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Mısırda 

Muhare e 
g·tgide 
şiddet~e

niyor 
ingiliz takviye 

kuvvetleri harp 
sahasına yetişti 

(Ya:r:ı:s:ı 8 tincUde) 
~ 

Kömür talimat
çıktı • 

namesı 

Fabrikalara, müesseselere, 
kömür nasıl verilecek? 

Evlere soba başına iki ton kok verilecek. Resmi ve 
hususi müesseseler geçen seneki istihlaklerinden 

yüzde on tasarrufa mecbur 
Anlaı.n!.dan ha.bet' verildiğine Talima.t.nsmeye göre, 1 temm:~s 

göre, 1kt.ısat Vekaletin~. kömür <!an itibaren Türitiye kömlir ve 
sııtış ve tevzii için b!ır talimatna. tevzi :mileeeescsi tcşkiliıtmda.n her 
me Mı:ırlanmıg ve dün Resmt Ga.- I nevi kömUr (kok, sömikok, taş 
?.et.ede ~redilmiştir, 1'.ömüril, linyit) alanlar llrtmat Ve-

Fransada 
Yeni ıalkaılerdea 

dolayı 

kôlet.ine h.ita.beıı T\lrldyc :kömür: 
ı;.atış ve te\zi müeucsc&nc mat. 
bu nUmuncsic uygun ve f.mmlı biz: 
ihtiyaı; beyamırunesi vermeğe mec.. 

(Devamı S tineüdc) 

Leningrad 
müdafaası 
~ 

doğruya. 1'lıslr& h\lcUDl et. 
~te goolkmed.1. Karşısındaki mıı • 
'\>eınetln zayıflığuıa bUkmetmek. 
"-. Uerı gelen blr enretıe Menıa 
~ \tub llzerlne atıldı 'e bUraamı lf. 
' lnu\'8ffak oldu. A}ınail :reeuıJ 
'-lt tı Meraa Mntrubta ııncalt 6000 

\ "ındığını ve SO kJıd .r tank tah. 
~. tctııdJğlnl söylüyor. Harp t.ebllğ. 
~~ muta.d olıı.ıı mub:\IAğaı.ıı.r d&L 
,~ce Mersıt. Matr..ıııtakl lnglilz 
~larmm bundan ~ok dıLba aptı 
41~ lhrmgdooeğt anJa.oııır. Fakat 
~ fddlaaı aynen kabul oıııııea 
~ )fersa Matruhta bir !ngl~ ınai'-

Mlh,·er kn\•vetlerlnln n~mak Jstcdfklert SUven k.a.nalııım 50 tutak 
dahndı 

Sovyet deniz av. 
aluımıı blr resmi ve İıigltlı. ordusu lmmanda.111 gmeral ()einllk 

harita tnertnde tetklkler yapıyor veUerı 50 Alman 
hlcumuaa 
karşıladı 

.Yetı vuıma gelmediği uıaJı blr 
~2'.a uetloetılnde salt. otur. lngllb 
.~ tellğlnde Mera& Matroll gibi 
~ btr mevkide bOyUk kuvvetler 1L 
ti aıluemaktana& da.h~ mu.salt ..,..... 
.!.e ~mek ıııkkı tc.rclh edlbDll ol. 
~ bUdlıWyor. BAttA İngU1z baber. 
~repl ıı.omeu durdurmaya vo 

~Ye moımu lnglllz ordusunun 
tıı.cıa 7.ayıf olduğu bile pten • 

~or. Takviye ıataıan a.lmeaya kL 
~ U.u blr muharebeye glrlamell: • 

letinap ed}ldlğt blldlrlliyor. 
.. ~ taraftan tçlt>.rlnde Yen! Ze. 
,, ınWrezelerl de dahil ol4atu 

~ 11t.kvlye 1ata1nnDın M181ra erte. 
."1\ ~n uçaklarının yetlıutt 

' t.guız kayııakl&rıııdaıı haber 
~il rlbl Almanlar da bııatm 
.. ~ a8ker yWdU trcıılerl ve 

~oll&ruu bombaladıklarını tcb • 
~ ~yorlar. lkı tarafın :resmi tab • 
~ ve busı.uı' haberlarl hep birbir. 

' t.eylt vo itmam eder bir IOkll.. 

'· ı.. ~ blrblr~l kontrol eden ~ 

Laval diyor ki: 
Almaayaya giden 
rransızıar llakllıl 

watanperverdtr 
Londra, 30 ( A.A.) - Vişi radyosu

na göre, LAvlU dün söylediği bir nu· 
tukta, Almanya)"tl çalışmaya giden 
Fransızlar hakikt vatansenr olduJ;.• 
!arını glSsteriyorlar dıemiştir. 

Gınanzenav 
zırhlısı 

Bir Lelltıtan 
il mamada 

balaaayormat 1 
J,ondra, 30 ( A.A). - AJ.man 

Gın:ınzenav harp gemisi şimdi 

Lehistan limonlanndan birinde bu
lunmaktadır. Bu gemi Brest linııı• 
nında iken İngiliz uı:aklnrının bom· 
bal"dımonı ile hasara uğratılmıştı. 
Sonradan Manş deniı.Jni geçerken 
Bene toarruzn. uğrayan bu gemi y~ 
Diden yara alnuştı. 

Vake adası 
Amerlllan tana
reıerı taralındaD 

bombalandı 
Londra, 30 ( A.A.) - Dün sece, 

Vaşingtondan bilıdirilcliAine göre, 
cumartesi günü Amerikan bomba 
uçaltlan Japon işgali altında bu. 
hman Valce adasına taarruz etmişe 
!erdir. Hüeum ay ışığında yapılmış· 
tır. Han meydanı ve bir çok askC
rt tesisler bombardıman edilmiştir. 

Bazı uçaklar sa1'allanmış ise de 
geri dönme-Ae muvaffak olmuşlar
dır • 

Honoluludan alınan bir ll11berde 
bu uçaklann gidip gelme 700o ki. 
lcırnetre ka1etmek mec:l>uıdretindc 

olduıklan bildirilmeıl.."tcdir. 

Allıyen adal•rm
dakl llarelllt 

1"9ndra, 30 ( A.A.). - Paris rad• 
yo:ııunun Tokyodan naklen verdiiH 
bir habere göre, JaPonlar AlüsH·U 
o.daı.9.nnld:ın yeniden birlkaç a<ln. 
işgnl etmişlerdir. 

Lonclra, SO (A.A..) - Fr&DAd&, 
demJryollar.ına ve telefon telgraf te.. 
sialo.rtne yapılan suikastlardan dola. 
yı ~ tutak almml§br. Fıandi'ea lnL 
mandanı zararın fa.zla olduğundan ve 
yarma. kadar fa.lllerin tutulınadrlı 

takdir de yeniden 50 tutak alm&c& • 
ğmı bUdirm~tır. 

Kursk'a 
Moskova, .SO ( A.AJ - L ninsrnd 

Ya Pi lan medh:ılini konıyan Dallık Umnnla• 
nndan birini müdafruı. eden Sovyct 
deni~ kuvve'tleri şimdiye kadar tlü.,• 

Alman hücumu monın 50 hücumunu karşılamışlar• 
dır, Bu hücumlarda 65 topı;ıı ve 

Pusku .. rtüldü havan topu batnryo.sı susturulmuj 

Sl'bı·ryada 63 bntarya, 7 gözetleme menli v~ 
l5 bldkıhnvz tahrip edilm4tir. Du•ı. 

S ti • dal -o-- dan mada Sovyet topçekerle.rl Al• 
OVf 8 er m aa Slntopolda vaziyet man mevzilerinin ııcrnenn.e çwr • 
f 8dltlrlerl 811yOr a.iar yapmışlardır. Bu çıkamıa • 

.. Baslar lçla ÇOIE ıarda birçok Alınan öldürülmüş Ye 
Musaade almadan husual miihlmnıat depolan hanva uçurul• 

bölgeye girilemiyecek lenalqb maftur. Alm:ınlar Hmand~kl knleyd 
Londra, 80 (A.A..) - Çunklngden --o-- karşı ili topçu ve bir havan topu 

alman haberlere ggöre Rwıtar flmdi Almanlann maksadı Sovyet batarys.sını harekete getirerek kale4 
Slblrya hudutıanm kuneUendirt • ordularını üçe bölmekmit ! yi tahrip e1ımek isteımlt]erse de 
yorıar. Burs.da 120 k.Dometre derin • kaleden yapıla.o mukabele ile bu 
ilginde bir uıüda.fu. bOJgesl vücuda Loactra, so (A.A.) - Doğu cephe.. teşebbfislıeri a1dm kalmış n bUtün 
getlr1ıml§Ur. Hu.sual mU.Saa.de olma - ılnden ~len haberlere göre, Alman. bataryala=- imha edihniştll'. 
dan bur&y& girmek ,..._kt.U'. J.&rın Kurak mınta.kasındaki hücum.. 

Kari Ebert 
Per,embe ıaballı 
şehrimize geliyor 

Tar yatı 
datıtıımıyaıü 

Ticaret veklleU, blrlıw; g11ıı ene! 
vilAyot emrine Terdiği 3870 teneke 
turyağmdan Ud blnlnl ayırma.ğ& ka. 
rar vermi§tir. Bu takdirde geriye 
kalan 1870 teneke turyağuun halka 

" lcal'fıbkll malfimattan çıkall oeU. 
~e göre, Mareoal Romel ıru\'Vetlerl 
ı::_t~cla clcldl blr mUknv&ınete 
, ~ etmedeD 9&4ooe gectırtırınd< 
'ke.ue mllkellet dllpman allfhlarL 
\ '-rclede ede Mım toprakları ıoerL 
\ı aokulmakt• ...,vam edlyortar. 
~ ordıısunua bedefl nedlrf Ber. 
" lıu.rasmı bb bilmeyiz bu marepl 
~ lpdlr. ytro. ~te doğru ve 
'l*Uı bir ııın. Mare&al Romel kuv. 
"ılert ahvalden ve fırsatlarda.o latl. 

' odeceklerdlr. :&lubak'ka.k olan 'ta yalnız budur, Eğer meydanı 
\ bulurlana Kablreye ve Slivene 
\haacaklarılıda biç ıUpbe yoktur. 
~t ciddi bir mukavlınıot Ue kar&ı. 
"-~ mıl1.mkfuı oldugu kadar az 
\tlat vermeye dlldm.t ooerek dU, • 
~ keııdllerlııl 11UrobllecCğt hatta 
~ geklleblleceklerdlr. Mısır nze -
' bu lıarı;ketl olm4ldcıı katı blr 
'-taia ıqebbUall gibi gösterip sonra 
~lliaoe bUyWıt bir mağrnblyete ul · 
"1ı11 mevkllnde k&lmaktaoa& evveL 
"- ihtiyatlı davranm..'lk ve büyUk 
~ aöylemeınek elbette daha akıllıca 

Filipinli kadınlar ti: ~e~~~ı= 
Sovyet tayyareleri Japonlara pum ~~uıı:= ~e ~~ 

kuruyorlarlnl.fl iş bWun.acaktir 
B!r Alman torpı. Londra, so <A.A.> - - nun, tn-

01 An~'>i ~ edecek &an'. 

J.a.n belki de uzun milddettenberl bek.. 
len.en yaz taarruzunun b&§L&nglcıdı:r. 
Alman taarruzlarının hedcfl Rus or. 
dusunu üçe bölmektir. Kupiansk ta • 
arru.zunun hedefi K&tka.sya.yı ve bu. 
radakl ıruvvetleri ayırmaktır, Kursk 
taarruzunun hedefl de n~enko 
kuvvetleri ile general Zuko!un ku • 
mandası altmda bulwı.an Moskova 
merkez grupunu birbirinden ayırmak.. 

tır. 
(Dcvsmı S UncUde) 

da.fıtılmaaından vu.geçerek mektep, 
hastane gibi müeneselere vnilmest 
doğru görülmü§tür. 

t hareket olur. 
İııgWzıerde teli§ e&erl c-Hnnllyoroz. 

~tt& Nahu pap bllc bu hareketi 
~topraklarına bir tecavUz. Mıaır 
~ine 1'a111 blr tebdJt teWdd 
'-10r kl 600.0000 klıtlllk orda.wau 
"ekete ~etırmcye mzom hı.etme. 
\ Yalnız casuslann a.skerl ma111'e • 
~lerlne verUeoeğl UM olundu. Fakat 
~ann udece hapse ınalı]lQm ola • 
~ltlannm tlmdldt'll tebıfirl caauslufn 
~ta te,vlk edecek clbl g8rtııı0yor. 

dosaaa batırdılar giliz hava kuvvetlerine nıencup atlirla.r de.lıa eonra gel~tlr. 
Loudra, 30 (A .A.) _ l\los.kova U!:ııkl~, şimali Fransa \!.zerinde llk temsil 5 temmuada.dır. Emln-

t•çınuşlar ve b.irQOk hOO.ei'!cre ta. önU Halkevindcn verilen malfıma.. 
rad)'OSU, Sovyet ııçaldannın Baltık arnız e~erdir. Bilttin bu hıı:re- ta g&-e Antigone'yc ait bütün bl-
denizinde, 7 Almnn lorpitosuna bü• ketlerden 5 uıçeğmm !kayıptır. }etler saıtıımış buluıımalrladır. 
cum ederek bunlardan biri11i batı· ...;.. _ _..:.,::..;:_::;~:.:....;......,_:_:.._.:_ ____________ _ 

rıp ikisini aı;ır hasara U#rattııklannı 
bildirmektedir. 

lnglltere ve Basya 
ar~sında 

Mali bir anlaıma imza edildi 
Londra, so (A.A.) - M06kova 

radYoeU, M06kov3dıa. geçen hafta 
İngiltere ve Rusya arasında mail 
bir anl3.şma imı.alandığmı bildir· 
miştir. 

1ngillz gauıe~rt Mıaına aemmlye • 
tınl tam&mlle ldrl.k etmif olduklan.. 

•• 
Uç kişilJi öldüren 
-.,, - - - ~ ~--

•••• , •• kAb1a 
bu sabab asıldı 
Kattı sotalıkanbblını lraybetmedl. 

Babası Ali llAhJa da a11llrlcea otlana 
girmek lıtıdl 

nı g&terecek Defli,.._ 1ıllllueu1or • 
ıar. Herbalde Mmnıı ınödatauc için 
azami pyretln aarfetUleoetlnde ılip. 
be edOmemek llzımdrr. Z.-ennn:a 
söre marepl RomelJn hlicumu ken. 
dlalnln p.h!ll k&blllyet ve mezl7et1ed 
Ukkmda parlak bir ml8al olarak .._ 
kerllk tartblnde kalacak, f&k.at Meta 
bir nevi .uvarl kuvveWe JaPllDll1 

izmirde iki idam kararı verildi Aktar 
apartmanı cinayeti faillerinin de 

bu parlak akım ortaşark vaziyetinde 

eaaah bir ııetıoo..ve .varmadan sönU.P • •• 
&fdeccktlr. 

idamları istendi 
(Yamı S lilacllde) 

Karısım öldüren kuyumcu 
müşahede altma almdı 

sa ıababkl mabakemeden sonra oıaııa. 
rı ona bir miktar para verdiler 

~en cumartesi günü Ş~llde ka. 
naı 36 yl.§ındaki Diruhiyi bUyUk oğ. 

tundan kıske..nara.k. öldltren kuyumcu 
Artınyanın muh&kemealne bu sab&h 
aa.at 10 da birinci ağır ceza ma.lıke. 

meatnde devam olunmU§tur. 

Adliye doktoru Enver Karanm 
Leon Artlnyanı muayene l90nunda ver 
dltl rapor okunmU§tur. Raporda Le... 
onun purund&n fllpbe edlldltt ve gôz 
altma almınut l.A.zımgeldlğl blldlril. 
mekteydl, 

Bundan ııonr& mahkem~ mUddelu. 
mam!Dln de mUtalea.aı veçhlle ı.eonım 
ad11 tıp i~lerinde göz &ltm& a.ımma. 
mu kararla.ştırmı pe muhakemeyi 
21 temmuz gUDU saat 10 a blrakmıt
tır, 

İlk muhakemesindeki heyecan " 
bol bol ağlama.at yerine, kendiBini 
derin bir dll§llnoe ve sa.klnilğe bırak.. 
mi§ olan katil buna kn?'§ı bir diyccegt 
olmadığını söylemi§, avukatı da Ba... 
kırköy akıl hastanesi ba§heklml RU§. 
tU Recep ta.rafından Leon ha.kkmda 
verilen raporu mahkemeye ibraz eL 

mi~tlr. 
Muhakeme bir hayli kalabalık oL 

mU§, Leon dr§&rı çık&nlmca oğulları 
etrafmı alml§br. ArUntıı oğull&rm& 

aöy~di yeglne aöz: 
- Param yok! demek olmut -ve ldL 

çUk oğlu çantasını çıkarıp ke~ 
blr miktar para vermi§tir. Bu .ıraA& 
bUyUk oğlu Berç de mendil ile ..-. 
amm atnmda biriken terleri stlınlf.. 
Ur, 
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!Eski ve Yeni Boğazicd 
Değerli kaptan Hikmet Co§kun'a göre: 

''Es i de or muhafaza edile
rel< bugü kü hayat şartlarına 

gö "e inşaat yapılmasına 

· .. JLI ~-~ 

Radyo 
aksan11 

Oftmr 
y z e 75; 

ve 
için 

~JMahke f ele ide :AJiJ1 

eş ur dolandmCI paşazade 
Şevket'n f ırıldaklarmdan 

S0 JIAZİRA.~ - .ı..., ... 

H AlmE kanşan memlckctJe· 
rin hemen hepsinde ksdıl1• 

Jara da birer vazife tlü5tuğiim\ gö· 
rüyoroz; bu \'azlfe çok znmnn ecP· 
lıe gerisi hfzınetlcrJdir. \'al.tirle 

• . 
1 ıyaç var,, 

"Boğazın en güzel 
eğlencelerinden biri de 
LÜFER .AVC,LıGt dır,, 

.Ank3.radan bil<Uildiğine göre, 
Gümrük ve lnhisar·o.r Vekfıleti j 
tarafınd:ı.n glimrükle-rc gonderileı. 
lıir tamimde §()yie denilmektedir: 

AmenJı:a. ile 939 da aktedilmi§ 
r.lan ticaret a.nlaşmaınna bağlı lıs.. 
teye göre bu pozisyona giren e§
~rııdan (tam..'U'll veya natJmnm rad. 
~'O ahize cihazları, Jiımbalar ve ho
ı;er.oı l~:-)ir. vergi~i :yiizdc 75 ve 
(radyo 1ç.i:ı illrleşUrllıncm ş müte. 
ferrik p::ırc~ 1ar)m vc-rgisi yt1zde 
88 niısbetiııde h <liri im "!4tit'. Bu ııc. 
heple yurdn gırecek radyo ve rk
samında.n yıtkandnkl tarifeye gö. 
re ve.rg-:. almacaktrr. 

Kurmay albay (!) olduğunu ıöyliyen dolandıncı "Pro.. J:usynlla teı;kil olunduğunu l:;ıtti· 
lcsör Kemal Cenap mı, bir telefon edeyım.· Sınıfı hemen ğimiz \'e resimlerini gördüğüınlit 

eJW.hh kndın taburlarının il.k s:ıC· 
geçersin,. diyerek bir tıp talebesini ncısıl dolandırmış Jarda bulunup boulnıııadıldnrJ.111 

- ı - bilmiyoruz. Böyle bir IBt.en ne n.t· 

Asliye İkinci cem mahkemesi- r.onra şovtmt, pa.n iyonu. gelmis tice çıktığını öğrenmek hcrhıııde 
nin suçlu yeıin<le j:ındanna rel:ı- \"e anahtarın bulunduğu uencerc - mcnıklı bir §CydXr. Fa1aıt tarihte 
kat.inde bulunan mamun, orta <len anahta.n alnraii Jmınyı açm~, knılmhı.rln da erkt:kler gibi sUAlı 
boyla, sa(larına kır dUşmiiş, 40 içeriye ginni~, odama çılunıs, bun- kulJ.ıı.nnrnk dü,ım.ıılariylc göğti· 
rnı:;larmda bir adamdı: )leşhur ılo ılan sonra nelcre}'ll.ptığmı flllhltler göğse, boğaz boğaım dövü5tükfe· 
landırıcıl:ın'bn .hakfkai en- ı>nş.,.7.ıı- ann.ltacaltlardrr. ri göriilmemi!} hAdlsclel'llen .ıeğll· 

ı-:~an a::r:ı~,~ OLGEH 
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00AZtÇt hat•,., tarafından 
en fıırlln se\ ilen kaptanlar. 

dan biri de 60 numaralı 'apunın 
l.npt.nnı Hikmet Co 'kundor. Onun 
knptunhğın«lrJ•i mnhnrct! bilhM
sıı si li ha\ farda Hoğnz halkına 

en güzel nümonryI \erir. Sis tipi 
dinlemez, sclcrlne de\am ed;r, tn 
rilenin göstc.n'fl6'1 saatte iskelele-
1·c y~ti ;nıeğe ç:ı.l ı'jır. 

l{ • ıı :.ı::ı C"lki Boğaziçi, yeni B-0-
f;ın'r,i h l:lnnc1 ki ,m,Uncclerlni 

or•l•• ,• M \ J: "{ bnna. ooktı Ve gil
J(;r:; ·ver('l; · 

- ~ .. ·.i Uoğa~i •• bundan 13 se 
11- e· \'elli hıı)atı gözümün önüne 
g ... · ınck IMn hnna biraz dfü;lin • 
me~ imlmn 'ermeli iniz. Dedi. 
JJen~e erı f:l7:fıı. iz brrnkan hatıra, 
zengınlerln ç!fte JtUrekU, iki 1m,. 

• 'c · 1 \iyiik 
andallarln. ·nz nko;:unlıın noıia.z_ 
d~ tertip etmi~ olduğu <lcnlz ge
ridir. Bonl:ı.rm Boğazda ge7.ileri. 
nln lcemline ~öre usulleri vardı. 
<•itli tc Ra~ clhetJnJ, dön~-te 
<le Anadolu sahilini tnlı;ip ederler. 
di. nu s:ı.nıl:lllnnn içinde ~Uk ra.
kı m:ısn.ln.n bulunclut.-u gibi, gece
leri saz ,fa ııhınunlu. Bw:!la.nndn 

kli fenerler yanardı. Onlıırm 
fl1Jlerlorinhı renldcri, saz sesleri 

l'D.! nıda ktıyıkJ.ruuı llerleyf km 
r;örülmeğc değer fılmelerdendl. 
Akcıun ti7.erlerl Boğa4'.ın her ya.. 

1cnsında hemen hemen her iskele. 
de, islcelenin hu oslyetine ,.e kf,_ 
ytln me\"kline göre hıı?i".t yn pflHasa 
cn<ld. inde ~r \'eyn (leniz ke. 
ııtmnda. otururdu. En fn7Ja piya
sa cnddelcriniıı rağbet bulduğu 

kiıyler, imdi olduğu ı,."ibi ~kiden 
de Tarab.)"a, Biiyiiltdere, Sn.nyer, 
Yeni :ına.J.ıallcydi. Vükela bu c:ı.d
llelerde kendilerine mahsus siislü 
ıırnbal rln.. turltır ynp:ırlardı. Ak-
5am turlnn erken santte başlar, 
b'llropla t.ıı.ma.ınlaım·üı. Şinıdi ise 
ekoktrlk t.cm·irah bütün Boğ1171 :ıy
dınlattıfı için mehtap)ı gecelerde 
bu gezilerin sabaha lm.dn.r llenm 
ettiği olur. 

Büyültıleraııln bugüııkfi F1dan • 
lı'k mevkimde Fidıın Enstitfuıü bu
hmmııdığı için bo g~ s üze
rin<le Dle\ ·jnün en heycm.ulı nt 
) r.ı yapılll'dı. Halkın en faziıı. 
c dild'<'Ti yerler cuma giinlerl 
f.tılardı. 

O zaman llart'fJl hayatı vardı. 

Bu e :lencelcııe yahıız erkdt !§ti. 
rak Oclel'di. Refikann:la BOğazda 
yan • ve hıı.ttu nmbsıCla bile 
gi~ 1U~a:ıss1p pollsler 
uhıl teırtrf.rl ... r, mmn m:nn tahkika
t (1 'JUlllalLft::llnl 

Do 

nf'llwrwla r. 
ESkiften ba.lı ç Boğamı 

60llıbal_. .~icn(~1erlnln en beşm. 
ıkı gelirdi. Hemen herkemin biTCl' 

ka)'lğı w.rdı. Kııyı:;t ohnıyanlar da 
1<'frıılatlv, g(indü7.den olta l&nm, 
yewtlerini ywleştlrlrlerdl. 

BI k r J&.nıbruan kayı· n 
hir tnraf'm1l konur ''e gece geç va.. 
ld~ ksdar a\'Janmıvn devam 
rdi t. Bil"QO!< kimseler kayığın 
it mnngal korlar, tuttukbrı 
lıif"l"leri hemen rz!!nmya at:alanh. 
J.Hfıer avcılığı l'.iimdi ele ğaztçt. 
ııin en gllr.el cı•lrnC!'lcrlnden bıri
llir. 

smmbn ~mis bir vak'n 
,·ar mı! 

- nor~ sayfiye h 1l usiye i 
o1 u· ı:ilıı, Bo~7. ltapta.nh~nun 
dıı. J ine ıtörc Jıasusivetleri 
rnrdrr. Bu den& Uzerinde çafoımok 
ıı1n12 kat>km ıllplomn~ı att....ımln 
cl~ Bur~iia mmn vrll::ır 

~emicilitt n başlıroraJ, yctiŞmrk 
l __ ıdır. Her dalganın her i"'kelc 

Jlikmet Co,lmn 

Son Osn1anh 
paraları 
ı 5, ı ve 2 

para ı i rbua 
NI 

a 
tarjbe ari, ıyor 

Eski O~anlı Devleıt.lnin teda
vül ımeV'klindıe oon kalmış olan pa. 
rnla.n :nikel ~. on ve ylıımi pa.ra
lı.klarm bu~n truramen tarihe ka. 
u:makta.ciır. Bu ~dM sonTa 
bu pam.1a.rm piyasada rayiç akçe 

önündeld ul:ırm alnşmı bihnek n darak hiçbir kıymeti klmıyac!lik
ona göre gcmi.)i i<lnre etmek icn.- tır. 
heder. Jler k:ı.pt.nnın lınşımlnn g~. Yarm s:ı.bııh Uı..-.ihe karışa.sak o
mt~ enteresan mesleki \ok'nlıın ol- la~ Osmanlı paro.lar:ı beş, on, yir
duğu gib~ benl111 de ''a.rdır. ıru parnlrklnr 1~27 senesinde ilk 

Hiç unutmam; 54 nunıarailiıy- defa ~dilmi§lercli. Bu suretle 
dım. Arnanıtküy Akıntı B!lmunda yirmi küsur senedi:r tedavül mev
bir ~nç kız kendini <lenizc nttr. ikündcdirlcr. Fakat bu tarih iı1.c. 
Sıındnlfa yctiserek kendislni lmr. rinde aynı para.alrdan bo.şka. za
hırdık, fnltnt yolch giderken tek- manlnrdı:. da basdnuştır. Üzcrlc
rıır i•cndinl nt.tı, }ine kurfamm·a rinde Beşinci Mclımed Reş:ı.dın tu-
gidenlerc: • rasını tn.şmıaktadrrlar. Bu kalkışın 

- BınLlnn, gelme}' in! hır hususiyeti <le ynrın sa.bahtBJı 
Diye bat,'lı'I~ ordu. ib"ba:ren bc6 vo yirmi. pıı.rnlrklıırm 
Kendisini dinlemedik, l<nrtur. a<urup;u:n icrası olar:ılk tnmrunen or. 

dılı. tadan kalkmı§trr. Bu suretle ku-
Uundan başka dcnh: \•:ıkılan da :rll"111 icrası olamk yalnız on para

roktar. Fn:kat bnnlan burada. an- Jıklar !k:tlnuşt:Ir. 
latm:ık izi hosunn yonnıık oiur. .Mev1' ıii. tedavilMen. ilralkan beş, 
Her <lenizeinln b:ısmclnn bu ~ihi on ve yım-i psruJıklnr yarından 

\ak'alar J;etebilir; bonl.ır tabiidir. füba.rwm bir &ea'1C müddetle C'tir.ı-
- Boğazı glizcllestirmek i~in ' huriy~t :Merkez Banknsı ve Ma~ 

neleı• ynpmalırlır~ 1müdiirlfikleri ıl~.f'l~rinde kabul e-
- Boj:;"llZI r '-'nhilinclcld laini • djJeccktir • 

lmlarm, depolnrm 'imlkmnsı 18.ı.ını

dır. Gerclr lcaradn. gerekse dent .. de 
nnkil 'asıtnlannın hol olm:ısı, Ro
ğ-Jzı g\b:clle.5tinnek lı;:in alınacak 
tedbirlerin en lm.o;mıJa, ~ibterebi. 
•irim, Şirket! lln~·rlyenln 'ııııur 
~:rnıı tııl\\iye edilmeli, doğru 

ııostal-ı.ra fada yer ,·erifme 1 liı-
7ımdır. Mesafe Jnsnhnca gidiJI gel. 
mek imldinl<ın Jcolay temin t.-<IilM 
mis olur, Boi:'tl.Zdıı btı ayecle yol. 
mı luızanır. çunı;,u tekmil i"kclc 
Doğanı. c:;ıkm:ı.Jc, r.ok e:m eıkıcııhr. 

K""'·ctU "ermnyeli b1r §f rket <1e 
Imğazıln ev ya1ımn lı;lnt denılıte 
etmelidir. Ynpıl:ın (';\•ler talc itle 
h lkıı. satılmalıdrr. l\im fivatltırı 
(Ok yilk!ıektlr. Bunlnn m~ıwvcn 
hacller.e göre tcsb't e<1erelı l;;lka 
llfuı etmek Iloğıı.zı canlnndımıakta 
en mühim rolU oynıysc:ıkttr, 
Boğazda ycnilllder, lnt1Mt yapı. 

Jrrkcn <lckor muhnfa1..a. edilmcıt, 
fakat inşaat yeni sistemoo olma -
hrhr. 

Böyle o1ur.;:ı, Boğazdan yalnız 
c\rı'i bir he.it( kütlesi değil bilt.ün 
\"at.anclıujhı.r istlfade edebıilr 
Boğnzm y~rli mlkı için de~lr 

eğlence yerlerine ihtiyaç 'ıı.rdır. 
1'ışm ne bir sin.o~ ne tiyatro ne 
de b bbo <>b-tenoo yeri var<lır. 
Bu va'rlyct lınrf5ısmda bugtlnkli ha. 
ynt ııısrtlari)•Je Bo'"Bı:d"a naınl ya. 
ı;anrr.. kim kışın Roğ:ı7da, ohı~ıık 
cesa.reUni ~östcrlr! 

Fakat 1iış eğ1enre yerleri o~l'sa 
ho ~fer iş değişir. Kı~n da no. 
ğazdo. h:ırelc.et çohralır ••• 
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Kumbaracı yoku§wıda bir demir _ 
cinin yanında çaJı.,an Ohannes ııdın. 
da birisi, par.ar gUnU Heybclladada 
Çam llmanmdn dc:nizo gtrm.ın. ııonra 
da &11Aeşte bir ıhayll dOlG.§mıştxr. 

Evine dönen delikanlı biraz sonra 
hastalanmış ve ölm tür. Cesedi mu. 
ayene eden adliye doktoru Enver Xa. 
ran, Oh:uınesin güncı çarpmasından 
l.ildUğUnU te5blt ederek gömUlme_,lnc 
izin vermiştir. . 

Denizcilik bayramı yarın 
kutlanacak 

1 tmmuz dooizcilıcr bayramı :yn. 
ı-ın :t-lıri:ın:i%de hüyüat mer~uı.mle 
tesi t <.'dilecek'tk MerMimc s:uı.t 11 
de Tsksim Cün•huriyet mevdnnm. 
da 1'..atRnıuı.caktır. Burada 

0

baynık 
çekme merasimi yapılırken liman
dıdl'.t ~ler bi~r dakika' sUı-e.n 
Uç d ildtik ça!ma.k 6\Jt'etlyle mer:ısi. 
me iştinılk cdeeetreroir. Birlıkler 
Ta:kstm ~ydruıından Beşiktaşa i
nerek Baıixıroouıı türhcE;i et n:.ftn
da ym- a.lacakla.rdır. Btrra.d.:ı bUyü:k 
Tilrlc rl~7.eia .Amirnl &..."'barosun 
h::ıt.I:'asr yUdedi!cce.k ve söy1cv!er 
verilcceokti:r. 

Denizcilıer ba.ynımı münascbeti
Je ~t H,30 da Moda koyunda 
deniz yn.ngla.n, gcC<ı de &hckte 
bir mehtep file:nl ve fener alay: 
tertip cdılmişt:ir. --------

ıle Şe,·kef;. - Sen Kemal Cenaba gittin mi~ <lir. Hatta bu gibi hadiselerde~ 
Davacısı ufak tefek, n.ltın ı;öz. - Gittim. mülhem ola.rak yaratılan ef ııne· 

lüklii bir Tıbbiye talcbesl~di. Pa- - Ne dedi, samı. 'l lcrde:n ya.hat cfsanelcştirilmlş ,'111' 
~azadenin nğıııa mısıl <1ii.5tüğünii - Ben dedi, Şevket a.dmda bir ab\rdan bah~tmiştik. 
-blroz ~tekeme 0<lluğu lçiıı pek l<imseyi tanımıyorum. Böyle bir Ya5ı bir o.sıra yakın olan F.ııın 
gtiçlüWC-..:- sii)le nnlııttyordu: arka.da~nn yoktur. 6rzca. bir t.ctldk ve tarih eseri

111 

- GeÇen cuma giinll idi. :lleya. Hakim bundan r-onra pa.,aTMtc gözden geÇirirken bir9()'.- resinıJeJ' 
zıttn. l<>kuıtad:ı. yCfnr-k yerken bu Şevketi ayağa kaldırdı: arnsmd:ı bir "Sih-arl kadı~, rcsnıl· 
adamla. ta.nı11tım. Bruıa nereli oı. - :N.edlr bu ı51er Şe\'ketf ne tesııdi.if ett.iın. l'nğız bir nt~ 
duf;'llınu sordu. Gaziantepli oldu- - Ne ol:ıcak. efendim, bir 6C)' binmi~ti; ha.!!ndnld beyaz örtUY

11 

b'ltnıu b:ı.h!ımm adnu ftğ"renince bir. değil Bu dbf e~1 bıralnp, yerine knfaUısmm etrafına ı:eptcvrc ba~· 
clenbire yerinden fırladı: bt:nun elbisesini gi)"IDl~im. Bunda lamış, Anıplıınn kefye dediliterı 

- Yay sen Ahmcuin oğlu mu. ne varf ba'lığa bemctmi;,ii. Sırtıntlııld el· 
sun? Sırtındaki elbiseyi hakime gös. lıise de bir f:ernceden 7İyatle eUb· 

- E\'et. tttiyordu: be veya ıurtanı andmyordu. J{c-

- Bak scın şu işe. Senelerden - Benim bo elbiseelrimde ne merlnde bir tabruıca \'e bir ımııııt, 
rnnrıı. AlmıCiUn oğlu ile lmrşıla.ı:;a- \·ar, ki yepyeni. Yerli Mnlından ~ol ta.rafında. icıe işlemeli, geniş &

yun, ha .• yahu ben babanla avln.r. yapılm~ştır. Ankarada. bütiin nıeb'· ğızlr, eğri bir l:ıhç rnrdı; sıığ ciiD• 
oo aynı cephede hurbettlrn Rlrbi- ı•slar Vekiller bu kumııhtan el- de ucu tu~lo uzun bir mızrn.l< 1utU· 
• • • ' · d A ü ·1 ...1 U4 

.. rımızi t,.ıok sevem. lıi~ giyiyorlar. Pantalonıım i~e ~.or u. tı;n ve z.eıngı enn cııı 
- Çok memnun oldum efen. tngiüz kuma.,mdandrr. Ha anla.. tünde dhn'1ılt dunı)ordu: nt ~· ' b •- • •· ·· ··r t nıll• oım. dım, benim elbisem e. ki oulr da _aşını '"~ıyor, :t!,7.ını ı>o~t:·' c ııi 
- Ece, sen buıııdıı ne nnvorsun lıt•nun elhi'.'lel.erini dolandırmak fs.

1 

rıyor, adıml:ırını sertle<otırn·ord 
bakalım! • terlm. J..8.kln benimlder hunnnki- adeta Ü\'!lrl iyle iftihar cdiyordO. 

- Tıb Falrtiltcsinde talebeyim. jerden ço1t <lalın.. lyitlir. Bu Imılınm i4'ml ''Kara Fttı;.';·: 
- Güzel. mıçıncı smıfttı! m'l - Sen ne iş yaparsın ŞeYkett drr. -\n:ıilolunun Şark ,unyc ·e 
- Dördiineli. - Hiç. rin<len . (1853) deki muhıı:re";;. 
- İmtihn.n.lar nasıl gidiyor. - Neyle gPÇinlrsln't \ i'.iilr:ık ıçlıı İstanbula gelmış •. ilt1 
- İyi gicllyor. :ımma.. - Teknü•liyem ,-ar. kat yalnrz ollloğu sanılnuısm: önrf • 
- Niye?.. - Ayda 27 lira ele \'C nrlıno;mda mllli kıyafetle ~ 

1 lı. ı ı ı ·· ·1 r ,.nr' 
- Profesör Kemal Zlynnm der. - Pekila, btmonla bir inr;,an ruı. ~ ı~o' ınızra' ı suvarı e eıll· 

~incfon bfrnz korko~·orum, 1ıı1 ~e!:inir Hele bu pa.hıılnkl zıuna- hara Fatına onln.ra. kumanıln.. ~ 
.- Henınl Ziya. mı! Ayul, 

0 
be· nmda,. yor; nym zamanda onh\n toplQ.0 

rıım sınıf arkadnsırn<lır. J\rndlslnl - Eh ne yapalım ı tclare edJyo- iliıhlandınuı, ilıti 'l\Çlıırını tc~~11 
ı;ok iyi t.anırmı. llir telefon e(le- ruz, efendim. eılen \'c İsfanlıu.la ,,adıır geh 
yir, tlcrh:ıl git ı;iiriiı;. Sınfmı ~eç. - Prıl<il.lil, anlat b:tkAlnn, ~u ı, de bu kadındır. ıft• 
tin, gitti, ı.Jcmc>ktlr. nen lmnnay ııası loldu? Fran<ıızcıı. ~er bu resmin ııll 
Albay ( !) ŞevJ,etbn. NiHAT ŞAZ/ ıiakl iz:ıh:ıt sır:ı<>ımla Knrıı Jı'ıı1~·~~; 

- Jlaklh"nt~n bu İJ ili~ yapar. (Devam ede<'el<) ya "lmhnunnn,, -.ıfatınr da ıı. 
s:ınrz, size ömrUm oldukça dua ;:örüyor. Bu ka:lm nltmı~ ynsındn1 
ederim. nıış. lstanbula "'eldiği \"e cntld~· 

- Ne Jüzunm mr, efendim ...• Yüksek tahsil ıcrılen1 gnleçtifü za~mn onud~e~!:~: 
Ce:pho ark!ıd:ışnn Ahmedln oğluna "CYl'Cf e erin ço,ğu ka ın:s 
ufacık bir iyili&rlm dokun un. F"- talebe li:nrn. FatmaTI bir paş:ı Juırsılııtll

1

~! 
k t b·ı· lıcdl'-·eler ,:erm"ı"' fn1·at hcPcıııı 
·a 1 ıyor muson, a·1.izim, bu,ı;iin ,, "• .. .. un· 
An!m.rad:ııı ( ! ) gı>Jdim. 1'~\'tıpla~- k 1 nezaketle re<ldetml~. Ho lkm on 
mı da getiremeifim. Bu elbise ile a m p arı ele atını dört nfı.l sürmüş; f~n~ 
hu sıcıalda.rda kn\':rulop durnyo- OJ,mlnnnd:ı bulunmo4'; ~,·tk ı • 1 
rom. İstanbu!da iç Stİ\'ariliktekl nstaht;.;yıe her1'C 

'üzerinde shn<liki elbiseleri ,·ar. hayran bırakım,. 
clı: dev ede yapılacak Kadircan KAFLI 

- Ger~k~, dedim, terıez:r.iH bu. -============:::,;:::; 
)'Ul"Orsanız, size lıenlın bir kat el-

AnJ<ara, 29 (A.A.) - Ma.ari! Ve • -
'·! killığinden bildlrllnılştlr: 
u.semi \'eral1m. IlirJmç giin glyi. nız. Sonra Yerirsinlz. Yüksek uııısll mUessesclerlnin 1942 

- Fa-ılıı. ell>İ"'cniz Yar mr! yılı askerlik kapmlan Ankara ve le. 
- Yeni ~apt ırrlı,i:'1T11 lacl\'l'rt bir tnnbuldıı aşağıdaki tertibe göre ya • 

elbiS#.! ile limon Jı.iifii <lii;('r hlr kos- pılacakt.ır: 
tümüm \nr. l - Ankarada. kamplar bir tem. 

- Eh bir b::ı.laıhm. Olursa bir muz çarşamba sabahı ba~ITya.cak, 20 
kaç ~ün giyer, inde ellerim. temmuz pazartesi akşamı bitecek. 

Buna lto.rarla~tırdıldan !tOnnı. Ur~ _ Istanbuld 
1 kan._.. .,, .... J· n a kamplar Uç devre 
~ •:•ua.n tr1uı ._ crnberce be- de yapılacaktır. • 
nım bir arlmdıışımln bcrnber otur. Temmuzu 
duh'tun panc;iJ•ona. git tik. Otlama. de bitecek ~ beşinde başlayıp 2tı in. 
(}ıktık nu mlıhtereın bnbo. docıtıınl\ yat, huk '.,, nn birinci devre edebi • 
:reni liıci\·ert c-lb"sem'ı . rdim uk rakllıteleri ne yüksek öt-
• ı \C • retmen ve 'tik 
giyindi. Tnmnm ırnldl Donan liıe· ı ) sek mUhendla okulu 

e>'" • talebelerin t rine elbisemin rehinde J1ıılunnn 13 e, emmuzun 26 smdan a. 
lirayı nldmı. Asllı bohınnn nefti el- tustos l5 lne kadar devam edecek ~ 
bisemin cebine koyı1om. ~:~e ikinci devre tıb ve lktısat takUI. 

Kunnay Albay bunun iizerine ri, güzel sanatlar akademisi ve 
bfr<lenblre• ' Yilksck ticaret okulu talebelerine 

na eThi~ l:jr.ız cla.r g.cl(U. Henı l6 ağustostan be§ eyıuıe kııdar sU 
ıle yeni yapt ınnı~m. BP.lkl leke. recek olan UçUncU devre 1'en tnkUlte
lcrim. ~un içhı şu neftİyl giye. si talebelerine mahsustur. 
yim. DiJ•erck bu elbiseyi aldı ve tstanbuldakl yUksek tııhsll mUes. 
giyeli. Iln srrnda. tb bf'nden acele seselerlnln kampa tAbi talebelerinin 
ıv telefon rehh<'ri bumamlı, Kc. piyadeden gayri smıflarn ayrılanla 
mnı Ceruı.b:ı telefon edeceğini ~öy. rmdan blrL,cl n ikinci yıldan otan • 
ledi. Ben rehberi almağa ı;dincc la.r kendi CakUlte ve okullarınm 
J!civcrl cJblsentı'Len, neftisine nak kamp günlerinde kampa gidecekler. 
Jettiğtrrı 13 Hm ile clanek ln\me- dlr. 'O'çUncU yıla alt olanlar ise, nok 
mJ unuttum. san d~vamı tel!.!l ederek lmtlha.na 

Telefon rclıberln1 getirdim J{e girmek için 12 temmuz 1942 saat 9 
ınnl Cenabın nwnara. .. mı bnld~. da kampa ~ah!lan iltl!ıAkla 19 tem-

- Jfaydi ufd·p t_. f _ _. :. muza kadar 4 kamp bölil~nde kamp 
, ,.. ı ...... e on t.·ueıım. . 

llcli ve lnldn b lb. d d göreceklerdir. u e ıse e ar. 
Pordl'>c;ünü de wr de belki biraz ·------<">-----
s~k:ıetin.i kapatır. Diy.erek parde- Liman amelenne sıcak 
suyu de giydi. Çıldık. J{nnnııy Al- yemek 
bny 'kasap c1iiklr!\nmdn. tcelfon et- Yarından itb:ıren Devlet :imalıı-
tt. Kemal Cenab ile konu tu ve lan to.hmil ve tahliye işlerlı1de ı:a
bana: lışan iki bin işçiye pa,ra~ız yenıe'k 

- Ha~·di, dunn.'l, doğm git. vc-rilccekt.ir. Aynca 7RO ayhlô me 
Profec;bre "elit.mnnı <;(iyle ve elini mur ve m~t:ahdcminine de maH
iıJ>. DC"di. İşin oldu. Tu>n akşama yet fiyatından yemek ''erilecek-
\ f.ııu:. n~tieeri öğrenirim. tir. 

Oradnn aynhlık. Eve ı?ittlm. Temmuz petrol teıJzİatı 
lfn71J'lnndım. Birnz <:onrn lla 5;1k- Tenunuz ayına ait pe-trol tevzin. 
hm. Falmt hu ı;ır:ıdn cebimdeki tına ya.km.da ha~laruıcnktı'r. Ev-
13 lira ile eltnıel< lmmcmi hatır- lcrindc petrol kulla.na..."\ aileler ev
U,ihm. Knmıa ' Ali.ay ~e,·kete te. velcc tcsbit edilm5şti. Tevziat bu 
lefon ('l(lcrek getimıcsiol s(iylccllm es~ dahHinoo yapılacak ve her J.s. 

PanaaHıdaki 
mezarhk ars ları 
Belediye ikinci grupu da 

satılığa çıkardı 

Bel..n.diycnin geçen sene ifraZJ.ll
1 

ikmal edem s:ı.t:ışa çıkardığı ı:a.ı;·, 
galbfüıki ~i meZ2.l"lık arsant 
mevcut v.u.iyP.te ve fiyntı:ı.r.ntıl 
ç_:ok yUks~ bulunma.sına roğDlcll 
kolaylıkla müşteri bulmuştur. 13\l~ 
dan evvel l ucn :i4 e kadar pntS' 
mınuı.r:ısı alan a:raslnr sır:?."llyle sni 
ttş_'l. ~ıkarılmıstı. Şimdi dnlıa ger 
pJô.nda kalan dört ar33. gurııpu dıı.· 
ha plfınlan hazırlanıı.rak ve irıııı1 
ikmal edilerek s.'\tışa çıksn:nııŞ
tır. Bu geri pl!ındaki arsnısrııı 
l·elıcr me:re murabbama 1150 Urtı 
kıym~t konulmuştur. Bu suretle 
büyük arsa~n teşkil rocn f.ki ta-
ne.!>l 120.000 liraya diğerl<:ri dııh8 

az fiyata satiliu:akt.Jr. Bu ııraalBl" 
da 'helediycnin hnzırladığı pI{ııl 
:nucıbmce ve ~eraite uygun ola• 
rak biruı.n.lr ın,.~ etmek şnrt.iyio 
satılmaktadır. Arsalo.rın e!den ele 
sahlmn.sı memnudur. İnşaatın a.zıı.· 
mi beş sene zarfında. yapılmış oı .. 
mast da ayrrea ~artlar meyanında• 
drr. Arsal:ıra konulan kıymetlerin 
satış p:lzc1.rlık b•1retiyle yap:laca• 
ğm<.lan dnh.ı çı:k artacağı muhal<• 
kak g~rillr.:ektedir. 

Bir kısım oıp von
ıar sa tın alınacak 

Pnsaba.®e Oanı Fabrik:ısı l
' \'<' nrofrsiirl.i•ı e\ inf' ro!Jandım. tihkak ~ibine b;r ay için iki Ut-

R<-..n gittikten bir saat Jm.dar re petrol veril~t>ktir • 

BugünkU resmi gazetede neşredllell 
bir kararnameye göre i§letmr mllSS
adesi oımıyan ka.myonlan hUktımcıt 
lşletcbllecekt:ır • Bunun için de 8.6.9<12 
tarihinden itibaren plA.kası olmıyan 
veya gUmrUklerdc bulunup da beyan. 
nameli verllmlyen hUkht ve hususi 
pluıılara alt kamyonlara hUkt\met • 
çe el konacaktır. Bu kararla kamyon. 
!arın ihtiyaca göre tevzıı litilldaf e. 
dilmcktcdir. 



'ABONR ~ RTLo\Rl 
......_,;. :rtırkfye Ecııebı 

t 14.00 Ur. 21.00 Kr. 
I -~ • • :J.GO • H.00 • 
'11dı .... 4.00 ., 8.00 

ı .,lık l.60 • 5.00 : 

Gazeteye "6nı1erllen 
ll:vrıW gerl ,·crıımcz 

( Bn11 tnrııfı 1 ncldc) 
Son hn.b:?rlerc göre, Briaıtsk mm.. 

ts.kaSJnda. da. fa.allyet artınr§trr. 

Mosl•O\'U 80 (A,A.) - Mll§a.hJtler, 
Kursk taarruzunun bir §ll§ırlma 

barekoU mi, yokı;:ı. ;yaz tnnrruzu mu • 
olduğunu k~stireıuiyor, Kurs lrfA:ımıu .. 

Z----..... 
• • 
ıs ıyorr a 

39 (A • .ıl.~ - Dün gece 
füıhir.cdeıı bllCUrJlWiline eöre, ı~ an urtuf 
ı.:a~:;:~~~~~n M~n ~ lın'!t;;: in.an hayatta sürekli l::tr muvcdlakivet kazanmak 
tiz .km \'elleri geri ~·clWınf;;Jerdlr. is~rse her şeyden önce, aristokratlık dem~ b~ iddia. 
Eurımm n\ü'dııfaası i~iıı hazırbnıı- dan ve onun izlerinden kendini hurtarmal.:ulır. 

I muvntto.k OlUl"Sa Alma.ıılnrm başka· ~Akın'bir lngiliz lüas:z limana 
;rude de hUcumıı geı;nıclerl muhte • girdikten sonra yapıldı 

mnm1ştı. Bu kn<far dar kir yere bu Bagiin Dukal.arın nıaJen ameleleri kdar lu ı 
kadnr latt1:vet si:k.ıft,ınlamnzdı. Car- Yokt•r. AAl:ı:aJdeJ"İn cıçlıktiın nd~leri hokayor. 1~ ba. 
PJŞlnn?ar oyB:ı.k bir şo ~de dC'Vam 
<ılm~ledir •• u.wn 1.ib)1.da in ~ar Yatında birer impa;-ator gifii y~ğ.a özenen nwe. 

meldir. .~ 
. Laün.zı., 30 (A.A.) - Dan gece 

Londrn, 80 (A.A,) - Rusyndıın ge. Savoie ti~e S(>lttz veya on ltnı. 
eden rnnlitı- c heQ~ Jılı~~sruf:ı c.-c.ı:(.· kr karsısında birer birer y::.!iılular. 
yan chni~tir. lçler.imb: ni Zc!an· Baba hinJi gibi kabarmak, bugün olduğu kadar hiç 
dalı +.nvvcllcl'.in de t.ıuhmduRu yeni bir 'Vakit mana.ız v2 tel-.likeli olmam~r. len hn.beılcre gör-0 Almanınrın Kurak Jan tayya.resj tarafından Cebelıtt. 

ınıntakasıMal:i hllcamları pUskİırtuı. tnnka .kazşı ya.pılruı iaavmıada, 
mU.~tUr. B-Jnıı mukabil sıvastopot_ ~·ı d 
da dunım R:.ıııın.r 1,.,_ ,..ittikçe !enn· ~" e.?t iğ.ine göre, gece bd:mbrtlr-

ı..... .. manları tx k:1llMI!den J eni bir td-

lnkviyc lnlaJnrmın harp, sohıısmıı ro..-----------------------------' vnııdığı hi!dirilme'lrlcdir. 
Rö1L;ır nj!l'nsının muhabiri. çnr"' 

pışın:ılnr1 şu farzda t~i.r cknekte .. 
dir·: Şill},di}c 6'ndar Arrikad:ı görfıl• 
mcmiş devamlı 'Ve mu::ı-zzam tnnk 
çıırpışmalon, muh:ırc!Jeniıı şidlleti 
gitgi(]c artma'k.ta<lır. 

Hüseyin Kahya asıldı Bir adam laşm:ı ktaclrr, biye kulkı.nrJmıfjtrr. 
Kursk \e Harko! muıtıı.kalıı.rmdn Saat 1 .45 de bir tayyaro nı :.ı 

bu hnrbin en 'bil.yük hava ınuh:ırc'be. 1 pek yükscltten u<'ınak su~ti~e 
ı:.i oluyor. Huralnrd:ı Ruslar büytlk l"Da.vıun üzer;nden S9Çn'.lş \"<!' mev
hava kuvveti topladıldarınd:uı Al • l,;jı; bütün hava mlidmaaımu ba. 
m:ı~Inr da tayyııre mlktnnnt arttır. wryııl:ırır.ı \'e projclc.t-örl:erinc' ~ek 

Bir müdaet evvel birinci ağır ecza 
msJık<ımo.ııi tare.fmdıuı id::ım eezasmıı 

mt>..hkQrn edilen Hllacyin .KtıJıya. a • 

dmda.ki katil, ka.ra.r temyiz mahko • 
mosi Ye btıyUk millet mecllslncc tas. 
dik olunduğundan dUn gece .vabııhıı. 

kal'§' saat üçte &srtmıştır. 

dan duş· p öı ~tnaıı A!rlko. harekA.tı günden 
~ ehemmiyet kesb~dıyor. ltal -

ordulan tebllı;l dUn sabah :Mersa 
l'Ubıın .taptedlldlğini bildirmekte. 
'l.!uıvcr motörlU ve zırhlı kuvvet. 

mak rnc~bu,.!y..,t~nd~ ~~ın~l:ı.rdır. :rueğe muvaff~ otm'1l41tur. Bu mud. 
SOVl'El' rncu det :çin<le pek n.lÇ""ulktan uçan baş. 

Londra, so (radyo 3.lö) - Gece ka bir lbomb.:ırdmtan gurupu, yak
l'arısı Moskovnd:ı n~şredUcn Sovyet lı.~tığı haber alırınhldan, CebcJüt
tebllğl: Dun Kur.Ek lstıkamc~lndo Rus hınka tna:rruz etmi'-lır. Tn3rl"llzun 
kıtaıa.rı Alraanlarm tılddotıı tanıt hU. bu ik;nci lmnu .ro:ı.t 1.45 de, 1.55 
cumıarım pUskUrtmUştUr. Slvasto;ıol de ve 2.05 de ynpıJmıstrr. 

tı:ıUstnhkem mevl>Un do~'\l c~nu. 

~ lııglUz ZU'hJI kuV\' ... Ucr.nl.n mu. 
~"tlnl Jardıl<tnn sonra d ~ya 
:U ileri harckctltrl"' d v::ı.m et -

?'d!r, Cereyan cd, 11 .dJctll mu • 
beıcr uetlccsin ~ "e ist h~<A.:n 
: BI?asındıı. GOOO d n fazla esir 

da Ml\da.!il<'r, Iıılk diL5m:ın kuvvetle. Tn.::ı;rruz e<ten tayyarelerden bi
rinin şiddet!i hıım!derlnl geri atmı~. ıinın düştiı.:ildüğU söylenmekte. 
lnnn da dU.: :nnn taze lnıvvctıo?le ta. a·r. Akm e nasmda. 25 bomba. :ıtı-! 
arruz:ı d<n•am etmiş ve b..r mll:tnr :mştır. Bunhırdnn on iki tanesi hcı. 
llcrlemiştlr. Burad:ı. mulınr.!bcl<'r b!l. va meydamn:ı düşmüş ve bur.ada 
hassa ı;:etln '>lrnu~~ur. Diğer cııphe • buhuuı.n dört m.otörlü Liberator 

~tır. Bundan b3flta aG s!lAhlı 
tnıırıp '\·cya z.ıp edllml,?, l:üllL 
lnlktarda top ve otomql.ıtı 1~t1-
oııınmuştur. :Mcr llatruh limn. 
~ lkJ gemiye ısnbwt \ J..-1 o.muş, 
~dan biri o.tc~ nlmı~ttr. Klihlre. 
te1en bir haber Mersa :M trul·un 'e edildiğini bll:l rm ktedlr. 
~ıırada s:ılAhlyetU ıuıynııklnrc:ı. 
<\ llluharebelcrl ldJ t11 hnrt.ıket. 

he!crden m Ublm hab:ır yo~:tu:-. tipin:le bl\· tayyare harap olmu"-

• ~l"I§ık olarak vıısı!lar.dmımak.. 

~ muhakkak ki çok geniş b!r 
~rinde çılgınca ııare :etli bir 
'•be olmakta.dır. Bug UnkU Kn • 
' bl!~t::ıde Mersa. ı.ı.atıııbun C1) • 

~ ve cenup doğusund5 muha. 
' Old:ığunu blldlrmesl d~ma -
':ııcııı çok lıUyUk mesafelere 

• •rıne:;c muvaf!al{ olduğunu 
P bir mevzi yoks:ı d& Romcl 
l'crı.:ıyi~lnde şlddetll bir mu. 

''! • e knrşılnşacaktır. f?t 
' ... ., •• r<:t"-;"l>E: 

ı:.~~ 

:ıuıto'po1 :ınnstnh
Almıı.n ve na. 

• mmlyetll hava 
:ı ) .. rı: ile bir taarruz 

ta d ,·.ntcır. •n.- tahkim edil
e 

n Çonıayatnlı zorlamı§lllr ve 
Sapnm tcpclcr;.nde çok k\l'V. 

~ laııkım edilml' olan mevzilere 
haaınışlardır. 
tııın Z!lptr için 7 hazirandan 2S 

~ :ı.a kadar yapıl:ın mub:ı.rcbeler. 
.6s7 cslr alınmış, 221 top, 46~ 
' atar ele geçlrllml§ veyn tnh. 
•ılı:nış, 2579 istlhltA.m ı. al o • 

ve 112.G44 n:ıayn teınızıcnmI!J 

'ıe~ltı do;sunda dU~mannı zırhlı 
tler desteğlle )'aptığt mUteaddlt 

taarruzlar te.rdod imiş ve 16 
lahrtp olunmuştur. 
l.rt Donca sovycticr için tok 
iYetU cılıın muhtel!! iaşe ıstas. 

' yapünn gece taarruzlarında 
lıııyc treııı bomb lıırıa. tahrip 
lir. 

ltez balgesfade bUmUm kıtalo. • 
harckcUcr! neticesinde dUş • 

~aoo ınu ve s3Z esir lmybetmlB. 
tır ıtıı11ıkoymıı. bntnryast ve 216 
~ tahrip olunmuştur. 
nenın §Ubnt :ıytnd:ı ikinci Sov. 

~11.rruz ordusu Ue 82 lncı ve 39 
,Sovyet ordularının oozz kısım. 
•l.-ııcn gölllnUn şimalinde Vol. 
buzıarı ttzetii e ilerleme~e ve 

'4 nıUdafaa cephesinde derin blr 
~atı"n muvattak olmuııtur. 
~r::.ı Ltndemann'ın kumandası 
"ki Alman kıtatnrı ile İspanyol 
~an gl!nmın tcşkOlcrl gcnernl 
:'tın kumandası nltmdald hııvn 
ltıerln!n mUkemmcl bir l'nrdı 
' çOk mtlşkül h:-\VB liartl!lrı ve 
arızalan içinde aylarca suren 

~arpışmalar so:ıunda dU~mo..n 
l'nıt llk5nce muvnsııla yollar~ 

'nrmı:ı.ğıı. sonrı:ıo tedricen ı.-u~at. 
'7e nihnyet bugün de katı ola. 

>okctmeğe ınuvaf!ıık oımuşln.r • 

'tlnnnm Volkof\1 gecerek Lenln. 
yardrmınıı. koşmak !çln bDyillc 
rla hazırladığı yarma. tanr 

bu suretle D.ldm k'll~ ''e dllş-
1~ ~ bir ma~ıObtyeUe sona 

ttlr, Şimdiye kadar tcsb!t edil • 
~ göre, dll§ma.n 32.7:19 esir, 649 
l?ı tanıt ve 2904 mıtralyBz, bom 
!tar ve otomatik tabanca kaybet. 

. 
• Dn,,mnnm kanlı knyıplan e 

say.ısından birknç ınlsll faz. 

~l.tNt 11...E LAl'AL 
lJŞECEK 
~Ollnl ile I.Avfllin onlw» ı;ılll 
) butur;acakları ve ltalyanm Fran 

• .,. 1 ıt·erinln mUzv.kerc mev. 

\'OLKO>r CEPBE~1.N llE "' 

l..onılrR, 30 (A.A.) - Sovyct malt\. tu~1ş.Tt:ı bam.b:ı.l:lr methallere ve 
ınnt tıUrosu, \."oll:of ccı hcalndc Al • rıfrt.mılnr.ı i.s'1bct etm~tlr. 
mantarın a Sovyet ordusunu .mh:ı Ha'ıı meydanına dli€en bes bom 
ederek 32 bill cslr aldı1dıırı doğru 

ha p:ıt.la.m0-'lll.5br. B.lı· benzin depo. oımndığmı ı:üylQyor. Bü• oya. göre d 
swı n yangın C'ı:k.nu."":t. d:ı ateş 

burada Al:nanlar so bln ö!U -.·crmiı;. siir'n.tle söndiirüJmürtür. Hepsi 
lerdlr. Buna mukabil Rusınrın kaytbI ele asker olmak üzere 3 ölü 11 
ıo ölU, ıo lıln kayıptır. yarnlrdrr. , 

vısı, ao (A.A.) - Harkot ite ı . 
minde çarpışmalar ~lddetlldlr. 7 hıı.. Bu taarruz bfr zrrlıh, bir tay. 
zirnndan 28 hıızlrano. kadar olan mUd ) ore gemisi, i\i ~ruvazör ve bir 
d ~ek muhnriptcn mtlrekkep bir fn-
ct içinde Almanlar 15.000 esir nlmrıı. giliz fil<Ctınun Cebelüttn.rrk limn. 
VJşl, 80 (A.A.) - sıvamopol ke • 

s1m1:nde, Alman Ye Romen kuvvetıorı nma. gimıes!nden b5rtıtı SOnl'n: ya. 
kalenin en son m!lda!BB. hnttnıa var. l'tlın:ı.<;tır. Bu filo, nslrer yük.lil bir 

gE:'llliyi de !i.htMı. eden bir knfiJeve 
mJ§ bUlunuyorlar. ~14;, ~ refakat etmekteydi. Ckmid$i M· lsveç vapuru ~ iterler karaya çrknrrlınrşlır. 
Sovye'i: denizaltıst .tarafından KöpıUr talimatnamesi çıkll 

.. torpillenmemit • '" 
!Joskova, 30 (A.A.), _ Sovyct rnd• 

l:osu, 22 hazlrandn lsveç knrnsul .. • 
nnda torpillcncn lsveç vapurunun 
bir Sovyct dcni:z:ıllısının tnarruzl•· 
nn ıısradıfJını tekzip etmiştir. 

So\'yct radrosu şunları söylC'lni!)• 
tir: 

Dülün So\'l~t l>irliklcrinc ls\'CC 
kara sularına ri:ıyet etmeleri için 
sıkı emirler vcrihniştir. 

Rnd:ro, SovYCt mnknııılnrı tnra • 
fından y:ıpılan fahkikal neticesinin 
ls,·eç hü'kl.ımctine bihliril<liğ,ini 
iluYe etmiştir. • • 1 ... , 

Buz tevziatı belediyeye 
kaldı 

Buz satı!;mm nıUteahhide illa.le
si dün Daimi Encihnen tnrafn:dnn 
yapılllca.ktı. Fakat nrurmıya talıp 
çıkınadığından ihale yapılama. 
rnışt.Ir. 

Bu sebep de buz tlimatnamesin
d~ şartlarn ağrr olıruısıdrr, beledi
ye Daimi Encümeni falim.atname. 
de tadilat yapac:ıktrr. Fnkıı.t tali· 
maf.:nanıenin tndili uzun silreccğin 
den bu yıl mer'iyet mwk ine gir. 
mesi gUç ola.ca.ktrr. 

Bu Vaziyet ko.rşısmda buz satı. 
§UU ~oğrudnn doğruya brclclıyc 
kendi et ~ vasıtalnrjyle ynpn. 
~ktır. 

zuu olacağı s!lnı1ıyor. 
Dur:e, Faşizmin gittikçe azalnn 

IUbıırmn yeni bir Parlaklık vermek 
l1;ln Fransndan topra ktavızıerı cıde 
etmeğe fevkalD.do tıırattnrdır. Eğer 
L~vAl bu oolmndan işbirlltf ynpmak 
istemezse, ltalynnlarm Korslkayt ve. 
~·a Vi§Inın lAyiklle mUdatanc1:ın nclz 
bulunduğu Fraıı.sanm ba.:;ıkıı toprak _ 

·ııı ltııEopuuıınm )faUIJJ~ll oıo ruı.tu1 
malan mU:nkUn gürfilmcktedlr. 
lNG1M·m~EYrn GELEN 1' 

AllfERİKAN TAYYARELERi: -
Bir tnrn.ttan btlyllk sayıda Amorf. 

kan_ pllotınn bllyUk Brltnnyııya. gel • 
roege devam ederken öte yandan 
mühim Arnerilaın ~etlerlnden 
tir kısmının. ~~lantığin bu ynnın:ı 
tnsnmuı.hn lşın.uı lıenıen trunamilc 
bitriilmiş olduğu söylıencı'bilir Bu 
maks:ı.tla bir çok havn nl~iıın 
aynlmr-strr. Tahmine gö:rc Anıerj _ 
ka uçalda.rı hareket sahası çok 
geniş bomba uçakları ile çift mo. 
törJü orta bomba uç:.ak1a.nndan mü. 
rekkep kudretli teş1dllerden ibaret 
kıı.lac:ıkttr. Bundan böyle pek ya
knıda '.Almanya topraldnrmıı her 
defasında binclc:ıı fnzln ııç.ı.kla mun 
tazrun akınlar yapılacağını sa.ııınak 
~cin hir .cQk .$.P.hn=-U..r ~rl~. 

•• ,. (Bnstararı 1 inclcleo) 
Jlurdurlar. Bu bcvannameler oliı
kadarla.ra parasız verileoo'.:tt'r. 

Büyük sanayi mUesscse-leryile 
fabrikalar. beyannamelerini mUes. 
cooenin Ankn:rncl:ıki merkezine 
bunun haricindekiler de ibuluncluk~ 
lan yerin tevzi mik~ese ıru'bc a
janltl: vey~ bayj.Iiklc:rinc verecek
lerdir. 

LOKANTACI VESAfR ESNAF 
~'ASIL JiÜMÔn. AJ,AO.\Ii 

Lokanta., silUıane ve benzeri 
nıutfı>k ocakları, küçült demirci ve 
clökümcübr, şen.er, helvn, pasla 
gıb.i nuı.cldekr imal edenler, kolıı.
cr, le'kcci gibi esnaftan ötedenberi 
kok fa§ kömürü, linyit yak!V'...cık 
tesisaıtı olup ta işlerini bunlarla 
gördi'~1eri aa.'b.it ol:ı.nlar iş yerle. 
rinde kulLı.nac:ıklan kömUr için 
verect"kleri ihtiy~ç beyannameleri 
.nl !birlikleri varsa birlikler.ine. yok. 
t:-.a beJ.ediycye tnsclik ettirirler. 

Runl!n lı:?.ricindeki s:ınıı.yi müeS· 
6<'seleıi ihtiyaç beynnnameler;.n[ 
mmt.n.kala.rmdaki llttzmt müdürlü.· 
ğüne tasdik etti.rcc:ek1crdir. 
Te~hin eob:ıfa.rı: içiıı verilecek 

olnn ilıti.yn.ç beymınmnelerl hdk 
d"ğtfıM hirli1tleri tnmfındnn tas.. 
dik edilir. Bu bfrEklerin henüz 
kuruJm..-ıdığı vey:ı. faaliyete ge~me 
eliği ye'rlerde bu tasdik ~r:ırunaz. 

... TİCARETHANE VE 
YAZJHAı°"F..LER 

:ıcarcthane, y:ızıhruıe gibi lınlk 
d:ıgıf.nı:ı birliklerine tfıb: olımyan 
ma!1al1ere ait ihtiynç beynnnmne. 
ı:rı tasd~~ tabi değildir. Bu gi. 
bı yerler ı~-n kömür jrriycnler f.:ı .. 
!>U ~netlerini veya. kira muknve
klerini göstermeğe n:.ccburdur. 
far. 
Sıhhat müesseseleri, knirolfrc 

ı; bill'llar ve otellerln de ihtiynç 
h~ynrınamelerl fııfıdilce t ·ıbi el e;,n. 
d r. Soba ile t<'shin cdi lccek :rcr. 
lcrdc fa§ kömUrü Iınyit ele yakı. 
la bilir. ' 

REc;,Jt VE HUSUSi 
MOJ.::ssEsm.ım ,..... 

Htı.slalıaneJe:r hn.r:ıc C'llmak iize
re bi'ümum rcsmt ve hususi daire 
ve mile~eseler "'eçcn eene i.:ıLh
lfık ettiklerinden en nz yüzde on 
kömür ta.s:ı.rruf etmei!e Ir'ecbur. 
durlnr. BtmJnra bu cs:ıs <lahiiinde 
kömür veri!ecektir. 

J{ALORJFERLER 
1stanbul ve .Anlmra. kaloriferle· 

rinin ihtiyacı yUzdc 70 kok yüzde 
30 f.o§ kömlirli vey:ı linyit o'. rn!c 
karşılanır. Memur cd'lecek müte. 
hns.stslar ta.r:ıfrndan te 0 hit e'lile
cek fenni zaruretlere mtlstcnid~ 

Hanımel kuvvcUer.i o{ttr k!ll'l}llarn 
uğr:ım:ıkladırl::ır. ' Avcı utJlklnnmı:'! 
kara kuv:vcUıoı;'inc durmadan ynr .. 
dım etme'ktedirler. 

Kalıirl', 30 ( A.A.) - Asl•eri 
m::ılıfiUcrıdc söylendiğine göre Amc· 
rikan hnYa kuvvetleri çölde düşman 
kuvvc'lerine karşı ynpıJnn tnnrruı" 
l:ıra işlirok ctmdk üzere Mısıra se·. 
mişlc:·dir. 

Roytcr :ıj:ın~tnın muhabiri gön
derdiği hfr tcJsrnrta eliyor ki: 

"Geniş bir sahada nc\'.nıid:ınc 
ınuh:ır~iJelt.r oluyor. Hu muhnrcln:
kr, şlnıdiye kndnr Afrık:ıda vuJ<u 
imlan ç:ırpışmnlıırın en bu~Klür. 
l\luhnrc:lıc miiLcmadi.yen şkft!oti'n i 
nrllumnkta, vaziyet her saat değiş
mektedir. Düşmana a~ır k:ıyıııfar" 
'erdirllmiş1ir.,, 

DURUM KARIŞIK ~ l' 
Ra1ılre, 30 ( A.A.) - Rüytcriıı 

hususi muhabiri bildiriyor: l>iin 
gece bütün mulınro1ıe çc,·n.;,,si pro• 
jcktür, mdlörlü vasıtaların ışıkla• 
ri~le nydınlntılmıştır. Durum karı .. 
şık olmakla devnm ediy<>r. Seyyar 
koJinr deniz kıyısında muharctlcyc 

Htıee,.:ın kahya Ça.talcanm Ocüıu:ıU 
köyO.ndendir. Bumdn baba:ıı .Ali KAh 
ya. hllk1imctc ait bl.r tarlayı 15 sene 
mUddeUe işletmiş nihayet bUkt\toct 
bu tarlayı muhacirlere verince ko.ho 
>o. allesi buna ttl.ru ederek tntia.yı 
bıra.kma.mc,1nrdır .Muhacirler bu hale 
ild sene taha.mmfil etml§ler, niha~ 
938 senoal ekim mevs!ml ln.,mda 
hep beraber giderek lar'.ialarmı geri 
olmıık istemişlerdir, Hü88ytn KAJıya, 
köylnterln bu k~ k&hvodo 
duymUI ve doğru nine koiıırak mav 
z~rlnl a.lm~ araba Uo köyUUe.rden 
en·eı tarlaya gitml§Ur, Httseyiıı k!nı 
ya nra.bayr siper alarak maw.erbıl 

dııyamı§ ve yolun ucunda görllncn 
ltöylUlcre hJçblr ,ey l!JÖylemcden rna. 
gele ıı.te~ ctmcğe bnşlıı.m'!§Ur. 

Biyuk ('-elamecedc ot.ıran 50 
·~Jaı".llleb Mehmet ~u I'.runnzan 
admd:ı. lbiıiai, dlbı bir bmycmla 
Çekınco.eye ~ 1'1ten, kmnyonun 
virajı dümn~le 5"~ v,e ~ 
fal.ıta ~t:lir. 
Muhteın y«krinden ağ!r suret~ 

:le P.aınasan kalclmlfüğı 
Ce~ ~de 
yogam:ım'IŞ, ölmüştür. 

Vak'C\3'8. Balnrlroy ~:mdamıesı 
t:ımfından el ık.oııııJmu:;ı, ~faata 
~"1annuştır. 

U •ta bir elbise lırr ızı 
yakcı!anJı 

Sofü'k"alt hıMtıdel"d:ın Ziya o "1.ı 
.Mnnet, ~nıelki gün Galalarla d' ı le 
J~lr'htkım llOkeflerJe dolaşırken •ti• 
i\Wnnş, aa'bıtace y.ch.-nlanmışlır. 
Yapılan llıhkikn't sonun<'lıı z;, .ı · 

nııı pıtkoUcrde bulu.nan elhis ·' 1 i 
Sfokeciddd teni Mahirin di• • · 1 

kGpe.ngini kırmak suretiyle ~al IfSı 
anJıışıhnıştı•r. 

nk nteşte köy'ltllerden Ahmet eğ 
ıu Mehmet dem.al filmll§, All, Belim, 
Selimin karım Behiye ağır, diğer lld 
kl§i de Jıallf .s-.ır~tto yaralanmışlnr • 
dır. 

fııhkiket dt-rinleştfrilinC'e ti:ı ,•ı..• 
man lıırswn bundnn h:ışl· :ı s· \ı
cidc doktor Raşit Kadrinin ml'aw• 
nchnnesindcn elbise, Sir1>c~;dc 7 
num:ırnlı m:ıthandnn Armcn. -ııı ~ ·• 
ne elbise ı1e pallolnrını, Hal~ ~im.· 
ması Uc Azeri sinemasının mnı. 'ne 
d:ılresindcn clbi~clcr, Sirkecide 
kolacı Jlaklnnın <liilı:kanınıd:ın 10 
ltkım ko.stfiın ve Çiçekpnlas ole• 
lioden 'de bir sürü elbise t".a1dııtc 
meydana tı!forılmış1ır. 

girişmiş bulunuyor. ~ 
BERUNJN JIOTALEASl 

HUscy{n kahya b'.ı kadarla. bmmıı 
nlamıı.trll!1 ve cllnde :mıı.vzer, ~rt 

Rcrlin, 30 ( A.AJ, - Şimali .Afrj• 
kadaki durum b:ı&Dd:ı... ask.eri :nıotı• 
fillerde şu sötler söyleniyor: Ne ,,. 
lo-c:ığını JJiz bilaneyjz. Bu Rom" 
melin işidir. .. "' 

ı dlinmtl§ bl.r halde k6y meydn.nm& 
k~mu~tur •• ıca.tıı btı sureUe etratını:r. 
deh.,<1et Yerorok ve koy halkım hOrku. 
lıırmdau evlerine kaçtrarn.k dolaşır 
ken, köy ihtiyar heyetinden Nlyaz!, 
bu hareketinin doğru olmadığını 81$y 
lemck üzere yanma. gelmlo, HUBeyilı 
ktıJıya onu da bir kelime söylemeden 
ölc1Urm.llştUr. Bundan sonra. yine ay-

OŞINI~EK'IN PL'ANl 
Lonclra, SO (..4.A.) - Bura nııılı· 

!illerinde hildirJJdiğinc söre Mısır" 
daki İngiliz kuvvetleri kumand:ını 
general Oşinlek'in elindeki mahdut 
zırJılı vnsıl:ılan korum:ık icin mü· 
c:ıdeleden çekinmiş olması mulıle" 
meldir. Genenıliıı plSnının kMi kil\·• 
"et gcJinceye Jrndnr kat'i ınuhMebc" 
den 5:tkıınmak olduğu nnl:ışılıyor. 
Durumun ıdüşınanın Aşinle:k kuv
vetlerini aclcmcdiği \'C İngiliz km-. 
\'Cllcrinin zamanı gelince taurruztı 
geçeceği bıldiriJiyor. 

l~alıire, 30 (.1.A)., - Şirnali Ar
rikaya yeni<len Aınerilrnn tıın·nre· 
Jcri gelmiştir. 

kok nis1ieU )ilzde 50 Yi geçmemek 
iiıerc a.rttrrkbl:iir .• Kat kalorifcr
lt'rl lbundn:ı. mUstcmındrr. 
E\'DEJU SORALAR 1Ç.lN \'ERi. 

LECEli KÖMOR 
'.Anka.mcla ve lsta.n'oulda B01Y.ı 

b:ışına teshni için senede en çok 
iki ton ko!c i..-stenebilir ve en çok 
bu mi.kter irrok vcrilebiüT. Ancnk 
husuei füametgfilıl.or iç'in soba ade
di ne olul'S3 olsun verilecclc kok 
mikUı.rı 5 tonu gecemez. Ankl'ir3-
dn 2, İstanbuld:ı. 3 fondan fazln 
kok ~ömürü talepleri tnlcsitlcndi. 
r:ilr. 
Diğer 'ilayeUerde Tilıitiye kö

mür salış Ye te\'!Z.i müeeseseslnce 
verileceği ibildiril<'cek olan kok 
kömürü ''e diğer kömürler kin 
yukn.."'Idaki, ('5.'lSlara mfitennzır ola. 
rak gcr.ek~n tedbirler en bilyük 
mülki.Ye fı.tnhi tarafmdruı aılmr. 
Kalo1<ferler için verilecek kö:nür
kr 3 den 3.Ş3.ğı olmornsk ilzere mU
savi bkG.itıere bnğlıuıır, Kalorifer
li bin:ılo.rdn. otumnbra teshin içln 
ltalorife:rle.rdcn. batlca vasrtnda 
)"{lkt1ma.k üzere kömUr verilmez. 

1 kt.Is:ı. t Vekaleti, ikömür ya!cm. 
hırdan lilzum görühlük<:e stc]{brr. 
nrn hakiki miktarını bildirmelerlni 
is tiy.:·'bik.ce!ktir. 

'l'al.imatn~menin son :na.eldesi 
hangi bökelcrde ne cins kömilr 
l Vlnl'.lcağmı tes..~t etmektedir. 

BeyannameJ.er halka l O 
temmuzdan itibaren 

dağıtılacak 
Ha.l:Jm m..-ıd en a~ömürü tevzii hak 

krnd'::ıki kararname bugiln Etiba;ı'.lt 
kömUr s:ıt~ şubcs:mc gelmiş bu. 
lımn.C'oktır. J{arsrname mucibince 
hnlkn dnğcWan beya.nnrımcler dol • 
durulduktan somu kömür tevzilne 
00"'1an'l.ca ktl:r, 

nı mnkaaUa kendlsltrt tcsklne gelen 
tbrn.b!nı çavuşu da bl.r kur§Unla. ın • 
dllrmtlş ve artık yn.pacal: i§t olma • 
drğmı gBrcrek Çatalcayn gitmiş kıı. 
ro.kola teslim olmuştUT. ~ 1 

NASIL ASiLDi 
MUddelumumı muavini Oevat Oz -

pay, atır ceza. mahkcmesl azaamdan 
Nefi, j:ındanruı. kumandanı, haplaha • 
ne müdllrll Illi.snll' Konukçu, haplsha. 
ne b8.§doktoru İbrahim zatı öget, 
ve nğrr ceza kı\tlbinden mUteşckldl 

ln!ıı.z heyeti dUn gece s:ıat 2,5 da 
hnplshnucye gitmişlerdir. 

HUscy.in kalıyn yntırııma.ktn oldu. 
ğu tı uncu ltot'Uştan, b.-ışka. bir ha • 
p!Ehnneye naklolun:ıcnğt sliylencrck 
uya.ndınlmıştır. Ko.U1 giylnml;, ve 
heyetin bulundu~'11 odııyıı. girince 
hapishane bocnsım görmUş, vazlyetl 
anıamı1:1trr. 

Heyet, hakkındakl idam 'ko.rannı 

ve asılnca~ını kendlsine bllC!irmlş, 
bundıın son.·a. hoca mahkOmn dlnt 
telkinatta bulunmuştur. 

HUseyln f{Ahya mllteaklben 11arn • 
g:acmın kurutmuş olduğu ynnan adli. 
ye binasmm arsası önündeki meydan.. 
ltil'ıı. hapishane ot.oobUsU ile getirll • 
mıııtır, Hoca, burada da kendisine 
telklnıı ttıı. bulundultta.n eonra ağır ce 
za azasından Nefi. hakkmdııkl kanı. 
rı ytlksek sesle okumuştur. 

Dundan sonra Hü.!ıcyln fü\bya. so • 
ğukkanlılığmı muhafaza. ederek mn. 
s!\Dln ~rinde buıuruı.n s:ındııJyeye 

çıkmış ve çir.gene ce!Ul.tlar kendisln.I 
ipe ~kmlşlerdir. Böylece de Uç cann 
kıymı§ olan, gözU kanlı katil hakkın. 
da kanunun hUkmU yerine getlrilml~. 
Ur. 

Hllstyln muıyanm idamı srrnsmdıı. 
b:ıbast Ali kll.l'ya. da. gelml§, fakat 
tene.lılc ge~lrdlğlnden Alemdar karn. 
kolunda tcda\1 aıtma nıınmıştır. 
Kntnın cesedi 5ğlcye kadar te§hir 

cdlldlkten ı;cnrıı. kıı.ldmlınI§ ve ailesi. 
ne te.slim edilmiştir, 

lZl\ttımı.: nu tDA 1 UARARI 
tzmlrden blldlrlldlğlne göre Çeşme 

kazasının Ovacık köyllnde, kOC!UII 
Rıdvanı öld!lren Vccahet ı:e suç orta. 
ğ'ı Hasan hakkmdakl d~:n dUn l.z. 
mır ag-ırcezıı. mahkemesinde netice • 
lenmiş ve iWsinl.n de !dammıı lcnrar 
verilmiştir. Yaınız, Hns:ınm yn~ı kil. 
çllk olduğundan ceznsı 30 seneye in. 
dirilmiştir • 

Al\T.Alt APARTJMANI KAT.fLl.lll • 
ııtM.:'ıl DE 1DAMLAUI l~'TENDl 

Elbise mer:tklısı secc hırsızı 'dün 
adliyeye teslim edilmiştir. 
Bir çocuk duvardan dü.-tü 

Dc§lktaı1tn, Niıııı.'lc;ah sokağmda 
SO numarnda oturan H:ıllme adında 
bir kadının ll yn - • ki oğlu Yalı.;ın, 
dlln bir arsa duvnn Uzerlnc1e oyn:ır. 
ken 5 metre yükseklikten yere dU~. 
mosttır. 

KUçUk Yalçm, muhtelif ycrler!Dd~u 
tehlikeli surette yaralanmış, Ş~ıı 
et:to.1 hastanesine kaldırılını§tır. 

Ayağını iskele ile vapur 
arasına sıkı~tırdı 

ŞirkeUha.yriyc!l!n 7t> numaralı va • 
purunda çlma.cılrk yapıın Mustafa. 
dUn vapur Pıı!Jllbahçcye yan~tığt sı.. 
rada. ssğ ayağı iskele ne vapur nra. 
emda kıılmtş, ezilmiştir. Çımacı uıı. 
mune hastanesine kaldınlmJ§tır. 

Cezalandırılan gazinolar 
Emniyet altmcı !;Ube unemurlıı.n gc. 

ı;cn pazar gtlnll Beyoğlu, Filorya, 
Boğaı;lçt ve Ycş!lköyUndeki gazino • 
ları teftiş ederek 12 gazinoyu muh • 
telif cezıılıırıı çarptrrmı:lardır. 

Bmdan ba~ıca. Filoryada Hnlll Ra. 
raba;ıın pl!ljında sıhhi imdat tertı _ 
batı ve bekim bulunmadığı görU!mUş 
sahibi hakkmdıı. zabıt tutulmu§tur. 

Darü§şef akn mezunlarını 
davet 

.D:ırUssetakn mezunları ccml~ctln.. · 
den: 

27.6,9-12 cumnrtcsl gtınn toplanan 
kongrede ekseriyet ntsabl hasıl oln. 
madtğmdan, •.7.942 cumartesi günU 
saat 16 te Cağatotıunda .kAln Erniıı.. 
önU h&lkevln!n yeni salonunda yapı • 
laca.k ictfmııa bUtUn mezunlarm geL 
mcıerl rica olunur. 

ZAYİ 

Llmn.n idaresinden nldığım 941/4SS9 
numaralı liman cUzdn.nımı kaybet • 
Um. Yenisin! alacağrmdıı.rı eskisinin 
hllkmU yokb.ır. 

Galata. ArapcamU Yemenıcncr 
sokak 57 numarııda. lbrahJm Erkoç 

dmdakl bir lıcmşerllerinl p:ırasına 

tama.en evvela. lnbanca. ile vurmuşlar 
b!ltıhırc telle bo~aııı.k cesediı:ıl ku~ 
ya ntm~lıırdı. 

lkind nh'lr cezada muhakeme otu. 
nıın suçlulıırın diln mUddıelumumı mu 
avtııl Al! I.:'.emal tarnfmdan Jdıımlıı.n 
lalenmlııtlr. MUdde!uınumı muavini 
cl;ıayeU tanmmUden llm edllmlt ve 
lıırmzlıktan sonra delW imha malcsa.. 
dile HOsey!nın fildUrillmtl.'i olduğunu 
söylemi§, ruıcnlc ldebmedln lD y~mı 
b!Urmeml§ oımasmııı göz&ı.llne auıı. 
maamı fstcmlşt!r. Bl'yunn:ı.mele?"in halka dnğıt.ıl

m:uıma .lO temmnzd:ı. l>aslana.cak· 
tır. 

Bir mUddet evvel, Boyoğlundıı, Ak.. 
tnr apartımıınmm kapıcı odnmnda 
tcd bir clnayet iş~miş, kapıcı .Meh 

met .UC ark dcısı llıı.Yd...'\r..a liUııc)'in a. 
Muhakeme mlldafna ve kıırn.r !çln 

ba_ş}Sa bir ~~ta-.. 
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Müşkilöt 
çıkarmamak lözım 
E\'\'~f (.E ekmek lrnrtfarının dıı{ptılmasındn e ns,, niifıı<; 

rtı1onııı nidııı;u halde, kartlar lo\'Zı cdılırken, knpılnrıı f{e

lrn ıııcmurl1r, ııııfus cuzd1111larını ı::orım·den karllnrı \'Cr.~urı.ıı '.lı. 

\'e mul11l J.ok ki iı~ı kesin elinde far.hı mıkıaı da lrnrl lıul :.ım:ı<ı 

V:! ı stılıi< k ındaıı f P7ln ıılm;ı,ı hundun ileri gclı.)'ordu. K,u: sı•iı~ıı· 

:nılinıle bu noktanın \C daha bıışk:ı .'lChcı>lcrın lımil o dıı •ıınu dn 
tınutnıam::ık ı:ızımdır. 

1' vzı.ı.tu huın"ıınçlın .knı nrı ve cmrı bo) lc olduğu lıald~. nıçin 
böyle \ pılnU)Ot du " .. Bu11ıın sebcıılrelnı ıınhR sulunumun kedro. 
ı.ıı mu~ ııı olıııadı[:ı ı.;ın uzcı inde durmıyaeıığını. M:ıuınafilı şıırıı • 
nı ci.ı ı 1 ıı uı C'llırıııck ı~ıcriııı ki, hliliiıı bu yolsmlııklıır, suiistı• 
mallar, liikııı fıkrınin r:ıe,şekliğıııden ılerı r:ı• lmışllr. 

Şıınrlı, şııl r;ıııl;ı gorıl\·oruz ki, karı te\'z.ınıındıı esııı; olan nıı· 
fıı cJi:zıJ,ını.111 chı·ııınıi)el \ı•rillyor, hıınl:ırı ihraı ı•demiyıerılcıc 

k rl H.rı'nu~oı. llıı p.iır.d bir tcıJlıir. Prıknl, bu u ull • ıkorı uli11liınn· 
lıııın oııııııc ı:;c~ıll!lııltıt c· mi? •. Bin lıir lıill', hin sıııııtınıııl ~ollıırı 

lııılıın \'c .. ekili rını bıı ~t.lrlıı ı,lctıınler, hu t.ır;uı gl,rc lıir foııniıl 

.mlamı) a< .ıtd.ıı nıı L Fskılcrın l erınc ~eni ~nhtokiırlıır, 'urı:ıuncu· 
hr ıurt·rııı)ÇC'f'k ıııi~ .. 

ft mnmı "ıidını J,;i tııı eme inler. 'l liıe~elf!ı hile, hııloimcl. lııı 

.. ılıilerın knfol;ırını cwceğıne ımanııııız \ıııxlır. iş, te:.ror edı• 
.)'on.un ıı..ı.ııı fıl..ı ııııl ... 

Hurado lıır loknnlo)ı.ı lş.ırcl eılecctunı: 

h. ırl it\ zı mcıııurlurının bnzıları, bu ışi rııııarlorkrn hnlkıı 

~ ırşı - fl ıllıa <;;ı linrlınlo ı a ko I' ı - çok el ıırlısl nıunmck l'ıli l oı-
1.ıı, hıı~ııı r,J.wnuıı) oı Jar. L "ızıııı.,ııelen u:.ılııııı müıııı ıp lı~nnlıı 
'..:rnıl'lui liırnıı - geli•ken, ~ ut:lorını.ı ha) kırı)•orlnr. 

lhllrnmı.:I, her fırsatın, her ınman. hnlkn korı;ı i)i nnı mell• 
!erde nulıınıılmıısı h:ıUındn aliıkadarluro emirler verı)•or, lohlıR

Jcr \opıror. l•ak.ıt ınooleSıef bıı tav iye ve rınirlere hır çok llll'lllllı• 

1 ır lıurıncı elliblerı lıatdr, lın7.ılnrı rlıcıuınlnt lııle \'erınb orlar. 
Dıın gözumlc gortfııııı, hiziın ınahıılledc He.)ojilu Tnrlabn ı Kıı· 
paneı ~okak v cıv.ırlnrı -- karı tc\'Xinlı \,ıııırn hir gene, halka hiç 
de iyi muıımelc .)upmıyor, pek ha,ın odo,·rnııı)<>rdu. 

Fılhakıko. gcııçlcr,lılruz lilir. olurlar, uzun ııımn izahat verme• 
ite lnlıammııl edcmc7.ler. Fakat deviet işi, hnlk ışi olduğunıı göre, 
tıtiz;enmcğe hıznm yoktur. Hnlkm ı~inl ıiikünellc gör·mck liınm· 
dır. 

Plkı imir.cc, bıılm en ıı •ade dikkat ede<'eitıniı teylcrdcn biri 
hıılka hürmet olmılıtlır. Turk ulusunu \'lİNıdo getiren volanda.la• 
rın, biUıas :ı kiıcıık halkın işlerini kola) hkla bitirmek, miişkiilılt 
··ıkJmtnm,ll:, ıyl nıuıınıele clnıck Jıiıınıdır. Hiik6mel, hu nokto~·.ı 
ı honımvct vorırkcn, küçuk halkı umumi refah vesal1ioc kahil ol· 
tlusu kndıır ula.şhrmaya ~avaşır.ken, kücük memurların, hu hih ük 
kuvvetı hıçe tı)•ıp, dfırü.st muamele etmesi, bir fnıll~ idare i olıın 
f:ümhtırı)elle knlılli ıoıır clı•glldir. 

Hundan rloları,istıcrlz Jci. bih•ilk bir lnkılı\p yohımı girmiş ve hu 
\uldn hılflllnıı kndar.lıir coklttıYl_. yaıı(llllan ı;onre, prof(rıwnının 
nıpıl ıeıık dnha çok şeyler knl•r!ııtmek mcoburi)clinl hl5.'lctıniş r• 
hın TıjrJ:i e Clinılıuri)•etindc lırılk-41 hiirın tsizlik AÖ lcrllnıe in. Hıı, 

ınl ıl ı'nıı clfınıııı. inldşnfı ilcrllcm i \'C hıılennıa ı glbı şeylerin 
ı ınnkkı.ku ıçın lııı ta gelen forttır. 

f'ruzi teşrifi krıdunıiulc lıahar oldu şit(1, 
lJifli yrrdc11 çimcııi uh:aı Cümh11ri11ctl 

Bugünkü on devlet adamı 
25 şene evvel neydi 

1.Hmnı 

dl', Sonı nıınlukıısın<ln lttrnlnnını,, 
lodıvi ııtıındn ~mhınııyor(!ıı. 

Bcnilo l\lmıollni: lıotya rliktatö•\: 
Yl'nl hnrıı hiııiiscleri, yahut yirmi J>eş ~ene evvel o da, lııırplc 

on senelerın Hıkal:ıriyle bir ço'c yaralnnmıt, tedqvi ohınurordıı. 
c \lc-llvrrlc, işha.şmn geçen ve <ienernl Franko: l<ıpnn:rn devi l 
memlr-l.C'llerinin nmkndclıerallarım, rei ı: Yinıııi f-' ~ ene evvel, İ<;pan. 
keıırl ı dırıı clll'rine hnğlı~ on odnw- rol ordusıındn mülbınl'<h, Bir enı• 
1 r ıc •l ınıı f{Plnıi.şlır. evvelki Rir lııırhindl' v:ırıılıınmı~. 

ı~t ... hıınln ın 10 ıencı1inin isim. lıRlfı tednvi nllındoydı. 
lerı ve 'ımıi lıeş 'len<' evvelki ~a- 12 n<'İ J>i: J>apıı: Yinmi be ene 
2.i\t'llerı udıır: ev,·cl, b:ıs pii&opos Pııçclliy<Ji. 

Çorçıl \'ın ton: lngllir haşv~lll Anıirol Horti: Mrmlekı ı idıırc ini 
:'.\ırnıı he~ ene c•V\<'I, J..orrl Corç oltlıınun eline tevdi etıniş <>ln.ı 
Jı lıınMııııl ... le llhnt nıır.ırıydı. Bu. hnııln ve ıniınıtwl Mıı<'ar Krııl Nai· 
~n. en 7.H•nrle. ~lnııın ltıhlelhnlıiı- lıı. Yirını hcş ı.cnr enrl, r.ırnnto 
tf.rfoo 1'nıı;ı, ln1-1ili7. odalarını 1-'<>ru. dı•niı lııırbini kaıımmı~ ve ıığır yıı• 
mın;n vr. ~lllYDrf', tank adedini 11r· rnl ııımışlı. 
tırmnya \~lı5ı)or. \!nreşal , J\foıı ııcıiıııym: Finli\nrlı• 

Adoır Hitlcı · Almıııı ıltnlt.1 reltıi: "'1 or<lulaı,1t;'t;ınıınıındlııı, }İrıni 
'mmı J){"5 scnC' cvv,~ı. Alm:ın orct • ı 'ı"~ ~ene ev;eı, Finhtiı'ıliy:uıın lıi · 

llw'!da}oılilaşıydı. Fraıı nı cepheıı · • 1 :~ onu ııJi, Altmcıllhıs sih ;ıri lw. 

H A R 'F. R - A \r11sım 'POf!tR!!T 

Sokak orta•ında bir adamı 
soydular 

l\ara~ıtimnıkle lskcncfcr mahııle:t
sinde K ılıaku,ık sokı ı-iıııdn 30 nıı· 
m:ırnrl:ı olurnn 1erlıkçi ŞUkrlı, Top
lwıııdo, 1 cnilınhçccl<' hirgazinod::ı 
ıı:ip sarhoş olılukt.ın onrn evine 
rlonmı:k bz. .. rc voldıın µcçerkcn lnm 
Kilise enml i <'ivnrınd•ı rundnlıkloı· 
içinde öniıne heş ki~i çıkmıştır. 

Bunlar Siikrii) e: 
- Dur kımıld:ınııı, )oknrızl diye 

lı gırclıklrın .;onro, korkudan litre 
u c c hnşla)on ıerlil<cinin cebindeki 
!ii! ltrıı ını almış, kaçmı lnrdır. 

1 crlık')'I Şfıkrli 'hemen kıırnkoln 
kosnıu \C hnşınn ı::elenleri :ınJnt• 
mıııtır T.ırlr cllHii eşkal iizerinc 
suı;lul:ırı oı nştırıın 11ıhıl11 lıunlıır<lnn 

kundura horncı ı ı~ııınill ~·okoln· 
1 mı-;lır. 1 m ıll arlt:nılaslaı ını ~O\ Je• 
mı~. onlnrııı ılı ~ ııknlıınınıılnrı için 

ı terlıb nlınııııo;tır. 

Haber 'in bulmacası 
1 

12 
13 
14 
5 
6 
7 
8 
9 

2 3 4 5 6 7 8 g 

1 1 
1 n-

1 t 1 .---L 
_ı_ 1 1 1 1 

itJ 1 1 • 

1 1 1 
1 1 • ---

1 1 

?\'.o: ; 
ı.:'OJ,DA1'' SAO \; 

l_J ;------
~ 

1 1 • • ı ___ 
l 

ı - Ala'ka, 2 - Oskıi<lardn 
bir mcvld, 3 - l)e\'am etme, enı. 
mc!kttn emir, 4 - }~sik, l<arısık 
olmıy:ın, 5 - 1.Jitift-Jer, 6 - ~iu
zari eld, ba~Taındnn hir giln c\·
\el, 7 - theıine yalı yazılan ~ey, 
f. - .Bel·ıız ay, yemekten emir, 
!' - ma\ utltıldn bir ~ehir, 

YUKARIDA • A AGll'A: 
ı - 1&-f<'kler, 2 - doktorların 

nnıeli) atlarda lnsanlan bayıltmak 
iı:iıı lmllnndıklnrı ey, ı.e, 8 - ]<;·;. 
ıııok, içine ö(.eborl lwmılnn ey, 
4 - 'l'eı·e<ldüt et t ii:timiz ıanıan 
kuH:ı.ıımz, avuç içi, 5 - ~imdi bu
hınnııyan Şey. bir Anıflrikah lıııml, 
6 - lı111aııdıı en ku\ vcUt olması 
lfv:rm ~elen şey. 7 - S11:, tabii ıe. 
liikctler, 8 - Atlnnn elbise i, ye. 
mekt.en emir, 9 - elde eden. 

6 Numaralı hulmacanm hnlledil
mi r,;ekli • 

SOJ..DAN AGA: 
l - Kam.na, :ıcl, ! - ~toknr, 

rle, 8 - n:ır, si, 4 - tla, reside, 
li - irae, eril•, 6 - kantin, ne, 
7 - ita, itin, 8 - Sin, Dtthame, 
11 - Jr, ilnhir. 

\'UKARO>AN ASAC.IYA: 
1 - ko, dikili, 2 - nl, aratır, 

~ - ron, an:.,. 4 - akaret ,di, 
5 - fnre, i al, fı - n.r, 'fonihıı, 
i - lr, N::ı.h, R - nc1cdln

1 
ıni, 

n - J>ercke, .er • 

lnrdı~ 11 knmandanlıJ!ınn tnyln o• 
lunıauşlıı. 

Mareşal An10J1l'Sko: Romnnvn 
baş\l'.~kılı ve 'l:lil,lnllirıı. "ı ınnı hl'Ş 
ene C\ \'t'I, Trıınsıh·onyarln l\lacar

lorln lı, ı bC'dhorctıı. 

Sl~lin: Sovl el Hıı ya ocv~ re. 
i i. Yimu bl'ş ene evvel Jozrf Bu• 
'"• vılı ııımıh le! !Bolşevik 'nhrikô• 
tıylr. ıne gulrtiı. Pra\•<lo goıete inin 
lıoımın flC'C'mf'kle kcndi'llni tonıtnı1. 
yn lın~lnınıstı, 

~lıırcşnl Pl'len: Fı.ın~ız ıle\'lr.• 
rl'hi. Yırnıi hes sene ev\'cl gcnern.
rlı. Simnl "<' sıırk ordnlarınııı b.ı· 
şınıı r:ıocıniştl, 

st2 

Harp ve Coğraf lJa .. ________________ ~,_ - - q--~ 

Nü O 

Nil eskiden Mııırın mabudu idi. Bugün Mısırın servet ba
bası sayılır. Araplar mi•afir kaldıklan eıı sahibine dua 

ederken "evinizden Nil geçsin,, derler. 

(Gazctenılzlıı blrlacı ıJf~ 
b:ı,lık 'rınınd:ıl,l tarih çrrcl'' el'tıı) 
lll erek gl ndert1('l'k okul uoıııorıırl 
Ueıırl nı:ıhl:\·etl haiz: olmnnn ııo,U 
llinlıırı parn«ız ne rolunur.) 

Müteferrik: 
1 

• Bahçeli, b:ı,·nde.r. içinde eıe 
ği ve suyu olan bır ev 5000 ili 
sotılıktır. Adrea: UakUdarda~ Ç 
deresi caddesinde No. 121 ıçıııt 
&ere müracaat • 3 

Aldrrım:u 1 (B.L.M.C,) (S.T. Y&lnız) (11' 

(H. 4a<l) (B.1'.41) OOJ (Ş.a 
(LOt!i) (Sevgi) <Y.B. 372) (: 
(Ş.'C.T.) (B.B.G.) (JI, Ön ıll ( 

Hattıüstihadan Akdenlze k•· Irk bir memleketten i;l'lir, ::elOiğl (M.T.R.) (Ş.F.) (N.N,) (H.B;ı, 
d:ır, bir tanıftan Kızıldenizle Ha. ıliyarm bllt.ün ırmııldan gibi bu da (N.C.'J\.) (Hfömü 13) CYedrk ı 
bc~btao, diğer taraftım Shhnıyı ı,"<>k ya\'a§ akan lıir ımıaı.tır. cı) CE.L.) (Tekcan) CK!lym&k) (1 
t;ebirle Sudıut anısında birbirine BalırUI Gazalı ahn Nil 'Mlmı ele. <T.H,R.Z.) tE. Ural) (A.Jd.l <( 
itle bcn7.emiy~ bir t.aJmn ıncmle. ği!jtirerek Ueynı Xil ismini nlır. (T.A.S.) E.N.S.) CS.T. yaınıı~ 
l•etler \'ardır, bu ıııcmleketh:ri Nilln ulan bu i me rnı7:meıı l>ulB- (V. Ö) (Nuran) CA.T.A.) < C' 
lıirbiriııc t~k bir bıı~ hirlestirlr. nık olmakt3 clernnı ı•ıler. 1'il bu (M, Nur 389) (8, Deniz) 11 J~u b.-ığ' 1\"il nehridir. llıı nehir çöl noKladnıı itibaren şimale tloğru <42 S. R.) (Naciye Dindar) (tı{e s 

(Nuran) (23 D.) (Amca) ( ınıntalı:ılarmıl:\. biitiııı hııyntı '\e yollnoır. G~tiğ1 toıırn1:1ar ıutık 
insnıılnrı etmfınıı toplar, Al<deııiz lmpkuru ve çatlak yetlerıllr. Nil (Viktor) F.B. 15) (S 28 5~ 
luyıl:ırırıtlnn Orlo Afriluı.yıı f;(itU- olarının bu <;ıcal< dlyarlıırda bu- ırl 
ren birici!; yolu sula.riyle çizer. har oluıı uçac:ıktır. bu kuliibooe Cı§ya n:ınuna b t1 
En c"ild zamıın<la ,.e Mısır medeni- Faknt Nil ba kn~ bl•ttiği oları. mineler, buj;day \'e nr)la çu'" 
yeti bu u etra(ın\Ja doğmu tu. nı t.elUi etmek lb!erc Hortumda ~0.ı;nu demcterf 'rırdır. dl 

Nil nehrinin mccrıu;ı ''e memba; l\la,·ı Nil ile kn.n,,ır, :\lavi "il l'l.55 l<'eyezan z:ınuı.nında. fclAb 
urnn 7Aıman me<leni aleme me<;hul metre ) Uksef,ljğinıll! olıın T aıın ıılr, yazın tarlıloını ular. 
kolmı tır. Eski lHı ırlıl:ır Nill al. gölilnden çrnnr. Bıoçol• kollur ıı. m•im suların ~ekilmcsfnı'lcJI 
tıncı sclaleclen başlatıyorlardı. JHı. ıaınk Hııbe~istnn <la~l'lrınılnn i. ra b:ışlıır. Pclllıh tolıııınunııbııl 
ı.ırlılara göre yu\·:ısı esrarlı bir ner. llnbe~ht:ındtı l:ıızlramlnn ry- çamur içeri ine serper, Ol\ 
yerdir. narnrln. t.oprnk, kudsi bir Jüle k:ı.dar de\'am eden bir tek sonra eldnini biçer. ~ 
kudrt'ti olan Nlll <lol:"Urur. yağmur me,·siml \nrdır: '\iMİ Nil lfornl• nıev imde ve sıı~Y il 

Sicilyalı Jliodore, yazın onu. bu me,simde ularına J,ınnıu hlr ikinci lılr mahsul almak da 
111 

ıın ıJot;·Tu Alu1cııiz h:wzasınıla bli- 1 renk \'eren killeri bernbcr ~iırıik- kUndilr. t,npı1 
tim ırınaldnrın t;ıılan a.lçaldığı bir llyerck bnl bol nl,ar. Bu kı7.ıl ça. Peyezıı.n nıe,'Slmincle ttıf 
ele, ircle Nil sularının 3·\f.-c;cli11in.e mur, Mısınn a ırlardnnbcrl clilJcr- ıılifuz eden 'il sulan yer • t'1 
bir tilrlU n.Jııl erdiremiyordu. ı1c dest:ın olnıı hf'rclccttnl ) nra.tıın lılri:dntiler ;)npar, bu sulal" rl S 

nu nehrin l<nynakalrının Akde. \'e J.imon i'>mi \erilen tabakadır. ı.inde çcf.• C!!ld :zrunandanbe )tı1 
nizd;n \'e ,'\lısırclan çnk uza~üa. Rnndan bOnra cıthk ehemmiyet. ''e ııŞduf ismi 'etilen ba5lt 
olu5uml:ıo ileri gelir. Jo;skl zaman. 11 bir su i~ hirlcşmiyen Nil, !llil far delinir. .rı4 
dnnheri 1'"illn ı;ıktığı yer wun ll· muhiti i~erisindc llerliyerek Af\. Salu bir dolap üzerine :U-
uıdıya arnnmıstır. 1\lrçok zamırn- denize doğru nl<ıı.r. Uarhınıdan mı toprak l<aıılnrdır. Bir 5ıstbl1 
lar l'liil nehrinin anakoy olarak Osvana kadnr olan 1600 l\ilomct- lıut blr e~k dönerek bu do""" 
ma\'i Nil ~ö~tcrllntiı;tJr. Ancak on relil> mecra ı werinrlc nknn ımyıın rcl'.et ettirlr. Ve t-Oprakne ,Jı' 
clokuz.un<'u :ıoır:ıd:L Speke ve Grant a ırlnrca sarf ederek isleclii:rl, ke,. su ılc dolar, 'e bir bonı ıs 
1'4minde iki İ!ıgiliz. bu nıe rlel1 hal. t iği billiır Wbi kayalıklar 'nr, Ban nduf i~ cği:ebil.en ':(~dl 
letml81er \la Nil nehrinin Ş:ırki Af. lar Nilin altı seliileıtlclir. nu clale- ~nrktır. Bır ucunı'lıı ağır ~ (f 
rlkad~ki Viktorvıı ''e Albert göl. lcr Nil üıerinclc mmr. mrsnfe.de ı ı• • lr ucunda bir su Jmbı 'd;,. 
leriııden ı;ı1ttığı~ı \c Hıı.bcı:1st:ın seyrli11.efer ya(lılmasınıı mani ilur bir kantar ~ibl lıaretıet c te,.,t 
ılağlanncl:ın gelen Ma\'i Nilin, asıl \'e .l\fonr ile Siıclıım hirhlrhıılen Bununla beraber; lnı;ıt':,.'iflııf 
1'.ılin meınhnı olnıayıp, Y!'-lnız su. lamamiyle .ıyırır. ı i Nll \"adisine de aynk \'I j~fll 
!arını çoğaltan hlr koy oldubnu Apfı Mııurda nnı·nk bir metre. ll ıracla tll>rt kurnJ,lıl• ıı. t,.f 
keı;fettiler. den İbaret olan ~ilfn se\ iyesi ]H\. İlıtl.} at deposu Olmak jj7,e~~ 
. Mi-ıl111lpl nehrinden 80nr~ dlln. zinn onıırnla. :ı,;; nııotr«'yc, tP.m. lar \e ASU\'nn chnrındfl 1' ~ 
yanın en nzun nehri ol n XHhı bo. muz onunda 6,20 metreye, Bhrt.ıs- hir sc<I ·ıı•ı•'mı~1ır. Fcrcı.nll ~ı\ 
yu 6i00 lıilnınctredir. l\"il e ki in- tos onunda 7,20 mf'tre~·e, cyJfıl ısm<la. açıl' dur.ı.n scdfcr v~~ 
:ınlnrm bilmediği Jnsmiylc Jlal t I· fıonunda i,50 nıotrcy.a yül' clir. l:ırdnn Nil sulnrıuı gcı,:rr. t et 

ii ttl"a oi\'tınnı, ·ıcal• iklimleri, Sü- Bu NilJn nonnnl yük eli inin il· ıinde Nil lnıneğe b:ı.-.L'lyın, e 
dnnı "" lfabOşistanı uladıktnn ırımi hnddidir. lrr lqıpanır. drpolar <lolnr. u ~ 
sonra cl'•kldenheri tnnınm15 mınta~ NIJ sekiz metreye yahut cl<lz 1enkip fcyeuınn Juuınr b11 s; 
kalam girer. huçuk metreye ylikı;elir e bu lıir rnklık ayhı.nndfl. )a\nŞ ~-ıı':ı;ı 

~il, llattıüstü,·a mıntı\lta~mda felfı.ket olur: Kiıyhri c;u .b:ı ar;. c~. l:ıbıra akıtılır. Bu surc~le.il ıı 
bir taraftan Viktorya ,.e Jilyago ler, hay,•:ınlan, mah""'~: ccllerı <le\mlı olur. Seldz a) 111 c<.ul 
göllerinden, diğer tarnrtaıı t:<I. ''c evl~ri nlıp götıirur. ~ıl eger nl. rliırt ny ö:ı baıııj. t te. bll ş 
'ard ·\'e Albcr golleriııılt-11 çıkttr. tı met ~eden ıı awrl!\ lmlırc;a bu dn f>lstemi ayeslnde hazırll11 " 
l\fllt-emndi :rnğınurlar mıntnka~m- nyn bir fcliikrlfir. ·ıı u;:luk \'c knı.Jıır sı<'ağa ,.o suyu iJıtf)-ııcırıı 
ı1a. oian bu r.esim su ıleııolnn 1'0 il kıtlık bas f,!fr•t erir, p:.ıınuğu :ı\lı.ırda yeti tJrnıe!t 
ııetırlııin İngiliz \'c ~11-,ır ~ıidıının- 1klncitc ... rln sonıınıla, nehir \'n. l,Un olmu~tur. 1) it' 
dan geçerken akl!;ını temin eder ılJye bereket. knyna~ı olnn çamu- llu sur{!flc Nil vıu'll i 

1 
er#' 

''e onıı bc'>lıer, ruııu terlıcclerek )'O t.t~ııı:ı J!lrcr. lmdn.r güzel hir \'nhn. tc5ki lı 
Hat.taüstllv11 nıınlal<asınd~ l\·iı • İı;te :ısırlarclaııherj Nil •nnnr m. Jhı milinin hnvntı Nil ~c ·-.d 

• · ın"1'' 
Hartnn'Ht. kndar 111. m~Yllli hlr \'&• da ya ·ı~an "'!lleOer hnyatlnrınııı 1 bağlı olduğu:ıdnn Mr ır 'c ıb:J': 
dide hafif hntır nkar, İıurncla 'ile uhenginı nchrın ahengine ıı)·<lurn- hülıümetlcrl daima Nıl ıne:ı,rıııf 
JJııhrlil Cebel (Da~ J>eni:-:H ilimini rak ~;,:.ı.nwılnrdır. rmı !iontrol altında bulun 1~ \'erirler. Ağır ağır ııknn sularrnıfo, E~kı Mı--ırhlnr Nlli \ c ı:iinc·"I hu :c:er\'et membamı kurutn 
blr~o1t çUriimhş otııır slirükle • kendilerine mabıııl ili ihnz etml~- l .tcrrıf!ılcrtlir. e 
nir, dunır. Birbirine IJ)rlcŞen hu l~r~i. H~re<lcıt i\tı'iıra Nilln hedil e. 1988 fle lfobe j<,t n hlil•{ı~ 
ı:ıirük otlar, topnılc ııarçala11, en- "ı ısr.ıiıu ''"nnlsl i. Giıı:ehc J\raıı- '" bir :mln"m:.ı ln&m edl'l"C~ ıtı' 
murlsr HU lizerfn<lc l'Üıtt•n ada tara Jar, lllısırlılnrın e' IQrlnıle mi~nfir ~ohind~ bir sed ln<>n.c;ı 1ıU"'11s f 
lıenzer. B:L'Zllanmn bo ·ıı on met· kaldıkları :z:ımaıı C\ ı.;alılbiue dun jqbfrli~i :,\ l\pmıc;lıırclr. Fnhllt !!it 
royi ''c kahnlığı seklı mf't rc~·I ~e. ellerken "tn iııb;llrn 'il ı.;eç la,, ~"!tin Ha be• i fam l'ltll '-1 bıl 
r;er. Ila:zan bir manll\ l!e lcarı-.ıl11 .. an <lerlerdi, l'ttıc;ır falihi ,\ııırulınul \ lc;vl l orıdn bırnl.nn in•. d~ 
bu aılacıklar n.kama~lar. O 'l•it ~il nehrini "~ef\ et Unhuı;ı,, İ'lp ·ıı n,.lırlnin \•eql1 ut:ırt , ıl 
ular hu adacıklar ıi7.erinden nc;:.ı. nıiyle nn:ırdr. l\ho;ır tnlc\lmi • ·ıı n.ltı \tiz ldlomr-irdilt ct'l ~ırJ< 

rak krnnrlnrn tas:ır H nehrin ~ıı. nehrinin fcyezanh·le ha .. lnrdı. 1 llıın :ıJ.·~r. 't-hrln ~C'tıril' \b,ıc' 
tağıııı değlı;tirir. llu;.:ıın de ~lı .. rr Jelli.hınııı e\'İ l:ırl:ı dolan bir I.lirfe?.dcn )( ı 

Kiir:ük No lıöy lıiınsınıı AC!iace tıplu J•irnnınlnr znmnnınllı!l<i ı.:;ibi- ıılnn bu d('1tn<ln nehir hlr<:ll 4~ 
Nil nehri soldan ehemmi ·etlı hir ılir, Tıı~tan ve ı:nmunlnn ~·nııı'mı-. l:nıı. nrnhr. tarlııl:ın •mi r '~,111"' 
'kol nlır: Dl\hrlil <.larcl <Ceylanlar tek bir ılelikli olnn ~mhlhe. Hapı. rıı Altrlcııiz_in mM 1 11ııforll1R 
Jrmağı) hu ım1ak rntıılıctll h:.ıtak. ı-ıııdıuı lıoska. p,.nrerc<ıi olnuynn 11ır. 

;:======================================================================:;:=============:r=: 
1a&p açtı. K~, ~i{te bekliyor. 

du. Elinde bir ~lil \ ıırc\ı. nıınu 

I"iPl'OAun duıJa'klonna matta \!e: 
....... JJu çioejl öpıinlız ;defli. '-nt. 

rne.rk>ri .nn ıads, hanımnmn bir 
ı usesi s:ı.klıclır. TehHkeslıCfl ı.h:i 

-glretflir mi? 
......... Gundıllıin bü.) ıik lılr ihtl.) at

t.ızhk olur. Uizmetriterim kenıli. 
~lni 'urebllrilcr .• i\caba geoo ı;t:le. 
mez mi? 

- Hayır!. Onun gibi bir ha.nrm 
huoaı:nuıl lı:atlanır? G~~ 11okaia 
pkandı bl de kendJ e\'İftfl ala. 
maz. 

- O baldl'I bıuıka bir )eNle bu. 
1-almı. 

- Yok, yok burnya ~etmek itıti
)or. Sk Jiı.ım elen tedbir~ alı. 
11ız. 

Pippo, bJraı dfüıiindli. onra: 
-.... Hanımımı eı'Aen kalkahllir 

mi? 
Diye l'Of'dw. 
- Gin doiarl<CJI kalkar. 
- Ali ö~leytoe .. dinlet BNt, ~ttll 
~ luWkmak lrletlnde old11~ım 1-
!fn, himnetçBerJm el,., öilne icarlar 
".JUNr, Ranrmınn, giin doprktın 
....._, ....... ...._... ooa ıce. 

rl l\lınm. Çfdma<ıına gelince, ak
"t\ntll kndar burada lnıhn.'lğa. r1lıt 
olursa, o <'in Jıolny. 

- Olur ofor •• l':ı.rın geJ.,ln mi~ 
Pippo, kmn koynuna hlr avuç 

alfrn ko~·n.rak: 

- '\' rın ı:lint'Blc btımher ! 
Dodi 'e somu "llD&mn .löliılli. 

11~ u~·ıtmnmnK's. kamr Hm1i,.ti. 
Yalnı;ı kahnca, ~ğı Cl\nlandırdı. 
Altm i l-Omeli bir giimlek, kokulu 
Mr )''ka, koUnrı çln iJl."~dl heyl\z 
kaıllre41cn bir pıırpm'l\n ;ıiydl. lhı 
haı.ırlıldıuı;lan '!<>nra, penrere ba. 
~ına otunıp lılıh·-rs ı1nlılı. 

Jfodmm, bu Jmd~r c:ıh11k n: ııer 
\'lısrzoo gelmek İ<ı(<'.)İ ·, onun li.ı;. 

tiindc hiç de. fena bfr tesir l}ınıl•
mamırtı. 

Unutmıyalrm, ki bu 'al.'a, on 
l\h ınrı a~;ırcJa ~cı;iror ,.«! o zar.ınn
l<i se' <lalar, burr\ir.".<i,inden ela ha 
hızlı gidiyordu. Mevsuk şahadeHe
:re b&kıhNiay o \"akitll'r ıo.imıll bizim 
kaba bolrluğumuz f>e:rler, ~arn'mi. 
'rf'f sayılıyor ,.,.. fıullet de(llklcri
nıke de rivakArlık danıga!lı \'unı
hırordu. 

Ne nlnl'SI\ ""'on, =1)1"'l bir ~""'· 
ei ııeven lıradm, o.an nuhı' .. dlJ"a sap 

Tityen'in Oğlu 
l"nzan: 
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ıııadtın s .. , ~illsinin kollunııa ahlı
yor; il5ıln tla hu hali ho<ı giınlror 
''e hic kim1'lc, k~nrtis nn pek tabii 
gekll bir şenlC'n ril Urli lulıımıı. 

;) urdu. 
Jhı nı:ıoera, Fr:msnnm biiyiik hlr 

Ser.yora, llnlll ... ıncla .-.ırqııı: ) cı ine 
ıuetroslnin ipcl, ı;ombuu taı;ıtlı[.'I 
ve ',l.u\ r,, da onu hu hnlde gö
rii ıı ş:ı')nıı lnra: 

- A kıntlnn olcliığiim bir k <1ı
ıııııcl ır ! 

f'c\ abnıı 'erdi~i ır.amıımln "'~İ
~·ordu. 

n·,,im Plppn iı;t.e bu akılda hir 
adamdı ve ayet znnıanımızda lıı
fi&ca~ dı, ~ine trl:iJ.'dlrrlni de&rfş
tirmiyecekti. Sn\'nık Ye çılpn VR· 

fi&ms.klft ber.ıhcr, bazı bazı başka

lırrına karı,ı, val:ıın !IÖ\'lese de, ken. 
dini aldatmak eUnden gebnezd~ 

Çe\lren: 

HAKKI SilHA GEZGİN 
nc~ıe.k istiyorum, ki Pt>nıponyo, 
7.ekıı ıyle riya.l>iirlığı bP.oormekteıı 
iı<'iz değildi; folrnt bir eyin ~iiriı 
niisline AÜre paha. hlçme7., hıı~llci 
ıleğerjne chemrııivet \•trlr ve hl. 
h·yc an<'nlt ır:orn dU erse b:ı \ u
rurdu. 

.Me~hul kıulmın hıır~etinde lıir 
Jıoppahl• lmkıısu olM bile, hu, ı;te· 
)isi ~iiıel bir lmhpenin ha\•aili~inf• 
berıtıuni~ ordu. J\esP->nl11 iı;leni<,ıln • 
tlrl•i ince ıe\ k 'c göıiı1jmek !~in a. 
raya koyduğu ır:nman, ılellkal'iıyı 

bıı lııısu.st.n tatmin etmi ti. Hayalin 
ele kanısacağı aadeti canlandır • 
rnak i'>tedif;.~c, '':\ktlvle kcn<llı-iııe 
anlatılan bir Tilrk e,·ıenmesini ha
tırlıyordu. 

Şarklılar gl>nneden ~' lenirler 
\"e knnlnn, ı.:erdei'e girecekleri 
dakika)'& kad&r,..J.Jeıne oldalu gl. 

bl, liendİ11!t'ine de kaıı::ılıclırlnr. Ah. 
rulmlannm öz.lerinc 1<un:ırnl< nj. 
"iihlnırlnr. J>ılğün merasimi hlı
tillten onrn, lmclın, ~ u:.ı:ı!nll ll\;Ur 
\'C erkek, !\neni< o 1nman ~·ıuıııı ~·an 
mr.ılrğını anlnmus. ı~ buraya 'ar. 
dıktan sonra tlıl. tnbll bcğenı. 15 
ı;ıiırlinmeltten baska rnrc l<a 'ıuııı • 
Uoğru~u şu, ki hu li.irlii C\ leııcn
ler de, Aıiremlc n.larılnrclnn faılıı 
1.ir şey ı.:ı3 hı:tml olmnı.Jnr. 

Piımo, bıı cln~lkncla kencllııi tıir 
'flirk Y"' ul,hı una bcnıcth or,lu. 
Tabii bal•ir bir \ •rhk heklcml.ror. 
clu nmmn, nrnnı azametli mcrıı'll· 
min ~imırntcı..i gibi bir te elli i 
ıle 'ıır<lı. 

.,. .. ··l"l!ı hirblr u~·gıınımr.luk tctı. 
likeftine uğramad:ın, l•cıt<llıli lnti. 
~u; m taıJ: he~ee.anı h:Jne at.ar 'c 
ve\'ı.;ne ket \'llflU'.:ık ihtimallere 
'-ıırsı, 11\'ltna\ıillnli. füı ı:e"r.nln de 
kPnrlisi kin Jıir Sark cliitıinlinıi an
dınlığtnı <lü üntlü \'.e bu c\ü tir."e 
ona büyük bir e\inc verdi. 

Oanlı bir muhayyile ııılılhl ,. 
çi11, jlk \'Usldt geeet1i, bUyilk bir 
ııaadet Rayılır. ÇünkU hic;blr ıztı
l'apla. henliıt bulnnmanmıtır. Gerçi 
fllaıııoflar. ıztırabm vuslat zevkini 

nrttmlığııu bÖl 'erler: nnunl r: 
fena bir c;.'\.lç::ınm, b:ılı~ clııhB 
zc11i ynpmıyncngıııa ir•annıı"1 '·~ 

o, liolny nıU\ nffakf) et ıcr11, Jıcı'ilallır; luıl':uuna ı.atıp,nıırı1 1, 
l"nlmt derin z~, kJ rln pııb~I 
ına] olmalnrı du. - ne s"'lııl•ı " 
hcıncn hr.mcn ctcr.i~cı hlr ~~~ 
rlı:r k:ınunu<lıır. nunrlnn ) .. , .. 
"eroek gçcelt•ri mürı~ı o tufllı; 
bilir. Bu ~ce-rlcrtle inc;nn lclıı '!{ / 
ıur-tli olan il•i ~yiıı, tt-mbclU ., 
ihtirn ın tatmin <'<Uldibrl dil) 
lur. tı". 

Gerdel•, blr • rndn orln ın• ~ 
ı.ınılıı ('içokteın t !lPJ~le korpe 

1 
lnz getirir, Jlu hıl'JlO<'İI•, brnlll! ı' 
kı t:ıtm..'lmt fır 'e nnne~ı, t•~1

1 br yıl, bu tnzf'nln T'Uhtınu 1 ,J 
11nnok, zihnini :reki ifo doııatll' 
i<'in çalı rr.ı trr. 

Onun bir batal'ma @N!httntelC t 
çin, helld bütiın bir "'ene ,'111''~ 
n::ık bile yetmezdi. Fal,at 17irı'et 
bu h:ızlncye sahip iJlmıılc lr.ln, '-~ 
değe girenin \'Blnız Jm)lannı ıır, 
t;J kAfidir. Annesi bunu tıınılor 
tı~aldnsır. Allalı da. rozır'lır. 

(~ııamı ~tıf 



llır ~ok ameliutlerden &onra maki ntden gerenk iplik haline geliyor 

Saçdan Dokuma 
&erber Jiikkônında ayaklarınızın altına düşen •açları. 

nızı terlik halinde ayağınıza gecireceğiniz aklınıza · 
telir miydi? Aklırııza gelmiyen bu hal başınıza geliyor 

Jc11110n kumaştan kesilen parralar, 
terli/: uopılıyor 

~trber dül&tınındn nyaklnrtnt7.tn 
~ıııa dü5en snçlıırınızı 1erliik ha• 

11d~ ayağınıza geçireceğiniz :ı"lı• 
~gelir miydi? Aklınıza gclınıyC"n 

baı başınıza 1:teli>•or. 

~ ~l'ansa dokumncılığı harpten e,
fl lı>tld~t mnddeler1 vnban~ı lrn)
~ ı..lardnn alırdı. 1940 mağ}übiyf;• 
lı'ransa)'J deniz aşın memlr. .,.. •• 
den tecrit edilmiş bir hole ko>: 

iki srnrdrnberi Frnnı:a kenıh 
'udai mnddelrrivlc fklifn etmek 
\cburiyetindcdir. Bu zorluk Frn"• 
~ büvlık bir mnlmnniyel içeri'S!• 

~ lcoymu"Ştıır. Y:ıhancı m.~telcetle
" hıııtn öz mü lf'mlc-1-elerinin ,.r • 
\ındnn uzıık knhrı hu memle'1{r' 

~ld:ıl m:ırlılc flıthaC"ın1 knM>ıl<>mn'< 
~ıı mühenrll~lcrinln ldmvaıterleri" 
'Jıı zektıınndon hn kn başvurnco'k 
~r şey bul:ımomı"tır. 

dan itibaren şirndl:re karlnr hiç 
kullanılmıv:ın bir nesneden icılif:-•lt? 
etmek düşüncesi hatıra geldi: ln• 
sıın sacı. 

Te<'rübeler mıwnffıvk oMu, 27 
mnrt 1942 tnrllıli resmi ııazeteılc 
çıknn bir konun Jıerberleri <fükkôn• 
l:ırıncla kesilen saçlnrı toplnmaif ... 
Ye bedeli mukalıilinıle ıtevlete saı• 
mıy:ı meC'htır tuttu. 

nu '>tırelle herher rliikkftnlnrındn 
saçlar itin::ı ile toplnnı:rorher ny 

b:ışınrl:ı hir memur hu toplanan 
saçları teslim almıyn gelir. Hrr 
berber salonnnıln tnpl:ınnn 5aç lnı
tılır ve hlr ka:-neye kaydedilir. 
Frnnsada hlr berber ııalonu nııatt 
olarak aydn 1,5 kilo saç temin et• 
mekt...n.dir. Ei:!rr ay içeri~inrlc 1ı~·
r:ım veyn yortu vıırı;n o Y:ıkit bir 
~alonun hnsılnlı iiç kiloya kadrr 
Yiikıieliyor. 

Bu ~adar evve-IA şöyle bir te'" 
mizlenir, bu !mre-tle berber düktli
nından :o:üpriilürkcn knr1,an pislik• 
lt'tden ayrılır. Tiıı İŞİ yApRn kıı<lı~ı· 
lnrın yiiıü hmust bir maııke ilr 
muhafa7.n erlilmiştir. Sonra bu ııaç• 

l:ır münhımrnn bu iş için kurulm"~ 
biı fabrikavn ııönclerilir onıda bu
harla yıkn~arak ya!Uannrlan ayr{ · 
lır.Dnha sonra lcıırutuhır. lçeris; .! 

Yiizde )inni nishetinde fibran il!I.· 
"Ve edilir. Saç • fibran halitası mi.• 
haniki bir eklldo toplnnıır ve ipl 1'~ 
dokunıır.E\"vcl6 tek 1rl halinde el· 
de edilen iplik ikh c Jı:atJanara~· 
hükUlür. Bu suretle elde edilen s:ıç 
ipliğinin mnknYemcli yiiııe nara • 
ran 1,2 f:ı 7Jadır 

Bu!fün Fran~:ırln ayd:ı 5-6 ton ı;aç 
toplanıyor. Bu saçlar terlik ve 
panfııfln imiılinılc lrnllanılnn 5000 
n•etre kumaş veriyor. 5000 ml"ı~e 
lcıım:ıı;l:ı 40.000 çirt pantufla clo• 

~ühendisler '\"C 
1 f.,..ı·nRerler r:ı1 

···------------~':&, ve elJerlr ' ı i ~ ı ... ııeri tckr-r-
\aı etıikçe l'cni l""r· dolı:nma mnr'· 
\terı bulmnktıı IC'rrr'ılüt etm<'mi • 
~M!r 

Vaylandın uykudan uyanıncı 
··:nur sözleriyle az:ırlnr gibi ba• 

ııı bakacağını sonra her günkü gl· 
li k:ıhknhalorla gülecdini ve elln1 

lluıriin her çcşi nebati Ynh• •zatacoğını sanmı~tım. Htyhat, o'8 

2222 

Btrber düld;dnında loplaıuın ıaçlar satılıyor 

Nihayet terlikler kalıplara konuyor-

konuyor. Saçların toplanma işi da• 
ha mükemmel bir hole i'frag edilir• 
~e bütün Frıınsada ayda 2300 ton 
~aç toplanacaı:tı ,.e bundnn 90.00() 
çift paıthıfia çıkanlaca~ı tahmin 
edilmektedir. 
İnsan saçının pantufla terlik ha• 

Jine geldiğini resimleriyle hcnber 
okuduitnmll7: Fransız gnzetelerlnrlen 
öğrendik. Bu g:ızetc yazısını şu su• 
retle bitiriyor: 

Bu :v.eni iptidai mad-de a.:ı~·na~ınt 
artırmak için birla1nm tedbirlere 

lüzıım vnr. Çünkü ıkadınl:ırın sac
larını ke ·tirdikleri devirden uzak· 
laşmış bulunuyoruz. Şimdi kadın 
sncJon uzuyor, h:ıtıl'ı erkek saçları 
bile dalgalar !halinde enseye döki!" 
lüyor. Buna karşı şöyle lılr şey 

yapamaz mıyız? Frnnsadıı lıalko 
J.mmaş vesikası da~Ftılıvor, hu vesi· 
knların verdi~i kuma5 miktonnı 
snçlarl:ı ml'ıküs<>n mülennsip olornk 
1olıılit ct:mrJc mfmllriin deRil midir? 
lr 1 1 k •açhl' nra çok zun :c;:ıç ı ora ar., .sa ~-

kumaş verelim. 

-~ 

Silindir şapka 
graı» o/ona 

meydana ge:/Jlrt/Ji 
ATrupada, evveke, ııüin.dir .ş~ Fa Jmu~uktan şap.knlar ıne)dana 

bilinrniyocdu. 1790 senesintk)'(.li. çıktı. 

Paratönerin muckli Fra~leıı, tc- Bdison, daha tanwırnamıŞıiı. 
fej."küI otmiş olan Birleşik deırletlcr Geneli. Bir :ifümas ırue9<1~lm ı.oJ>M"" 
Artııe~Mınm sefiri olM"Ak Pet'lse mak için, mühim bir adamın hu 
geldL Başında, bir sHindk ~ l zurunda buhmuyor, silindir fal>• 
vardL Halbuki, Parisle, o :sam.odl', kasını do, tepesi aşağıya ohırak.. 
büyük tbti!Alin modası olan iiıc ikö• dW7Jlcrinin 11raltında tutlt)Or~ı .. Si· 
teli Jlllel1PUŞ hfıküm ~ri.;,ıoıidu. 1 tinr!irin'den de, nlhnd<ln, porrnnltla. 
F'nıotlcn"'.in şaJJ(k.Mı, ıdeıital, :J'('ni riyle YuruyOf'.du. Aynı zamanda. 
Wır D>da yarattı. Paris kı"l>ftrlnn, b• bin.z e~.;ırpiş olarak, huzuruıı-
dndir !}®kaya bel bağladı. dıı bultmduj:Ü adrunla konuşıı~o.a 

Fransır.lar, silinldir Ş(l!pkRyı, da~ı • Böyle bir hakl.ıı, fenni lıii!iisele~ 
yük..cıelttiler. KurdcU!arla, sıtvna ş1.;. kim di&ı.st edlr-'1 EdiMrtl ise-. ~ 
rltler ve tokalarla süsle-diler. Onn, kendi ~tc JllıCŞflııl Oluyor, lıcm de 
tfiyden bir !kenar çeYirdiler. Bıı ye• Ş9J1k~ p~arının tlarb<te
ni moda hük~i kızchrıyordu, ıı- riyle ture.v-O'll dlihiİtH'cn, ı<:C'sUtlll 
ma dinleyen Mmdi. Rk!eıtr.ı.ıne ~ ~T.du. Bun. 

Silindir şap',ka modası, çAbuoet, dan, "c:u'dınr" Übme *ilHıl e4f. 
Fransız hudutlarını nş.tı, sağa, so!ı. ~yet, bu sa-vcde~gpan""81wt1Jelıt 
yayıldı. Ru..yada, Çar Pol nrdı. rtti. 
SIHndir ~a gfyilınetıinl meueai. 
Almanyada, Hcs DUka!tAnı~ia, ~ 
modayı toh'kir ve !edil ile itQ,a~. 
dan ~ iç.in, elttrabelan siı• 

rerek şehrin :içinden .rtıten ııınnıea· 
lı m&hkrunlara siliİıtlir şopika giy.\ 
dirdi. 

nu zecri tedbirin, teı1illerin hl~ 
bir faydası görülemedi, Yeni moon, 
önündeki manileri deTirerelk yüri.'"' 
yordu. 19 uncu asnn beşıDda, İA• 
giltere, ATUSturyaya ~ti. Bura. 
!arda ririiltülere, !karsatabklna st!" 
behiyet \-et«d.İ. Buralarda ~il, ren• 
gl değifti~arip nünmneler meyda. 
na getirdi. 
Fra~'ıin başında :iken, si:Rtı• 

d
0

ir şaı*a, 'hürriyetin rcm~iydi. AT
rupada taammiim edince, moda m-.. 
lahı dloo. Mllhırfoz:~ru-ıann bile 
başında jMez.iyordu. :Nihayet, llıY1lk 
lııi<ımmın eline «adın· di'rştü. 

Silindir şapka, Frnnsııda ikinci 
imparatorlnk devrinde, şıklarea, o 
kndar itibardaydı ki, danslar d:ı 

bile baştan çıkarıhnıwh. 
Meşhur Dandi (modaya dıü~cı 

delitcanlı) Kont ıi'Besey, 1862 ~ 
öldüğü zaman, vari~lerine, eksem 
boz renkte olmak üzere 11!R silin
dir şa,ıftla bıraktı. O smnanlnrrla, 
noterler, profesörler, doklorllM', 
borsacılar, maliyedJ.er silindir pp. 
ka giyeorlerdi. 

~Ü mQM ..... ~--
ma is 1.W ~e r~en, ılf4 
lindir ..... _ !iltibannı :Jadc r 
d~e işaret gör:\tıemit•or. 

Tüıiltiyede, ec.ııWt dipl~~ 
da, bhılr; sililwttr ş:i!Pia hn~ı,,.. 
mna inWpf ~ı g~;~ 
Paralı olıınür; bir md<:lıfet e...,. 
frıtklnr ın, ~ir ~arla, tiiıılll
lanı, mera&İme ~ ~~şı.
di, bu menık, ~ t..:ndı. 
l~. 11Jdccıftller, ~ 

lar, ıholw&Ollar 311indir pPf&t an'iır 

Rivayet eıttiklmine .ıtöre: l[.ı".att
sadıı, son sende~, silindir ~ •• 
om bir m6nası ka.bnıı,ıtı. Mal~; 
ornd:ı, me'busım knedisinde, ~Cflt 
ç8'it fınlcalar nrdı. Her Rfın, ora • 
da, 8ftrit1tl\, palırtı olur. Me.115 
ııeıi.sl, sesini ~emedıiğf, Jiİ9 
d9'11t aııradıltı ve bu suretle ~
nm önlinn alam~ı 2a1Dan, hemea, 
OO&ndeci dolaptan SiJHı.dlr ~'k~ 
111 çakanr, baışma geçirirdi. ~ 
eelse'J'i t:apadrl- iıfereltf. 

Şimdi. Pransada, medis gür8t'" 
lift ~ Jd, ~ Ş9Pka.ya i~ 
~ 

Öyle silindir 411JA 1 ı !JllPlhrdt ,, _____ ....;;.;..._ _______ _ 

ki, içlerine, fot~f maktnelen, 
ferah ferah lrlrerdi. Hattl öyleleri 
vardı Jel, açılır, şeımi)'le olar, )"et" 

pare haline gelirdi. 
Şu katlanır, bir tabanca p.U.yı-

91 sesi ~nrnk açılan Sapo KlMc 
denilen :dllndlr şapka yok mu1 
Onu, Jfb6s bmlnde bir Fnmınz 
ieırt etmftti. Şinid!, galtba, dta'h1l 
eok ~rseriler giyiyor. Ondetı son· 

man ~u :ıwn dttm1 flbamiıfli 
bakkmda, Edtrne &aliye ceza. ~ 
meslnde yaps&aıı durafma ...... 
maznunun lmllt. <*lnaa AW ~ 
•bit ~ milli laıııımaa ....... 
mmu:ıı. 31 klCl mw"~ tllMd -. 

-----------.... - deUılıMGıl Mil~ • 
rut«eldiği hizmetçiyi çalınr. Bu 
i'i AÖr,en muayy~n bir edem yO'ltiıı. 
Hatta beı:ı seceler kendi keıri'!in • 
soyunurdu. Şuhelde... Kurnaz lilr 
adamla ka~ı ka~ıyayıı. NeJ'R tim· 
di onu btnıiutlım ~o karwına bir 

W1I maMs' 'ı 3 llıııııcıCl tlMEllllııı-• 

teYfikan bet 1'ra 84}Jr ~ #e 
~7etm. Te ]d tJ9n ~ 
'*8.rett.-ı DRdllJe - lılWIQaa lıımAan.. 

m.....ıtx • ··hamt cıılıımk ü. 

~Y?ont liflerden do'kum:ı )"apm:ı' ııun için gülmeler ve el sıkmaJ<ır 
~tıınk1inrJilr """ i IH'livnnt ın · fn!;lı bir daha acılmamak üzer~ 
~lldenl Ye ince <'Om sihi sun·· apanmıştı. Hakilrnten emin olabil• 
~ll<lclelcrdrn bile dokuma ynpmp· rııek için yorgnnını kaldırınca gör" 
~lışılm•d .. ·. f knt bftfpn hu mıı · ' 1 m::ınz:ırn karşı~ıncta derhal 

• telgraf çekelim. Zavallı 'kachrı lias1a• 

netrtae dııııfr 20:5.-Mı ..... ıııorL 
ten kani'~ illa olımur. 

~ • 1 -ı ahiv - ')undıın rıkmış. k:ıpıyı kilillemi~ ·11ffakıve•lcr hır l'rn.ı le m . ~ 
~I ııeçmc-ıni.;lir, çiinkü iptidot ma'l· ve koşa koşa Blakvele ııHmiştim. 
ıL .>:ira Vavlencl r'hi mc,hıır hlr do~· "' ,.01,. lıol olmncl l<ra is dokum· · 
L ... ırun karnı r.:rrnn usulünde aşa~.· 

H agata hayat 
Kısasa /, sas ... 

'1\ değil lnlıorntm or r~lencesi ol• 
l~ıı de JJollnndnlıl~r köpek kılı·· 1~;rn h~~=r~·~a~"1l!~~n~anl~c~!7:ıişlk~i~ 
~il dokıımn :)'3Pllll '::ırdı, bu nr· k. . .. k• 

Çeviren: Mazafter lıea 
..;a ın snkin uyuyabilme<>ı mum un' mış gibi duran bir fırçayı c:sl;i 

.._ _____________ , değildir. yerine koydu. Blakvcl ölüyil tnmn 

Blakvelin gelme.sini beklerken men açtı. Fakat 10 dakika sonı-a 
:tdirne O. ı uddrlumunıntğlııden: 

942/892 

liUkQmetçc satışı menedilen hubu. 
ıı_tı satma1<tan m!lZilllll Edirnenln 
~lımUSt'tllm köyUDen Osman oğlu 
l(Ustafn YUltsel hakkında Edirne as. 
~)'e ceza mahkememnde yaptlan du. 
ı... unun lsnııt olu_ ·u.~nıa sonunda mazn 
ban suçu lşiedığl sabit görülerek mll. 
b korunma kanununun 21 inci mad: 
~ııl del~letllc ndı geçen kanunun 5v 
lı:ıcı m:.ı.ddeııinln lltlncl fıkrasına tev. 
ı kan ve yaşı dolayıslle tenzil en yir. 

1 lira ackscn kuruş aıı-ır para e:za. 
tile nıa.hkQmlyetlne ve hOkOm kati. 
~Uğinde ınıısrnft mnhkQma alt ol. 
llıak Ozere neşrine dııtr VP.rllen 80.4. 
.. 2 tarihli hUkllm kAUleşmekle llAn 
11lunur. 

~ördüklerinıl \"avlandın kiıhyn~ı tekrar kanlı örlülerle k:ıpodı. 
Badin Gin~ anlattım. Ru ırk, renk - Ne kadar da çdk kan akmış, 
\·e ınıf farkı: :ı rağmen 20 sene• dedi. Eğer k:ıtili bıılac:ık olursam •.. 
len beri doktonın hizmetinde kal· Cevap verdim: 
11ış bir Hinlliyı\I. Ona kt'ıhyadan zi• - Onu hulneaksınınz. Ve Yn~-
. :ııfo bir arkadaş da dcnrbilirdi. )andın intikamını alnC'oğız. 
z:ra Vayl:ınd bir Hintli alayında Badla Gin yanımda duruyord.ı. 
~r olnn ıışnEtının harple hayatım Onn döndüm: 
urtıırmışlı. Ve o f{Üncl.~nberi Hint· _ Y:ı sen, Badla Gin. Katili ya· 

1: sndık hir köprk f{ihi Vaylandt k:ıl:ıdığımız '\":ıkıl ona müthiş surrt• 
'erkctınemişli. Birçok fır.;atlard.• te işkence ebnek için h:ııır mısın? 
rendisi ııRnında ölmeye razı oldu• u.,;..k poli!iie doğru dündii ve <>r··-
~unu da ishal etmiş bulunuyord\ı, di: 
VerdıAim haber karşı~ancla Bad.~ - İstik.bal Blnk\'cl Sahibin clindc-

"iin 1nın bir insan gibi h:ıreket etti. dir. 
fı-5 kesileli '\"C göz pınnrlnrında bir Biz böyle konuşurken nJakvel vo· 
\':l~ dıımlnsı ''elir<ll Sonra ölü o kit &a~ilclmiyordu. 
lr ın kapalı k:ı'lı~ı önünde hür- - Güzel bir iş. Hic bir nynk izi 
melle ci'füdi ve pofüi knrşılomok yok Hcrh:ıldc çok kurnaz hir kn• 
iizer~ benden ayrıldı, İme· karşı karşıyayız. Iladl:ı Gin, 

Blak•;el birkaç dııkikn sonra ge·• bütün hizmetçileri buruya toıılıı,·•· 
----------------111. Onu ceserlin bulıındııjtu oday:1 nız. Efendilerini son bir defo gör• 

'1Ötilrdüm. flladla Gln bizimle hertt• siinler. Eğer snııdıl(ım gihi kn•·ı 
herdi. Zirn benim kadar Ynyl:ındın onlardan biri ise belki hir ha~kc• 
dostu olan nJnkvel efendi ile uşaAı tiyle, bir bakışiylc kendini ele ve · 
'ı:ııtl::ıyan ~tımlm! h:ı,ları biliyordu. reccktir. 

ZAZ! - İ§ Bankıuımdan aldı~nı 
ltuı;:ok hesabı caı1 defterimde kullan 
12ııtım tatbik mUhrUaıU zııyi ettim. 
l'~nlalnt alacağımdan eskisinin hUk. 
ttıu yoktur. 

KQçlfümustnfnpnşu Aydınbry 
llokaı, s:; ouıuBrada Fatma Kaya 

B:ıdla Gin kederli bakışlarını odad.ı n:r dakika sonr:ı hüliiıı ıış:ıkl:ır 
ır'~~tırdıkt:ın ~o•ırıı bir m:ıkln,. ,aitlava nj:(lnyn içeriye girdiler. lç

.. ihi mnc;:ı i """:""" ,.,.,.;",ı"" " • lcr"• •ll'n bir 1nnC'~i o 1 nılnr 'iiksf'k 

sesle ağlıyordu ki bu keder bize 
mnbalağalı göründü. fllakvcl hu 
damın kim olduğunu öğrenmek iste
di. KM!ya izahat verdi: 

Bu Erkanlı seyis ko~a.ktır. 
Sıçr:ıdım, fakat Bl:ıkvelin eli dtı• 

dakl:ırımın üzerindeki sözleri duı• 

durdu. Acı bir gülüşle: 
- Dostum, dedi, acele elmcyi " 

niz. 
Sonra bir kolluğa yerleşerek hi~

mclçilcri birer birer sorguyn çekli. 
12 kadar olan hu hizmct~·ilcr kC'11ıli· 
terinin suçsııı olduğunu isbat mai"• 
sadi~ le o kadar teliejlı hnrckeller 
yapıyorlardı ki makvclin yerin·~ 

tecrfılıesiz bir polis menıunı olsny· 
dı. içlC'rinden bir çoğunu suçJu fl<l• 
dedebilirdi. Blakvel en sonunda E:· 
gnnlı seyisi dinledi, onu öooldlcı• 

den biraz fazla so~guyo çclcti, son· 
rn omıızl:ırını 5iJkerek Ilndln Ginden 
başka bütün tJ;akJnrı dışarıya CJ'.'" 
kardı. 

- Kolay iş değil. Bunlıırdnn l>i· 
risi yalan sö~·Jüyor, fakn1 hangisi ... 
\':ıylnnd odasına girmiş, hıc!r zamnn 
ki ı.ıihi ıışa'klarınd:ın hirisl ken<lis'• 
ni ı;oymnya ynrcl mı etmiş, elbisl • 
Jt•l".ini yerine koymuş, f:ıknt kim? 
T>oslıırnıı bilirim. Soyıııımnsın". 
vardım ~imek ir" • hrr :ık~nm ifü 

hılr.tan yeni kalkmıştı. Bu daıf>eyc1---------------
btııltalım nasıl tahammot edecek, Edime O. MMddıau•nAlfl .. , 

Hakikaten mi.111ers Vayland ~ın H1J'~4ı 
halde bulnnan tifoya yakalaır•ı,tı. Teebtt edDla ıı,attan ~ :ı... 
Memlcıkeıtte birç.ok iM«nlen hattı\ bubat ~ maznun Edll'DGSll 
Badla Ginin karısını ôldilren bu Dombay Jcıl:lrlDden Memiı oğlu Ya • 
hostablctan kurtulnl,:lcn yalnız do~· 111ıp ErgQa ıı '' da. Edime aan:re 
torun ]cansı olmUfhı. oaa malıkemellinde yapdan ~ 

Dlak"\'eH1e yalnı7. kalınca o aqam llODUnda ma ı-.m bnat ~ .!lll1Ç1l 

şehirde bulunan bütnn ~arı 1.§lediği .-.bit g(lra)erek JüDı ır.onn • 
toplayıp bu me~ele hokıkındn da• ma kanununım 31 hıcı madbe.iDln 
şönmiye karar ...erdik. Bu şehirde lkiDcl tıkl"Ml deMUe'De adı~ 
poilis müdürü olan BUi.:. Te 1 n Bom- mı rıe UDC1t nwtdı r ı :-ıs um:ıı 
lio~ Deyıi Ne'fS gaıe&esioln hlNasi lllıiknıltlIIla tc.ııkan be§ Uııa ~ pı!!:1'.'ll 
muital>iri olan benden ..._ be.7ar oemMlife mabldftniyetine Te yedi gQn 
olarak yaln• ticaret müdüri Tn-v• mOddeUe ticaretten men'lne Te mas. 
!er, benlca ıa9diirii Malc Ke.ı, por rtJttı keodiaioe alt <>im.ek ~ hll • 

tn m!Mlürü €ıelenoala biliıftç ttı• btYAx ·- DefriDe dMr 20.5. 
('(tk A""1J)ah töccar nrdı. H2 gQutt v.Aen btllktım 1wlQ JCMk. 

Rlahetin e-viede birtıak iıoDu.ş- le llAn oluuur. 

tuk fıtltat lıiçlrir nır.tic~ye TIITM'ltft ··--------------
dık. Kalieca(tmııı Tıılcit her ,.Vn 
eolc sııkin olan Tnnier heyecanb: 

_ H.tırhyor m~, dedi, 7:3"' 

vıtllı Va)')aad bi:zi hH;i>ir va~dt ha• 
zır olarak ka&5ılayamauh. Hep be
raber ıu~lir, fa.'k:r'l bazırlaom~ını 

ktıçük odada be4tlttrdik. Bu odad:ı 
beklerken de daima 1lYIJı se:<ıkrl 
işitirdik. Şişelıe-rin, ve tilplerin sı• 

ralanmasıooa.n çıkan gürültü. Oca· 
~ın mermeri üzerine carpan pipo• 
sunun sesi. Karısının şakacıi..'1an 

koca5ını azarlayan söıleri. Bu ses· 
lerden sonra onları kolkola karşı• 
mızıta görürdük. Artr'k bu se..'llıeri 
işiodemiye-ceAiz. Bnseslere yalnız biz 
değil hizmetçiler d.e alışkınd~ 

IBadla Gin nerede' 

(Sinu yar;.n) 

Edime c. HMntf~lııııdtıc: 
9'2/426 

Teabit edilen fiyMtan ıtaıllaya hu. 
bubat satzn5kıtan 'D'IWW1 JNinwNl\ 
Rbeyin PıA&ı" ~ lııl8ı1lıMt, .Ali 
oğlu .Ahmet Gözalan haldmxla Dllr 
M ullye oem. m&hkemeıııılııde yapı . 
lan chtrtJIDl.!I. eonunda: 
lıılaznunun ı.mat olmıan suçu l!fle. 

diğt 11abit gt>r1Uerek mill1 ır.ocwmıa 

ıaw.u-ıun 31 iAci maddealD1n tldn. 
d fıkrMI deWetlle adı geçcl llea\l · 
nun 59 uncu :nıaddeflimn Gı,;ıllııd flk 
asına t~vf"ıkan bef Ura a«v para 

eezaalle rotııbkQmiyettne ...e yedi glln 

müddetle ticaretten me.n•ıne ve ınn 
ratı mRhkma alt olmak Osere bllkU 
h~m ne§rlnc dair 70.5.!M2 g!I 
nU verilen hüküm kaW.,ClUe il!ln 
olımur • 



·109-
Ya ahı, Mlıf Siz DA8ıl yaptınız bu 1 B1RBtR.tNl>EN AYRILDIK.TAN 

ıjif Kaç gündür biltün gazeteler siz. SONRA •• 
den ba.bsedlyorlar •• Bu tıkyler ürper. Pa.rker blr dllkkA.n soyguncusunun 
ten dnayotln falllerlnln idamını isti. yanma düştü. 1 
)oıiar. Bu adam, lrl boylu bir lımlızdı. 

Merlnln rengi attı. Fa.kat, mabke - Fillpln adalarından vak.tile Şanstıa. 
me lulzurı.vıda olmadığını batırlı.)-a ya geJmlıll. 
rak tada mUdafaaıya lilzam görme. Parker çok llzgllndü.. hiç olmazsa 
dl! Meri onu teeeıU ediyordu. 

- Mademki meaele tahldka.ta ha. Bur&da b!MbUtün yalnızhfını his. 
\"&le edllmlftlr. Ben neticeyi bekle. 11etm1,t1. 

ınete l'&Zl)'llll. Ancak şunu UA.ve ~ Bura.!lı iki yataklı bir hücreydi .. 
ylm ki, tahldkat stmunda mOOdelu.. ilk yatıtıtı hücreden daha sdantılu 

~ilk ve Şaoglıa.y zabtta.eı bU iş _ ve da.ha karanlıktı. 
~ bieapla gerl dönecekler w katili l'aı-ker karyolaaının kenanna. o • 
bftt.ka yollı&r<lan arımıağa mecbur ka.. turdu ve llrkek bir avırla hücre a.r. 
lacakhlırdır. ka.d&fnım yttzü.ne baktı: 

- Şanghay r.abıtası hiç.bir 7.a.ıruuı - Çoktanberl bul'Mlıa. mıun T 
st• fl&ylecllğlnlz ,azıyet.e dtqımemt,. - Eve. Yedi ay oluyor. 
tir, mt.! tngllWer1D adaletlJlıleo e. - Suçnn neT 
ınln olalttllrslnlz! Şimdilik mlic.rlm - Soyganeahık. •• 
~tlnde bulıınuyo1"9U11UZ! - Bqkıı. bir l!J yıı.pmaz 'IDllllD T 

Parker: - BUı!.tdan daha iyi iş olnr DAi '! ! 
- Hç ot.ınaua ''maznun,, deybılz, Harp :r.ama.nmda birçok klm!eler h19 

cllrektör! Bu kaıclftr keatn bir ifade ile yoldılan zengin oldular. Onları eoyu _ 
bunn yüzümlb:e l>ar1• llÖ;fJI~ • 
nls tçln eUnhde 9ok kuvvetli veıs'ka.. 
ler bulunmalıdır. 

- Şttpheeiz.. ~iz. zabRamn 
ellnc1ıe kuvvetli veıılk&lar, p.hltler' 
bulu~ ben 111.ze "katH!llnlz !,, cll. 
,.eMtlr mlytm T 

yorum .• 
- llınnl*.. Allah nılalı et.ln. Çok 

fena bir baetaıtk. 
- Onlar bütün memleket& eoyda _ 

lar" ceu. görmediler. Ben. onlardan 
bbtalıll mata'mllmı soydum., yaka. 
taadım •• buraya atıldım. Onlar neden 
002& giSrmUyorlar T Onlan ~ ya. 
kalayıp bur3ya a.tmıyorlarT 

Parker dlqünmefe bqlacb: 

- Hakkın var. Bu, blr mWdm 

BOR A 
Londra l Sterlin 15.22 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 Frank 30.365 
Madrit 100 Pezeta 12.89 
Stokholm 100 lsvec;: kr. 31,16 

lllSBAM VE TAHVll..A'I 
Evveık.i,BugüD 

lkramJyelt %IS, 938 21.60 -.-
İkr. Ergani %15 938 23.- 23.80 

%7 1/2,933 T.bOrcU Tr,l 2'..85 -.
% 7 1/2,938 T.bOrcu Tr. 2 28.20 -.
% 7 1/2,933 T,t>orcu tr.8 23.30 -.-
Sıva.1 • Erzurum l 19.90 -.
Sivas • Erzurum 2.7 19.90-.-

% 5. 988 Haz. talı. 27 .ciO --
% 7. 1941 D.Y. 1 19.5!1 -.-
%7, 1911 D. yolu 2 19.M-.-
Anadoıu D. Y. Tth 3 32.75-.-
Anadolu D. yolu % 60 30.715 -.
Anadolu D. yolu 12 62.26 -,
Anadolu D. Y Mllm. 
Merkez bankası 
tı bankası na.ma 
İf -.nıcuı bammııe 
İt b&nkuı Mtıeasta 180.- __. 
lzmtr Eanat Ahali B. 6.10 

tmar Banlaun tı1SM 22.- --
Aslan çimento 12.80 -.-
Asta:ı çimento ı:nOe98i8 6.SO 
Şark değf rmenierl 
lttftıat değirmen. 

T. kömllr maden. 
% 6 T. bonoları 
'l'llrk U. Tiyatro 
tst. Ommn atcorl8 
Şlrk«Hıa~ 

ŞiT'ketthayrl)'e temetttı 
EUııtmı taımli 

tst. Bu tabvDI 
tat. su blue. 
Türk borcu Tr. l 

29.--.-
26.--.-
80.-~ 

H.80-.-
8.21G-.-

saza:_ 

1"-18.30 Şarkılar 18 Prngram ve 
!!ı.emleket saat ayan, 18 03 Radyo 1 
salon orkestrası, 18.415 Fa81l heyeti 
19 Konuema, 19.115 Fa.sıl programı -
nm devamı, 19,30 Memleket sant a • 
yan ve Ajana haberleri, 19,415 Ser. 
best 

0

10 dakika, 19.55 .Mesire ve bahar 
prkıları, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 ' 
Koloratur .. esler 21 Zlrant takvimi 
21.10 Koro esnlerl, 21.30 Konuşma. 
21.45 KIA.slk TUrk mtizlği programı, 
22.30 Memleket snat ayarı ve ajıı.ns j 
haberleri, bvrsalar, 22 45_2::?50 Yarın 
ki program ve kapanış. 

Dr. KEM AL ôZSAN 
Avdet ve baatatannı kabule 
ba§lanu&trr. Beyoğlu JstııdA.I 

C&d.. No. 880 Bursa Paznrı iistü. 

"LOKMAN HEKiM,, 
DıUllLtYE MtlTEHAssısı 

Puw, mUdllrUn ~llne baktı: 
- All mis: Siz benim ı..mıı yak. 

t:mrz.. tam memleketime döneecğtm 
ilin.da benl bura.ya dlitürdöallz. Keş_ 
lı:l..aa meehur nebatat koleksiyonunu. 
m ~ mer lcmıı dllşmeeeyd.lm.. 

Te-vklftıa.no mlklllrll: 

me.eledlr, 

- JJea derin dDfünemem. SoJdu • ll-~-----ııımım~-~----1 
ğum dOkklın Mhlblntn harpten ınoel il ~B-or.aaıiiııllıııılılaari_ııiıı·cı.·.a~l~t~ın~lıııiiyiı.a.iııh.._ .... 1 bet} yOz liralık aermayeet yolıdıa. Bir Dtlnd llacttnktı 

- Baraa 
4 

müna.k:ı'j:ı edneeek bir 
yer deflldlr, dedi • gölUUlyor ki. 
cmayett i;ıterkl'lll IYl a.ıılafama!mli • 
mm:. Bu me&<'ledo mı. Merintn siz. 
dca daha ceıı1Ur ve :metbı oldup an.. 

buçuk yı1 Jiıbıde Japoalard- vuıda.. Retadl.~ 32.615 32.eo 
Baelard&a vnrdn.. 9inlllerdea 'V1U'du. Küıçe al~ gramı Buglin dik1dma ~ otalı bla Un... , ... _ _, __________ _. 

hk mal var. Banka.ya .Iııoydutu para.. 
lar da ayrı .• 

l8fllırror. Herltalde uzun za.nııa.a mL Park.er oovap vennecU. 
aatbtmlz olaTllk banda kalaeal• • I+'illplnU hır1rz kendi ~dl.ne ııtiy. 
mz! lendi: 

Tevltl6ane mMktl betllll &allıya. - ltte bea, ~ lılr .......-nDll 
rak UA.w etl : dtUdrtnmı 90,.ıum. AAmlı: lk1 •yas iL 

- 8hıt ~akınd&a girmek lılemit - railk: r-r ım.lmı kaWırdun. Devede 
Um. Ştmdl, Jklntmı. &Frı ayn h4lc'ftı.. Jmlaık kaMllndea bir 197 .. omı da ook 
len1e yııımanıu mtlclhlunıu ... ~ ~. 1 
U. - O Adam tıca.ıet aa.humda para • 

l"MSere bitap ederek: ... _.__ kazammı.. zekAaml ..,.,......1. Fa • 
- • ka~ıkı h._.l'den ,._..._ 

gldeceklıl•ntı:! M4s Meri de Jm4..W kat-. ..... k ...,.. orl&k olmalı: 
M lp4u! IW ' ıe ,., ... .., p_ 

lrtıiJatnna • 
Meri Sesini çttraıHDIMIL 

Park« yalvardı: 
-Çok rlcn oderlm, direkt.ör efm_ 

dl.. blrl blnlrtmlzdea ayırmayın! Ben 

)alnız blıl'l&ID, clell olanlm. 
- Bir teY olmMeol ! Tevklfhaae:Fe 

her yont gele11, ayıd 8Ölllel'l ııertıer
Pakat gtınler grıçtlkçe kıeıncll ev;t g1til 

ahşır. 

Meri blddotlndea oa&lıyordu.. bafı
lla selC\11 lııu :leliket.o tıeoenGa merakı 
Mıbeh olmu,-S; lıonu kendl9l., bili • 
yOl'do. Temuflttl ...-..ta koyufamt 
olmasa,.dr, bu l,ıtt 1ıiafm& geltr mlf'. 
dU 

Meri, ;tMklfllane mWrlbMle11 f&y. 

le 1ıh' rlcaııl:ı 'blılnndn: 

- Şanıthay zabıtlııır iyi bir detıek.. 
ttfe llJl811k midir'! F-*ıır böyle 1ılr dA.. 
tektlf van1aı beıt dak1ka lçla benim. 
le g6rtlfll'Mlni sizden ltltlyorum. 

- Hay hay .. gliııH1ere'ylm. F1ı1a1&, 

deıtt-Jctlf ne yapacak!' Ba lıtln ~zU 

kapaklı Mr iarııfı )'Oktaır. Her ıt!llY 
mepdanda. Amndaa kMlk hf oda.. 
nadaki ba.vulunuz11 lçlnılen ~ 

Düny&11111 oıı iptidai memlekeıtleriacle 
bRe _ IJöyle bir voslka ele ~ 
80Al'8 • plltt aramap d ... l ..._. 

~nner.ler .. 

l'Mkcr tit-remeğe bafla4h: 
- V&llHI, siz ne41enıenlz deJlnlz.. 

ben nwuı:wn .. Benim btr ~ 
...._...yok. 

- Çanta dakl kMllı: .,.,. siz görme. 
dini~ mi, .mtwtıer Parkf'r f 

- Bvet, gördttm. L6ktn ben bir 
..,,- bHmlyordıım, dlrelrtıilr efendi! 
Ben o sırada ilk Mfa olarak, yeni ta. 
•l41bA'nn mtıı Mertnla odMmda bulu.. 
nu)"Ol"dum. Bu bir teaadüftUr.. kötU. 
ellm blr m 51.düf •• 

'tip mMau: C , +'"1 

- l!leJllıl Mr llaply& ~ mı1 
8-, ...__. ...... 98 ......... -. • 
........_ fk'Mt a.&r ....... ..,.1 
alin ... para ........ Mr ...... , 

• ..ı-a gk cll1dılm, ne 4e parwa 

:::,~:ki 'u e':a •= 1 
~ ıa,ıınMrm 

Paırker vtlcıaclmlda baftf bir örperM 

tne dn1du: 
- &Tet. İD8&D. eaaJD& kryanlardaa 

ben de nefret eclerbıL 
- 8ealn ~ De 1ıe1r.a.m T ne. 

ilen attılar Mili ba koteMT •• 
- fe7-. !alç. .EtıenHnlye&elz bir .me.. 

IM!le. Bir iftira ytlı&ilndea d~ bL 
rap.. Qok ;ralnncla tahktkat bı\teeek •• 
tı:ntaıaeağım 

FlllplnU bırMZ ct\lcltl: 
- Buraya her döten euçln. dalma 

plıak kurtulacağını amar ve bu iL 
mitte Y&f&I'. Benim davam bAIA bit. 
medl.. iti uzatmaıannm aeb&b'8l an_ 
hyorıınn ya! Dllkl<U ııa.lılblnden para 
BJZdınyorlar. ~nden ve benden DE\ 

alacakla.r •• '? 
- Deni !ı..an~m:ı. . .fkrum llU'tmL. 

d&kt elbl9em bile b&fkurn•ıdır. Saaa 

fellnee, bir oonebl oldafun bel11. Da.. 
U. İnglftze belnlyorıııın ! 

- Evet.. IDC'llterellylm. 
- Ne it yapanm ! Sen de hllellAr 

bir harp mtıteahhldlne beadyorsun! j 
- Hayır .. bayır •• ben öyle tellllkeK 

itlere clrmedlm. Gazeteciyim.. ·ı 
~~lılB hayrette PaT'kerln ~llne 

- Bir kun4akçı deeea ne!~ 
- Ne dedin .• bir kudakçı mıT 
- Öyle ya. Cephelerde ya'.c:ılanıp 

ku~una dizilen gazetecılerf duyma • 
cim mı? Onlara Ruslar kundakçı dL 
)'orlıı.r. Ortalığı kan11tıran ma'11t\1r • 
lar .• 

ı 

1 
Dlrektri) f ub konutmak l&temedl 
JHereden dı1}Arıya çıktı .. 
Gaırdlynnlardan f>lrt Mis Merlyt 

f9J'Mlle bera1Mır aldı, kadınbt.r koğıL 
.... göt8rdU. 

Bir dl~..r «•rdly'lln da mletıer Par. 
kert aldı, kartıkl bllcreleT'd~ btrkıe 

ııok1u. 

- Ha.yır canım. ben onlardaın de. 
tmm. Sen CB11U1tan kM'tedlyol'BUll! 2 
.8en CUDS rlıığillm •. Rus - ltapOD har. 
blnln ta!sllfıtını g-ünU gUnline ~ 

ketime ve tlünyaya blldlrmefe çalş.. 3 
tım. Şimdi ha'fl> bUıtl, memreketlme" 
d&ıUyordum. Bir iftiraya nJradnn, 

buraya d"tmn. 

T ü R Ki YE iŞ BANK AS 1 
'< :ı~11c T.-"~ 1'nlf 

HesaDlan 
ı.a ~1t.1.IOAI PL\NJ 

IUllPDSLB• 1 .,..... • 1a,.. •• ,.......~ 
eftotıtrlıl ........... ....,.. ... 

ltu fJL'ltAlılf'1fmUIMI 

1 adet .O Urabls • IGOG.- Ura 

.. • 1000 • - ııoou.- • 
1 • '100 • - uıoo- ,. 
• • 50CI • - ıooo..- • 

• • - • - llM>Q,- • 
t0 • ıoe • - '°°°- • 
IJO • • • - JflOG.- • 

-· •,• -0000.- .. 
IUO • ut • • 2<>00- -. 

Deniz Gedikli Erbaa ortaokulu müdürlüğünden: 

Bu yıl d-.ı:rudan doğruya donannıaya sevkedilmek " uv uzere orta okul 
mezunlarından talebe kayıt edilecektir. 
lstanbul ıe civarından müracaat edecekler lstanbul 0 . 

• enız Komutan-
lığına, Mersin ve cıvanncfcn müracaat edecekler de M . . 
okul müdürlü§üne. ersındekı 

_ lstanbul ve Menin mıntaka11 haricinde bulunanla 
askerlik ıubelerirte dllekp ile bildirecekler ve b~ın dilb~lun~ukla~ı 
niishasan• da lstanbtıl Deniz Komutanlığına veya M • ~ ç~nın bır 
g6ndereceklerdir. ersın ekı okula 

Parkerln cHderl tutmııyonlu. Felf... 

ket ~--- aynhrkM: 

-Neymq ı.u ltt.lra.. söyle lıüa.. 

lıml' 
4 _ Kaystlar 1.6.942 tarihinden 30.9.942 tarihine kadar d 

celıttr. (6576t evarn ede• 
- Mis llerL. Allala afkllla bıelll n. 

-*'-Y111l F91A111eUe delafeUn1 aqcak 

tllmdl IMM&Um.. 8lıtılrtra'rcle• ayn • 
lacağnnm dU,lh nolftlrıı. 

Parker lıaklkMI 93Jlemeldell te • 
kindi: 

htnrllte llRtlrlltlallea : 
Meri met .... etllll mulaataM ederek: 
- M11ı•tec.1r oln:ayıa ! 4eclf • Ada. 

l<>t heıiuılcJ-. ,.. tok ~ lılzlm le. 
hlmlzf' tecf'lıll ~ktlr. 

- B&r edam kapobmlt. Otıra o • 
_. kaybolutonda bell de UsDI bDL 
...... Baaıukı ben ka,.,.,._. ...._ 
taamuxonım bile. Kıtmpa iştirak edecek talebenin 

(De1H1mı ~> l mandanlıjına tevdı eı:nıelcri, .(6992). 
ekmek vesikalarını 

_g ___ J • 

,------...---------·--Tlrkfte C••llarlveı. 

ZiRAAT BANKASI 
Şube ve Ajana adedi: ?15. 

Zirai ve ticari her nevi banka ma.,,..relerl 
Para btriktt~nıen 28.AOO Ure lkram!w ~-

c.ıı-aat l:lanltaaıııa& ıuunoanw •• uıoarsra taarruı oeaapıa.rmaa • • 
60 llnuı ouıunaıı.ıan eenede ı deta çeldlecell ırat"• Ue llf&~ 

Pl&na g6re tlmunlye Gağttılacatrur. 
ı • * • a.ooo • ua • il • 
'· *• l,000. uo .... 
• - 16() • l.800 • 111 • • • 

&O • 100 • --- • 

&.- • 
c.aoe • .... 

Oll~ tie•planDcJ&Jtl paralar bir MM ıctnde G0 Und&D ifa: 
JtışmlyeDJere tıuamıye Çlktltı ta.Jtdlrde ~ 20 razı.usyıe nr1Jeoeırtıı 

Keıı)ldeler: ll M..art.. ll B&alraıı. u Jl:yl1ll. U Strındk•nun ~ 
t1Dde yapıla 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli 11161 (on bir bin yüz altmış bir) Ura 60 (&lil) ı 
ruj olan muhtelif ebatta 3189 (llç bm yQz ııekaen dokUZ) kilo çeUk eıı 
rt.d (16 temr.ıuz 1942) pe?''iembe günU aaat (115.30) on bet buc;:ukta ·a. 
da"paşada. gar blnaSI dahllindekl komisyon tara.tından kapalı zart usu] 
&ıtuı almacal>:tır. 

Bu işe girmek lstıyeci.erln 837 (sekiz yüa otuz yedi) Ura 12 <oıı 

k ruşluk muvakkat teminat kanunun tayin ettiği vesikalarla teklltıe 
mım.tevı zarf armı ayni gtlı. saat (14.30) on d6rt otuza kadar konıı 
rusllğine vermeleri lA.zımcıır. 

Bu !.§e ait ~artnameıeı komiııyondan para.az olarak da.ğıttıınaıct 
(70~) 

Devlet Limanları isletme Umum MiidiirliifünJen: 

l temm1ız 942 tarihine.en JUbareD ıstasyonJamnıs K.aaımuqa 

altında. hazırlarutll§ olan mahalde vastte göreceklerinden a~.aaııı.rııar.111 
telefonla yapıı.caklan mUracaatıarm cer, romorkör ve vasıta lhtıyac;: 

için 43500 ve 42395 numaralar& ve dalI1lt ticaret eşyası için ele 24613 
mara. ile yapma.lan llin oıwıur. {706a) 

Matbuat amam miitlürlüiünJen: 

Ankara rady09U TUrk muatld.a:l heyeti kadrocnmdatd mQnh&Der. 
tJhanJa. ses ve sas arttatı ve lnıtiha.nda, göatereoeklert ı.tld&t ve U 
g~rt' art.iSt aamzedi ve ııtajyer alınacak ve llU stajyerler JetltUrtı 
ıntıteakip imtihanlarda n:.uvattak Oldukları takdirde k&dro:Y& PÇlrq 
tızt-re muayyen bir Ucretıe çalf§tın1aca.ktır. Bu b.eyette artlJlt veya 
yer olarak çalışmak lsti~nJertn temmuzun on befincl çarp.mba l1ıı.e 
at ıo da Anltarada ·Batvekllet matbuat umum mlldtırlllğtı radyod 
mildllrlilğtı.ııde mUtehaaara bir Jl1ri he u h ri1e prl&C&k lmtUıana 
re >i'mek ic;l.c. aşağıda Yazııı Veaalkle ::. &'~ u:: tem!:'us 19il llU&l"teal 
ntıı.e kadar Ankarada Uluı meydıuımda Koç ııpartım&Dlllda Dıatlııaat 
m~m mUdürl~ğ{lne müracaat ede k ka aınıaıan 
M afassal ı t h re yıt numarumı 

ı.v rr; 1 an taıımatnamesl Ankarada ınus meyd&Dmda Kog 
t:Jıanmda mat.'buat umuru mUdQrlUğUnden ve tstanbulda oeıedl~de Çe 

dt.eı .11:';:_ palaata. 6 numarada matbuat umum mlldUrlllğU lstanbul bOro.u 
::ın cu=ab!leceıw ıe tb t t.• gibi telgrana talep vukuunda bu talllllatııme r ıe 

t:.; ua umuru. mUdUrlllğlln<:e ~rek lsta.nbul bQro.unCa tateklllere 
rmr. Raayon 
Uzere evveıc 

~Türk mllziğt Jwmımda artist veya stajyer oıarak li&.l,..ı.ı 
kl de •. e ı:nur:ı.cat etır.ıı olanların da l.steklerlnl qatıd& Y1Ulllı 

gondert'lek veya getirme auretile tekrarlamalaft rica olUD\V 

Talip «>lanl"1-daa istenen bmıuslar lllJl)ardır: 

1 - Dilekçe, bu dllek~ede Tllrk mUzlk heyetinde ~ .blametta 
tendiğ'i açıkça bıldirllooektlr. 

2 - Nuıu.s hüviyet cUzdaııı; 
3 - Doğruluk kAğıdı 
4 - Bul~ık hastalığı bulunmadı~ ve vazifesini ırıuntanman f! 

ya beden ve akıl ariza vıı hastalıktan olmadığma dair rapor. 

5 - Hal terc~si, '!rı yazıda ya.km akra.b&sı, tatıııll def'8ce8l, • 
ce bulunduğu hizmetler, halen ne gibi bir lfle mefgUl oldu#U ktAC& 7 
lac~ktır. ( 

6 - 6X9 boyunda açık ba§la çıkarılınl§ 6 tane tototraL 
7 - Haklarmda malQmat alma.bilecek kimseler ve a~ 
j (4761..703') 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 

Clnll Mlkt.an 
Muhtelif chııı ve 
ebatta eğe adet 5M5 
Muhtelif ölçüde tra.nıı. 

misyon kayll}ı metre 408,'5 

&ibıö 
'1.'UD uh 

'1.Ua ..ıı 

1 -·Mevcut listE"terı mudbmce yukarda olu w miktarı ,aldl --1n.o1 
pazarlıkla satın almacaktır. 

2 - Pazarlrk hizalarmda ~uılı gtın " ııaaUerde Kabat&fta ıe..-a 
besln<k~ı merkes alın. kom18yc1Danda yapdacaktır. 

3 - Listeler lıergU.ıı ötıeden IODZ& a&sQ l'9Qen fQ'bede eörOiebllir· 
4: - IatekUlerin pazarııı.: lc;iD t.aytn olunan gGn .,.. saatte teldlf edeeeıt 

teri fiyat Uzcrinden yQzde 7.5 g11venme j)UM8e birlikte ~ lto 
mlaycma mUracaaUıu-ı. {1047) 


