilyü lılr 
tinemf ~ Loılııltnda me&eleyi 
aydınlatılça uğra.,tmı. lngilbler
da ,_ blJtik Mr te1 itftıae .. 
naedim, ..._ ~ir • iJeeeit1n1 ac 
blliyoıdmn. Çlinkll ba itt.e bana 
a~ ı.gm. MldıılBettnln, en ile
ri geien, iki veya ao ı1tbü bir ce. 
, ap verebilirlel"(li. Onların da kal
kıp be.Da: "'Çok dôğru ıwılz dos. 

ıı .. :- • ttnn, Masoa.a.ua,,ri Yft\'a!f ya'ıu tu-
7..a.ja. ılilşUrdök. Bn ueti<'cdeıı de 
fe\'kalllde ınemntınll7.,, demeleri 
bddeor.?mezdJ. Fakat Londrada 
lngtliz htikhıeelyle daimi lkftCttl: 
tdDM lııaJİlllle b8lunen '"O hattı 
toplıJıUıildiJI emlftlel'I ,_8 ~· 
nüne Jntırlamak '\e taııflfs rnhi · 
·atma olan dMi1l l'?ıkttfundtUI da 

~t.ifni'le etmek urettyle hn bu. 
tıada Mr kaMte ,-arma.fit mim· 
tdla ..... ..... 'Nl'4I: s.ıt'lrimiı& 

Korbea. .,.. lılr ..... ltlaat 
l'nmız JıüUmetl farafllldaa da, 
lbDıll7e ..... • ........... . 
mit~• &iri ruı••h• 
'il' ha' ıtle .aıt ua.-ıl& aa. 
Hl iMr --Pfldr ..... oWwp.. 
aa ._wsr ...., >"'- Ban t.t-
oe.ıml• • •• et ad.... tia. 
)....._. tellldd ~ We 
ioa 1ı1r ı bat ~ 
ol---. ...,.ıe NJ1-e, ieab~ 
•elki .,.... lılr slrllpa• - ,... 
lly)e ....... .cme1l bitil ........ 
amma ltir ~ •Ja. 

M. Korbene kendWndm "mib. 
hikbel,, ll'r!ul!ll.z ltftftrftetı aanta 
ban ~yler sonn:ık ist~mi, fa. 
loat ""'k......,,11, tallip -at 111-
~ ne bdmo Jlpileli umtımıı 
~ bab1nn, tılmdnd "61ttl
met •le""1te k6t8 '1qt1erdea lfıti· 
fade ~k ~'• bftl""' 
Fraft!llannt •imi menfuflerlnt 
~m,U1terek hareket etttğimi atfk
~a Mtyledhrı. Bir Ctlmlturlyetei 
,.e 1111- H._fıei •et .,. M. Kw-

Em clevidenleki sa 
haıpled ~ sayıs 

res'mler ftldır. Fotograt lced 
dtlmeden, bele Jd kallaml1ı 
teldi alımadall enel, bu harpl 
ree 1 mı.na fırealan veya be 
tııaflann gelik Jıat...ı.rtyle tes 
olaınırcJw, bamın için de harbi 
berlwlgi bir Mnlyeslnl göstenn 
ten uzaktı ve daha ziyade haya 
do lbuettl. 

Helo timdi saniymln binde b 
ıtaden daha az bir zamanda r~ 
~eken fotograf ve film makinel 
bııkiki harp sahnelerini ebediye 
mal eıllyorlal'; A\Tups \'e Ante 
kadan gelen mecmualar bonl 
dan binlercıesini, on binlereeı4 
bize kadar getiriyor. 

'Eski harplere tlnir tablo ve f 
togra.flur g~den ge~'rirken ati 
na dana !ltkma ~kJeri teker 
lekli toplar, bunlan çamurdan ,. 
ya yokuşta.D ~ıkarnıak ~ia 
morlar veya kayalar nrasmda" 
ter içinde clidinen :ı ker gmop 
n gör8yonır, Tozlu 'C')-a (alll•r 
yolbraa. yorgaıa arı;m llerlb' 
':piyade kollarına tesacliıf cdlyo 
nız. Bugüne göre <;el. ~:ı,'ll.q ha 
ket eden b!r onlıı.. öyle bs.Uer 
tnuııtur ki eğer yardım biraz d 
crkftı ;.relsydi m.'lğllıp ordo plll 
olnl'f:ln. Cengizin ordubmım 
zandıklıın nferlertn ~-
bi bu ordunuıı gayet lmh sld«m 
heraberlerhıde ;-.·edek atlar götll 
ren !llin.ıilerden lbır.rct olupaar 

Bngi\n "bbıclirl'mif kıtalar., d 
b:ıhscdildiğjııi sık sık, hemen b 
gün cJkayor, i§itl70raz. Tank 
lannm ıırdmda kamyonlara 1 
le'8JİŞ :ıskerlerfa yonlımmllt 
halde ateş batluma girlflıed 
yük bir ka:ıaltÇtn'. Biaclirllmlt 
talar usaHl ~11 piyade o1Jl'I 
~nhmetll bir iş cleifidlr. 

Orduya mümklD oldağa kad• 
~e\ik bir ,el<Dde talnmk pek 
kldenberl Ul"p a....,"'nam dütli 
dükleri ve i&t.edikteri bir eefd 
Harp ilmlndeld yeni bahlfkr 
uman iht.O&l ve iııkil&p m1ıaaı--ı 
rmdadır. 

IJbya harplemMle .. rle 
mibalyözler ;:rerleltiribnl~ 
bmyoalarm oynMlrklan malt 
rol ooktaal>erl ga.e cıarpcyor. 
maltbl ilk defa :kimler taraf 
tatbik edlldiğiııl lılJm'1oru. 
kat Rasyadaki bmtlııiıt iht l 
tetkik c:lt!rlıcn 1918 aeneslnde 
rnyn:ui:l. biad~ latalar 
mak f~in&n Maka hmılnde 
nıııiat tarafmdan ileri sürilldtl 
uil öğren' onrz. Da adam pf19de 
to"u.vu. h:ıttf, ~ıh..n,i pek w 

daha doğru u y:ı,._, MlhlJord 
RU8'lann Bı 0 \kn denllen pyet 
fif ve kı~ kızak haline konaD 
rnhal:ınnm kenar)anna mitral1 
Jer ,.i,k~<lı; B• bedmiar 
Ud tarafa atet aç&rak dört 
giden bu arabalar 'bap;\inkU mo 
IU hir.fürilmi<ı latalann ilk örncl 
leridlr. 

KaJlrcan KAf 

• .Anknradan blldlr114lltne 
gençlik pnr <mdald bllyQk havuz 
balkın yUzcbllmm için lc&p 
teal.ııatm rUrath vtıcu4e geUrllPl 
Jaı.rarl8§tmımıp. 

beıa IMuıu ~ok IJ1 anladı. Blru el 
•ündö, lcabcWm kelimeleri 

- Sözleıimi t,ice tartarak ş 
ıu cevabı ' t"rettğim, dedi: Hayı 
lngiUzlerln 1'utd bu leldlde b 
r~ket etmı, olm&1anDa ibtlma1 ,. 
ıniyonan. O 8ll"alarda onlarla ç 
JUmdııa tcmuta idim.. oalan 
ili tantdılnuı zıumed!Jonan.. b 
ki .. Daldada lnalls llfJaset · 
'ir ~ ,..ıtu, manuna 
rma ı.... ~ ma.ela ~ 
llzleriıa hala oJc1aP. am mdm 
lile ve delliteler JnaClülan ıı6J• 
lenlr. Haldaüe ile hgllzJer IÜQbi 
1181• evvelinclflft .._.._.., 
Bu halin ha.mıı pek Wallkeli bil 
~kil aldıiı bile gll1l18r.. onlat 
J*IBız lrenıti sevki ......._ ~ 
veDlrlet. l"&knt ~ 
--- ileriyi g&dlne .. .... 
km& 1'8rdQU de -.r. ar f811 s:ı 
dece ftbmıdul -na Cllllnme'.1 
-~ 1aıl h· Ple IJI: C9 
l&naı sıkan bi!' 1Q' elcltt 11111, GD 
191lmHn oldlıla ba.r 1C <l~Sn 
m~ llteıtlr. M-•lahl Afn1at 
dald ~ 1trO 1ıle göz1erln.
dıen ~. Yallm, kabil 
oldaıtı kadSl' 1ISllllea lılr --. 
Wnc1I keftdi1eriııe: --om.. ili btl· 
')'liltmtyellın, ~r .. fari• 
SH ~ l"adyeti bO.•btitUn 
\llhlm1mınn~lim.. 'be11ri de lı\i· 
tin bunar soaanda glrilltüsür. 

(Devamı var) 



~Plllr 
'-~ lık 1 'Hıtr 
I 8YUll 

t..00 • 

L&O • 

LlbJ&da 
(Ba§ tarafı 1 nelde) 

Londra, 25 ( A.AJ - To.bruğu!\. 
kayı:bından Malla, Kınns, Hayfa 
ıolları müteessir -0l~akitır. Bu su. 
retle h:kenderiye deniz üssü Slımali 
Arrikııdaki milıver 1:ıyyare rneydau. 
ıarıoa160 kilometre yaklaşmlŞ!ır. 
Geçen sene mihver kuvvetleri daha 
fa«kl ilerliyeııe-k Sidi Baraniye ıta• 
dar gelmişlerdi. Fakat o .zaman yal· 

,....._ ___ ..... ı.a..ı.---.-~lnız İtalyanlar vardı ve mihver la 

~ .............. .__.. ...................... 
SoVJ8t ballerıer 
b •osaaaa teblllil 

t' senelik s1.yasi Ve askeri ha. 
eler heldanda Sovy~t Haberler 
!r~i bir tcıhM.ğ nc~retmL~ir. 
th •• bir 9e11ıelik ıharhin ge;irdiği 
-"<Ua.r a.nıaıt.:ı.mıaktn \'<' son un ela 
~ c denilmelktedir: 
fio')'et J..-n\'\'etleri harekat te
iiırıünü ele alarak ilkkf>..nnndan 

>ta kadar slint devrede Alman 
llııtınq mş harbi ya.pmağa mee. 
~trıüştir. Bu miiddet içinde 

~ "ok Ahmuı. ~keri ma.Jzemeei 
a eUUaılstir. Almanlar bu mu
·~e. bahar Te yaz hareki.

~':ln tıakladıklan ihtiyat kuvvet-
\ ~e stoklan kullanmak 7.oron
~ 'hnlliardll'. Sert bir kıştaıt 
~ il \llon derec.·e bö~iik zorulklar 
~ Ç8l'pı~:ın Kmlordo Alınan 
'>t orduların o 'kadar ağır dar 
~ int:liımi~tlr ki Alman harp 
'-1 temelinden sarı.ılmış bu-

ıı~tadır. Jlu .. uretıe 1942 de 
r Ol'dusunun kökünden t~

~etıl ic;in zemin hazırlan -
tll' 

\ .. -;.. bıaşkomat.anlrğı bahar '-e 
~~ti ı~n orduSUllU ,mi 

' . t Jaıwet.lerle ve bol malze. 
~~~it t&kvi'"2 etmiı.tir. Fakat Jljt 
~. 1ııan11 ;vsPabıtınek ıc;~ 
\~tin henüz elde kala.o bü
"tıı~·~rini seferber ebllek 
~~ I,nlmışiardll'. Vücutça aB· 
1\ it '1veriRU olmıvanlar ve hat 
~ ol:ı.nbr bite' foplarunışt1r. 
~, ~ komutanlığı tı.
~~ kat't ı..l'l"ll7a g~ileceğini 
~,defa blJdiı.di. Fa.kat bahar, 
~~il .orcıu.ımn111l böyle bir teııeb· 
'ı.~"". görnıeden it~ Vi.lua Al· 
~ .. ~. Sovyet cephesinin mohte. 
\ ~erine moaı2ıunı ku\·vet
\ıı ~bnağa de'-.ın ediyorlar. Her 
,~ •. bir mu' a.ffalnyet elde et

llt '!:hı yapılan bu hanrtıklar a-
~ da tank ,·e ur.ak tabşidatı 

L"lpo!la (Ulıkati çe!mtektedlr. Kerç 
l'hbida Abnanbır ~ayıca, Ustiiıı 

l ktın•etlcri '\"e tank hlrlikleri 
~ltl(le ~rakkiler elde ebneğe 

lf lta1arlDUZI geri atmağa mu. 
~ olmuslardrr. C'.ephenin ban 
lla lerind; Abnanlarm i~leri de 
~ ~n7.er mu'\'affakıyetler el<le 
'-~ti ibtima.l dısuı<la değildir 
~ dtişmanm Ke11: Ben.ahında 

tıı.. dığı mmarfııl:ryett;r ı;i~I ha. 
~ harbin netieff'llll ta~·ın bu. 
~da hi<;hir tesiri oJmıyııcağı 

~ tdır. Rn murnffalu~·etler ma. 
IJ .'.it lllah5yetfedir.,, 
~.~er tar.affan clilnkü Alman 

1 'fil hat"ckat h:ıkkm<la !'.U hA
tli \" Cnıri.'l tir : 
1 "~1opoJ ~lÜ lnhkenı mcvkiinin 
1 kı~nunıl:ı. Sevr-rn:ıja körfez~· 
~inıal!ndcl.i herz:ıhın ucundll 
' 1 ıı.!rnvemet elnıektr- o!ıın rlüc;• 

ka<lar kuvveHi değildi. • • 
Tohruğıın kayıbı düş.manıı yeııi-

ıaşe :volu açmış. Mallan111 tna"nılC 

kabiliyetini ıle uzaltmıştır. 

ALMAN AJ.ıt.VSI NE DiYOR 

Bertin, 2.i ( A.A) - D.N.B: ajarı_ 
sının askeri muharriri diyor ki: 
Tohruktnn sonra zaptedilen Rardiya 
da çok mühim bir nıe\''ki<liJ1r-Cün. 
Jı:ü burada su kaynaklıı.r-ı \•ardır. 
Tobruk'4'l f) aylık muhasnro müdılr:• 
ti iç.in vcteocik kadar lernzıın ve 
);yecek bulunmuştur. Simdi iaşe 
işi deijil. askeri hareket hazırlıitı 
görülüyor. Tobrııkla indiı-ilen yıldı· 
rım <lıırbcsini ıli.iterleri fakilıedP. 

ektir. 

Maltada 
Şimdiye kadar 2600 ·hava 

tehlikesi işf.)'eti verildi 

Afolla, 2.-> (.-Ll.) - Hesnıen bir 
dirildiğine gön·.' lrıgiliz ncıları 
(lün akşam )foL1:'ı iizerindc 2 ~. 
man av uçağı ıliisiirmüşler \'e b~ 
birçok ııç:ığı dn · lıa'>ııra uğratnıı~ 
!ardır. Ou suretle 24 saat zarlım1 ;\ 
dil.'.'manan :bir IJOinba uçağily>le ;ı 
av uçağı tahrip edilmiş •e birçok 

av ucaAı da hasara utratılroış olU"' 
yor. Dü."1lan i>ombnları hava ıner 
danının yakınlarına düşmüştür,. 
Geç vakit neşredilen tehli~de. bir 
gece hornıb:ı uçağının Malta üze . 
rinde fJeee avcılan tarafından did: 
şürüldüğü bildirilmektedir. Ar. çok 
ehemmiyetli sayıda düşman uçalr 

Be; 8ecedenberi Malta üurl ne üsUls
le hücmn etmiştir. Bombalar hna 
meydanı yakınlanna düşmüş fal:ıı! 
az hasarasf't>e.biyet \rertni,lir. S~il· 
!ere ait ~binalanhrtıasat"-e-he111Hniyef 
sizdir. Birtca~· sivil Ötmüş diAer hi~ 
ime kişi de ağır :;uretle yaralan.. 
nııştır. Yangın bombalarının çık.aya 
dığı yangınlar derhal söndürülmü~ 
tür. ~fnllada ~lmdive kadıır 2600 
den fazla tehlike .isııreti verilmiş . -
tir. 

f ng'wZ seyya.r ikollarmm bütün gün 
raa.lıiyctte bulunduftclarmı Pildir
.mekte&. Gıunbotun cenubunda 
mılıvf"r kuvvetlerinin harelcltı gö
rUlmilştilr. So.lu~un O'a.rbindeki 

• o 
ceph.nin §lll'..al kesimınde İngiliz 
kuvvetleri dün hütün gün küçük 
düşman müfrC?.elt:rine t~alTtız et
reişlerdir. 

Röyterln Kahiredeıki muhabiri
ne göre, Ms.rc§::ı.l Roınmd müMm. 
kuvvetlerini .bil§. Mısır hududuna 
doğu ve ileri ha.reket.e geçirmemiş 
@'ibi görünüyo~. Enkaz halinde 
bulunan Kapm::zo kalesinde zrrhl: 

\ ı iyeleri yok.cdilmislir. 
~la.hı.em mevki cephesinin 

1 lld:ı Alman 'c Hornen kıln1arı 
arı ve ç:ıl Jıkl:ırl:ı örtülü yolııuz 
Qr:ıziden g('çerl"k h irr. tahkim 
llıiş nlnn , e irıııdh müdafaa e 

clıic;man ıne' zil riıır- kada~ 
l!tııişJer ve b:ışk:ı islihkiıın te~iı;
l~aPtetmişlerclir. 

İtı&il:iz oto!llOb.ille-'!"i yalnız bir sey
yar ket}if müfrezesine rastlaımıt
l&l'<br. Bununla beraber mihver 
kuvvetlerinin Solluma ve Hayfa.
ya bc>ğa.z.ına doğnı kcıntlilerin bir 
yol açnuya te§.Ctbii.9 etmiş olmala. 
rı ınubtC'!tıeldir. Çünkü b•J köprtl. 
ba.~ı milttcf.lı1tlıeoo elinde oldukça 
MJ8!J·m istilAaı tuavvur bi'le edi
Jem.z. 

UO TARRAFl'.N VERDl(i.t F,SİR 
MlK'r~1n 

Mihverin son Libya sefe-

llıan h3 va ku\ \'('tlrri mııharelı<.? 
~l"eJcriyle s:ılır:ı Ye top mevzi_ 
~ ıniit~rkiz ı:ı rrıızl:ır YllJ>" 
rlır 

t' :ı\ıo;)()J elrarınd:ı yapıl:ın mu_ 
~lı lcrdc cliism:ın lrnyıplıırı i 

1
22 hazirorı:ı k:ıd:ıı l t bin esir 
38 t<>pu bulınusfur. İnııdlıı ve 

( ~ RÖA'iise :rnpıl:ın muh:ırebclerde 
h lcıl>rak ve heloıı kııle nlınm··. 
a'tı 254 rna~ n kaldırılmıştır. 
tJc cephesinin .merkez kesimin

i ilerilerde Jlolşevik ı:ete1erino 
~· Yapılan tenkil hareketlerine 
arıakıyelle 'devı>m edilmiştir. 
~Utar cephcs'.nrl~ in:ııtl:ı y:ı~ıl~n 
~· l"e-l>eıer nctıı·eo;ııııJe. pek buyuk 
bı Rüclüklcrine raj:imcn düşman 

l ~lll"ının elrafındakl çember ıtn• 
~ ltıı~tır. Düşmanın yeni eıkı~ 
tı·~~leri akim k~Tmışhr. ·-· 
l~ ııeşredilen İngiliz tebliğı, 
"ISYA.DAKt VAzttE:r:. ..... il 

::-.nde alındığım hildhikliği e
sirlerin sayısı 3 SCnedenbcri de
vam edt"n harp esnasındaki 
İngiliz eeıi!-ler.i.nin yekftmmu takri
ben 175.000 c çıJtnrdığmr Rayter 
a;i&nsınm askeri muhabiri Y&ztJor. 
Bu muhabirin dediğine göre-. ge. 
çen ına.rta kadar e~rlsi İtalyan 
ve mUstcmleke askeri, bir m?.ktarı 
da Alman olmak t.1ır,ere 520.0-00 
(Sİr alın:nı'tlJtn-. 

Esir edilen İngiliz askerlin~ 
40.000 i DUnkeritte. 950 ai NorveÇ
te, 15.000 i YUDan!i8tana ve Girtt
te, 4.000 f bun.dan evvellti mnhe.
rebelerde LibYBda, ıo.ooo l Hong
kongda, 70,000 i ~ 9 800 
ü, To~ruk luni~, ~diltt uby~ se
ferinde, 25. 000 i Tobnı:kta ceir e
dilmiştir. 

Mihver ewımnm 16,200 il Llb
yada. 113,000 i doğu Aft1irıa.da 
alman Amıpalı Mkerlerdir. Ub
yada.1!5.000, doğu Afrika.de. 230.000 
mihver mfuıtemle-ke askari esir e
cıilmif,ltir. 

Avustralyada 
ıoo bava meydanı 

mıa edildi 
ıll~lburn, 25 ( A.,U - Genıera.l 

Mak Antur'un lrnrargahıııc\an yapı. 

lan bir. tebliide geçen .-;on üç ay 
sarfında Avu.<ıtralya:dıa 100 tayyare 
ııııeydanı inşa edibniş olıınrlnğı.ı if5:ı 
..tilmi~tir. 

Canberra, 25 (A.A.> - Avı.ı&
turalyıa. hava nam-ı Drakeford al-

ay içinde elde edile11ı nıuvaffa
lcşyetli neticeler hafkkıınıda izahat. 
ta bulunmuştur. KU'VVetli bir A
TI91turaılya haıwı f'ilosımun vücuda 
getirilmesi istenilmekteydi. Yeni 
Avusturalya bava kuvvetleri ~n 
maırt aymda. Malf'eyada ve Cavada 
çairpn:ııan ve Yeni Gine üzerine bü
yük bir akm yapan e~ki hava or
dusundan üstün "ve çok daba iyi 
teçhk edı'lm.iştir. 

Avuırtura.lyad:a. birçok hava mey , 
danları: vücuda getirilmiı:rtir. Bun. 
lıa.rm ba.zıla.n pl>fk ibüyilk ve diin
ymım en iy! meydanları ara.smd.a
dtr. 

Amerlkada 

Yeni har·p 
gemileri 

• • • 
ınşası ıçın 

1115 MDyoa dolar 
muıam tahsisat 

llallal edildi 
Vaşlngto~ 25 (A.A.) - Ruzvlt 

dün, yeni harp gemılt"ri inşası i
fın %5 milyon dola:r munırıam ta.h. 
sisa.t verilımesi.ne dair hazırlanan 
ka.mın IAyiıasmx lmm etmiştir. 

LA.yihada bilha..<ııeıa. 56 ibi.n tonluk 
muavin gemi~ göz önünde 
tutulmuştur. 

Belçikada 
engell~me 
hareketleri 

32 lollomoUI 
tallrlp edildi 

Lizbon, 25 (A.A.) - Belçilro. 
df..Dl.iıryôllamıa karşı geniş ölçüde, , 
baltaıama. hareketleri yapılması 

üzerine Li~jde 20 ve Buring'de 
40 kişi nadler ta.ra.fmdan rehine 
del'ak teWif edlılmiştir. Kinkctn
ponda 32 lokomotif tahrip edildi
ği öğrenilmiş.Ur. Ahnanye.ya mal
zeme götiirecdk olan tren !erde 
yan~ınlar ÇJkmtştır. . 
Aynı kaynaklardan alına. nh2-

beTlere göre Belçika sanayi a.danı
larr ile işc:'.ilerl .Alımı.nya Ii.esa.bma 
mal~me ya.pmmım ~ğalmamıı.a 
mani olımaJt için e1lerinclen ge'ldi. 
ği kadar çalışıyorlar. 

Naziler birçıok. fabrikalarm mü
dürlerini ~terinden !:J'kmmşlar ve 
y~rler.ine Ahnan miltehassısla.n 

tayin et.mişlıerdir. 

Dün. geceki cinayet 
(Ba, tarafı 1 nclde) 

bildiğin çocuklardan <leğ'lllm ! diye 
bağrrmıştır. 

Bu arada HUeeyiDin ham.illi Nlya.zi 
de l§e kanşml§tır. Hüseyin bunda.n 
da cesaret alarak Mehmet Uçarm 
arkada§ma. kUfilrler savurmll§tur. 
Za.tA!n aarhoş olan' Mehmet Uçarla. 
'tayfa kOçUk Nuri de buıııa. kızarak 

kamala~ çekml§ler, Hüaeyinle Ni. 
:yazt ve Cemalin Uzerine atı1mt§lar • 
dır. Cemal korkup var kuvvetne kaç 

m111. Mehmet Uçarla köc;:Uk Nuri lm.. 
rnaıarmı HUseyintn boifazma. sapla __ 
mqlar, Niyaziyi de ha.qf eurettA! ya_ 

--.ıamll§la..rdn'. 
H11seyin yıı.ralıımdıktan sonra bew 

oıı: &drm y11rıınıu, ve kanlar IGt:ade 
-Yere yıkılm11tır. Katillerden :Mehmet 
:Uçar va.kayı mUtıeakip put kesilmiş, 
Odlutu yerde kalml§ ve 'geıen polis. 
lere ka.ıılı bıçağı ile usllm otmuş • 
.tur. Fakat küçük Nurt ıkaçmağa mu. 
'W.ffalk OknUftur: 
ı Niyazi ile H11.seyt.n hemen Beyoğ. 
Jo bastanealııe kaldırılmışlarsa da 
H11seyln aldığı Yaralana pek bUyllk 
)ve derin olması ytlzUn.cıen çok ya§&. 
m&DlJl1, ölrrıUştUr. 
. Vakaya mUddelumuml muaıvı.nıe • 
rinden Ziya. Y117€an elkoynıuş ve 
talbklkata. baŞlıı.mıştır. İkinci katli 
küçllk Nuri de :mı sabah Hifzırrah • 
man motörllnqe y'lllkala.nmıştrr. KIL 
Çf1k Nuri, moCZrtı işleterek kıı.ynıa.k 
ntyetlııde olduğunu söylemiştir. Ka. 
tfDer 'bugün adliyeye teslim edilecelL 
lerdlı'. · 

Barkolta 
(Bq tarafı 1 ~e) 

çaJ~ı~'IOrlınr. Bazı Sovyel birlikleri 
~eni müdafaa mevzilerine çekilmek 
:ronın<la "kalmıştır-dır. 

Çallştırdığınız adamların hislerini, 
irade kuvvetlerini lehinize çeviriniz 

ALMANLAR SIVASTOPOLDA 
ŞEHRE Y AKLAŞTTLAR 

!Andra, 25 ( A.A.} - Rus <'ıt'pbe
sindıe Harkof kesiminde ağır çarpış_ 
hlalar oluyor. Son lelgrafL'lra göre 
Almanlar burada Ru~ cephe~inıtr 

yarık açmışlardır. 

işlerinizde muvallak olabilmemz icin talıi.p edil. 
meıi liizımgeler. yol bir delil, bir çoktur. Bunlardan &i 
ri Je çalıştırdığınız adamlarda, yaprlmaaını iatecliği.niz. 
İ§i yapmak i•teğini uyanJınmz. E•ki telakkiye söre if-; 
çiyi i§e sürüklemek, ona emirler verip bunları yaptır_ 
mak gerekti. Yeni telôRkiye göre, İfçiye İf göd~ 
ve yaptığ' ife alaka duymaanı temin etmek lazımtla. 

lıçilerin iatekleTini, irade lmovetlerini ve m.leriııi 
ınüeHue lehine kazanmıt bulananlar mavallaltiyeti.rr 
en büyüğünü kazanmıf •ayılırlar. 

Sivaslopola @elince, lzvestia ~aze- ı' 
fesi burada muıharebenin ~eceli 

gündüzlü devam ettiğini, Almana!• 
rın taze zır'hh fırkalar, ;topçu km· 

-vetleri yığdı#mı -söylüyor ive diyor 11.----------------------------
ki: Düşıma-n takviye kuvvetlerinin Me b rl ı·nı·ş ,apan büyüklüğü .kıendisine üstünlü'k ver , C U 
m<'kle ve ŞC'hre doğru tazyik art: • 

m:ıl,tııdır. Maam:ıfih düşman hüyiik Amerı·kalı tayya•ecı· 
kn~ ıpl::ıra uğruyor. • .. 

Gizli anlaşma ı 
(Ha§ tarafı 1 nclde) 

-tmborg;spookn ga.zetesi.nin ~heye. 
cemJ,ı neşt'iyatmda.n haberi yo1.:
ın~ gibi da.vramyot' ve ne hükU
met oe de ıme.tbua.t bu neşriya.tr 
t~aip ctmıe!k veya. doğruluğunu 
kanen olsun tannnamAk, yahut 
da gizli bir paktın mevcudiyetini 
:inkll.r etmek za.hmetlne katlanıyor. 

R Om Q R lj Q bombardıma-nında 

geçirdiği maceraqı anlatıyor 
"Tan,. 3.1'.kada~ım.ızm bi'!" mu- 1 Csteğmen Eodel'80ll Frww 

ha.?Tıiri, mecburi !lrıiş }oapaıl"llk m.em I bilmiyer; yalnıtı: bir parça. &...., 
le'lııetimize Hticıı eden Amerika1t 1olca anlıyor. Fakat o :şin ~ 

Aym ma.hfill~e bıına hayret 
edilmemesi 1izmı. geldiği söylecı
mektedir. İngi:ll.e-ren.in Avrupa.ya 
ibanot ettiğine <hir elde edilen 
ma.1 fuiın t 1.ngi:lteren.in küçilik mil.. 
lıetlerln hürriyeti, insan hukuku, 
hıristiy:anlI".t medeniyeti ve iMan. 
l31l'm .refnhı içiın. ~tiğma da.ir 
bundıı.n evvel yapılım iddiaların. 
r.iyıWci.rl!td.an başka bir şey olm~ 
<iJğı bu scıt'etıle İ.ngiliz milletine 
&nJntıım; olsıcsıktır. 

Molotoıfun hiçbir şey :iıfa<ie et
miy.eın VI!! Ustelik bolşevik ihtHaH
nin prıcnsiplerine aykm bir sıra 
f eragaıti ib ti va. eck-n ıbiz' lk:ağı t pa.r 
~amnı Wm. etmeok için l..ıon4lraya 
ı;itmcdiği aşikArd.T. Bu itfua:r!a 
~leri şark eepheısinde sonu
na kıaıda,. ~a. 'teşvik iç'uı 

Çö~il tanı.fmdan verilen iıntiynz
Jars. da.ir gizli bir anla1JD8. mevcut 
olciuğu eeuen tahmin edilm~ktey
di. Zafer el<le ~Idiği takdirde 
J:H.şeviklere ''8.liMD8lıı&nıe- bir mü
kô.fat.. 'V'BıdcdBiyard11. Filhakiıka 

Landramn Molotoftm bütün iste -
ciik1erim kal>uı1 ettiği an~ılmak. 
tadrr. Bu işe Bolşe'W'kllttin bütün 
'.Avrupa. noktasını: kontrolla.n al~ 
tma alacalkle.n :rnene.smr ifade e
der. 

.pilot'.a.rdıan End('f'500. ile enteresan 
Lıi'r konUŞ!l'.13. ya.pm:ışt.ıır. Endenon 
§oehrlmi?.deki h~sta:ha.nlerıden mri
ünde tedaviile hulumnaktadtr. Mu 
harrir, talihsiz .Amerikalı tayya.. 
reclyi, hasta.b.nne-ni.n.I•\ 'be.hc.esinde 
bir ankadaşiyle beraber görüşür. 
kert görcb.ilmıiştir. 

EndC'l'SOnı gayet ufak tefek ~a
p1lı, rorışm, mavi gözılü, giı~ş ya... 
nığr yüzlü, 26 yaşJaırında bir genç. 
trr. ('...özlerinde bir çocuk 83.f'iyeti 
buhuıımaıktadır. Sağ' eli yaralıdır. 
Muharrir, bu konuşmasını §öyle 
naklediyor: 
"- Elinizin ya.rMı ağır mı! 
Eline şöylo bir bakıyor ve do. 

dağını blikii~·or •. 
Yanmdzdaki arkadaş dayaaamı. 

10r: 
••- Cstfığmen fada mtttevuı 

doğrusu, diyor. sonmm ci& $b.e ya.. 
rasmı nasıl aldığını anlatsın.,, 

İkimizin l!'lran üzerine tayyare. 
eiden şu hİk!\ye~i dlnliyonız: 

u_ Tayyaremi:ıı Romanya üze
rinde on bin metre yükseklikte 
oçayol'do. Tayyarenin içinde pi. 
lot, pilot mıuwİJ1\ olan hen, rant, 
t<tlsircl ,.e tG~ular \'&?'Ilı. MeaziD. 
mir.e vardık. Birinci bombumzt 
atarken ~izde blr "Messeroh
midt 109,, belirdi ,.e ~at.eş aç. 
tı. Derhal mulaı.bele ettik. Bir 
yandan ateş ediyor, bir ,.adan da 
bomba~ abyordak. B11' an. 

Ruzvelt - Çörçil mUIAkatı ıık ba.'1'0• arkaya ~virdim kı ne 
ı;öreyim ! Birinci top:uıımı oksije-n 
maskesi y\izünde-n dtismüş: :r:a\.-a11ı 

bitkin bir halde yerde yatıyor. On 
bin mdtre bir irtifada havasız kal. 
manm ne demek oldn~u bilmem 
tasa\.'\'UJ' edebilir nıbılniz? Hemen 
kendi maskemi çıluu'<lun ,·e arka.
adşnnm yüzüne g~irdım. Ben b'1. 
nunla meşgul rı.:en pe~imizdeki düs 
man tayyaresi bizim altımıza geç. 
miş olooa.k ki: ansmn tayyarenin 
altmdan giren hir kurşun &\'U<'U -

mun ic;inden giıi!t üzerln,len ~ık
h; eeketfmin yaka~rnı deHp fay. 
yarenin tav9nmulan vızıldıyamk 
~it.ti. G.erek elimin yaraın, gerek 
ha\•a.sızlık bende de tesailnl göt:. 
termiye başlamıştı. Yüzüm kor. 
konç bir "ekil almı~ ola<':ık ki; bir 
orahk pilotun kendi maskesini ~ı. 
kanp bana. taktığını hisscttim. 

(Baş tara.fı 1 nclde) 
Bu ara.da 8ilih ~ri.nin sta.r

dardize edilmesi en büyük eıkono
.nl!iyi temin etmiş bulunmaktadır. 
İngiltere :ıv tayyareleri, Amerika. 
da bomba tayyareleri yapma.ğa bü 
yük bir enemmi~ıoet vermektedir. 
Müttefi1clerin tayyare istihsali 
Rusya naz:ırı dikkate almmadnn, 
Japonıya dahil olmak üzere nrih
ver tayyare istihsalini gec:m.işt:r. 
Diğer taraftan :nüttefikl~r ge

mi kayrpla.rmı telafi edecek var.. 
yette 11:1ı.t1ııım:nıılktadırlar. Ve Ame
rikan lıaJı'ı :iıst.ını~tmm 1943 se
nc$.ndc en vüıksek derecevi bula. 
cağr ilave edilmeoktedir • · 

Yarın alqama kadar 

Mahalle 
birliklerine 

girmeyenler 
Ekmek llaraesı 
alamıyacaklar 

••Bereket. bütün bombalanmrzı 
atmıştık. Hmıen geriye döndük 
,.e bir müddet "Klnra da tehlike 
mmt31Msmdan çıkmış olduğumuz 
için irtJfanmıı :ızaltabild~. Ark>ı.. 
daşludan biri dP ba<>ağında.n ya. 
ra)annuştı. Tn.yya~nin hi~bir ye. 
rlne mühim bir zsrar olmsmlf'fl. 
Fakat aks! gibi bo711fan bir iki ye. 
ri a~rken tnrnir otmenin imkanı 

Devlet tarafından yapılan her nevi yoktu. Ve işin daha kötü tarafı bu 
tevzia.tta.n i.stltade edebilmek için tamirleri yapmadrkNJ da çok U7J\

herıkesin, kendi aemUndekl halk da. la oçmamrz mamkiin tleiildl. Nl
tama birliğine gtrm.eat. bir karama· tekim bir a1'8hlt :ırtık önlimilze 
meye fstl'Daden meoburl tutulmU§tur. ilk çdm<'.8.k meyfl:ına inmek mecbo 

Birli#e girmek için evlere d&ğıtı. rlyetinde oldoii;umu1n hl<1~ettlk. 
tan beymmanıeleri doldurmak !Azım. Tabiııtiyle iner inme7. doe nezaret 
dır. Beyannameler evlel'e dağıtııalı alt 1 d k ma ıt•m ı .,, 
lıki ha;ftaya yakın za.ma.n geçtiği hal. İşte bir a.ııkad~sm ha~ atım k~n-
de birçok kimselerin henüz beyanna. di hayatı pEthasnın kurtnrmrya ç<>
meleri doldurmadığı görUlmll§, bir • itı;niten yaralt'.nruı Amerlk'lh ta~·· 
life girmek müddeti ~ temmuz per _ yn.reıctnin h ·11rq,y~l.. 
pmbe akşa.ınına (bu akşama) kadar "- Tayyareeiliite p;irm~len c\ 
ur.atılmıştır. VilA.yet, muhtemel her yel nf' iş yapıyordunuz'!,, 
nevi iUrazları önlemek. ma.ksadile bu ''- Okmnn.kta okluğum Kali -
ak§am blt.ecek olan mllhletl ya.rm ak fomlya tinh'ersite!lini bitirince •d. 
p.ma ıkadar uzatmıştır. Bu hususta vil tayyareclllte girmek niyetin -
bug11n aJA.kada.rlara tebllgat yapıla. deydim. Fakat' ben tlnh·e-Mtif'yi 
oaktır. Yarm &k§amdan itibaren dol. bitlrlnee harp ~ıktı. Me"><tepte ta. 
durulup verlleeek beyannameler ka. · nqtıinn ~r kızla. evlendik. Kamn 
lbu1 e<lllmlyeceltlnden kendl MIDtlD • Kalifonıiyada mu:ıJ11mllk ediyor. 
.ıekl birliğe gtrmemJ.ş oıanlar. evvel& Ben de orduya ,clrdlm .. l''mfli ar. 
ıekmek kartı tıevztatından, mUteaki - tık biraz da si :zbana havaili~ v.e. 
ltıen de diğet" tevzı~t.tazı iatifade ede.. rln. JJbyada no oluyor! Slvutopol 
aıiyecekUr. , daJUIJOr maf,. 

nı bılllmq, "N:s.sıl olsa, diyor, • 
bin 80DUD8. kadar bUJ"adayna.; Jla 
iyisi Türkçeyi öğrenmek,, V& ..... 

bir şiveyle öğrendiği kelimelı!ri 
ı;aym:cya başlıyor: 

"Yemek, yumurta, yok.; -, .._.. · 
vet; sigva. ıii.lı.,. 
"- Memleketinize ayak lıMUa 

ğmı. günd~beri herkesten glle:ı' 
Jiiz ,.e iyi mııomele gördüm. Doi· 
roıro Türkler rok nazik insaaJm. 
dır. Fa.k'hiirki_veye harp. zama. 
oı değil; fiUlh içinde beoi ballEa 
y.erde ''rlfe beklem1!'Aken gelllld 
İ!iterdlm.,. 

Bir zelzele hesabmdaki 
sürat ! 

- . 
(llaş tarafı ı nelde) 

blzlm Jhmal ve kusurumuz Dıl!ÖcaSI 

olmadığım karie antıı.tınıak r.&nı:retı 

'lardı. 

BugUn g<azeotelerden birinde naat· 
hane müdUrtl üstat Fatine a.tredllen 
bir cevap gördük. Bu ceva.pta. -:rın 
tıatıe.t ya.zmnzm ıkendi.sini gÖl4dnin • 
1QD11 86yledikten aoııra. şöyle cllJQr: 

MDllııa eaat onda bir pzetenelll ımu. 

llantri tıel&tonla pbııan bNll at'R.: O 

llll'Mla ben evimde bulıuıclaium k'ıln. 
telefonda mabatap olan memur, -.r. 
anıtı jçln eoraı. -• ~ tola~ 
rmı uat llOB.r& telefon f'dl1mıe8lml .&r 
lor. BlllHlll .ebebl de pıdıır: sa...s. 
raf aletintn cllya.graoio kAtıtları ••
gtiıı eabablan 8&&t 10 da ~. , 
JCbemmlyetll btr r.elzele ol......, 
bu ııaatten başka \'aldtlenle IWJıııN 

bakıla!D81t. Sonra, Aletten a.lmao <it. 
,-.gram kAtrdmm banyo eıJQ !, 
;ımrutuıması. dly&&Tamdakl felaıt Jılr4 
;kttmlerin ara.,tınıma..ı lçla de • • 

bir saat IAumdır. Banu l4h % a ,_y mubarrlr, kendl.rd,ne o ..... ee. 
;vaP vorllmımılş olmoıımdan slnklML 
,mlJ olacak ki bize kartı bu tarldyap 
IDIŞ ... 

O satırların muharriri kenııW:ne 

iBt.ediği anda cevap verileme1D4111111ne 
~ımlrlenebilecck .kadar bir r.eJmleı • 
nln nasıl tesbit edildiğinden ga.ftt de-

Pdl Gaflete dü~A'll yegl.ne DOk " 
ta, belki, 88ıllt ona geldlgi halde tıa. 
tadm itı!IA. •·vlnden çıkıp rasathaneye 
gelmemiıı} olduğunu dUşllnememMI • 
dlr!. 

Sonra mUra.caatlmlzin de Q:stada 

eksik nakledildiği anra.,ılıyor: ÇUrıktı 
dUn sabah rasathane lle telefonla. 'blr 
değil iki ~!a konu§tuk. Saat 9,olO 81. 

ralanndakl birinci mUralca.a.timlsde 
istenen malCımabn bir aaa.t aonra ve. 

rilebUeccğl. cevabmt aldık. tklnci 
defa saat ı 1,25 de telefon edil mi§, gc· 
ne bu mahlmatın ancak bir saat 80ll 

r& verileb'teceği söylenmi.,tir.! Gô 

rillilyor ki, üstadın ynptığı he.sa.b:-ı 

göre, saat 10 da alma.n diyagram kA. 
ğrtıarmm b:ınyoııu v.e fenni hUkUm. 
lcriıı araçtırılması saat 11 de bit • 
mek rn .•• -uııgcl;rken 11,2;;, de bile da. 
ha bir saat' istiyen b'.r iş hllUnde de. 
vam ediyorju, 

Sovyet büyük 
elçisi 

Bu ak~am mezunen 
memleketine -gidiyor 

Ankaradan verilen m&l~ ~
re, S~t bityUk elçial vınogndOf 
mezunen memleketlne gltmak 1tUl"e 

bu ak§e.m Ankaradaq Ja&Nat ... -
oelr.Ur. 



yan 111lak, 
G "" 111'6 , 

oıren ~oz •••• 

(B:ı.ştnıııfı Z ncide) 
İkinci ş:ıhit Salamonun çırağt 

Avramdı: 
- lUelihn., dedi, b:ı uı<lu. şapka 

olarak Selma ile blrlilüe d\ikkfina 
geldi. Çocuk clbt e i istediğini 
wyledi. Sonrn birdenbire dUkMu. 
dan kayboldular. 

Meliha A\'rama çok krzmıştı: 
- Oğlum insan insana. ben;r,c. 

mez mi, uik'kııtle yüzüme bak hlr 
defa bakayım. Bu şnpkah kadm 
ben miyim! Herkes "tanr.rfi.Jllc;o
rnnı fakat benıi"or db·or da. ı;en 

Tece.ssüsler: 

''Aslanlardan değil, 
korkak hayvanlarda 

korkunuz ! ,, 
- .Xl't ltızdın da ne oldu1 

- • ;>ı? 

-.. 

_ ~e~ i mi? .. Ne çalıul, unuttun ayol! lleylıcliaclnnın mrşlıur 
derdini: Hm: ;uzluğu. F snnhn kontrol edilmedl~in~ onilç, on dört 
1nşıu"J.ı kızl:ırın l.oltıık me)haneJerinde, sarlıo lnrın bacaklnrı 

ar~ıııdn k:ır.ımeliı s:ıtlıkl:ırını, hunun nhltık1 mahzurlarını... BU
iun Jıunlaı·ı > azun, "dıkk:ıt hızım 1., diye bağıran sen ı1eğll miydin? 

- J \Cl hen yazdım.Ey ne olmuş? 
- Ne oln<' ı'k ki ... Heybeli yine hımmzlukt:ın ~uııı)or, Ciyııllar, 

her <lük.l.anda yine h:ısk. bıışko. Esnaf 1utlurn !bildiğine satıyor. 
rızl:ır, me) h.ıneJ rdc ıılıs• erlşlerinde berdc,·om, snlyı:ılı njtıılı 

rlıo 1 ır d:ı, clıleşrevlerinin nrdını nrk:ısını kesmirorlnr. Poı.l:ı. 

lıancniıı kır ı ındn ca<ldccle, Kızılay tttımnın önün<le iki kız, gele• 
ııi geçeni unlcyıp: 

Hır (h.ı)nl) ol 11111<·11! 

- Bır tan .. nlmnz mısın ol:abe:rciğiml 
N<.'luırııniyle, şeker kutusunu jnsnnın gözüne sokuyorlar. Bauın 

;) ırısiıı 'i c h:ı)nsızlar da, hunl:ıra :karsı cok laubali hareke! edlYQr
Jnr. Din cycn olmııfü!ktan sonnı istediğin kadar yaz, kaç para erler. 

_ Iltzım vnzifomlz yazmıık, nıız:ırı rlildrnti çekmek. BlJ8iiıı 

olmazsıı )arın, yarın olmıızscı ölıiirgün yıızdıklarımızı okurlar. Sr 
simizi duyacak lbir kıılırk ı;:ıknr. Ad:ı Jıalkının ibuuuz.luktan ca~ır 
cayır yandığ1111, esnnfııı islediği fiyata ıu:ıl sattığım belediye, 
gene kızlıırın meyhanelerde, ikır gıızinolnrırıdo k:ıremcllı salarken 
sarhoşlıırın tnsallnlunn,uijr:ıdıklurıuı, bir lek şeker '.salmak için hu 
münasl'hctsizlik\ere müs:ımalı:ı'k!ır dnvrandı-klarını du alılük zahı. 
tası duyar, harekele geçer.Gazetecinin yazHesi bunları ynz.maJ.iır; 
alükndarl:ır, neşri)atımıza ikulıık vermi)orlıır diye, gurdü~ümiİi: 

luıtal:ırı, csna!m ccbcrotuuu, yurdun ahltkiyle ilgili şeyl~ri yın.• 

mıız, "ııdnm sende, lr.ınıı: .ne!" dersek, ibi:r.im ıdöroiincii kuvvet 0111-
şumuz nercdcJ,;ıılır? 

Y:tnız lıuradud>irtnokt:ıy~işarct elmek isterim: \" olsu;duğıı 
du)•dukl:m sonra, alfikıılıi.:'lllnkamın, işe canla ba l:ı sarılması !ii. 
zımdır. 'J'etKik: terıiş.:cnnrrakn!bc,~trol pek esaslı olmalıdır. Cirl• 
di 1'.ululmalı, arlrnsınıFb'rakmamaltdır. Bizde, m{\ııleııef, her sahada 
eksı1diğini lıissettiren şe ta:k.iı>; rhlir. 

hi usuller ve•kanunbr..;;diişiilJüp • .Jwyduğumuz muhakkaktır. Bu 
süzgötiiımcz .bir hnkilroUir.Fakat tatbik sahasına gelince iş değişi
yor. En lmll niyellerlef,girişti~imrz işlerin ıııt<nsını mutlaka f!Cvşe_ 
l!fOMIZ.. Hele şehir işkirimJc .•• 

Allıkalı mnknml:ırJbu kndar da kaydettiğimiz (lert ve şikAyce. 
lerl şö;>le lıir tetkik cUikten sonra arka ını !lınıkncak olurlarsa o 
zaman esna! yfrr.ümüzetgülüp :SO)l8unculuk1:ınna devam eder dıı• 
nırlar. Bu '\azıyele düşmemck:iiçinvt:ıkip CikriM önem vrrmcliyiz. 
Bnşl:ı.dıı'.;lımıztJşi ~mulı:ııldfuk ~armalıyız. Kulaklar.ulll1- şikfıycllcri 
duymalı, gözlerimiz <lcrtteritgörmelidir. -

ı:vıır.lce düşı1n bir şe~ba~~~ 
l"a baş(adıliın karı pnirau~1tfinrri'.et; 

lSO~evvel 
Ba .sene, mllhim bir icadın yıld~ liğini z.:ıptelmiş ve Nnpolyonun • nümüdür, ama onu kutlamayı, kim.. ordusunaıgalebe çalnnştı. 

sc 'hatırına &ctirmiyor: Şrnpnelin HanriLSrapııel, lı:ırp meydanları 

, ·~ " .. ' 
hemen dam::ayı yapı"-tmyorsun. 

A\'nım: 

- St:ı:dinlz, hen iyi tnnımn in
.anı! 

Bu mlln.~qadan Naime de isti. 
fadeye kalla.,ar:ık nyağa wJktr: 

- Ben, dedi, doğrusu bunlara 
aşırdmı, kaldım. Her.kes bir tlir

lü söylüyor. Hangi i do!!nı? 
Reis: 
- Peki öyl~ sen doi;;rrusunu 

&ciyle! 
- Söyliye ;im. Bir kere ben c;n

hılca mm. Oraya (hapicıhaııey.c) 

hiç "İnnedim. Sonra -.ot•akta Sel. 
ınayı teS!U}üfen gördüm. Elime 
bohçayı verdi. Rnşkn. bir ',!ey bil
miJ'ormn. 

Ftıl<nt bunıln.n sonra <llnlt!nen · 
di,aer ııahit1crlc ,,.e eldeki meYcut 
cI.elilk!rle is sübut mertebesine 'n. 
,J olmu,tu. ·eticcde mahkeme, 
Selmayı 10 ny 10 J.,riin, Naimeyi 
hırsızlık e5'-a.yı lcnçmn~c lst.emek. 
ten .,ı g\in h:tpse 4 lira parn ôe.7.a
"ına mnhkfım cttl Fakat Melih!\ 
hakkında knt'i bir delil '\'C saha -
det, olmnrlığmdan onnn hakkınrlıı. 
l)Cl'l\Ct karan Yerer.ek !!el"~st bc
raet. 
Aynı zamnndn derhftl te\•kifleri 

ne de Juı.rnr ,·erilen Nnime. l1ün. 
~ür Jılinı:iir ağlıyor, di~cr i1d :ır

kA<lası l<enıli<ıini tMelliy.e r,ahşı • 
yorlnrdı. Nihayet pnlis ~t:ldi ,.e 
iki kııclmı a.bp knpml tına inclirdi, 

Ntll T SA7J 

Satılık otomobiller 
Bir .spor knp:ılı Fort otomob!ll, 

tO model Nnsh takıl '\'e bir adet ye. 
nl (Doç tcnezzllh) otomobili sat.ılık. 1 
tır. Satış 27 hnztra.ı:ı cumıırtest gi.lnll 
saat H te ŞişhAne yoku~undıı Ban. 
kalnr garajında. yapılacaktır. 

ZA'Yl - 'Yeril Mallar U:ıpüµl sat,'lıf. 
tan o.ımqı olılu m '1212 No. 1.r to . 

tancı karnemi zayi ettim. Ycnislnl 
alacağımdan e ld.slnln hilkmU yok. 
tur. 

mırnıru Hoca Ali 
'IUhlr oğlu Seter ~nca.(10793) 

Haber 'in buln1acası 
icadı. Evet. Şrapnel, 150 sene ev .. nın jJerisinde büyük ııteşlcr ynkıl:ı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
'Vcl, Hami Şr:ıpnel isminde bir İn· rak, düşmanı rahatsız. etmek usulii_ 
gillz laro.fınd:ııı ic.'ldcdiJmlşti. Bu nü de bulmuştur. fiıı usul, N:ıpol· j 1 
mcrml,,dcrhul, 1ngiliz ordusu Jtnr:ı_ yon harplerinde, t:ıtlıik oluıımmı. 2 1 1 1 1 
fm<l:ın kn'hul olundu ve o Mmnn - bu •.sayede, gündüzleri, F'mnsız or. 3 
l:ırd:ı, lngifülcre. lbiiyük 

0 

lbir mu- dutarı dum;ın:ı boğularak rahatsız _I• i• 1 ı 
valfakıyet 1cmin etti; çilnkü N:ıpol_ edihnişlir. Geceleri de, hu aleşlerh 4 1 1 I• 
yonl:ı harbeden Ve1ington, lıu•yeni 

1 

ışığı, dilşmanın top mermilcrin 1, 5 1 1 1 1 
mermi 4nyesinrl<.', hnrl>ln mukaddc. snhle hedefler· ii7.erine çekmek gihi 6 
ralını tayin eden, Hav - Scnt tçirt_ bir gayeye hiz:ınet ettirilmiştir. 

1 
•--ı-1....,11---;l-+l-!--....o_·~---~-• 

8 ı, ', ı.ı 
9 I! 1 ---r--;--+-~ 

nnuzın aklına gelmiştir: dolara. vannaklndrr. ,\rslanbr ıle 
BtRÇOK zamanlar bir!;okla. 1 FHlcrin yHrniye k111.ançlan ~!">() 

- Ha.ynnlar döşümir mü~ kl\plaofar da ~ok mühim ücretlP.r 
1 e zaman z:uruın herkesin me- alıyorlar. Bunlar da yeti~tirllmek 

rak ettiği meselelerin biri. te """ kcndlierlnılen birer a'kti:ır 
Amerikanın hayw.na.t mötehas- l:ibi istif:ıde olunmaM:ıılır. Yf!\'

ı ı doktor Şennan Hom hir ömUr relye yüz dolar, yahut hafta~a 30 
siiren tetkiklerini n~retml~ti. dolar abbllmekt.f'(Jirler . .\ydar ~ün 
Uendl"i kısaca. bu uale: ıle 3;), 7,ebra.lnr ~iinıle :-o, clevelcr 

- Hayunlarm dü!löündü~ mu- 2!"ı dolar almnl•tndırlar . 
hakkak! - diye cevap yeriyor. Maymunlar, ·e~miyc 20 rlcn :n 

Ve dc,•am ediyol': <lolara "kadar ka?.anırlar. Kohu kus 
- H~Y' :ınlal' ynlnız taklit ile lon ela bu kadar l>ııra ı.rmmmnk

iktifa. etmez, hayvanlarm beyin- tadırl&r. Ya,·aı; ya' il§ -ılncmalar 
feri varılır l'e onb.r bu beyinlerj güverdn, kr.di ;.::ibi hayvanları <1& 
lmllanırlar. Şimpanze, di.i'lünen lm11anmağa ha lı~"R<'a""' ,.e bunlar 
hay' anln.nn en (in :ıfmda ırelir ela kendilerine göre iicrctler a.kl. 
,·o diğer ma~'lnunlar onu takip e- caklardır. . . 
ıl.er. Düc;ünme"fi kuvveti itiariyle 811 hn "\"lln ~ ıhlıdarı u,:ınde '\'ak. 
mavmunda.n sonm ~elen ha)"'\ıı.n tiyle ~n büyiik Ü<'rct temin eden 
fildir. ıne,.hıır polis kiipc~i (Rin Tin Ti!;~ 
~laymmılnr in~ nları taklit e. lı1i. nu ha '\'tin, en meşhur s:nc-

<lerler. ralmt onl:ınn ılii-.iinme'li rna :\'lhlr7.lan lrn<lar p'.lrn 1:.ıtı.an -
hur:ıhn i >:ıret t]C ':il<lir. l\fnynınlnr ın:thhyıh. 
keneli kafalariyle de harcl<et eder
ler. l\fn,"lllunlar, insnnlann konw,. 
iukl:ı n J;elime~ri anlnıruığa rn lr. 
trrlar ve onları öğrt'nİ"I r. 

Fillerin 7ek&,.ını her!tcc; bilir. r.u 
bü~'Ük hal"'\'lln, herhım~I bir jşi ~·ap 
mRğıı. ah"tınlnbilir. Tetie?<le fil, 
zcltiısmı <la l•ulb.n:ırnk bu ~ lerl h:ı 
"nrmni::n hnQlnr. Fitin Jrnfo·usı •la 
~ok lrn\"\;Ctlidir. Dfü•ır.:ınlanlaıı 
fazla clostl:ırı hatırlar. mr fil. sa
hlilıktan sonro snhiblni hntır..n. • 
maM a ı eYam e<ler. Sen ele-~· ~er.· 
tiği halde e ki s:ıhibini hntırlıynn 
ve ontı seven fillere ta-adıif e<li'
nı;ştlr. 

Falcnt ha\·,·anlann ekserisi ılc 
l•öyledir. "Bunfar fennlıklan sür'. 
ntle unuturlar \'e krndllerinc y:ı
pıJan hill~i r~ln''.- hatırlarlar. 

HAYVANJ,ARIX KAZ.\N<;I 

Hayvanlar zeki.la.rını gösterme. 
lcri '\'e kendilerine öğretilen -ıeY
Jcri haf17.nJannda. tutmal.nn saye. 
inde.. büyük kazanrlal' t:emht et~ 

m .. re lın lamı"lardrr. ~lncntalar 

tnınfmıfa,n lmllanılan hu"·ımlnr 
gnyet mühim iicrdler almaktadır. 
lar. Bir imp:ın:re )'e\ıni~·e yü1. do. 
far nhr. Dn ücret hazan gün,lo üç 
yür. dolam ,·:ı.rır. 

t~N ChSUR HA\'\' AN 

H:ı;p:ınlnnn e,>n re ur1! hang~i
dir~ 

Bu d: ,,n f;Ok m:ırDk edilen r•1 ı:
"f.'l(}lcrden biridir. Herke ars•a -
ıım en ('.~,ur oldu~u kana.atinde • 
ııir. F~tat bu kanaat pek yerinde 
ılcğilclir. Arslan '\Bh'li hay\'anlıı

nn c n mııhte~iitir, f"aka.t l•:ıp. 
lan, bilha ..... a Bin~ale ltaplam ha~·· 
'ımlnrın en c sunı<lur. 

Kayıl11ntar!a nro;;lanlar arasında 

'11kulmlan ınUcaclclel~r,1e ~a.iihl

yet ~kseriyetlc lrnp1 arıl1ırıladır. 

Pars t:ı. c;olı ccc;u~ 'e çok atıl
J?nn bir 11avı:an<lır. 

insanlnnn fili ~ok korlnnalan j. 
rnbedcn hnyvnn, bu cesur hayvan. 
lnr değilcllr. Dil:'id!I, l'n tehlikeli 
l•ayYanlıır, k~·ka\· hayvnnlnrdır. 
Bir hay' an ne kad:ır <'c«ur olursn 
nnn ins:ınP alı!Oötrrmak, onu ~:ılıı;. 

tırma:k o k:Wa.r 1'olRy 'c miimkün 
cılnr. :Bu ~ur h:ı.yHuılar, lrir arlı:. 
ma ftlm:ıt cttl!P.r mi onrınla. çok 
hi ı;~inl~l r. F'l'lllat korkak hay. 
ranlar, ch1ma. l1nln<lirlcr ,.~ hiı:bir 
\ nkit in•ana ttimat etmezler. 

TJ\Rtl iNS'\NLAP. Glnt 

- Jihnj sınyo ? Ne :istiyor-
fıUn csrntır.im ? .. P..enim aclrm "Ve
Ecliyo,, «br. E~ er ı-.çınakta. d a 
ı;ccildrlcrsc, ben, kcıulim inerim. 

Kn.ra ku, lxısmı lmldırdı. 

bana bir tek Jira. koy. Bir ünHik 
iıftn bu ka.dan yeter. t:ier nkttnın 
listü dönerken, bir mlkt.ar ka•ırsa, 
bu miktar De k:ı4ar o;ı; olurs:r. ol
fiUD, onunla. yine bir :fakiri SC'\in. 

direbilirsin.,, 

"tyen'in Oğlu1• 1 
ih<imall ~oktu. Bu ihtimal, btitun 
ıı~·csirıi ka•·ırdı ''e bJra.r. c\\ el 
kurtluğu tatlı Jı\ityn lnrı clai!ıttı. Hu 
fnn11:i,re iistlinlle, liü~üııcc"i derin. 
lcı;til ç", fahmlninin doğru o~ma. 

- Adınız Ponponlyo Vesellyo 
mu f Di~ c sordu. 

- Evet, dalm luıoası da Pipııo
dnr ! 

- S-17. ''Tityen11 in oğlu unuz 
rlcğa mj? 

- F.vet! !Ioc;;unuza gitmek i~in 
ne ynpabillrim ! 

rnra. krr., Pippoyn. mcrn'klı:ı. ılolu 
bir b:\l,ı<t fll"bttı .tı n <;onm, biraz 
:!CıiJ c do w nı <'ekildi. lffibrıiliı. sarılı 
kıirUk lıir lmtuyu ustaca ballrnnn 
ntb c ı.~-.. 

Deli"..anb, keseyJ evirip çe rtlik
ten, rıhtnna. d:. dönüp baktıktau 

~ c nihayet kutuda hnı:ka hitbir 

Yazan: 

ALFRE8 DO MUSSE 2 
ftef bulunnıauığmı :anlıu:lıktan soıı- dıııiannr :zfnnin<lcn gc~irdi, Srın
rn, kendi l•eıı<line: rn ik'nri derec~de J•nlnnltınnr ılü· 

- İtlr:tf etm,.k j:zım, ki de. ~undu. Fal.:ıt 1•e eyi bunlardan 
ıli; bıı fıl?fliye, biraz •: rip l•'r ~ey. lıan"İ§irıln göndcrdfğ:nı ne rurcflr. 
l'ııI'at pı-k mUımsebehiz bir ;ı;ama. hufne:-grnı J.~tircmly.e.rct: du;-ilu. 
un m'>tl!!.tlı. Vni!An na i. t da liir 8uru tath hul~ntar Jıunlu. Bir 
nıUkcmm"I. An ma, Adlryati6-in "i- kaç kere tnJımin cttll:fni andı. 
t :ne •·itmi5 bir adama: "A01an Yazıyı tanrm:ı~'S. c;:ıh~~ı:en yiıtt•ğı 
ılll,.~~t et, b vnlamko;;ın !,, flt'mck- t.nrpryorclu. 
1 rn n~ çrlmr~.. Eımn acaba bann • fdctupt:ırrnr h~p bö:vJe m!\jli"-
hant;l c;. ton ~önderdl ?.. kbl hnflerle yn7.ıı.n bir Polonynl! 

l'ippo, lcır:ı J nm, bir hizmetçi Pr?nqes \'nrtlı. :Rl"l'Sc:iya. i~inı ır fı:ı-
nlılu~mı lir tirmi"ti. Ho 'ittzr.ı <h, ıu:n.inn dıı b ;~·le bir ~e.Y hel;lene 
P.ri.:Ac do tl~r.ndan ziyade, btr hilinll. 
11'lmm:ı n:t bulumnaı ı alıh ifabn Cutiln bu tntlr hülyalar lçlnd.-:ı 
uaı il tlı. liesc, •mm."\ ile i5lcnmi<1 l'lr!'l!Zln hiç hor~ gitmiyen bir ih
lı:ıdi!tdcndi ,.e o kaıfar inoc bir (jmnli de Jı:ıtı:-l:ıdı. r.o, l'içclder 
7-C\ k~ ::vııpılnwıtr, !·j lmnnn ı;eliııi ınıı~mcfa rlo'a..,c:tıken, ~ ıln.nn. nn.<;
L~ü;ı;el lir pa:ı:ar m:ılı oh11aıhğr r ir mak gtfri bir !IOCY<ll. Bir zamantinn 
•:ı ~n. anıru dıyc;"i!n. heri lcf'nd~in" ;:-:ırlp bir tanda mu. 

111< önce, von .. d'ğin en gftıet ita- ftn~p eden. ":lfonnnhiynn~ina,. J. 

Çevtren: 

HAKKI SÜHA GEZGİN 
ı;lm]j k:ı.dmı h:ıırrl:ırn:ık ''Plfllıo., 
ıln fştc böyle bir hls uyan<lırnrı t ı. 

fnskel! btr lın lf'dn hu l•adırılJ. 
fü.ıçük bir mac .. rn gcçirnı(~ti. I'a. 
fınt ~zcl o!m:ı. m:l. raCınt>n, deli· 
ı.rnlr onu 110,·cmamJsH. J\Ionn hi. 
y:uısina j,,,c, tam f rest ne, bu tıiidi. 
eyi ciclcllye :ılmış, knhrnmanmıı-

7.R bttyllk bir ihtira lıı. ~arı Imış ,.e 
ııezaketten i~ret Jıir hareI.:ett.ı;: de 
rin btr ru ?< gönnck gafletine <liiJ
rniicıtii. 

Jler frrs:ıtt~ yal<:~ .. c;rnn. ~ :ıp151r, 
rlık m<"tıtuplnr ~azar, lm~ıfast ıl,. 
lan ;,anmnl:ırcJıı. <J:ı -ıit.emferfc t·nn 
~ıkardr. fcıte bu yii.alendir. fd lıi,. 
,:;ün o:mn f'\inde-n çıkarken. bir 
dııha ornya nyak atmama~ıı :ınıl 
i!;mi~ ,.c o 1.:ımanı'fnnheri de, s:;. 
7.ilndc dumrnstu. 

nu keseyi onun yapıp ~·oll:ıması 

t d:ı o k:ı.dnr a1d:ı ·aJun ~orünü
~ O"'clO. 

ı,tc bu ne 'c l:djk iclnde yat
nrağa karsr '\ererc!c, JlancurJ.annı 
1.ııpa,dr. }"ıı.kat U)'ll) omadı. Il;j,tiin 
ıntinasc:betı.i7. ihtimallere rn'•men 
o tallı hiilyall\n dıı bii-.bütiin fetln. 
<'fıemiyor, onları el:• L'll!-ı.iııı Jwcfııdıı 
na c;:>fmı:ı.ıd·:ın kendlnf afomıyortlu. 
h.t~ıılycrek, tru;;a\"vurların:ı ı'lcv1Un 
etti. JJ:ıznn k~~eyi unııtlllll~ \"e 
"Matna,. nın \"!lrlrğmı bile inkar 
t:~ mek ht'l·c fn~ cW ii3 orclıı . 

l'er<lcleri iirtmü~ 'c ~-:.taj;m clı. 
\ar tarafına sokularak a~clıntı•ı 

J,iirmem.~;e calısmı<ih. Birdenbire 
kor~ o!a.dan ntfadı 'c hiı.mc~i ini 
ı:rihr<lı. 

ilk clcmll'rcle aklına ı.ı;elmiyr.n 
bir ~y düşünmü:;ı, bir IY.ı ka ihti
nıall h:ıtırJnnıı<;h. ".tlonna. Riyan. 
!oıİya,, zr;t<riıı ıl ... ğilcll. Bir 1~k hiz
nı~t<:I j 'anlı. O '1a 7.encl ıleğil, 
ti man bir kmlı. ''rippo,, nun "Ve.
ııecHk,, de hiı; göm1edlği böyle meç 

( c;aı.cı.cıuu.lA olrllıCJ ... \ ,.,.~ 
~lık yaamdald tarlb ~--"" 
UY1'rım ~nderecıelı oımyo~., 
ttcart mahlyetı tıal:ı oınuyaa 
l!lnlan paraen nctl'olnnur.) 

Evlenme teklifleri: &e< 
• SO yagında., 70 lira mo~ll~ 

let memuru lblr bo.y, 20.25 ya ~ 
da. kız veya dul, ev 1ş1erindet1 e( 

yan, dolgun vUcuUu bir b&~ 
lenmek istemektedir. (Post ~~- _.,:,rl 
No. ıo. H. Aydıı _ İstanbul) adl""'
muracaat _ 13 

it cırıyanlar ~ 
• Mektep tatili müddeUnoe ~ 

mak Uz.ere P inci suıı!ta bUlU%1aJ" ııe
gonç herhugi bir i~te mua.~ rf 
retle çatı~ak ıstcmekt.edir. ıst!J_ 
terin (Sa.mi) remzine mr.ra.ea& 

Aldırınız: _, • 
Aptıda remf%Jert )uıb "

lroyuenlarmmmı u..m)arm!\ ~· 
mektuplan ldarebl4JC''"'ıden ( ıt1* 
ln.n hariç) ber~.aı aabab~ ~~ 
kadar .e saat J."l dOI ~ aJdJJ ... 

lan. nıjf 
(B.LN..C.) (B.T. Yalnız), (Jl j:J 

(H. 'if50) (F. K.)J (Ş. O, 'f 
(i tfi) (Sevgi) (Candan), (Ş~f.. 
( Mehtap) {H. Önsal) c?J Al\. 

crıv 
(Ş.F.) (N.N.) (B.T. •3) d 
(HüsnU 13) (GUn •O) {Ycıdcl: GJ 
el) (E.L.) ·(Tekcan) (R.H. l) tı:: t 
(T.H.R.Z.) ıE. Ural) (A.ld.J ~ 
lS.28.S) (E.0) (.~. Nur ZSll) ( sJ: 
(B.V) (H.B. SS) (Yardan) (42. (f 
(T.A.S.) E.N.S.) (S.T. YatnJt;) ı 
(GUleryUzı (Candan} (B.'l'· ıt 
(V. Ö) (Nuran) (A.'l'.A.) U~ 
(23.D.) (ScYln:.) (Adliyeci) (?J 
(B.B.G.) (Şt>n) (18 Tcmi:ı: ınıl 

-----~ 
[~~=~-~ç~ 

suıtı 
• Yerli mallar pazarlarının at.ı 

banlttan alınıırak bUtün tcştdl t1 
dağrtma ofüıine bağlanması l<~ 
rette kararlqtırılmt§lır. 1'& tte< 

J<•ır· ofisin dajl'ltma kollan oıaca • ı<tfd 
ziat ofisinin lm.drosu 1600 )d: 
Yerli malıar paz:ırları, 700 

1
, 

kadTosun'l olduku ~bl muha!B~1'~ 
rck•mUlh&k b!r v :dlde çalı§fl. r'-

* F..e!d adliye dolttoru Ul1 ~, 
prO• 

trp Vd hukuk 1akllltelerl ııll .. tı• 
Hikmet, mebus seçilen pro!C b~ • 
rullah Dikerden bo~la.n tı ti 
mUşahedehnncıl mUdUrlUğÜ1111 

oıunmuşt.ur. t1' 
• Otomobillere te\oz.I cdilıı' .,~ti 

re ticaret \'eklleti vll!yot 
219 lA.sUk vermiştir. ~ 

/ Su1tanhamnmmda.kl Brod fl ,t 
mağazası ıucvcut tO top Jtutıı11 ';,,.f_ 
mıık, lıtemcdllt ve ıraUlnlt.1 tıır' • 
mallara alt 40 topluk bir fa ,..ı 
raz (!ttfti •için •atıştan i~~ 
çi~t'i zabı:t. tutulmu§tur. 
sahibtfedltyeye verHoeektl.r. ~ 

* A"ıık:&rad&n blldirUdiğlntı 1' 
f~'tmaııyaya cıcıecek mıı.tbuat.1;.l' 
ne altıdavetıyelcr h:ıncıyc ~ e yl 
mtzc1~lm~tır. HeyeUn 10 ~ ıct> 
dar hareket edeceği anla.fllrXl

11 

dır. 

lıcl haberciyi, o, ner«Jeıı 
lirdiT .• 

Del"'" llh: ~ 
- Seni:n siyah yiir. n \"C o~ı 

bo:nYnn Afrika ~ roeşt \"nf 0 tP 
Diye hnylmdı ve ıırtık btll ;fi' 

i;ı! dny:ıru:.mıyanılt1 hemen d~,r
Jtrini ist i n• mmdol nü ~ 
r.:ıcJe.rını emretti. 

-2- ~. 
Niy«l Fnsk&ligonnn karı~;ı ,.]tlı 

rn .. Dorot.e" y1 z.iyn.r0 t et~ {• 
Ba lmDın, hr.m llerıem;, 3~~ 
vct , .• zGllBsiyle hüt.fin ~ t t' 
Oüa:Uıuriyeemin en 9(1-k lıtitrtt~ 0~ 
<iilcn ''amğı"ıtcm de ••pjpı>O,, t"" 
nfil1. ıuıım~iyıli. Stnyıı,,. tpO' 

rırlc, VV'edi!ln bı1tün kj!$f ~ 
hi ini t • tiçia, deliluınlf, -, 
düştlijU ~ da mı1111 ~-
mff".., ~~ IJ6'' 
y<Jl'd (VeNmı 

,llf{• 
(x) ''Ti ~ .. in 1taıynnod% dil 

bzyano,. J.1.m;p~ "TiSi)"ctl' 
Fa.b:t l~ ctL:ı:ımyat l:.ıt.-ı~, 
z.'l vnnnaı.yn. C2Qar bu Isım dt' 
:ren, diye ~r. Blz de 
ğ1'Ur.nım: lbmı görrncdit-t. 
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l~s' e R<eplUID~e o u~~n ve enço a~ı: 
Z 11 b k lan kıtabın muharrırı 
ır ı arına as ın D E F 0 E 

lngilizlerin en zyi iki zırhlıları 
çelik ağın farkında değillerdi 

r ayyarelerimiz bomba ve torpil ile okadar yoklu idi~i 
küçük bir ağırhk daha ;tave edilse yerlerinden 

Robinson 
qaşından 

Kruzenin muharriri kırk 
sonra ismıni değıştırdl 

kımılda yam ıyacaklarôı 
• 2. Te,rcUme eden: M. Rasim Ozgen 

l labilir! Dü.şınaııa ka.t.'i bir <Jarbe ı tırabilmiye. lnlk1n lnılaııaauya-
lndirebltmek kin, Jıayatunw fe. cak. 

t liilytik zırhlıJar, ~ollnrmn de. da etmekte ne knclar hÜJ'Ük bir Sabahın 3 nü 40 dakika geçtiği 

Bütün medeni dilnyoda, büyük 
küçük harice.sin seve seve okuduğu 
en güzel hlU:yelerden biri "RobeJı .. 
son Knızc" ~lr. lngillzler, güniindc 
bn hiliyeyi yazan büyük muharriri 
anarlar. "Robeıuon !Kruıe" yi ya• 
zan Daniycl Dcfoe yalnız büytllı: 
Mkllyeci de#il. :bir('Oik es.erlerin 
aıuharriridlr ve kendisi İngiliı ga· 
zctccltiğinln babası sayılır. 

URRAl\1.1 TJIR TERClillEl
0 l TiM. 

):: Cdlı·orlardı. Ünde, rç de tro. baJıtıyarhk <lurn.eağ11t! zaman, ikintl tahteıı.uirimlzde• 
l'\ir&J.3 ordu. Onlan, harbin ilk lln.ddlnden fazla yüldü tayyare- lıaoor geldi. Gi'miler, buhmmu,tu. D:ınivel Defoc her vadine yazı 

~etinde, ".·-·'it.-1 bir tor-nllı·n hu~ feri, uçma pistinden \iikseltınek Buluudokl:ın yer, onlann, ;..e~- . rr ,_ J b·r m·• .'it ·' 1.>U •• ·ı· · e :r:ı:ınuş ,.e rnuva na. o muş ı u 
". ~tirdi~ ful .. fan, 11:r ıazıru. kolay değildir. Tttyyarelerinıiz ise, den i<Jüfadc ederek, geriye d(ıa.. h:ırrirdir. Onun )·alnrı c erlerinin 
\fi &y~ ::\ it ~ İ tnınir'rrlc te. bomba \'C t.orpille O kadar dolu, mediklerini gösteriyordu. Onlar, isimleri ~aylalar doldurur. 
Dııı. ~en 34 biu tonilfıtolal• Re~ Jd ona kü~ük bir ağırlık <lnlıa ila- Malezya.om ~I saf.ili boyunca tr.60 senesinin sonbaharmd:ı doft. 
~l kfı, c<li)orı:1u. '\rl,:ı.drı da. \C edilse, Yerinden lmru:ldryamıya.. yoll:ı.nna devam etıril~lerdi. Şimdi. ılıığu ~öylenm Dcfoe-, 25 nisan 1731 
~ıı :.~ya lnı;Hı7. filosu 1-aslro- cak halde. ~Unat aoktaknndan SOO mil o- sen<~inde 6kniişUl. 
~· ,'.1anmın .\mir:ıl "'emi i Prcn'> BİT., dıı.ba. luuıf>'1'1rın üzerinde Ti"· m""' Jiwmtan tııtıklannd& bolu. 
" ı "' 1 -a e- ' -, Dcfoe'nin hayatt biT("<lk mfıhim 

h lts bulu 03 ordu • mıya ""'"'91:ı.dcğnnı7. andan ltlbıaren 11uyorJardr • "et• • __ ,_1;.., \"akalar1a doludur. 
d_

1 
... ,;ti ;m Mının zabitleri anı<.m · ,.:anuuı&a lmnştık, Hın-a hrtma- Ktar.ı:uıdannnu:, bu vaziyete gö. 

..._ "' 1 ı.onrlrnnın resmi ga7.etesi 1 i02 \.... \Jtı'\ı•nnı en bliytilc üo:ı:ınına - ' \•c sentn.da, kara balu.tlar ıkoşu. re, düşman ıteri dön~ \r bii.tün 
·""... uyord O kl ı • ı Si senesı0nde onun hakkında şu tehlifli ~··" n UJI "t hr r.t~n mn un,, U. kadar yükse ere en, sUr atiy e yürüse-, ngapura. ye. 
,!~~ tn; f:ısıııa. I , bulunan düşman gemllerini n:ısıl ~rebllc. ti~mi3 Ct'eğini h"5~p cltl; t'iirikU. ncşrelrniş\l: "'Danly~l Defoe miitc-
~bir lUır. t ha\3 .. "il \anlı • C(!i.,ri.z? Ah, ay, bir göriins,_ t,1mi- ooun bunu yapa.bilme!l 1\!IR, 16 •· t:a~imne ve kilslılbane bir eser 

\ı_ ,.~r!, l:uv'\oetli mııkineleri, zl ne hadar ~-olayla t.mr. Halat atlik bir z:ı.ma!la ihtiyMJ va.nlı.. yazmıştır. Kendisi orta boylu, kırk 

Def0c hapishanede yattığı unıan. 
lorda da yazı yazıyor \'C mahpus 
olduğu halde bir mecmuanın yazı 

işler.ini deruhte etnı•ş lıtılunuyor

du. EvveJA haftndıı bir çrkm.nğn baş_ 
lıyan rneornua, tlnhn sonra hartncla 
iki defa intişara başlamıştı. Mec .. 
muanın :.ekiz cildi, bugün lngilte. 
re mfızesinin en kıymetli kilııpları 
,rasındadır. 

Defoe'nin yazdığı ıeserler 250 > i 
geoer. Fakat bütün bu eserler icin .. 
de ona en büyük şöhreti temin e. 
den, onu 17J9 d::mJıcrl bütün dün• 
yn cocuklnrına tanıtan, sevindiren 
eser "Robcnson Knızc" dir. Dün. 
yada bu Jdtapto.n fada .satan bir C"" 

ser bulunmadı~ı söylenmektedir. 
l>efoe, devrinin hemen .bütiln i .. 

fanınn vakıf olan adamlnrdan bi. 
riydi. nu mevki ve sıfata ll'ıyık or 
du~nu isbnt tden eserlerinden bi• 
rI de "vebn lıa1ikında raor.r,, dur • 
"Veba h:ıka>ındn rapor" 1722 de 
yazılmış oldunu halde Jıugün bile 
\ıir ~aheser soyılm~tadır. 

~ "°'1'" arasımla, ileri fırlatı~or. perdesi o kadar kaım ki a)'dıın Olacnk ~ey dei,rildi. Amma, biz, yaşınıln, t>smer, knrn kaşlı, boyalı 
~ti \':ııırctcı i b rnıch bulu~ıın lıir iz hile yok. ' (lllUn ha amla., 'l'.f'riye döadüğüa.ii saçlı, kıvrık burunlu, keskin ~en~li Oefoc'nin hnyntı lıcp tolihsizliklc 
'4ı;l ~l'lflı.:r, clıerindel.i g<'Ce ılur. . Tnl-tclbahlrin bi1dlrdtJ1-l yere l•nbul etRek, Sin~apar himaye mm bir adamdır llıı adamın nercrlc secmi~Hr. Kendlst dnbll genç yaşın. 
~'-l'iJ le kıımnh~ı nnı:;tırıyorJar. gıdebUınemiz ~hl. tam bir saat takaı;;ın:ı. gir<'b'lmes!, öğle<len e\"· hulıınduliıınu. ihbar edecek, tevkifi. dıı iken bir maceraya atılmış ve 
~Y &ôrcnıi)orl:rrd-:. Deni7 , bom ur.mamız lfı.zJm. Uçuyoruz ,.c alı;a. vel iın!,finsmlL ne delalet ed~ek l"imse)•f', em lir~ı ha yiiY.den büttln ervelini kaybet-
~~: . byoruz; fakat hiçbir gemi göremJ. lı:-tc, filo, yine oradaydı. \"e bin- mfikfıf:ıt vcrntt.ektir . ., miş, horçl:ınınıştı. Borcu 12,000 li" 
)~~ kl\'ıkmılar sn~ nikcl1i 3onız. de btr gelen fn'53t kaçmamıştır. Bu ilAnm ~eh\ Defoc'nin kilise royn vnrmıştı. Fnbt o bt\tOn bu 
~~.Salonunda, Aminılin etr.ıfr: DlişmR.nın 'bir ::;eyden ~iiplıesl :ılcy1ıları olmasıydı. Kc.ndlsi hu borcunu öd di. Hu lıfidise on11n 
~~tnL<; (}lan rı:ıbiU~ ~tta. l\IUYAFFAKIYET SIRASI yoktu. Buruk topl'111'ftl1l '\'C ka.lm ~iizden birknc kere muhakeme c.. Robenson Knıze'den ne kadar para 
IM.-:'tlin bin bcs )ÜZ Jd~ilik muret- v.ırhmm )."ll(]reUne ~vemnekle alimi~ vıe baj)se girmişti. kazandığını anlatmııldtıdır. Blrçolı: 
,-~tıı hicbiri, bacaların ve ~ı~! Bombru'(lanan tayyareleri. geri- lmpnnıı tutu1mu~hı. J~ndra resmt gnzetesinin neşret. ıılAkadarlar 'Defoc lıugün hayatta 

ziyade teskin ctmeği .istihdaf eden 
yegllne muharrir o idf. Daşl ııl rı 

halkın taassubunu takvh c etmek 
isledikleri halde, Defoe ta suLıı 
baleye, taassubun alcşlcrini ' ı, .. 
tırmağn cnlışırdı. 

Düllin bunlar bugün ga:ı:ct cılı1oı ı 
snJ;lam mel'kiırelcri orasındadır. lıı. 
gi)tere ondan C\'\'el bu Tndidc ç .. 
lı~an ve gazetecilikten lm \ad.de 
istifade eden bir kimse cılnırnmışlı. 

Bundan dolayı bütün Jnui ıcrcnin 
en büyük gazetıeci.o;I .snyılın:ıkl:ıdır. 

Bugün hile onun İngillcr.. nıuzcsiı·• 
de mahfuz olan sekiz <'1111 k mecmu .. 

ı, her )'eni f!Dtl' ttt ı tarafından 
zevkle ~elobbü e<lilmcktcdir. 

Defoqe'nfn lhurndak i biitiin \<ıı.ı. 
lnrı her meseJr• ı clcrirtdcn derine 
tahkik ettiğini, oudım sonra ~ .ız ı• 

ğını göstermekıe,ıır. O zorııunki ' • 
snitin ncik.snnmn 'c maııpu bu. 
lonnıasım ro~cn bıı ynzılı>rı ~ar.. 

mnsı, hakkında du;ruJnn hiirmetf 
kat knt artırmaktadır. 

Bütün dünya milletlerine ınensup 
genç, ihtiyar, okur )-azar berkesi1l 
sevdiği ve hürmet duyd~u De:foc 
ölümünden iki yüz bu !kadar sene 
gcçtığl ha1de bugün henüz g nçlir, 
Belki dnha cok nzun bir zaman d 
ibHynrlamıyncattır. 

Doktor Beneş 
58 yaşında 

~~ Urerine bir ~tlı ag ye <löniiyorbr. Fırtnı.ah denf.z1n Tahtelhahhin yeni b[r raponı ti~i bu ilan uzerlne Defoc bir kere olaytlı yalnız bu c<>crlndcn mil)'On. 
~tı itin! hissetmiyordu. Bu top· üzerinde, ölüm hamolelerini, ~u daha: T:ı.ldbe, sür'ati kiıfi gelme.. dnhn yaknlannrnk ıincirlerle bağlan· Jnr c.ıkarırdı,. dcmel'"te müttefiktir Gurbetin acılannı çeke çek , 
~,"la ~~rinde, hizmet~ler, kah,-~ bo5U11a ~dilip d1ll'Clolar. Düşman, eliği idn, gemJ\erl t:ekrar güirdeo mış ,.c zindana atılmı,ıı. Halk hii. lW'Plcrin en kot:kuncu ile ')'ı1olan 
~-, ~.?~ibtatke-n, Amtnı.t, \'.lcıkı· ~özden k:ıttı. Acaba, yanm ~r"" ka~ı • :Bu, ta.rtıin ım.Jüınmı b1r 'kilmcUn 1nl lıl\relcetinl ta.sTJp ede'" lerDctoo'nin asıl ndı sadece "Fo"' lmanlıfın ıstırabını içine ln<lire 
"llll~·uı~ı h:-.rL itinde. b\ittin nlli· mı yaptı? 'Yom fôUphe!endi mi? ı;ey değiJ. nam üssfinde bulonan ceğinl' krntlisinin lı:ı11~cdi1diAı w. idi l<cıİdisi kırk iki J'8şına scldliU sindire eski Çekoslovak)-a cümhur_ 
"it~ nı ızh:ır cdrrken, bu n!r ~tı· llclld do, dinleme iletleri, tahteJ.. deniz tayya~IPri, dertıal ha\u.la.. rin etrafındn toplanarnk hü~nk bir ~ıu"nan nıhnı Defoc şekline sokmu~· reisi doktor Beneş 28 mayıs 1042 "" 
~d·g~tilı.--çe, lu-.ı30I"(lu. O~ie b.'thiritnf%in mevcudiyetini keşfet. nırsa, bunl:ır gemilerin ... ım<likl h:ılka teşlkU etmişler, Def~'nin tur. Bunun sebebi l>ugOn bile nn. 58 yaşına @irdi. 
~ ~fiın:ın filo • artık, ondan ko. ti ~. lı4itün filo, ikaraalık bMar yerine giclllll'lefe bclar nıo, en ~~ sıhhn\hıc içmişler Te onun mııhpu" lnş-ılmnmış bulunu3·or. Çekoslovak fsHklfilinin öz babası 
.\ınolay sıyrıbmtıncaktı. ~ 701 mu deif~til'di! altınwıJ mn yol nla.bilir<li n gün n- Olduğu ~'ere çlçelder attnış\nrdı. sayılan Mllf.arik büyü\'. Cekoslonk 

'' s lraı, içind do~ tırii bir Iıis- Amirlerimiz, tah~inlere glrls'· ~ardığı z:ıman, ontar, lmlut\l\biUr. Defoe'nln bu surnfü hn:pi~ yatmn.. JNGIUZ GAZET.RCIUmlNT.V edibi Ka.p~ye !bir gün Beneşten. 
"ttı.ı·~lıiylc, ~rden\ıre bll' emir yorlanlı. N" can sil.an ~l'y: Ge· lerdl ~• onu adeti\ har:ıp etmişti. foddi balısederken şö:rle demişti: PBu :ı. 
~ ~ fil'cy[t yanm tark ettirdi- nı11er. Sing:ıpar limanına diin.er- Sabolun 8, 15 inde, iri tay,ya. birçok zararlara u~radı'klnn başka BABASI dam olmasaydı biz ihtilülimid "Ya. 
~t n bite, onu tehlil:c:l~n kur. Ic.rse. onlan, bir 4Jaha, bombftrdr. reler, tekrar ltanlandılar. na de- sıhhati de mlınerlor olma~u. ıBun.l ratamazdk. Beneş Te Mazarik geçen 
ı~ı tı ır..... D r h 1~ t ...... Dcfoc'nin n:ızcteciliı;e hizmc\leri hi 1 · iki • d 'll < • man tftyyal'elerimlzin taarnız me.. ·fa, ht.rekettcll ldr n(!lice beklene- :rn.5 .... ı-n ~ oc :\P ~ıanec en çl!J\,.r "' b hor n ele e vcrmış · sıması ır. 

~""İlizlcrin, en ;yj İki zırb'tıstm f>:ıfcsinc lmd:ı.r, tıckrar ç;etlmıiye hilircli. çıkınnz kilise aclamlnrlyle olay el_ ~ hüyliktfır. R~disf razıl:ınnı Beneş o ım'kıt 35 yaşında idi. 
bu ağı, tngirz Ceıtıllerinln -:are b!llananıtyaddc. lferhul~e, Rnradl\, be h&rekete iştirak e- mekte ve onları kendisine düşman sndr ''e temiz yor.ar, ,.e her şeyden ~imdi 58 yaşındadır. O vakıt Pan· 

~"" 'C\tdJyeti 'C ''Uİyetin~, Jnpon }'eaıi JlllJ'bur basklnmm mJ11'1yetl. (]~n bir deniz tayyarc<'iSİOfn fıa. yapmokfn dcvnm etmişti. Jliçhir C .. fn:dıı ~Hdtkfortntn clO ru olmasına C SığımDJŞ bir mülteci idi, \C 

\ ~3 fı:: t" ' .. l'dıkleri aıı- ni bütün tafsilatlyle üğrene.:ne • tırasm1 t.ak1p edelim: z1yrt veyA işkence onu hu Şl'klldc dildcnt ederdi. Devrinin b\itOn ga- memleketinin kurtuluş harCkc1ini 
~tı~ha, · • ın 1 ·•.c lbahlrlcri 1 nJ ferdir. Ö~'Teftlrlerse onlan b:t!l (De\'31111 \"ar) lı reketlcn elılrnynmıyorclu. zetccllerl içinde el'kl\n te}ıeyyllçtcn J>nristcn hazırlıyordu. 1942 de de 
"lllRlcı • - ' 

111 -------------------------------------------- \·:ıdycl değişmemiştir. 
~l ~İliz z. bit _ ..:. ı..-aNneleriııc cc 

<il•·• bl • 1--------------. Bcn"s Çeıkoslovtıkyanın 2(1 sene l;.;'"' .. eri ve c~·:ırın r ,;1-;ım nr. .,.,. 
ı..~l ~ ] :r1 süren istikliıl tarihinde bu m00t. 
~ fıl'J, gen!s gihC::Le e ndnn. İri 3•ıığnıor damlatan, karanlık nant.k ınuuuıın batınd3 tıalııııtmı Jckctin ılış .si)ııscUnl idare etti. ~('" 
~"-k, "..,. ...... ı.r· i-« yaptıkları ıı t ha -ı -"'l o ıarcıı '!>"''"' c... 1'" •• ,_ ca.nıları dıivtlyor u. nu, bir cıda tıa,. tı yyu oau Y !'. • koslovakl n müstakilken Ben yer. 
ı.:l • -Ot .. d"' en cl;:m usıcrdc ...n..ı......,. N-.. J .. - ,....,., o~" blrd-b're ....lı.z.. "'...__ '" "" t ladıkt.an onrn b~ -·.....,, hıltmla.rcıı auC ,_ ;ru P ....... "u '' •" rüıünde!d harici:rt: nazırlıklar.ıuuı 

~-.a bı·-o~ .. o!':lbarc'111Bn a ·- ır.. .k ı ı ~ 
"!>< •• ı; Sllriln P!ilCD VI' liOt>u tan donan 9t1..:. eri p&r ıy&raK: k• • ) 0 Jl ne "-fT ~.Q-..ın ~ı;tU• f.ilolan 
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11.. rocnııs ctmls, ,. .. ., en es -ısıyc ı. en....,. ıu ,. ~·u ~ 
an tlyeıı, nilınyet onn a.'lıarp t.ama.ml:>le - Blllyor ırusun, aruıc, dedi. Eğer dar ve Maznrik gibi kendi kentli. 

L' blr ,,...__,.tlc hrıırlantyor- ı •·-"'-
~Qı. e.-.••'- kayt kalıncaya _....r devam edM hava yann ela :böjle olarsa b6D. ~ ~iu1 yetiştirmiştir. Bene. ilk def 

:rrıyıı yiığtnnrlarmı'la.n biriydi. So· balı treniyle ıehre glı~t·rlm! mç oL 1908 de ikcndlndcn bahscttird 
~F tDktn \'O havada. ke!kin, n&11ı09 bir y l lı l mama sıltllatlnl öğrenir, yüzUnn ba- Bir mitingde Avnslun•n ve Çeko • 

•'<Jt \I~ OÖRtl" • .:UE?'t t'ZERJ;; ru ...... _t h._ _ __.,,.,.0 ......... •-• .._ .. Kva. g"' r u ava ar t l t ı r d hl •u.,., ~., ruu "'• ..._.. a m u lmr, ~yını ~ r r m. I0\~"8 m elesi ctra ın a r tc.-· 
ll· eının knyn~nası \."e kansı, her ikisi • Bu Jca4ıır b1l it vl' tnthlkl kolay bir >kudu. Dinlcl enler nmsınd:ı Maz:ı_ 

~t lt .Japon deniz tn l'}nreei"1 an· de hırka gtyml~, 11:ılİ:ı.ra sarJlmqta.r, fikrin ııtmdlye kadar &kıllaruıa gel. rik de '\''ttl'Clı. Te:ı okunurt:cn siılf'" 
t~": yımıek 04a8ıncla, ma~nm ya.nııtıla o.. Ya.ıan: A. ÇEHOV medlf;lne her lklııt de ~yıı ~- rek Yanındaki nrl;:ndıı.şının kula ı. 

~lltnand!Lnnnız. bizi silah ba~ın1l tnruyorltıl't'h. 1htıyar Jaıdııüıı yüztm. Ru9Çculan çeoiren: SERVET LVNEL tadılar. na e~Idf: "Tcı ook güzel, dl. f .. 
'ılı} ta.rnn.n, Jı)çbirimlz. tıı.lıtc]bıı,. do, çok titiltUr tokum, &thbattm ye. k d l ı B i ı d 
1,,:ı.ıı Şehir, ııayfiyecıen yııı.cım u.a.tu • at n ı ;')on ış, ıen eneş n ~-er n l' 
""' lıe bUdtrdi~t bllnıiyorduk. rinde, blrictk ku.mı 1)1 bir acb.rnıa :tala h.-ıktnn, dedi. O plmlyell bogiln kit tıtahla ~f)"Or. mktaydı, eoara da )1.nıll claklka ka. lsaydım tt%imc serlevha olar111' 
tııı~{llı pilot, hangara girdi1•. İçi. \·erdim, 11lındı ~rtık ml\Mertb bir vll'. t.arn bet g'ltll olayor .• bone hava, 'l•· Km: dar • ....,.,,.. gitmek lA.umılı. Ana ıılihnT etmek istironmı. ciimk j 111 

~c (!. en a,,-.ğı yüz gece tıttıSU c:anın isknnıbıı fah ııçmıyn bAk'lOnı rahtııl... - Ony ıdüthtlrken lkallılm IZlıyor, 
1 t-'~ k" 1 I t "' d ı ,.. ... 1 ""--'l Bl-' bil --- .... •-ıı'" r ıa., alr&r; dtılla kon~r ve mem. seccrdim.,. ~" rnış, b r en •" ro;; :u. ~e- vnr, lfa t.~ J'&Ultydı: orta bO'-in, . .. adeJda 1''111poYD&, , ... ka.yt gtiz erle _,.. ... m e -~- ...... ., o • 0-

er.1 __ .._ ·_.. • 1 "' D"n •- .. - ._ .... 19 .. _._, n"""e. nWI bir b:ık!e !Msl de aynı olada )1"- B.eneşi tok ·ynkındnn t:ınıynnlar • tıı..~'-... .. meri, en gOç ı eti basar. to .. ıuol, 3imı1 Yıl§~nnda, bııHm lilı. ıaonealne lııaktı, )"ttfnclea k•lktı ve - - ~ ,,.,... • .... 
~i_' h&znlannustık. Scn ... Jcrden. m 'e soluk benl~tl bir 'kadın olan odada bir klaıeden blrklS,e3e dola • - Nasıl ..ıaım::ı.z! Rlltun gttailnü tılar. dan Lıirisi, Gunter isminde bir 1\ .. 
,;ı, bütUn düşuncernizi, büyük ~s. :ı.,zı, dirseklerini nııısa,y. da.yannş mrya bat\&dı, ma.bk~ede gt"ıClrlyor, gcoe de, bııl·· Salonclakl sa t ~eccaln lklalnl \-ur. meriknlı gn2etcci ondıın bahseder • 
iw,~l'e.ttk, .Japon tn)'larecllık kitap okuyordu; :fakat K'Ö7.leriao ba... DU üneclartne devam edero": ku~ gibi, ynpayıılııır. ho, evde yatı. doğu .-Dil.il üatlyar lka.d111. kcn: ''Bir dinamo kadar faaldir.,, 
t.:.?"ne ismimizi "'c<;innc!• emeli l'ulıı.cak olursa onwı kltapla. del'U de - DUn bıromet~ ylikscllyorılu. yor. - Ooof .. :rarabbl, blz. günabkArta..ldiyor. Jl:ıkikotcn hu dıım gün<1r 
~l ~i ·ordu. • kitapta )'8Zİ11 olınryan keneli dU,un. drdl, tıa.lbuk1 tııı;:in ~'ine dtıı\hor • - Beni en ıdyadc deh,r.te dü,urcn n atfet! 14 sıı:ıt t9lı"lr. Ziyllrct l"'tlbul et • 
'~ tlcallaşlannın bııkbııı. ll~cp ı- ccic.rt 1c ınotgul olduftmu ~l&nıak rnu,ı ~.r. anne, oraila yalm7., hl7.lllctçi!lı. rn~e ıç1al çddl Hiç u.ykum ~"Ok? ıtıektcn çok hoşlnmr. Her misafiri_ 
''*~de SC\·inç \'1\r ,.e ı;ozlerl, kaltlldl. Der iki kadm 4a ~·ordq. 1hti3·ar kadın, lskanı!ılt khğıtıannı kAlf&ı. Ne scmavl'r koya-cak birisi, Ktıtı, mdchynra.k: ne orar: "H:ınn söyliyecek ) eı i, 
~~lİ2tle du;an ı.·umanilamla. O, Y:ığmur a;ürtlltft~ ve a~ı kadınm uzım ııraJar halinde didil vo ba,.nıı ne ~c su ''erecek klm11~1 ,ar. ı·M. - \Jynmu3or musun, allJ\c' Dl3e )epy~ni bir şeyini! ''ar mı•],, Yııl • 
ı~~ kelime ile, tnf;11iı emile. 1 rlnlerden, ınutraktıın gelen east on. 1111ıııu:ı. . oyları ı~n neden bir n,al< tutmama- ısontu. Ben de hop AlyOfA)'I dl\,lln\i. 1117. l.ıao;ın:ı kolrlılh ,•n'J.:ıl ketıı'll l\cn. 
~I\ nexcıle bulndu1 tarını ,.c :nra kadar akııledlyordu. • Kftınu. bakarak: lı? Hem c'lr. o l'll!vmea\ktcn sonra bu yerum. ŞC:hlrdc ••hlıatl boza1m sa -:tine konnşur, düşiincelcTini fıkh'" 
~ \:ızifcmlzin ne olduğunu, K~ evde yoktu. Yağmurlu bil. _ Görece~n mi g'fifl f Myfl~c-yo nt' !\\mm ur'l Ona, iste. bari! Ktmblıtr ne biçim lok.aıata \'e 'er ve vnkıol:'ır di~·c iki kısmn :ı) '· 
ı~ttr. Yiizünün Jıirbir rizgbtndc. uda eayflyeye t:elme-z, pirde ka. Dl)·•· &orlu. mnz dC19l tim ıımm::ı. dlnletcnıe:llnı. a~ 4!Uk1dalaruıda )emek ~1yor. nr, v:ılanlon A,R <: .•. ı'li)c sırııtor 

l bt'l-ec:uı :ılfimctl ~ole. B:ılıı•ı lırdı; ratlp aa.ytt;re h!l\'&!11 brOD~ttl., - El~: ''Sl'nin SlhhatL•ı lçlıı lilzım,• dN!l Anı l!:tlyar kıı•ın lçlnl çekli: !.ıunl:ırın knrş.ısın:ı ı\,8,C, diye fi-
,.lJt kn<ln.?' berrak. Iliıo: ne :fena halde tesir ediyor \~ ~ıt • - Xaaıl görooeğin gelmez! Bu. ma bende 151hhat nerr.ı1c? ~~ntm ita&- - IRen de bmılan düJllnUyordtım~ kirleri knl·dedcr. Bu adam için re.ı-

•1tt kerte.re, binlttcc encdc bir mnsuııı engel oluyordu. Flkrlaoo bo~ giin 11 gtılfttt3"l11 ~ ~ oluyor. Mıl taIJtnnın tmş~w.a sOO!:b\ onnn bu ce. ı·Rrabbl, sen onu l~oro. Ya ~ aı'lllura -;I ve melodik 'kelimeleri .ı 
ı.__" llasip olan bir fırsata knvıı~· renkli banvnm tnanuruı ve yağnıu. ~, ta co çok ikl, baı.an Uç ;gtın gol. talara benim lçlo kııtıaomqJ olm:ısı. ne bu3"nılurT ! ıl'ndcc;C'ci dcmf'k Jtiz.unclır. l'cnC'" 
~.. nın ı>enccrelcrdıı bıraktıtı ~öı. yn.ı rnrzdi, ~inıdiy8e • ısııka mı'! - beş dır. Sa.bahleyı." yağmar, utıl< p~ocere. 1938 de Cckoslonıkyadnn a)rılclo. 
~ lzltri, cnerjlslnl alıyor ,.e Cila sıkın. gUn! l\nrı ı olmaaıtnn halde t.enlm AnneSl:ıln e)'kal!RftClan h&kaa Na.. lcrl dinnüyorda • .ı\ıra.çlıır, m~ı.un \rncrikan ünh·ersitelcrlnin lılrin • 

li.,.~rdıuı tıktfıc, gece scssiıli- tı ı veriyordu. Ko&ıora ctıaha fıtiıa bile göreool;im t;'('l11t" Dün bana, b3 dejde Flllpo\.-n&, at'Jliıın falda bir· yan durnyor, -e rl\t:glrın her hami lnıte rrbcst ~ersler vennC'Eje lııısl:rdı. 
~ ilk moWrlcl'lıı homort u 1\crlcıll olan ~chlrdey8e ~afmurlu romeke dt\SÜ)'6t, ileılllor, bc:ı de bit. il hk ~rt'll\. ma aya 'tllcB n dtb~tt yapraktarınle biriken yatmur dnnı. Bugün Londraıla oturuyor. 1ns. 
~~'1aıuyordu. Yl\zlfemi~in bü- ''il hemen hemon farkooilnıl.yorJıı. h&<11!!a A!Pkscy Sterı RO\iç •oın pli~ ıııtye tta~tsdı. Ortaya )ine 1le.t8l2Jlk lalanaı yere serpiyorlardı. Ç::l'ıll' !izler tnrafıncl,ın kunılınuş toprak ır: 
lllğtnU lUl'lamKhk. Evet, !rot- tııt'tyar kadın, iki defıt. fal nrtık. kesmclerlnl "'° balık tonıldemfılerln1 çök'tti. lttr kist do ~ğ'ttlaı-a balo. yollarda ınsaa ayak iıtlf'rl, v te.. Çckoslovakyanın bıışınd:ıdır. l>8 
C bir <'tii~m C'1l 1ruV\"Ct1 i ge- tan sonra lska.mbll ötrtlarmı karı,_ rıöykmlştbll. Bıı yemekleri .ever. ~"Or ve eeTgRI Alflbiey St"'p1190\'lcla ıcerleklerlnin kazclıtr i:Uktır V& ben. •s 
~ - " deklfır 811 odolnyclu. Nd(>Jda Ffllpov • o;cne bu ndamı llıli~ rırlatamadı • .- • 

ı 11ni bnbmıilc fn"S:ıb. h-.lrllm. tudı. KıDna llıllkb ve: kaluıııetll llil.ban, bahtm mu1.ara.sı. ıı da1dk1M1a ff'Mrde, kar:ınltk, ı ÇC'kos\ovak~n dı)or 't't: luıkt· 
L~ t-tntcrre nc<lc bir <l"'fn, zt • - l.·arm bit.ta IJ14ıl&Oflk mı, ltbJın .. bile tah&n11ralil ete.ezili. balbıılii oda.da yapayalnız oturdotunu ve at. na, yola çıkmıya karar verdi • 
ıı~ ...- ,__ 1 ... bl h ld 11 ... tt"" (ı::.-n11 .'-nn) !nıındı!;ı bir dava ut;runda ral• • e.lC'n btr fırsathr. Btı ~T.11C Alelı5ey Step:ınovtç ~K><>Ck m. uıye Aleksııy Stepano\~ se .. ·ı~or. Her \'l\- yorgun r a e, a e .. ure ,y•e yn. <:><• ... 

.. '" h~n·nttMızın ne ı,;ıymcH o-
'\'Or • 
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- Şa menhu. Jıla Wını aÇIDQ&. yasa ..e m~kN.tmz olarak styledlm. 

Jnn dedim,. Gene açtınız. Aklıma bir ı Hakikati ltirar e:lerlm .. o, çok fettan 1 
ıteY geldi.. bir ka4.m41ır. Bml rüyamda 9&bah& 

- Amıın, yava, .• !)ok yaVIMj konu· ka4ar IDeffUl etti. 
ealun. Nedir &kJmıza gı>len ıey't - Fena mı? GWUp etlendlnls. 

Jlla Mt>rl uzandı.. bir kolı.m11n üs. Hiç olmaua bir cecenlzl bot seçinti· 
ıMlne baı}ını koydu. Y&VIMJ ya'\"&f mı. nlz. Beıılm gibi kAbuslar tçlnde kıV'. 

:nld&nıyor: ra-rak detll. 
- Londrada bir Uyatro nr.a.b&rrlrl - Ne dediniz .• Siz. bu gece~i kA 

''ae aradmı, rıe buldamT,, acllr bir 1"ıs1ar içinde mi g~lrdlnlz~ Şu baL 
perdelik bir J'omedl yaımuftr. Bu ko. de kendiniz.den tUpheni& var.. kor. 
medl ber yaz on kere oynanır. kuyorsunoz. öyle mi~ 
Ben ber temalllnde ırtder ve mütermı.. - Hayır. Klımeclen ve bllb&&Ma 
dlyenn pterlm.. Mevzu çok bottur: kendimden korkum olmadıfrnı alze 
Bir bıruz, kenar maballelerclea bir dalla önce 116ylemtıtım. Bu ancak 
eve girer •• ev salllplert tiyatroya pi- blr alnlr buhranıdır. Denllml vaktin· 
mlıler •• dönUfte yemek yiyecekler. de ktmM'ye anlatamadıtrma hiddet • 
Nells bir .eotra bazrrlaamıttır. Ev41e lenlyorum. 
Cüseı bir hizmetçi kr& vardır. Bu kız, Parker sözlerini ufutturdu: 
luuum11L& ınutberdlr .. O gece kaçma. - Ah bu rtıce siz de benimle bera.. 
p baurlanırkea, hmlıa eve giriyor. ber olsaydınız, ne gDz.el etıenecektl. 

Bb.melıçl kız. J1k önce korkuyor, fa. nlz.. Ne ıılnlrlnlz kahrdı, ne de bici. 
kat .._ra bir de ne bak9m T Gayet dettnlz.. 
)'lllDpklı bir .lunnz. Hemen ona lfık - rtyea ·Fonun Afıklan a.rualla 
"01u70r .. 110lraya birlikte otanıyorlar.. 11z de yer aldmrs demekTl 
)1)1p tçlyorlar.. ve ,,., ıılllllplerlnba - Evet ama, g~k deftl.. rüya. 
~n döneoeklerl ııırada kolko- da. 

, la Terlp gidiyorlar. tıt.e bep timdi - Ya serçek oJaidıP 
.... kodfmyayı b&tırlryormn. Biz de - Blltün kazancam bir gecede o. 
'ile ararken, ne lıaldak! na nrlrcllaL 

- 8bı, Temılçln adlı lllr lftMll •• rq. - YaT! demek ki, llz de ona sevi. 
'lwıa lılr Bu!I ca.amna anyormı11m- J'Ol'SWlUZ T Siz de onua lflklanııdan.. 
• ! Bandaa ..._ rıebıatM petlDc1e ımnz ba T ! 
'll1opraık, ta. IDKfltıereden Çille S!JI _ - Bnaa nedmı tatıyonanaz, MI• 
mlplnb! l'e nlllayet onlan varken l!ılerlT Berkfıaln 118Ydltl kadından ben 
1-tka te.rler buJmııpunm! Ya ile • de ~ 
nim 1UOU1J1 nedir! Ben ae nMatat A.. - Evet. BWI& mani yok. 
llmlytm.. ne de nellatM ~ - O balde benimle alay etmeyiniz. 
'bafM bandaa soma .. zindandan ııe. Bu lllr gönlll ve zevk wleeltllr. 
lAmetle km1ulnnam, ömrlbn8ın .., • Maamaflh, bea öyle ller kadm& gö • 
mına kadar rıebıatat mmma bir ~ • nlll verecek budalalardan cJetlllm. 
çek bile k~ lllz.e, Je- - Peki :una, 'ba tem4a ne cleale. 

'tlllk yeınemete de and lr.IJ'onlm. UT BUM once oıncl&n iltifat cörse -
Mis Mert 19temtyeırek l'IJmeP ı.,. Diz lllıeDll kazancnun lllr secede ken. 

tadı: dllllDe ~ lllyllyen siz 
- Siz vallahi ~ bot 8Clarmuus! ~ miydiniz! 

lnlMUI lllzlnle ıe.klfb-re cJetll, -. - Bu 111.r l&ftır., dalı& dofrma bir 
beııııeme kadar g'lcleblllr. hezeyan. 

TüRKiYE iŞ BANKA Si 
K;;,.ülC T"-arruf 

Hesaplan 
tMt tıor.uttn PLANJ 

IU'.ŞIDl:LEKı ı fli'*t. 4 

ıa,.... 1 .......... lkı. 
oltepla larllaleltadl 

,.ıu. 

ıM> ıınc.ı1ıan l'l:Ll!:&I 

l adet IOOO UralU • 1000.- Ura 
ı • ıooc • - DOOQ..- • 
1 • 1DO • - 1600...- r 

ı • aoo • - llOG.- • 
10 • 2ıMJ • - acıoo..- • 
tO • 10I • - tOOQ,- • 
eo. GO • •JGOO-. 
., • 111 e - 0000.- • 
IOO • 1.0 • - 2000..- • 

Nafia vekaletinden : 
EKSiLTMEYE KONULAN /Ş: 

Parker rözJerlnl agarak, ~ - Şa Jlahle heals 07UYONODUZ! 
2 

gibi bir e<b ile: ~ &mun ediyor_ 

- Su iıleri on birinci ıube müdürlüğü mıntakası dahilinde Silifke ova
sının sulanması için Gölcsu nehri üzerinde yaptırılacak regül&tör 
sifon ve muhtelif sınai imalat inıaatı ve kanal iıleri muhammen keo 
ıif bedeli vahidi fiyat esa:ı üzerinden (1.305.633) lira (87) kul'Ultur. 

- Eksiltme 17.7.942 tarihine rastlayan cuma günü saat (15) de An
karada Su 1ıleri Reisfiği binası icinde toplanan Su Elcslltme Komis· 

- Ama.ııı, M1e Mert! dedi - Banda1l - Bayır_ llaytr- itimat edeblllnl.. 
IJ l eelıennem mi olur dly- ats de.. nls ld. Q7&1Ukım... tllzl prllyoram.. al-
Jlt llit;y R' 1.... n• ... _ ..... ~~ 
-~· -1 böyWc demler ala. erde bolonclafmnlZU 1111f1or -
lıUea bir J.._..gn Bay• ceUa. daa mmmnm 'l' 

yonu odasında kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
3 - ~e.kll~he IQrtnclllMel. muk.~• prolesl 9MıYındırlık iıler! 

.... 7fiii:'iiiillMli'1ıiillliıiiiliM.ı,; ~- 'IU""ltMirf~'tmıiüıl- Ye fennı 
ıartnameleri ve projeleri (50) lira mukabilinde Su işleri Reisliğinden 
alabilirler. · ecleUm.. AllMa ~ ela, .... - Eve& •• Jng11iz tevldtbanf91nde .. 

buradan çabuk ımrtıa..... Gbet gGrmJyeıa bir böcredeytz_ 4 - Elcsiltmeye girebilmek icin isteklilerin (52919) lira (02) kuruıluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
Oc gün evvel ellerinde buiunan vesikalarla birlikte bir dilekce ile 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu iıe mahsus olmak üzere ve• • 
sika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. 

Demir kapmm ~ ~ tek. - Dotnı uyandıtmma itimat ele.. 
rar ~rlcb.. blDrlm. Şimdi ..ne.t.oe anlatman 

Bu 11efer betka bir nM1etf1, Od Tlyen • Fonun &tıklan arumtl& bir 
mavi cam fener pbl ~ ~. 1'otoı utlnıdeal de var nuycb T 
rlDI aearak: - İtte bun- farkında detfUm. 

- Seelalzl k•lals.. 11Jtm .. Uode l'anmda bl~ Afild&n vardı --. 
'konutmak yaaaktır. 'lııaınlann kimler oldaiUDD a;rırt ede. 

Diye .Oyleadl. medlm. 
88rgüyll kn.parluın U&ve etti : - O Mide dikkat huauırz yok 
- Bmaya seflşlrdzlın ilk peeal demekl 

olrnas&yd1, ıdze yapa.ootmn blllldim. - Bayır .. llayır .• hayatta 90k dlk-

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iıtirôlc 
edemezler. 

S - isteklilerin teklif mektupfannı ikinci madded yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Su lıleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
fôzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6526-4312) 

Nöbet.çl ~ tekrar kapadı. katU ve müteceııaı. bir launun. Fa. ~ ...... ••••••••••••••-,••••ıa. 
Kapmm ~1ınc1e b&lı\ ............ - kat. ayknclakl UIJm ook prlp. iL , TlrldJ8 Cambarl•etl 

yor: 111a111a malik ctetwm.. .ıemc1en ile. ~ 

;..:r;.:; ::ı:am aldale_ :.!.-:' :::1p:::: ZiRAA T BANKASI 
ikisi de ayıınap ~bfıJ'OI' • ....ı apblldlltme bAI& Pto-oram. ....... llUIM: .._ - ....., ... , ılOO,OOl,OIO :nr1ı ~ 

lJdsl de ıum1ar1p.. Bir clnll mosorun (rüyana mm) ad.. Şube ve AJ"am adedi: 265. 
Parker blrbo keUme fl9dd&dı: b lı:l&abmı blrknç kere olmdotum Z 
- Demek ki yarm l'elle de 'bura. Mide, itiraf ~ım ki. ,rllyaıun 911' irai ve ticari her neui banka muam.teleri. 

"clayı:s.. lyle mi!! nnr ijfreırr11lıt değilim. Para ~- Z8.IOO Ura lkr&mlJ• •ertıw. 

- Merak etme, do91am! Allall 1ıL 
:ytlktıtir. Bele bf.r lı:en yarmı bula _ 
11111.. 

- .:.et .. Bele bir kere 111 IDfl9UID 
pceyl l'eflreltm. 8ıabah hAI& olma.. 
yor. Şimdiye kadar, yola ~yclık, 
Rlndlatana varmbk. 

- INr .keeelim. \ Ganllyan.. ayak 
H91erl doyuluyor. 

O ıeoe •absba kadar ıtln:Uler •• 
Ve konnıtmadıı.r. 

ERTESİ SABAH, ME\'XUFLAR 

ARASINDA .• 

- Do w11aınnı:ıyı tılmdlye kadsr 
hlO ldıme ulledemedl. Fakat, ı-. 
nm rllyum& siren talamlar ook defa 
UYym&dlM' lfınoe clll'lbaUlen ldJmeler • 
dlr. 

- Ne demek ıstlyo........_ T (Klsıl 

kelebek)!, yatarken clllıt ....... IDll 

dl'lmdc lıtlyoreunuz ! 
- ŞUphesiz. l11Rn ayıkken ne dL 

tUnüne, rüyasında onu görür. 
- Vallahi, ben onu her zamaııı dll. 

tlnltrdtım ama, bu gece uyoyacafon 
•ırada onu detU. sadoce ceUAtıan• 
cehennem zebanllorlnl dU,tınllyor -
dum. 

Mis Meri y&Vftf yav .. gllldll: 
.Mister P:uker blr cUriUtü duydu.. - (Kml kelebek) banna •ık sık 
Oödr.rlnl ~: gider miydiniz 'l 
- Salıa!ı oimıı,,. dl'kU mi 'l' - Pek sık detıı. fo"&knt, baltanın 

ııaaat eaııkamıda kumbaralı "lbbarm tuanut bea&pıarmaa er. u 
oo Ul'UJ buJunan•an eenede f defa qeldlecek lru.r'a Ue &f&lldaaJ 

ıtla.Da göre lkramly• dağıtılaeaııtır. 

* . a.ooo • • ::cı • et • ._ • 
508 • 1,000 • ııo • .. • • .. 
1641 • l,OOI • 1841 • il • l.JCK • 
100 • C.008 • • 

• • • • 
Mert e.ııl)erek uya.,dı: iki Bç geceelnl orada gt>~lrlrdlm. 
- ı\b, ben bu gece ne ~ıi:u,J, ne - Ttyen • Fo llo doat oldunuz mu f 

ctlenc il bir rli)a lfÖrıliln bilseniz.. - Bir kerecik konu,&Mldtm. Bana 
- Anlatın bal<alnn! hangi millet~n oldujıamn aordrı. • • 
- Bep111nı anlfttamam .. Kaduılara 1 "İn'{illzlm. . ., dl.'d:m. Dııılatuu bara<J. ti • 

llÖ) lenmeıı ama. Bir kısmını anlata· turdu. ''Kf!Jkl tıtr .ıap?>n, veya lapan. OlKKAr'I: l:leaaplanndakl paralar !>lr teııı t"11de 111> l!radan ... ,. 
3 m.: Geceyi fU m"';thur raklu<tCnla yol ol•ydın.Z:,. dedL lnstll&lerl IMIV. 1 JUtaüyeıuen lkramJyt ÇJJlUğı takdirde .,. 20 tUla.ıılylt ~kUr 
lıarmda grc1r.ıım. m:ldlğlnl nezaketle anlatarak, J&DllD" "8ftdeler: U llarl. 11 l:t&.ı.ıraı:ı., U EylQl U Bınncsk&nun carlı.Je 

"- Kızıl kelebek,,l' &'l~lnlz. demek 'l dao uzakla,tr. Ondan aonra ketldlal. rtzack lf•Jlmr 

- E\et .. t!Vet .• ll&baha kı:ı.dar onun ne 1e1Am ,. rmrte bile cesaretim kı. jl••IİIİllillı•••••••••ı:m••••••••••••I 
la beraberdim. F:ıkat., o ne )ftınao, rıldı. Onıı ttad •eı-, d n•arda aadı clu. 

s llAZtRAN - 1042 

1 Kazanç vergisi mükelleflerinin 
dikkat nazarına 

latanbul Deltertlarlıimdan: \ 
1 - 1H2 ınan yılı kuaııç vergllerinln blrlDCl taladt Meme mtıddetl 

, bu ay aonunda bitecektir. Bu mllddet içinde taıulUerlnl vermeyen mtlkel
lctler, bu talraltıerlDI, buahara, %10 zamla ISdemelıt zonuıda kalacaklardd'· 

2 - BllQmum kanıell mllkelleflertn de Haziran ayı 1tlDde (Yenf'4d 

1,le ta§layanlar 16 gün lÇlnde), 111beıertne mUracaatla, kanıelerlnf a1Jd.o 
!an llzımdır. Akai takdirde seyyarların vergileri % 10 zamla, iradlı rııO. 
kclle!ler yanmda çalı§&Dlarm vergileri de bunlan çalıftıranlardan, tıG Jt&t 
t:.zlaslle, tahall olunacaktır. 

Ceza vermek latemeyer. mükelleflerin 30.6.1942 Salı cQntı alqlU"ma 
kadar veıWt taksit.ıerlDl ISdemeıert. karnelerini aımaıan tavmye olunur. 

(eetl) 

Deniz Gedikli Erbaa ortaokulu müdürlüfünden: 

- Bu yd doğrudan doğruya donanrraya sevkedilmek üzere orta ofdll 
mezunlarından talebe kayıt edilecektir. 

2 - lstanbul ıe civarından müracaat edecekler lstanbul Oeniı Komutof" 
lığına, Mersin ve civarından müracaat edecekler de Merslnd ... 
okul müdürlüğüne. 

3 - lstanbul ve Mersin mıntakası haricinde bulunanların bulundukl~ 
askerlik ıubelerine dilekçe ile bildirecekler ve bu dilekcenin 
nüshasını da lıtanbul Denix Komutanlığına veya Mersindeki ;;tul'o 
göndereceklerdir. 

4 - Kayıtlar 1.6.942 tarihinden 30.9.942 tarihine kadar devam edf 
cektir. (6576) 

ldanbul sıhhi müeaeseler arttırma ve e/,.;.ltme 

komiayonunJan: 
Olıa81 ~tu 1'1ubammen F. M. teaa1aat ~ 

Lira K..,. 
Kesllmlt oclua IUJ 1118 tıeki 9.U 119111 ~ 

lsıa - ır....
.ı u sı --~ 

kapalı zarflıı ek.Ufal",. 

KMllmemJt odun 1000 JOOO oekl 8.83 
Jılanpl kömtlrü Sl600 511 60 kilo -.11 

SıhhS mlleueselerln odun ve k~mUr ihtiyacı 
konulm111tur. 

ı - Ek211tme 26.6.942 cuma gUnU 14.30 da. Cağaıoğlunda ai!ıb&t _. 
içUmaı muavenet mOdllrltılü biDHmda top'ana.n kom syonda yapıiac:al'tıt 

2 _ Mu.hammeD .ftyat ve muvakkat temfnııuan karıılarmd& ~e. 

~~ ~ 
3 _ ı.teklDer prtnameılnl çalışma gUnlerlnde komiayoDd& ı6r9 

blli1'Jer. .,_ 
' - ı.tekUler 1942 yılr ticaret odası veslkaane 2490 aayılı unun ıci 

yazılı vealkalar ile bu l§e yeter muvakkat garanti makbus veya bSll ıt. 
llU'kt.ubUe kapalı zarflarını ihale .saatinden bir saat evvel komisyona illa 
buz mukablllnde vermeleri. (624~) 

BORSA 
Londra ı Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenewe 100 Frank 
Madrit 100 Peseta 
Stokholm 100 tneç Kr. 

G.20 
180.70 
30.365 
12.8072 

80.72 

ua•• V& TAB\"UAT 
ıı:nelld.BusQD 

lkramtyell %5, 938 21.60 -.-
lkr. Ergani %5 938 23.-23.07 

%7 1/2,933 1'.borcu Tr.l H.111 -.
% 7 1/2,938 T.borcu Tr. 111.IO -.
% f 1/2,933 T.borea u-.a 11.IO -.-
Sıvu • Ersurum 1 19·90 -.
Blvu • Ersul'UDl S..7 19.93 -.-
% 5. 988 H&Ltab. 1'1.60 --
% 7, 1941D.Y.1 19.55-.-
%7, 1941 D. yolu 2 19.56 -.-
Anadolu D. Y. Tth 3 52,7G -.-
Anadolu D, JOlu "Aı60 lS0.2!5 --
Anadolu D. yolu 12 :52,25 -.-
Anadolu D. Y. Mllm. 52.- -.-
Merkez bankası 166 -.-
İl bankası nama 15 10 -.-
lt -.nkuı hamntne 16.- __ 
lf bankası llQeeaw l60.- _:.,_ 
lzmtr Esnat • A.hall B. e.lO 
tmar Bankaaı blae 22.- ___ 
Aalan çlmento 12 80 -.-
Asıa:ı Çimento mtıaeta ıuo 
Şs.rk deQtrmenıerı ıuo.-.-
lttıhat deflnnen. 28.00 --
T. kllmQr maden. tR.- ___ 
% 8 T. bonolan et.---
l'llrk U. Tiyatro 69.50. --
lııt. Umum Bıgorta a--.
Şlrk~tlhayrlye n.--.
Şlrkttlhayriye t.emettD 80.- -
Rıhtım tabvlll 14.IO --
tat. su ıııtıvm 8.211 -.-
tst. Su blue. a.- --
TQrk borcu Tr. ı -.- %4.83 

Borsa harici altın liyatı 
Dbd Ba&1Ullıu 

Refadiye aa.ıo 33.06 
KU)4:8 altın pmnı ,,52 4.llO 

. . ~ . ,.. 

·(~ I , ,, . ' '\ 

~~-_(/{ _(/!_ .; 

. 

Acele devren aatılıktır 
~ra~öy.Rrhtım caddesinde 3 r:o. -

DOKTOM 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,. 
DABlLtnı: lfUTICJIA8SW 

1 ~ Dtvanyolu IOI 

1 muayene 98atlerl: U-1. ret: t!Sll' 
~ 
f"'1 , ______ _ 
AC-LE ~A ıLıS 

OTIL 
Slrkeet Orhımlye sokak ör 

Pek Palia karpmıda Ferah et.
il acele •fıhktır. Ta1 ip ~ 
Erenköy Fmn sokak 23 aumad 
da S tlncll bta milıva&t cıtn8'1 

OPER.-\TOB 

Halid Ziya KonuralP 
lKlNU! <:ERRAW DOÇENTİ 
Yotlu latik141 Caddeld El.b&lll 

Apartımanı 1 Numarada 

IBer rUa öfledfon eoara '1 ye ._., 
Telefon: UJf6 

rıe zeki, n" gaz 1 •• ıe-y, slzh kadar rıtn mulı~Jll n blr t.:ı">l:>yu •eyr .. 1"r. 
detD & , ~ >k fettan bir ka;'lm. 1n. ken bakı) orum. ". • e 9f'hhar ne C'A· 

sanı kenıl:ıte çeken öyle büylllll bir rJp bir kadın!,, di) ip geçiyorum. 
cazibesi nr ı.L. - G"'r~lden a hhar bir ka4ına 

ıatıma çalındı. Fakat, ben bunlan 1 drr demek lstJyonunuz T T 
uydurma birer ma.sal •~•yorum. 1 - El·et. Bu kon9§mamrz ı.na blSy 

- Hiç de maaala benremlyor. le bir ilham , ·erdi. Şlmcll tçlmcleld 

13,30 Şarkı ve t11rkU!er programmm 
<h!vaoıı. ~.oo P~m 18,03 Çitte tn. 
srl 19,00 kODUfDla 19,Ul dana mUz g-: 

\'lkacdlta 
l8tddı IE ltfl 

a.c. P.-.a lıltlll ...., .. ... 
Meri IM!.•u11 J&§fıktıuı kaldırdı. bcnzl)or. Etrafında den n t>fRnele • 
- Çek nazllc8'nlz, mlııt r Parker! re neredeya" lnan1'aağım .• 

Tt"Vkl11ııaneJ bilfl, bir kaıbııa diler - Hangi efııanelere~ •• 
.. r kedlJlra ca.e&ltfnden balaaetme - - Birçok eıılr &tıklan varmış, dl. 
nln lıl\ylllı lıı'r a9zsk·~ztllı: oldutn • yorlar. 

na dOtib~~ flnat b.ıl:ı ı>rsanuz.! - Esir ifı.lclan mı~! tamam .. ta. 
- Ba)'U.. ba)'ll'_ -.U vallabl d. -.. M7Je ~eler 11eaJm .ıe Jm. 

Ş&aıb•J4a f)lrç:>li erkeklerin o:ıun ıııllpbt>ler bli)ü,or. 
peflndcn ko,arken, esrarıın;u bir 1 - Ben buna inanmam, Mis Meri! 
ıekJlde k&ybolmalan, herkes glbl ÇilnkU, Şangbayda bir erkotln lnıtL 

bealm de dikkatimi çeken bir b&dlse. ı harı r.ok ayıp sayıl.,.or. Bele bir ka.. 
dlr. dJM yU:ılin :lt'n otıu.. • 

- Araıhipnrz M-ıgol asllzade!ll de - Ne demek latlyorsunf 
0 e.ır 9lk .mevkuflan U'MIDda mı- (Devamı var)) 

Pi. 19.30 Haberler 19,46 Radyo pze. 
tesl 20,~~ Şarkılar 21,00 Ziraat tak. 

viml '21,10 Karqık prJu ve tUrkWer 

21,30 k&nutma 21,415 Raqo eentcml 
orkelrtran 22,30 Haberler 22.u • 22, 
:SO ;yarmkl program Yı k&pamf. 

ruf il oda. il ......... --
ele .... Mlt9fllll. ... ...., ... 
te ........ 1 ıaa,.. .. -... ..... 
...... .&.-. ..,. il 1 , 
Utk ea&ıMıııtp ......... prtı 
Vlllat •ıth·nde Or11aa 1°". 
mel. l!l9U 18 - U e kadar. 


