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üniversitemizde 
geni bir buluş 

Bir asistanımız 3 senelik mesa1de 
J sonra mühim bir ilAç formülü buld · 
fi 

Ultra Septil'e benziyen lakat ondan bambClfka lor. 
mülcle olan bu ilaç menenjit, zatürrie, bel•oğuklufu, 

romatizma ve •oiuk algınlıklarıncla müe.•İr olac 

IJalverlltede alika ayaadıraa uacm 
baıtaıar lzerlade tecrlbelerı yapılıy 

LlbJada t:uı.klar "e motörlll kuneUer araaında 1ldılet11 muharebelerin olduiu ııabaJı &'Öat.eren harita Oniverate Kimya EnstltUsU naatıle çalıvmak ınıretile 15 • 
glln evvel l\re.dığmı bulınağa 
vaffak olmuştur. Yeni t 
kimya dilinde imni 2 - Su!fani 
mido, 4 - Fa~lylthiazoldlir. 
kat tecrilbeler esnasnda ilicı 
kadar uzun hir isimle aıımak m 
kiln olmadığı için profes5r ve 
siatanlar buna ~ilk Fenoec 
t.il imıinl vemüşlerdir. 

------~~~~~~-, 

~et aAşam: - - _.......,, 

ilkmektep 
Meselesi 

HUseyin Cahid YALÇIN 
c UMHUUIYET maarif tcııu-1 

memleketin en mülılm 909yal 
lbeleıeataı halletmek 3 olunu ıutmut 
~ bunda muvaffak oıı.oatma cl&lr 
"-lbbuuJ itimat De doldunDlll bulu. 
buyor. Büyük Millet Moollıdncle dün 
ae~Yaıı edea mtızakettler etıDUmda 
~ yWdenm ytıl<DD uametı. 
"1 llek iyi takdir edeli ve buna !Ayık 
.... rayretle ealıflD&ktan geri kalmı. 
:"' lbaarlf vekili muhterem Hasan 

il l'üceıın "-erdiği lmhat kalblerl • 
~ 9W1nç1e doldurmu., b r müjd dlr. 

- ' dyetl11la nMueUDua 
edd bir ~ köylildür. ve bu 
köJ lll olnapp 7a&ınak nlmettncJen 
blahrumdur. Bir lllilll ~mlyet reji. 
lllLude bu dunun ....._. hile tahammül 

eclUmemeel ~ lıılr ]18radoka 
tefldı eder. Köylerde illekttıplenn az. 
btı bakkmda bir ftklr e4inDM-k için 

lbaarlf veklllnln baı.ettttt kOçtlk 
bir lstatlıltll'e dikkat etlbel( k&lldlr,. 
~J çocoldardan llkınl!k~ 1levun 
eclenlertn nlabe&I yüzde 70 e pek Yak. 
lattıtı ba)c)e köylerde bu DiMe& )1bde 

18 a döftlyor. 
Şlmdl3e kadar maarifi kö1leftı 

kadar pıtırmek tefel>bllılleriDln inil. 
ile dikilen korlcunÇ engel nıuaDlm 
1okJutuJ du. 'J'Urk kU) lerlnln .ayıa 
h\'arlak rakaJD)a 40 bin olarak ka.. 
"'1 ecWJne biran içinde detD, bfll oa 
"ıae içinde bile fO bin muallim ye. 
tlttlrmek, 1mkin111.hğ1 )'d# verecek 

bir keyfiyettir. 
Kmdlal Jç1n ba kadar 11ayaU bir 

llıaelıelecıe Ttlrk eumhurl)eti elbette 
.... bal ça.reel bulmak leab ederdi. ı,. 
.. kay eu&ltweri etttmeıılerl aracb
~ )'Olan nerede olduğuna bize Jk 
lermt,Ur. Köy e11Stl&We.r:I iki 9e0edlr 
'-ıı,Je& içladedlr. Bil tecrübe ~-rest 
..... ftl1lltl llGIDerder blı.I bllyük tı. 
a..ttıer be9lemeye eevketmektedlr. Ha
._ Alt Ylkıel alman netJceWdeD 
.......... w mliateıtbUr. Türk ki) HL 
..... ~ flt.rl s.ekA8ı, abllla 
'-llal keadlelnı ste*ermlt ve kalpleri 
le.ır ye l&lmatla lmvvetlendlrpılıtlr, 

U7 matUWeıinde takip ecWea bl. 
'lıııcıi preu1p köylere nn•aJllm olarak 
Cldecek etttmeaı kly baya&aun için. 
._. almall ve o baya& ile daimi &emu 
laalinde bulundurmak aureWe ytıkBelt.. 
..._ ft ayclmlatmaktn'. Köy etfın-1 
laayaı ile nbduı kmlbnlt. ruban ya. 
PaJ&llus bir beclbabt dejildlr. o tabii 
lbahltl içinde sellpnlı bütün ı.t1ı1a&. 
lannı terbiye etmlt ve kôl IWllttinö 
lbnfııatua eylenılfUr. Ve bu elftmen.. 
lerta ber biri bet aenellk tahsil 90nQn, 

da köyleria ba llkmektep bocuıdır. 

li'aka& kly talıllll yalnız bu ııevlyecle 
kalaeü detlldh'· Onlar, usulü daire. 
lılnde :ret1fm11 muallimlerle idare ecll. 
lecektir. Temel ba euretle köy enatL 
"'1erlnde lmnıldoktan llOllr& muallim. 
lerln ele tedris heyetine lltlbakı •ye. 
alnde 10 -- içinde köJlerde Wonek.. 
f4!p dav.mm llalllDe lmkAn bulunaca.. 
i'mı ıı.... A.U Yllcıel 1eDlln ediyor ve 
ııöylerkem bbe de ayın kanpati veri. 
Yor .. 
Maaıtf ~nln beyanatmda bizi 

tok meamıın ecleD e9U)ı noktalardan 

blı't • Türk kö3111 ~ufwıun taball 
hnkAnlamım t.abdlt eclllmeml, olma. 
llcllr. Bir ~ &Uılde ~ ~ 

Libyada 
-~ P. Oeaeı Sekreteri 

profesörlerinden Aındt'm aıMtan 
lanndan Sa.!nim Aksu, Ültra Sep
til'e benziyen yen.1 bir ilAcm for
mUlünU bulmuştur. Samim Aksu. 
nun bulduğu yeni Haç, prontozll 
ve Ultra ScptU gibi suJfanilAsnid 
sınıfından yeni bir mU.-ekkep cis
min eentezidir. 

Mayn tarlaları 
etrafında 

Dün ıehrimize gelen Memduh Şevket E•enclal eledi ki: 

Şiddetli 
muharebeler 

Halkımıza blzmette dalla laJdab olaltll· 
mell için aeıer yapabllecetlalzl bagı. 
ala ıaruarı altında mıtaıea için geldim 

29 Ya§tnda olan gıeınç asıatan, 
Uç senedenberl bu Jne'V%\l etrafın• 
da çalışma.ktaydı, Üç senelik mea 
t.a( ancak birk~ ay evvel ona ye.. 
rJ bir sentez lbulmak irrikanı oı. 
duğu kanaatini vermiş ve bu ka" 

Genç Tilrı'!t Miı!rtanmın bu bul 
gu Oniversit.c muhitinde genl9 
alaks ve takdir uyandırmıştır. 

l<'eno septil ismine bakıp a ~ 
(Devamı S UnrUdc 

oluyor 
---0--

llmyab llalell 
mlttellll llanetıer 

taralıadaa 
ıaptedlldl 

Kahire, 4 ( A,A.) - Libyada 
b' ri\aç gün evvel A'lman kuvvet
lerinin 90k:ulmuo olduğu mayn 
tarlalan etrafında şiddetli mu.. 1 

harebeler olmaktadır. ı 
(Devamı 3 Hncllde) 

.._,;;_....._. ________________ _ 

C.H.P. genel eekreterl Memduh 
Şevket Eaendal, dlln Ankaradan §eh. 

rimlze gelmiftlr. Genel eekreter, bir 
mQddet §ehrimlzde kalarak tet.klkler 
de bulunacaktır. Bu ctlmleden olarak 
bU sabah İatanbul parU merkezinde 
mubtellt ıııer Uzıerlnde meıguı olan 
Memduh Şevket Eaendal, blr ara k&. 
bul etUği bir muharrirlm1ze fU beya.. 
natta bulwpnU§tur: 

.. _ latanbula partimiz te,kllltmm 
ve halkevtuimi.zln ne yolda çall§tık. 
larmı görmek ve halkımıza hizmette 
daha faydalı ola.bilmek fçtn neler ya. 
palikce~ bu &1lnlln p.trian aL 
tmda llillltal• etmek için celdim. 

Burada oaiıpn llllUU1 arkadaflan • 
mlala ve lıcabeden tanıdıklarla g!Srtl • 
,erek lltenilen ,eyleri öğrendikten 

sonra Ankaraya döneceğim.,. 

2000 
tayyare 

Alman şehirlerin 
hücum edecek 

Bazı nev~ sigaralar t: 
neden bulunamıyor? 

Ylzlerce tanare 
din ıımau rraua

ya lllcam ettiler 
Ren ve Rurclaki halkın 
akın halinde k~hlıları 

.öyleniyor 

Bir Rus esirinin ifadesin 
göre Tütüncüler bu cinslerin artık imal edilmiyecejini 

söylerken inhisarlar tekzip ediyor 

ra11at Balra Maden, la Ala ve Berid 
Dorraa sigaraları da ltalaaamıyor 

tU Birkaç gllndenberi yin ebazı W• 
nclilıerde Ba.framaden En ali 

ve Serk!doryan slgarala;, bulun • 
mam&ktadır. B~ okuyucuları • 
~ız, .biıze ınUracaa.t ederek. ken • 
dikrınde bu nevllerden 91gara bu 
lunm~"&D tlltüncUleıin İnhisar l
daresı tarafından En. aIA ve Bar. 
ra~ad.en aiğaraaı imalA.tma son 
venldığinl söylediklerini bild'rmif 
terdir. Bllhaasa. bu ı!!l&bab, A~'1.ra 
Caddesi v: SirltectdeJd, birçok tü
~üncUler, inhisa.ıtJann Bafra.maden 

ve En AJa aiga.ra ncvllerirıi artık 
piyıs.saya çikcı.rnuyacağını, bu siga. 
ralann lmalatmm durduğunu SÖY• 
lcmişlerdir. 

Bu vaziyet ~ıBmda İnhisar • 
lar idaresine mllracaat ettik. sa .. 
18.hiycttar bir zat, bize, tiltüncil• 
!erin yalan 8C>ylC'cliğini, bunların 
isimleri İnhisarlar id:ı.reoine bil • 
air;ıetıği takdr te derhal bayilik 
haklarının koodilcrinden alınaca • 
ğını &öylemlgtir. 

(Devamı 3 üncüde) 

Nakillerini isteyen 
ilkokul Gğretmenleri 

Maarif Vellaıeu Ylliyettea Dllyete 
aallllD aaıd yapılacatuu teıblt etti 

Ankaradan bildirild'İ~e ~re ' l"akt7r lılaarif Veldlllğj bu emrin .. 
maarif vekilliği bu yıl, bı~ valilik- de bazı öğretmenlerin yer turih 
ten, diğer bir valilik eınrj,DC ve • edeTek nakil isteğinde bulunma • 
rilmek iatiycn ilk okU1 öğretmı:n.. ma~rnu. çllnktl valililc emrine ver 
leri hakkında tcf]dl&tına bir • :;rıau v~'killilı:çe yapılmakla bera. 
mim yapmıştır. lilivağ li~t içinde okul seçmenin 

ıira va e &ı bulund tun bilh 
Bu gtbl öğretmenJer, ha . n göz önüne koYJnaık u u, aMa 

sonuna kadar talimatname mucı • .";.ı.,tirm tal bl tadır. Yer de • 
aarif 

Ve ~.a;ı e e nde bulunan ögw 
b.incc gerekli belgeleri M relmcnler doğrudan do • 
killiğine gön dermit olRcaklar ve killi~c milracaat etmiye~ya Ve 
bu belgelerde almakta oldultlan rif mUCtUrlüklerlne baş vuzı:: • 
maaş mulıakk&k yaz:d:auı buluna• lardn'. Bu yıl ~bl.r öfretmen ha; 

cırahı verılerek nak1edi1miyecek • 
.a bp.ıı bir daire tetldl edene~ tir. Bun-.ın için nakil i&tiyen öf • 
bak tereddiye otnr ona apfıdan da. retmenler iEtid!llann:ı harcU'B'haız 
ima yeni mıaorJar kanfmalı ve bmtlu' olara.k Jl11kil istC'ğinde bulunduk • 
9el'beet« en yWmete kadar Çlkalıllme. )arını yazaca:k.lardır. Maarif Ve • 
ildir. Ylkıel ba noktayı bllha89a tp. killiği ayni emriyle vaMltk'erde 
ret etmekle bizi en ...aı meeeJec1e buluruın a.çı1' öğrehnenlikler say; 
aawaa .-. ..,, J 11111ı1 da iıat.aznektcdir. _, 

Lon4ra, 4 {A.A.) - B Jl.O: 
DUn gQndUz ve gece yQslerce hı • 

gillz tayyareai ,ımaıı Jl'rana&ya &km. 
tar yapml§lar, Dlcppede demiryoıunu 
havaya uçurmuılardır, Şerburgda da 
bir atölyede yangın çıkarmlflardır. 

a dtııman avcm dll§UrWmllf 4 1n. 
g1llz avcmr dönmemiştir • 

Preaa Atısoclatlona göre :lngillz h&. 
- va akmlan daha ziyade artacakbr. 

Şehir Tiyatros-u 
artistlerlnden 

Sait Kökn8r 
Bir vapurun 
ambarına 
düştü 

HattA bir hedefin 2000 tayyare tara.. 
fmdan bomb&rdunan edllmeel ihU • 
mail de vardır. Kolonyayı ve Euenl 
bombardıman et.mit olan 2000 İngiliz 
bombardıman tayyarealno 1000 den 
aşağı olmıyan Spllflre a..-cı tayyares 
refakat etmlftir. 

(~vanu 3 llncüde) 

Amerikan 
tezgahları •• ,..ta 58 gemi 

Mareşal 
1 imoçenko 
Harkoftaki 

muharebed 
yaralanmış 

Berlln, 4 (A.A.) - D.NJI, 
.A.ker1 kaynaklardan alman mal 

mata göre 70 inci .Ovarl tümeni 
birlikte esir edllmlf olan Rus 
vU§U Bogovakı marepl Timoçcnko 
nun Harkof muharebc8lnde yaralan 
dtğtnı beyan etmiştir • 

Şark cephesinde 
-<>--

Mevzii çarpıp1al yaptılar 

San'atk~yag""ı kırlldı v-.ınctoa,, <AA·> -Bahriye ko. oluyor 
mlJlyonu blrlG§lk Amerikanın deniz -<>--

Dün Galata rıhtnnmdan hareket e. tezgAhlannm mayw ay llçlnde M ge. Son bir ay zarfında Alman 
decek olan Maraku vapurunda fect mı lnp etmı, olduklarını ve bu gemL lar 1366 tay)'tıre 
bir kaza oımuı, Turneye çıkan ıchlr terin topyokQn toMjmm 632 ton kaybetmiıler 
Uyatroeu arttatlerlnden Sait Köknar) olduğunu bildirmektedir. Bu bir rekor 

(Devamı 3 tlncllde) te§kil etmektedir. Moako,.-., ' (A.A.) - Lenin -----;._-------------------1 cephesinde vukuagelen mabalH 

Zorba bir Aşık 
l<.endisiyle nikahsı2 
l/aşamak istemilJen 
hır kadını bıçakladı 

I>On aat l 7,30 da Yawzaultanee • 
lim caddeaiDde ' numaralı evde bir 
yaralama bAdlaeai oımu,. bir genç, 
kendtalle &'elmek ıatemlyc nlkA.lwg 
karısını yaral&mlftlr. 

H&diae fOYle olmuttur: ıcarast1m • 
rUkte Salmatomruk caddeaiJlde kaap 
aokak 61 numarada EJDiDe. anneat 
N..UU De birlikte oturJD&kt&dır· Bu 

(Denm • llftcıMe) 

çarpl§mada Almanlar ı>OO ölU verml 
lerdlr. 
Diğer taraftan Sovyet kuvveUerl 

nln cenuptan bir taarruza geçmlf 
ıumnaıan tahmin edilmektedir. 

Moekova, d {AA.) - Kızılyıl 
gazeteainde çıkan bir .tatlaUğe gö 
eon bir ay zarfında vukua gelen ha 
muharebelerinde Almanl&r 1366 ta 
yare kaybetmlf}erdlr. 

Buna mukabil Rualan tayyare 
yıbı '79 dur. 

Moskova. 4 (A. A.) - l!ovYe 
geceyarıat tebliği: 

3 Haziran taıibinde cephede m 
him bir h:veket o1maftU!tlr. °"" 
henin bul ka<ıimlerinde mevzıl 
muharebeler oımı.tw. 



TORK TARiHİNDE 
TORK ŞİİRiNDE 

.l 

TOR~P< LUGA TiNDE 

AT 
Dördüncü Muradın güzel ve kıymetli atları ve bu at. 
lar için Neli'nin '·Rahıiye,, kcuidesi - Sahiplerinin 
cenaze ııfayına İ§tİrak eden atlar - Köroğlunun kır 

atı - Dadaloğlu'nun atları - Türkmen kızı 

(j ile Beyoğlu türküsü 

Yazan : Reşad Ekrem KOÇU 
2 

T ARlHtMtZDE, athlannm f UrUlen dUberler. nevehanlar gibi 
fc\'kal.D.de in~ ınetj 'e at. tasvir etmişti; sahlhlnlıı de bu 

lıfarına ka1"51 SOnS\17. bir Se\·gi'ii i- haynnJan, fsret alemlerinin Se~. 
le me§hur olan simalardan biri, mc nevcivan sfildlerlnılen daha 
nıirrtUnrU Murattır. "Revan \'e çdk • evdlği muhakkaktır. Olrtüğü 
Ha.!(rlad faUhi,, un,ıuıJannı taşı. zaman, \'aslyeU rnudblnr.e, se\•gili 
.)atı, glizelli~rf, enerji i, pehlh-an. atlarından üç taneııini, matem ala 
lığı, an·aslığı, ma.lıbuppcrestliğl meti olarak ırtlanna ters eğer 
\'e düsmanlnnna 9.-arşı sonsuz iid. \'Umlmu , \ 'e Cf'DaZe alayında, 
detl \'e, A.manstz siyaseti ile mer rnez.anna kadar tabutunun öoün • 
hor ole bu hlikfimdarm en sev. den liirüUilmli tU. 
gili atlarının i imleri: Iladı Saba, "'"" .Y. lf. .Y. 

f.\Ten, ~açlı Donı, Mercan, OeJa. Tiirk tarihinin namlı atlan, yal .. 
li ya,'IZı, Edhem, Jlüma, KapWI- nız hliklimdarlann, haklannda ka 
ğası Donısu, A lan Doruırıu, Cebe.o ideler yazılm1<1, gömUldUkJerl ye.. 
li Doru, Ka)ı oğlu Dorusu, Ağn rtı kabir t.aııları <lildlmts hay,·an • 
Alacası, Şam AlaC86I, A!}ka.n Beh lar de{,rfldlr. l\lt'Ş'lıur Köroğlunun 
ram, DaJWtr Delisi, Sürahli Scref. "kır at" ı, bugtin hali, Rolu <1ağ· 
rli:ı: \'e Ditne\'11Z idi. 7..amıınmın bü. lnrrnın cennet gibi gtizelUkleri ile 
)'Ük piri Nef'jye, bu sevgili ve beraber dillerde dolaşıyor: 
kıymetli atlan l~in bir methiye w 

'-'azmumı emr tmJcı 1 d İnife aşagı keJcllk sekişi "' e .,, a r e, 1. k .. 
"Rab~yyc'' UD\'1lDİle m"tihur kn ° uşa yu11.a.n tavvan bükllııil 
"idesinl ibda etml5tl. Nef'inin d~ ' Alnı akrtmalı, gözU gUmUş\l, 
Ji, bugijn herl•es taratmdıın kolay. Aman llur at beni yfi.re kavuştur!. 
lıkla sökiilemlyecrJc kadar ağdalı Tiirk halk airleri, at denllen 
,.e pek !;Ok yabancı kelimelerle bu güzel hayvam, Anadolunun et. 
do1u olma: ma rağmen, bu meŞ- \"AD yigit.lerinin en sadık yoldaşı 
lıur tcasideden birkaç at portresi olarak daima öğmüşlenlir. Bolulu 
almadan geçemiyeee!;hn, Kliroğlonun <lestanmda, riız~iir 

gibi bir "lar at" van'hr. On do1nı. 
zannı a.<Jnn JJdnd yansJD(}a :raşa. 
mı ve Orta AllJl<lcılu ile cenubi 
Anadoluyu kan kan, gezip dola .• 
nııs Kounlı Dadaloj:lonun ııiirle .. 
rinde de, deliknnlılarm altında 
t1nğdan ds6'1\ uçan atların methe. 
4.lJldlğlnl görtirtİ7.: 

"Da~lar De1fsl" 

•aır.ı Dağlar Dcli&i, kendisi Ahuyu 
harem; 

Perçemi sUnbUlU Cin, cepheal di
tılyı HA.ta. 

Cilve etti.kçt' ne dem, olsa periean 
perçem 

Pür olur nüklır.ti mtışJdyJe giriba... 
DI hava, . "' . 

"Cf"h<'li Doru ile Kayı..!Çrofln 
Dorusu"' 

Nicedir herlmi sllratte kıyag et 
mesela, 

Menzile nuıi buar gi.bi beraber 
cri.vllr 

OJsa he~ lh('J'D plye eğer trri 
kaza. ••• 

'
1 Urnhli SorefrAz" 

Dadaloğlu der ki kullarnn yazılı: 
Atmı Gök kır attır, yamm taı.ılı; 
Gelir !koyunla.n yıını kuzulu. 
KanşmJ,? B3ğm:ılı yüz ilen gelir. 

~ ~ 'f. 

At kusu tut.m3."lm çıktığı zaman; 
Yalı kaval gibi yılct.ığı zaman; 
At dört, kız on beşine yettiği 

zaman! 
Sevcrlın iktr atı bir de gilze~i. 

.y, :v: 4 

Atm büylik sağrı, ikelkan döslilsü, 
Kalem kohnhm, çekiç başlrsJ, 
Güzelin dnl b:ıy u, srunur saçlısı, 
Severim ikrr atı bir de güzeli. 

- ·-

~ HAZtRAN - 1942 

=ıB =~M=ah~ke=m:=·e~ıerı=d~e ::!!:. ı;=r =Jil~~~J ~~W~= 
Kereste, odun Aile Bahçesinin hanendesini 
ve kömürler . • 

-0--

Vilayet dahilinde 

Umumi yoklamaya 
başlanıyor 

İstanbul vilayeti dahillndelti 
onnaı:. mahsullerinin srta ııckilde 
yoklaması yaptlncakt.tr. Bu yokla• 
maya blllUn keresteciler, kereste 
depolan, odun dcpolı:ı.n Uibi tutu~ 
la cak.t.ır. 

Yoklama vilAyet da.bili nltı m111 .. 
takaya aynlnınk suretiyle ynpiliı
caktrr. Ayın dokuzunda baslıyn.cak 
yoklamalar ayın 28 inde sona er
miş olacaktrr. 

Yoklamaların yapılması için ev• 
veıa .mal sahipleri kerestelerin · 
miktar, cins ve sayısmı odun ve 
kömürler için -;le yalıuz miktar ve 
cinsini birer be~'llJlna.me ile pazar .. 
lesi gUnU ak§rullllla kadar mahal.. 
li omıan idarelerine bildirmiş ota• 
caklrırdır. &lı gilnilnden itibaren 
başlıyacak kontrol :için her mahal. 
tin yoklamasmn. nyrılan günlerde 
mal sahipleri veya s:ıltıhiyetli ve .. 
killeri depobnnm başında hazır 

bu1unaca.l<tn-. 
İnşaat ma.ho.ll"rinde bulunan 

kerestelerle evler ve müessesele• 
rin yakacak ihtiyacı için llepo f!9 

dilmiş olan ma.hıııkat bu yokla • 
ma kaydından mtlstcsnadır. 

Avrupaga 
tren seferleri 

15 Haziranda 
başlayacak 

Anka.nı.dan blldirlldfğine göre, 
Trakyadnki Tunca ve Meriç köp .. 
rlilerlnin taminıt ve inga.at:ı blt • 
ınfş olduğundan 15 Haziranda.r. ı. 
ti.haren 1stanbulla. Avrupa. arasm• 
da tren mllnalmlAtma ba'lanacak 
tır. 

Bn mcvz•ı U%erinde temaslarda 
bulunmak Uzere AD.karaya .gi.tmit 

·bulunan B~au.r demlryollan he .. 
yeti mUzakerelerini bitirmiş ve bu 
sabalı eehrimize ôônmUşt.Ur. 

kaçırmak ıstemışler .. 
Yanındaki adamı bir kaç yumrukla yere 
serdikten sonra kadını karanhk sokağa 
sürüklemeğe başlamışlar, bu arada için
de 500 lira bulunan çanta sırrolmuş .. 

• 1 • 
[ Kt jandarma arasında ge- U7.:ıttr ,.e bir !ITT'a(lo oturan birisi. 

tjrildikleri zaman, adliye.. ne bağrnlı: 
ııiıı bu erken saatinde koridorla. • - Aşkolo;on sa.na be 1braam. 
rın sükfıne,tı, arkalarından gelen \lJan in'>8Jl bir defacık be, bir de. 
bir yığın erk~, kadın \ 'e coluk facık olsun gelir. Öldiik mü, kat. 
çocuğun gUrültUsü ile bir anda dık mı? Ne yaman arkada~n sın 
yok olu\'erdi. Kimisi terliklerle ya! 
kimisi de çesmeyc gider gibi na: Berlklnin cam ıkıhlı, yüzUnft 
halaı-la gelmiıJlerdl. j buruştura.m.k: 

l'qlıcı., çar,aflı bir ka<lm, iki· - Stı" allııha kına be, dedi. 
de binle me\•kuflara yaklaşıyor \"e "'l:t. iı:eride nhat rahat yan gellr
ellndekf btr ~rkmı bunlar(]aıı hj. ken, benim hn.st:ılılrtan anam ne • 
rlsine \'emıeğe çalı ıyor<lu. Fakat lryordo. Bngiln zor kalktım da 
ne mUmkUn, jandanns derhal keo makcmeye gehlim. 
distni göriiyor ,·e: Edimelmpmm kenar mR.hııTic 

- ilanım. ~imdi böyle !'iey \ 'e• halkının hiç değil~ 3-ansı bn mu. 
rilmtt. Sonra kapı :ıltına getir hakem~yl dinlemek llıere gelmi~
vcr! Diye kendi.sini u.ıakla.ştınyor. terdi. Bir;:oğu yemeklerin! bile 
du. .vanlsrmda getlrmlcıler(li. Şııraılıt, 

Oyle ya, kfmbllir çrkınm lçin,le burada köıeye c;ömelcrek ekm<1i 
ne vardı! Jle'le clgara Paketlerine zeytin atıştmyor: 
eroin, ~ral" dolcluralaraJc tf'\·kfl. - Bizim oğlanlar ~cp ne reın 
hanrye sokulduğu ~k defa gö- ~iyecek! gibilerden fikir :vürütü • 
ı ülmU~tU. yor, münakasa cdiyorlnrdı. 
Mev~r İkinci Ağtrceza ınah· -Penbe, Snnbül, kız kosma Ule! 

kem_,glnın kaplSI y&nmc1aki sıraya - Demir ağa, :ır bir ciga~ık 
oturtoldW.r. Bunlar birkaç yaş be?. 
a.rah iki kt'iydl. Birisinin sim.si • - Ana, ana be, bu hanm1, dak. 
yah, akrep kuyruğu bıyıklan ,.e Uloeu mu, siilesene? 
hain gözleri vardı. Diğerinin ise l\'.abillnclen bağırmalar, çaitr • 
bıyıklıın henüz tertemi,tJ. iki i J malarla. kori<lor uğultulanıyor, 
de pistllcr. Saçlan en;;elerinl ta- kalabalığa yeni yeni meraklılar 
mamen kaplanıcy, boyunJan sırtla. kanşıyor<lu. 
rmdaki koyu ı-enk gömlekten se • 1 ~ih:ıyet saat 10 a geldi \'e mah. 
tilemez olma tu. Ayaklanııdaki keme sa.Ionunnn kapısı açılarak 
yemenllerln buJ'unlarr çoktan pat. fioı;luJar içeriye sokuldu. Genç 
lnmıt, tol"d<lan ka71ulm1Ştı. mel'knfun, clışarda kendisini tev· 

Blltaa kortc1or ~-. genı; klfhane;re ziyaret için ge1mec1i, <li 
me~fa elindeki ~ılrını ıttln,tu- ye etk!Jtığı adam da 8t1ç)uydn, ld 

maga ı:alı ıı.n zayıf \•ücutıu ihtiyar rnnlıırma oturdu. 
k8(1m bu sefer <le jandnnnanm ya Mübn5iriıı İsmail diye bağİrdığl 
nına sol.."Ufu,·erml!i, oğhına hfr d i1rclüncü su~lu gelmemi tJ. 
eyler anlatmağa başlamıştı. ,lıı,n. - Jllh'icı Cemileyi c:a!:'lrm. 
ılnrmn: - Cemileeeee! 

Varrl:ın kruıırn göre bir demJ r .. 
yolu memurumuz !sve-lengra.tda ka 
lacak. Avrup:ı.dan gelen kat.arlan 
orada tes=lfüm C(iıırek Türldycye 
sevk ve memlclcetimizden gidecek 
kat.arlan da. Bulgarlara. teslim e • 
decektl:r. 

- Hanım, me\Jrnflarla konu.. O'rfu!la !:•kınım \'ermek \'e bir. 
fiulmu, dedik 9&1la'? l1zaldaş ba. knc kelime konut;mak için uğra -
kalım! diye söylendi. ~an ihtiyat" kadm <lerlıal itcrlye 

Kadm, lazmıştı, Hem geri geri girdi. Mübaşirin göstenllği dih•ücı 
gldlyo", hPm de· "andalyesine oturdu. 

Ekmek kallteıl 
ıılAlı edilecek 

- Yedi aydır, oğhımu J:Önnc- ı\llah Allah. Oğlu itin (ıhJıran 

Tlrk donanması 
Samatraya 

gidiyordu ••• 
ARTIK. bu adalara '"Fele-

menk Hindistam" demcl' 
doğru olmaz, zira orada F1 e
m~nk hikimlyetl ve }'clemenk 
bayrıığı yoktur. Jnponlann no .ı.. 

sim \'erdiklerini heııUz hilmfyo
rw:; belki bir isim tnknu tardır \'e 
ılan etniemlşlenlir; etnıi Ieıı;e bi
zim baborinıfz ohnamıstır. 

Dünyanm bu en zengin ve bil· 
yük adalarına tnribin ve dilnyn. 
nın devamınca ~ bir i lm 
vermek daha doirodur; bu iti· 
barla oraya simdi de "Japon ıun. 
ıli tanı" demek isabetli d~lldir. 
lUz coğrafi ve umumi bir i im ola· 
mk "Şarki Bm.t adaları,, dem<'yi 
münasip buluruz. 

Sarki Jlint adalarmdan gelen 
haberler hiza Japonlann oradn ı;e
UİfJ ölclide imar fnaliyetlerinc 
başlııdlklannı bildiriyor. llollan -
clalılarm mlli.1;emlekelerl mümlmn 
olduğu kadar faila isti! mar ctUk· 
lcrlul muhtelif znmanl:ırda s:ı lı1· 
Jıiyetli kayn:ıld.anlan ~uduk. Dl. 
yccek! iniz ki, müstemleke olur da 
i ti mar edilmez mlT Elbet edilir. 
Fakat oranm da hakkı ' 'crlUr. sı. 
zc siitiinU, yününü, icabında. deri· 
sini ' 'eren bir koyun aç btral.ı~ 
mar; bırakılırsa, sıhhati ve rahıı. 
tı temin olunnuusa sahibi de zıı· 
rıır görür; en sonra ondan malı· 
ruın kalır. 

Şarki ınnt adalarm<lan Sumat
ra acaba ne Alemde! Ora r da <11. 
ğer adalat" gibi milyonlarca mil Jü. 
mania doludur. Tarihi A~e lıü,üi
mcti de\'am ediyor mu1' Bunu ni· 
çin düşün\lyorud Çünl.U Açe hU. 
kfımcti bizbn tan1ılmlztn en pt\t'• 
lak de~rlnde mühim birl;aç h trra 
bırakım tır. Bu sütunlarda. bu hn
t ıradan b!lhsettil<. Şimdi hfıdi e 
ile aliikalı tJ8§ka. bilgiler \ 'erece
ğiz. 

'iıvcde, cilYede, m(St{ıne hi.ra.m 
eylem.ede 

'lar ısc yine odur l1Ir sanemi 
müstesna, 

f.:alınup larnfo. n!ız ile ettikçe 
hinım, 

llır nlga h ile eder canı cıhan· 
yağma. 

Türk Urinde, bir gil1el kızı bir 
güzel oğlan, kızı i teylp de ala • 
m~dı mı, &evglli.,ini (•k erlya bir 
atın terkisine atıp kacınr. Bazan 
IJa, tm, \'unılduğu bir gence keıı 
di ini atına nlıp ~ınnas: ı~:in 
yal\'Bnr ki, bunun en güzel ör • 
neklerinden biri "Tiirkmen kızı" 
tiırkiısiidür: 

Ekmek istihkakı dün aabahtan iU. 
baren btıyUklere 300, k11ç11k1ere lf>O 
ve ağır f§çllere de 600 gram olmak u.. 
zere tam vertım.,te b6§1&nmlft.ır . • 

mJşim, be. Ne var ~anki. J'ki ıur. kaı'lın, demr.'k oğlundan ve arka • 
flk f'dh'erccektlk i te. Diye bağı. 1 ll~lanndıuı div&eı idi. Hem de 
rıyorou. clin·anm mf'\'7.uu "gasp ,.c zorlıı 

Al basma entarili bir genç kıpti kacırmağa. t~bbU ,, tü. Dernek 
kızı nalmlumr sıkınfatarak, lht!. oğlu arkıı.da.şhrile bcrnber anne .. 
yar kadına ya.klastı: inin Jlara<ıını \'eya herhangi bir 

- Ocmlle ana be, ne uğra:Jtr'!'lln şeyini gıt.'ip ve aı kadnşlarımn da 
büle! J\onuBtumıazlar i~c bura • anac;ını ktlçınnalarma f ,tirak et • 
da adamı.. mi fi, na nk•I almaz bir eyCll. En 

Jhtiyar kadmm oğlu oldu.ğu ar.- kiıfü oğul bile böyl.e şey yapmaz. 

Aı:e hükümdan Alieddlnln elçi. 
si Hüseyin, yardmı istemek iı:in 
İ!ıtanbula geldiği zaman Kanuni 
Sultan uıeynıan devri kapanmak 
lizerey<ll. El!;l)1 lhinci Selim ka.
bal etti. SUven tenanesiode on, 
dokuz kadlrga., Uı; batı: ve r ' 
aenUen birkaç tekne, her tUrlU 
hazırlık yapıldı; a.sl<er )Gidendi 
\•e bu donanmanın Mı ır Iaıpt.ıını 
Kurdoğlıı llızır bey 1.-wnandnsmda 
Sumatraya hareketi, oracla Sultan 
Alieddlnfn arzusu \'cçbile :Porte. 
kizlilere Jmrşı harbetıne i, menı • 
leketia istı'Klalini konıması karar. 
Ja,.Citı; 1567 S'!nesinde bu isler ta. 
mamlannnı>tı. Fakat Yemen Zcydi 
imamı Şerafeddinlıı oğlu l\whıır 
ansızm isyan bayrağım kaldırtlı: 

donanma ve askerin Yemene gtt. 
mesloe, ustalar ve ccphııno yüklü 
iki geminin Sumatraya doğru .ha
reket etmesine mecburiyet hU ıl 
oldu. .Bir islim hlikümil:ı.nna ya. 
pılacnk yardmı bir isüım cyblnin 
isyanı yü·ıünden yapılam:ımı tı. "Dil ne\ az" 

Tamı tavrm nice ta'rif edeyim 
anmda 

Gomıccfun buncılaym dilberi §iıhu 
ıa'na. 

Hüsnü olıWn yerinde. harekatı 
mevzun, 

Şivesi cilvesi hep bir:ibiıinden ala. 
:(. ~ 1(. 

"Bııilı Saba" 

Kuş yetismez eler idim olmasa 
tayyar eğer 

ı::.remez gerdiıı c zira ki ne samar 
ne se.ba.! 

Nurdan biı.l açar uçmağn melektir 
sa.narun 

On:ı hem per olamaz hiç ne anb 
ne hUma! 

Ner'i, DöJ'(lüncU lunıclm guzel 
ııtlarını, aya,;rı toııra~'lna yüzler 

Tiirlanen kızı: 

Ben baba.mm evin yrktnn, 
Tavladan donı91.ln çektim 
Yüz bin ttın alıp çıkbm 
Bin gidelim beyim oğlan! 

DeHka.nJr: 

Kır atın nalı yoktur, 
Arkasında çulu ydktur 
Bir secel~k yeırJ yoktur 
Git, gidomcm Tilr~n !kızı! 

Tiirkmen lnzı: 
.a:ıeziğim nal edeyim, 
Fenı<'emi çul edeyim 
İncilerim yem edeyim 
Bm gidelim be~irn oğlan! •. 

U üzerine at. 96zleri, at keli. 
mcslnlu Türk IOgatindeld zengin 
kö esi, ayn birer makale me\nu. 
dur. 

jöif'SENE"'E'i./VEÜJü'G'Öt,j'l 
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Ekmekten bir
1 
kum külçesi 

lllllllU• ltllll1t•H1tllllllllllll IUllllMll çıktı. 
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• Mekslkada bir deprem olmuş 
\e 300 de n fazla insan ölmfı.iştür 
Binlerce in.san evsız kaJ.mış, bi~ 
QOk ka balar harap olmuştur 
Meksikanın bir çok yerlerindC 
de vesıpt i nakliye duımuştur. 

• Ye:nı J<~r nslz kabinesi Herl 
yo reisl~ğı a!tnda lrurulınuştur. 
Bu knbınede Danldye nAfia.yı, 
Alber Saro iş nezaretıni Uzerleri
ne aL-m..ı;Jardır. 

• Milletler Cemiyeti iktısadi 
komitesi top!antısmı bitirerek ra
porunu vemıiştir, Bu rapora na_ 

DUn Şehremini nahiye mQdUrlUğ1L 
ııc mUraenat eden Neriman admda 
bir genç kız, Şehreminindeki durakta. 
Ali Rızanın !mnmdan aldığı ekmek .. 
ten ceviz bOYfiklUgtlnde blr kum kOI. 
çcsl çıktığını söylemiş ve bu ekmeği 
memurlara teslim cbniştir. 

.Memurlar hA.dJaeye §ahit olarak der 
hal bir za.brt varakası tanzim ctml§ -
lcr ve frrmct Ali Rtta hakkında takL 
bata girl!JDllşlerdir, 

Erkeklerin y~klamuı 
lal'an yeryUzllndeki bütün mil· Mutad olduğU veçhlıe her Uuı.met • 
Mtferin ihracatı 1932 yılının ilk gıUıtald erkek vatandqlann miktan. 
Dç aymda. 1920 ye naz.atan yüz. j nm senelik muayencatne bqıa.nDUf • 
de elli ıukrafbr. &ar, 

Toprak mahsul!crt atlai okınek ha.. 
ütasmda bir de~kllk y&Ptnlf, arpa 
miktarını azaltmııtır. Yeııı mahsul 
toplandıkça buğday miktarı fazlahı.§. 
tırılacaktır. 

Diğer taraftan hastalara mahsus 
oıma ktlzcro has buğdaydan yapılml(I 
ekmek çıkarılması clrıı.tındıı da tct. 
kiklere ~nınl§Ur. 
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24 Birincllmnun 1938 sa.balıı, 
Noelden bir gün evvel, sj. 

fa~tıe ilgisi olmıyan fakat fcv .. _... " , 
--.de ı;alh taraftarı, bir ressam 
ıl~shım erkenden bana telefon et
tı (sahte harp iliihlannı harikulii.. 
de cleseıılerJe hicvetmls hlr res
~).Rana: 

-.- X size telefon etmemi rica 
ettı, dtdi. Telefon numaranızı bil 
mi~·onnu~. Sizi mut laka gömıek 
istiyor. 

- l'a .• O bunırla mı? Tabii 
Memnııniyetıc ••. J.almt brnim <l'~ 
bugün öyle !:Ok rande\Ulanm ~ar 
ki ... Neyml , acele bir ~y için 
mif 

- Gall'>a öylt' .• , Pek acele bir 
leY lt-inml,. 

laşılan genç mevkuf da e.o;Jendi: dı. Sonra ka<lın 60 mı çoktan a,.ı;. 
- Kız Ayı;e, tut sn k~kan)'l mıstı. luammayı lıal içJn muba • 

be. Başnnıza i mi açacak yoksa'! kemrnin b:ı.,J:ımru-ını beklemct<Un 
Ve cebindeki tabakn<l~n 1.-nyet b:ı .. 'ka çaro yoktu. 

U!>ialrkla bir cigara sanp ateşle· NiHAT ŞAZI 
dikten sonra, ba"lını yan tarafa (Devamı 4 üncüde) 

AVRUPANIN ~iiITTınııiiıiıi~iıiiıii~ 
!~~~JJ!~~llillil1! MU~MMASJ 

30 
JUL ROMEN 

Çe\•lren: 

LUTFI AY 
- ı·at Siz mceeleyi biliyor 

musunuz! 
- Bana hiçbir ~y söylemedi. 
- Öyle ise hemen bana tıele 

fon etmesini söyle)iniz. Bu sabah 
bfr yere çıkmıyorum. Bulu,acağ-. 
mız saati kendisile fa~in ederiz. 

Birkaç daklb sonra telefonda 
x in sert. fakat daha ziyade samı. 
mi gelen se<>Inl doydum. Bana: 

- Pari~e billıMsa fdzi gönncğ" 
gel<lim, <ledi. Zamanım da pe1i 
dar. 

- Öğle üzeri "erbe!tt mlslni1.r. 
\'emeğe bi:t.c gel t'nf7~ •• 

- MemnnnJyetle .•• 'l'eSekkUr c• 
derim ... Fakat, a.rtcdersiııiı, yal 
nız lmlnbHec.!!k ml~·iz ! 

- l'alnı1. mı?.. Karım olacak •• 
Rir lle hiz.me~iler ... 

Telefonun öbür uc:uncla bir ~ 
klngenlik hisseder gibi oldum. 
f>erhal ila\'e ettim: 

- nakımz, hlz saat bfrde J e
nıek yiyoruz, ktenıeniz !ll:ı: tıvn 
ııaat on ikide, yahut <la on ikiye> 
~eyr<>k ka.la geliniz. Yem• vak. 

tine kaclaı: b~baB yalnızca görii 
§Ürilz. "' 

- Pek ali. 
X. i iyi t.anıdığrm ' 'e boş yere 

teli.5 ctnıiyen bir insan ol<lu
ı;'llnu hilıilğim irin Parfse sırf be
ni giirmek lı,:in geldiğine \'e böyle 
ihtiyat tedbirleri almıya !Uzum 
lıi<ı"lettiğfne göre orla,la mlihim 
bir şeyler olmak icap ettiğine hiık 
mettim. 

lliınıetçlye tenbihat 'ertUm: 
- ürrıeye doğru bir zat beni 

giirmrğı- gelecek. Kcn<lf ine i mi. 
ııj <ıonııaı.•;ınız. l'alnız: "l\fö<tyrı 
niiıı h~kledlği mö<työ siz mi iniz 0 

der<;iniı. . • ., 

O~ledeo blmz e\'\el lt'obur 
Snnt Onoredeki cnhsn~ odama 
~lriyortlu. 

<'ok ıhh:ıtli fnc;t"alı '\ üzii ma 
J am "İ\'e ini belli e<le;ı pll,rüı• li; 
"~Sile bazatt söyliyecc~ kcllmclerl 
arıyormmı gibi duraklı.va11. fnknt 
bonra t>nla.n hnJmuıı !rilıl oıutlı 
rnoh luonuşan. beyhmle ağız knln. 
balığı etme~inl ~evmiyen hu lıfro. 
n c1ellkanlıyı i<'krnr zevkle gör. 

Kadircan KAFLI 

ZAYİ - 156 nuııınralı maq c.Qz. 

daınma alt tatbik mllhrQmU kayoot. 
tim. Yen!Jli:ıl 4;ıkaracağandan csklsi .. 
nin hllkmll yoktur. 

düın. O hakikate kuv\·etle bafla 
nan insanlıınla.ndı. 

- nutun bu esrarengiz haller. 
den dolayı bcnj mazur görmenizi 
rlca ederlın, <liye sö~ ba.~ladı. ı~a 
kat mesele.- mlihlmdir ve isin seıa.. 
metl namına mutlalc surette gizli 
tutulması icap ediyor. 

- l\IUsterib olunuz, dedim. nu. 
rıula blriblrl.nıizi göruUı;rümUzll bl 
le knnnıdan bıı5k!ı. kimse bllmlyc
e~k.. O~urı da ldınseye hir;bir sey 
Eoylemıyeceğlnden crnio olnblllr • 
lniz. 

- O halde, hemen SiiyllyeceJc .. 
lcrtmı söyliyeyim. Kıral tamrm • 
dnn gl~nderililfm. 

J:lr an <lilsiindü, odanın bir kö
sesine gözlerini dikerek basını ö. 
ıılin~ eğdi: • 

- E' et .. büyük bir j il'ln: ('/;C'J' 
bn anlırsa hül ük bir c er olaenk.. 
l~em öyle samyomm kJ, izin gibi 
bır aclamı hanırctıc nliika<lar ede-
cek ••• 

- Beni çok mcr:ıka (IUc;Urtı .. 
yor unuz .• 

- Kıral Leopold .•• Onun malik 
olduğa hu IL<ıi htfhb:ırat imkllnJa. 
rmı biliyo~unuz. Son zamnnlardıı 
Bcrlfnden... pek endi c erlcl lın.. 
herler alclı. Kır:ı1 tehlikenin siirnt. 
fp hUl Uclii U ve rol, ~N:meden f <!· 
liık"te sfirUldlyen dik \ 'e ltaypalc 
bir )<>maçtan 3'1&ğı inmek ?.oruıı
ıln kabcat'lmrz ı.annııf:lııdc. 

EDcvamı var) 
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..... .e Nefriyaı Mlidlinl 

hakkı tarık uı 
"'n Pdclıtı yer: Vakıt Matbaam 

AllOMll ŞA.KTLA.IU 

Ltbra llarbl 2000 tayyare 
(Ba§tarafı 1 incide) 

TQrkıye Ecnebt 
H .00 &r. 27.00 &..r. 
1.ao .. 14..00 • 

Milttefik kuwetleri, düşmanın 
levazım kollanru kesmek lÇın 
muvaffakıyetli taarruzlar yap 
maktadırlar. Bu arada Rot.ond a 
Sinyali kalesini zaptetmişlerdir. 
Bu kale Kapuzuı yolu üzerinde. 
muhtelif düşman üslerine ha.kim 

Jl aşingtonda 
lllttelllder arasın. 
da mlldm girişme. 

ıer oluyor 

(Ba.,tarafı ı incj()e) 
!nglliz hava akmlarınm cephedeki 

Alman askerleri Uzerınde .ftma teaır 
yaptığı Lıbyadıı esli· edilen ve Mo.n. 

Tuzdan leziz sudan aziz 
bir şey vardır : Çalışmak 

~oo • ıs.oo • 
l.IO • S.00 .. 

......._..,.._ •• ~--llİceiııııııın-v•e•rt•ıme.----•I bir mevkidodir. 
Şıddetli kum fırtınnları, hare 

At/antik mukavelesinin 
siya.i hükümleri 
değiıtirileceknıiş 

Lfııbon, 4 (A • • o\.) - D. N. B 
Tsymis gazı>t~inin Vn<-ington 

muhabirınin bildirdiğine gore. Vn. 

haym ~ehrlnde bulunan bir Alman on 
başısınm not defterinde okunan şu 1 

satırlardan o.nlaşılmaktadır. •'Her m.' 
kadar burada savaş çok çetın ise de' 
gelen haberler bi7.1 daha ziyade mu .. 
teessir ediyı>r ... 

Çalıımak, yorucu ve bıktırıcı mıdır? Çalıımcık, Ji . 
dinmek, yapılanın daha iyi•ini yapmak, ıııncn daha 
cliizgün, daha verim li olma•ı ir in uirCIJmak iıtenmiye. 
cek bir şey midir? 
Hayır •. dünyada, çalıımaktan daha tatlı, çt:lı;maktan 

daha leziz bir ıey bulunduğunu •Öylerler•e •akın inan. 
mayınız.. hele •İz, çalı§manın z evkini almı§ bulunur•tı
mz böyle bir iddiayı dudak bükmekten baıka tiirlii 
~arıılayamazsını:z. . 

Dund_~n e 

8U"v11n1J; 
-.,.,.,,__.· .... ._....,.~,.,,.v t 
~u Ajanamm verdigı b ıt.enere 

ler. dünya vaziyetıne bir bak~ 

katı ağırlaRlJnnaktadır. 

Londı11, 4 <A.A. - General 
Rommcı Libyada İngiliz mayn 

1 tarlalarında açtığı gedikleri gt; 
ı nişletmeğe uğı a,.ıror. Bazı lng._ 
liz birlikleri ~eri atılmış ise de. 
bu Rommelc dalın g<'nifi bir ma· 
nevra yapmaktan başka bir fay 
da temin edememiştir. Mihver 

ı;inı;ond:ı İngiltere ~ovyct.er 
Birliği ve Birleşik Amerika arnem
rJa milhiın sıyasj görUsmelcr va. • 
ı.•ı!m0Jctadır. Muhabire göre - bu 
g~rtlşmclerden tnak..<>nt Allanlik 
mukavelesinin siya3i hükümlerini 
değiı;tirmek tir. 

LonıJnı, ı (A.A.) - Stokholmdan 
bıldlıildlğinf' gdre, 1ng1Uz tayyareleri. 
nln Kolonya.) ı bombaladıklıın cuma 
günllndenb<'ri oradan Berne hlçbl'" 
ekssprcs gelmemiştir. Bazı marşan. 

diz trenleri gelmişge de hiçbir Kolon 
ya gn:ı:etesı gelmemiştir. Gazetelerin 
çıkmamış olması muhtcmeldır. 

Birçoklan tu:z.Jan leziz, mdan az.iz bir ıey yoktur 
derler. Biliniz ki bu bir yalandır ve bu ancak çalıımanın 
~evkini tatmamıf bulunanların ağzına yaraıır. Ho.Jkıh Ren ve Rurdan akın halin. 

de , ı çtıı:tı öylen!yor. Fransa da vak. fta-belere bir ba '~iŞ kuvvctlerı, tngiliz hatlarının. de: ,..p vaımlılıf::rını bozmuz ise de şıma. =-0•-----

Alask ada 
Ule görülen man?.ara, şimdi Alman .1•---------------------------_. 

~ t.P.bllll merkeı. ke..slınlnde \ 'C cenuptan lngiliz zırhlı kuvvet. 
!erinin tehdidine maı uzdur. . 

Rommel'in kumandaşındakı 
kuvvetlerin buyük J\umıı çembere 
alınmıştır. t~ilizlerin bu kmP 
\'etlere karşı şımalden haı:eket · 
~eçm.iş olma an mubtt ı neldır. • 

Londra. 4 (A.A.) - B,B.C: 

Daçharbur 
Deniz üssü 

yada goJiil!lyor. Halle nereye bnnnıı .. 
cnğmı bllm!yor. 
Eğer bu 11aylalar doğ'ru lsc Almıın. 

ya ııanayll yııkmda vahim bir ı~ı 

buhranlle kursılaşacaktı; 

İagllter e tlzerlne 
akınlar 

Bazı si'gar alar 
neden bulunmuyor 

Salt K6k11ar 
( Baştarafı 1 ine-id e) 

vapunın ambarma. düşerek yaralan. 
(Başt.arnfı 1 iuclde) ml§lır. 

1nlu,a.rlar idaresi il" Uıtüncfi • ı Salt Köknar vaı>urda ı numaralı 

1aarnı&larda çember içine nJın. 

~~ dllpnaa ırruplannı.n lmha t'

~ blldl..-ktedlr. Rıı ınubarc. 
~ netlcıealnde SoV),.tl<"r 1500 dl'n 
~ GU1. ~ e.tr, M top, 28i nıa)n 
~ 1- -klnelltUtek, S tank \C dc.irt 
~ kaytıetmltlerdlr Ulğer bir 
~ tümeni kar)ısında \ olkof ha. 

~ flddt'tll mc\Zli çarpı-; • 
~ ollllUf, lı SoV.)f't tlllıkı tahrlJI 
~r- Düıtman 4GO olü bıraknm•. 

Libvada mayn tarlalarındaki. boş 
lukİarda ınuhareb:.- _biıtun şıdde-

Japon 
laqyareleri 
tarafından 
bombalandı 

lcr bc•yle karşılik: ı iddialarla va• İ ambarın yanmda <'şyalarınr lıaz1Tlar_ 
kit gec;ire dursunhr, ortada bir . ken ayatı kayarak ambarın içine 
l'ınk..kat \ar ki o d3 tütün t.i~a- ı dllfınllftllr. Artistin sukut ııonunda 

Londra, 4 (A. ı\.) - Hava n" • kılerinin senc-lerdenberi alışmJiıi sol ayafl kın1Dı14 muhtelii yerlerin. 
zaretinin teb!iği: c;I 3ııkları l:iİ~ar&)"I b~~Am~dıkları • den yaralan~rak yetişen sahlıI im • 

tiyel ha.la deva.m_ edıyc'.r· • 
İngilizler dogudakı boşlug-ı 

kapama.k için yeni zıı hlı kuvvet_ 

C~rşamba • Per.:cmbe gece ı az dır. TUUl:ı ıçenler b'ılır kı bu ha • dat otomobili Ue Beyoğ-lu hutaneatne 
ınikta.rda dUşrruın tayyareleıı hı. ! bırç~k ~nin •. ~atini ~!!:: kaldınlmııtır. 
giltere,nin cenup sahili ilzPrind · p. r ırynkı. çrn.!gı _ıti~at cdın<llg~ Sevimli aanatklnmıza geçirdlfi bu 
UMnuşlardır. Tayyarelerin ta-ınıı· tütün ?e".n1. <le~t!ı-dı mi rah~t 

1
1klncl kazadan dolayı geçmiş o11UD 

zu b.lhass3. ~ahilde bir mahal Uıt - "iZ cdcı hır öksurl\ge tutulur. ıaz. ı der süraUe i&dei ltiyetinl dllerig_ 

~ -JIS&aa bir hndnuıa kadar ler gönderdikleri gibi g-urp tara
~r 861 ta)yare ka)betmlı;ler. fmdan dilrn1anm levazım ve mü 
ı..:._ ~ u ha\a muharebe. nakale yollarına hücum cdiyor-

'
L.~ M ıı .bava batar)alan tAıra • l ar. 
-....._ ~-- dllfllrWmUetür. l\loskoudJA Romenel, top~usuna miihiınmat 

-<>---
Allına 4 bomba 15 

rine o_Imuştur. Atılan bomb-.ıl:ır la ohra.k ~~ içtiği tfitUnden zevk J ' -o-----
hır miktar lıasara riebiyet ver. al."'l'l.Z. Hakma.t b·ıdur. 1 b bl 6- k 
mic; olduğ·ı gibi birkaç kişinin de 1"1f?" huçu'k iki nydrı..nb~ri devam l or a r ..,ı 

~ 1ıebllt ıse meulı horekr.t göndenneğc çalışıyor. Esas mu 
~ blldlnnektedlr. harebenin ceıcyan ettiği yerden 
~~ pllacıe. Alnaa.ıı tebllğl bu- fı() kilometre cenupta bu unan 
...... IWdeQı ~lerin dl'UUD et. R.otonda S•nnale lStlhl<fimının 

avcı tayyaresi 
ı,urak etti 

öldü~ü haber veribne-ktedir. r;, - eden bu bazı nsvi ~araların he.~ (llaşt.arafı ı incid~J 
ce rlıl!'.Dlanm bl"'I tayyaresı tahrir IUtilncU(l.e bul~.:ımayı~mın katı kadm Ud eene evveı Ekrem ı.mıınd.ı 
edilmiRtir. §ekild~ 6nllne g!'ı::mek hem halkın bir tramvay biletçisi ile n)fll.lllanrıruı 

o ihtly.ıcı, !lem -.le i.nhi0 arlar \"aıicla• rılşaıılı okluğu mlkldet zar!mda bir de 

~'1lldlımelnedlr. ltalyan tebllil pazartesi O"iin.ii Jn_,,.iılzler tarafın-
lnı kı ... c-·- Londra, 1 (A.A.) - B.B.C: 

' 

~ nıu-.atııı .>n • dan zaptedilmesi mıhverin leva 
AJ.llANT A tı noklas.nrl:uı ~rtrk zaruret kf'.i• çocukları dünyaya gelıni§tır. .Ancak 

petmf,,tir. Ekrem bundan bir müddet evl"d baf. .,..., Uzakşark doğuda şimali şarki Pası. .... sa... süne artt..ıj"uu, - .. - ....... yollarına daha aiddetlı dar_ , ..._~ - ,..... ~ tikte Alaskada Oaç Harbur deniz Ua • 
........ ._. ~ çıkaul c-.lrler ara. heler ı"ndirtınek ı"mka" nını \'e-...J._ 

ltalyanın iateklerinı· haklı Ü d · b b 1 k bi k dml ı •· lk"' '--n versıte e yenı ır u uş a r a a e\· enm~ \"e n ............ buluyormuı 1 karısını bırakml§tır. Bır kaç gün .--. ... ~ nıJCA süne karıı Japonlar iki luha akını 

~el lqtu. zırlllı, tuta.tının tedı"r. Bu ı"sta·kamA Ka.kuzzo 'iN\. 

bildi "" ~ ~ yapmışlardır. nk ak01a 4 bomba ve 
-......... ~ da bolunclntwıo r • luna ve Mek"ılı" dil ......... n u-UnL 

:Madrl<I, b ( A. A.) - Kont Çi.. (Bqtarafı J iaeide) eV\"el nlklhlı kanQdan ayrldı~ır · 
uno Ve ayandan Sa.lata ta.rafından ni ilfl.cm tlltra.septilin veyahut ııöyliyerek tekrar eeki metıesmc dô 

-~ ,,,..._ ~ " 15 av uçağı iştirak etmiştir. Japonlar 
:.._ lJa. ~~ ~:-= z:;:•: hikı.ındir. Amerfkalrları .basırlıkaız yakalama . 
,. ~- 8oa sünlercleld mu. Şiddetli lan fırtınalan bazı dıklan zannedilmektedir. Akın 15 da.. 

~~- 21$ia., Alman urblı ~rlle yerlenle hareki.ta mini olmakta klka sllrmll \"<'gayet az haaara mebe. 

J!öylencn ve İtalyanm Fra.neadan Pron~iliıı uydurma bir şekli oı. nen Ekrem, evlenmek i.sted ğir.ı ııöy 
taleplerini teyit edm nutuktan duğu sanrlınaam. Bu, tama.mile ye ıemlftır . 
hakkında Feublıo gaze~sinln Ber. nJ bir fonnlild ür. Fakat gt'çen Beferkl gibi blr. oyunı; 

11a ve muhasım askerler çok yakla· blyet ve 6 aaat sonra yapılan 
~ .mo&öıfll UbnUI blU.- şamadıkça birib irini göıunemek_ ikinci hav .;ını hakkında tatsUAt 
~ ~~ ':;:;: tedirier Bünılhaklın1 Hür Fran- alms.maml§tır. Daç Harbur, şimali 
~ -.---· sız kumtlerinin elindedir. Bu Amerika ne Japonuya arasınd· en kı . 

lin muhabiri bilhat!ll!la şöyle yaz• Tatbikat sahMD!da alınan ilk maruz kaımamak için Emlnenin ıı.r. 
maktadır: ı netice. bu ilac:n buit laboratu • neaı nlkA.Jı i<Alıdı yapılmadan kızı f• 

Almanya lt.a.lyanm teilili tam·ı. varlarda b r kilosunun 100 iiraytl , konuşmaamı mcnetml§tlr. 

... ....vercıller !nglltı. tertibatın • 
~ t ı ı t ğ kuv\'etlere general König kuman- sa yol Uzerfııdedir. Bu liman mllhım 
~> ~~~.:::-ıJ ~;~ da ediyor. General vatanı olau bir deniz üssU olur dyo U;tasyonll 
:""'llllb -- .. _ ..._. _. Alsas · Loreni geri almayınca kı_ , ve ıuıker1 teıtsatıa ı ıc hhezd!r Ja 
' de W ... Nen ve cıeauptan Jıcmı koymıyacağına dair and ponlann bu iki tıukın te,ebbü11U Tok •• 
....... atefled ü&ma alan -tlam içmiştir. Franszlar İtalyanların yoya karş ıyapılmıı olan hava akı 
llıılıt. lıltlbkimlaril• kar'!ılaı.ımı,ıar • hücumlarını püı:::kürtmüşler v<. nırun mukabeleat olması ihtımr.ıll \ar. ı 
4ııt, llo 19t1bk&nllann iç ~ cür'et karane bir hareketle 800 dır. Japon sahlllen çok uzak buıun • 

mıyle kabnl etmektedir. Bir F!'all mal olacağı merkezin<iedlr. Bunu Dün EınJ•ıe anneslle birlikte abla~ 
sız A man v c>ya bir Fransııı: • ı · çok ucuza mesela 10 liraya mı;J Hetıanm evıne gelmiş, bir aralık 1<11 

talyon me~e1esi yoktur. Yalnız 1 clm k <le mıiml::ii:ıdilr. Fakat bu - pı çalınınca a.nııesl 1'apıyı açma.ga g 
muzaffeı- mihverle mnğllıb Fnıns t nun içh her ş~vdcn evvel bUyük • miJ ve E-kremle kar1ııı.şmı!Jlrr. Ek 
arasında bir mettele vardır kimya a'.lnavi.inin memleketimiz • I rem, Emineyi a!ıp gfıtUTmck stedıt 

~ ~e baz.ar hıctuz urhh İngiliz esirini kuı1.arm~lardır. duğu halde bu akınlara avrı tayya 

· de <le teessüs et.D"i~ buhınmMJ ıa.

1 
nl aoylemlş, ar• ,fkdh yaptııma 

zımdır. dan buna razı ,;. , ı ıyacağt yolu.ııd t Vali ve kayma fıj,.ın devni haEsalarma gelin - bir cevap verince içen gırerek 'Emı. 
- re, mt-nenj • zatiirrle, behıoğuk. , neyi brçakl11mı~ \e kaçmıştır. Yaralı 

~ llahmı..adaydı. ~ s6 1 ~ .\': I!- relerinin de iştirak etlirilmcaı mani • 
" 4Jman ... JmV\>eUerı. bir aıa;,~ Londra, 4 ( A ,A . ) _ Londra· dar görlllmektedlr. 

kamlar arasında tuğu. rumat:una \"c diğer soğuk kadın, sıhh! ımdat otomobııııe Huekl 
algm:ıklann:ı müe"sir '>ltıC!l.°ğl hı:• hR.Staneslne kaldırılmıştır. Su~lu arl\ll. 
~apl<ınmt,tıı- Mıınmafih bu bmı•ı!- mıtktadır. 

~ " bu kunetln lııUytık bir f n m askeri mahfillerinde kayde- 0---- Yen i 'Lerfi ve nakiller 
:........ lnsW& lutal&n tararuıı1ao ~. dildiğine göre. Rotlundn Singali s la.An ad yapıldı 
'- .._ dörtte tlçU kayalı bir ~ veya Olida Singaliyi zapteden e "IJ Q S l Ankarada.ı bild.irildığine göre 
... lolne alnuDJllardır. Bu kıtalar İngiliz kuvvetleri çııkış hareket. • k vali ve kaymakamlar arasınd.ı 
--..: tekrar ıaauyet"' gf'Çmıı bulu • leri yapmak için müsait bir du .,apODJ&ya 81'11 ~niden şu nakil ve terfııer ya-
~- runtda bulunmJlkt ad •rlar. Bu kuv •apılacak lıa•a pılmıştır: 
... ~ ...... ..,ıınce, buradaki hare. ~er mihver kıta1arının iaşe .J ,, Adana va.lisi Akif lyidoğan, 
~ ._kmcla Tok:ro mahreçli bir ha. ve ikmal hattını tehdit etmek- f88rfUzl8rl iÇla Kastamonu valisi M:ithat Altıbk 
' 1apClll kıtaJar .. ın çın toprakla. tedirler Karşı karşıva bulunan birinci dereceye, Kırşehir valisı 
~---• • 11aukın dt'mıryuıu u. ordularinın her birinin miifrer.e. Hareket Bekir Baran, Giresun valisi 
~ ukert eıaemmJ)t'll balı. bir lerinin dilşman kuvvetlerinin ge· Muhtar ~~ ikinci dereceye 
~ ele ,.eeıntıkıert blldlrlluıek • risinde bulunmakta oldukları noktası K~rkl_arelı vahsı Kazmı Demirel. 
~- Oekyaq eyaletlnd~ tıarekAt ya. kay~dilmekte ve d~anı kimin Bilecik valıSi Rifat Şahi.nbaş 3 
-....._~apon 1ata1an l!e \ckıko~-ang daha ziyade zarara sokacağı bek ha"' ıı·ne 1. 1 tin~ der:ecıeye terfl etmişlerdir. 
.~ seoeı* bir çı.. rnmt-nını boz. lenilmektedir Fakat Almanla: ge ıyor 1 Sıvas ıdare heyeti aza ında11 
' -tra'-IJardır. rm münakale· hatıanna karın ha. Me}unet Kurt 70 liradan 80 li-
~.4 llılUllAREBELERt: ~e~ g~ h ususund a l ngilir Adada kısa zamanda pek raya y~selmiştir. Kozan kaylll2. 

ıııı..._ _ _ bf'.rl ilk lenn daha ıyi bi r durumd a ol çok hava meydanları kamı Rıfat Erol, Ladik kayma_ .... ~ ıeee aon~rtndf!n hllka-' dukları zannolunmaktadır Fah eddi 
-~ olarak Lonclrada bava tf' ""'' • yapıldı kamı r n Ahıskalı, Gene 'ftldlmlttb'. K11a ellttn aJAroı kayrnakaı.-nı Tevfik Karademir. 
111ıııı....-- ·~ • t . Kolombo, .,. A.A.) - SeylA.n mu. Şa a!lt kaymak s drk G ._.L~'l'a.....ı... Df"ltrf a"-ındakl tnp 

8 
pır o ve ıs • t 1 Vr- amı a Ünal 

J- 1'L ıs pır o u dafaa hazırlıkları ea!haamdan çıkmı, r k ak Ü .._ --- prada burada güzU- ' ire aym aını Rüştü rker 
ı... - ..,.._. ve J aponyaya karııı yapılacak taar bi d rf · 

~~ ,..._.__ d-muı ucatı puııırurtoı - k"I 'A .h rer erece te i etmişlerdir. ...-.uoııı - ·ç 1 er yı a ruz lçln muhtemel bir harekt't nokta. 1s rta k 

' 

. Aacmı tn111ıererıln dotu l'e. 1 ı Si pa rne tupçusu Sadettin 
11 haline gelmeğe ~ıamıştır Sö A ~ 

1111.-..se. Kftlterburt mmtaka • nmez . gnya naklolunmuştur. 
,~...__~ IMnllllelar atıımıt. ha&• -o- İngiliz hava kuvvetlerine mensup Becayış edilen kaymakamlar 

-rwva yük.sek rütbeli bir subay dUn şunlan d .... -ı d ,aarmıar çdan19tır. Bir ou··n Mecli•le müzaltereai a ~ ..... ar ır: 
~ aöylemiotır: Gö"l 
a ·- JıalMırt wrilma..ttr. Dört landı pazarı ka• ....... nlraını RPa"'t , ..... -· .• tamam İngWz h!lva kuvvetleri ılmdl her • Ati K- w• .1"'-' -yu 
... 
-.. tanar-1 c1ötlirtllmftttftr. Dl • b t k ı oycegıze, Kelkik kayma-

t ''eclisl dUnkU top angt bir Japon hava aarruzuna o. k H d" l Ak 1araftu .. iUlz açaklan Alman. Büyük :Mille ,.. . , , a.mı anı ı Gürse saraya, 
~ t.eulude dolaıJm111ardır. Uçaklar ı ırto ,.e ispirtolu tc;kller ayca kar§ı koyacak bir hale gelmiş. Tarsus kaymakamı Kimurar. 
'- ...,... .._.lar ballncle bir ..at. lantıamda 8P kere edilmiştir. Bazı tir. Şimdi ıFtikbalde vapılacak olan Tunçman Silifkeye, Silifke kay 
'-ı. Ilyihası muza brlkalan ve ıapırto rntıttetık taarnızu için 'ıcu,·vetıertnı k N"h 
...._Miada m9dcletle aomn.,lardır. %00 hatipler .şeker _ra t•ı...aı miktarla . art.lırmakıa meşguldllı . İnsan ve teş ma ~! ı at Danışıma~--~arsu_ 
._..,. ia lfpl altmiakt Fram&)a lmalAthanelerlııin 15 uı.- itiraz klllt bakımından btltlln kolaylıklara sa. grul kaymakamı ız.TA:t Kı · 
~"-r _ ..-..,._ haber ~erllmekte • d be ... b rakıımalarma rnaıık ]avuz Bozdagwa. Şırnak kayma-.... - ..,. ___ • nn a ser '" 1 

1 
id re bulunuyonrunuz Rekor teşkil 

~. Awır ta~rt )'erf' ı~.20 metre etmişler, bu yüzden mhl.Bar ar k a • edecek bir &amanda y~nı hava mey kamı Fazıl Kaftanoğlu Erbaaya 
~ lnmlfle>r, clernJryollıırını bom sile çıkabilecek lhti!A!lann rı;ıah emee~ danları inşa edllmlşUr. Bavramiç kaymakamı Şükn.i 
~- Jt tnglllı. ta;uıırerıl ıerce balllnl lstemiflerdlr. Enclhn , Alptekin Kaleciğe. Bozdoğarı 
~tf.lr. mazbata muharriri MUDlr HUsnv D • ı·d kaymakamı Vasfi 0.t.domir Kel_ 

- tspırto lstıhaalltı noktasından ileri enız 1 e kiğe, Nusaybin kaymakamı Hak 
sUrü~n noktalara encümenin de i§ti. ı kı Gençoğlu Birinci Müfcttişiik 
rak ettiğin! bildirmiş, lhUIMlarm hal. ze zele oldu yazı iı;ı\eri direktôrlüğiıne tayin 

l' eni böl•e ikti•at müd ürü 
rallf"lllia bafladı 

lataibul blRge iktisat mUdUrlU!U • 
'- taytıı edUen Keftllll Tllklcloğlu şeb 
~ relnü nzlfestne bl\şlamrştır. 

Malta 62erindeki hava 
faaliyetleri 

....... ' ( AA.) - onn erken 88 

'tte JılaJta tıserlndeki havR faaliyeti, 
~ 'ft devriye kollarının faaliyetine 
lıuıı.ar et'mittfr. 
4kpm OMrı Alman hava kuvvet • 

1'11 tarafmd&D yapılan hava ht1cumu 
~Ucut heııb malQm detfldir. 

ıt noktaamda ıae hakem kararmdan edilmiştir. 
ııonra vatandqm mahkemeye mora • hmlrden blldlrUdıtıne göl"(', gece -=-----ct-----
caat etmelinln muvafık olacağını !IÖY· saat 1 de Denlzll vUA.yeUJıde tlddetll Pragda 

bir u.ızele olmU§tur. Uykuda bula • 
ler~,1!:.;n takrlrler okunmU§ ve bun& nan halk, karanlıkta. tellfla ve beye. 
göre maddenin tadili kararlqmlf • canla sokaklara dökUimUftur. Saram_ 15 Çek daba 
tır. Kanunun müteakip maddelerinin tı güneyden batıya dojtru 7 aanlye 
mllzakereSi tamllmlandıklan IOnrll de\·am ederek birçok evlerin duvar. k ar"' ana dlzldi 
kay mektepleri ve köy enatttUleri lan çatlaDU§tır. Yer depremı devam 
kanununun mllzakerealne bqlannno etmemişse de balk ge~yi açık yerıer 
ve maartf vekUI izahat vermiştir Mü. de geçirmiştir. 
tealdbeıı kanunun maddelerine geçti. Demfryolu köprülerinde Anza garU 

__ ..,_ ... AD trenler seterıerlni munta. 
mest k&rarl&§tırılarak lı:Umaa Dllıa • unıw6-'-"" 
yet verllmJtUr. zaman ya.omışlardn. 

Pra!l', 4 (A A.l - Hendrlhe yapılan 
ulki.Uıltda alenen ışllrak V<" aranmak. 

ta olan klmselerı saklamak suçların. 
:n dUn 15 Çek daha idam edilmiş • I 

tn kRt'i malfıruat Pdinebilmek ic;in 
hastıt laı "izermdc. uzviyette ya _ 
pılm'lğa başlanan t ?crilbe'erm ne
ticesini bckl<.'mek laz•miır. 

l KüÇOK.HABERLED 
"' Nakz :ı görlllmekte olan bırleJ. 

iki kız der.ize 
düştu 

Biri kurtarıldı, diğeri 
bulunamadı 

Urllmış Hamlet dan\l .. ı ına dün de 
birinci asliye cezada btlkılmıj! ve kar 1 nu'l l8.30 da kılknn j numaraıl 
ıılıklı suçluların ™'raatkr.ne Kııra; Halic \"apunı Ka.cı,mp '-C.~a )ak • 

1 I'"• la!jt•"• .. ıralırd:ı. gıivert de ~e~I • 
vcrı m ,;o~r. ·' , 

• • nen !R y~ınua Selın:ı, muı-azene. 
Kanlıknvak suyunun Humelı hl. . k ... ....., k d · ı·· U s nı nyucunre enız c uı;m Ş!e 

sanna k11dar gelir lınc.sı iç n t.etkık . d k t l.m B -ı h t 
ler yapılmaktadır Yal.ıııda raaı yete 

1 

e ukr 1~~
1 

1 
~. t cyoc- u as ane • 

1 k ı;ıııe 11 uırı m~ ır. 
geçı ece tır. Bu ııd~n b3."kn R~v eroe·. inde 

• 1cıtifa eden ynbancı "e ıızlık o )\ürıl!.!~~ ma.'ıal e-indf' otunl~ Of• 
kulları müdür mu vınıer y tini' y(;n · nıa•1 kızı !•'Ü<rel diln R:ıltnHınaıuıı
lerl tayin edllmıyecek bö.} ıec .. bu nıek , dı:n 67 mırna:~ lı ş rketilıayı İ) t' 
teplerde müdür mua\'l.nlfklerl ya\'&.ş , \<tpurun:ı binmiştir. Güverterıt 
yıwa.ş kaldırılmış olacaktır • 1 '1oh!llll• kızcağızın bir aralık <le 

• Sabun tabrlkalarınm imal edece ıııze ba.karkt'n aynfrı kaJmu• \ • 
ği sıınunlar ıçl.rı zeytlnyagı _zlraat ban 

1 

oUşmUştilr. H::lkın çığlıkları ilZ<• 
kaaın<.'a \erilecektir. Bu lmalAttan rine tiurnn gemi J<'lkreti uzun z~· 
devlt't lhtiyaı;lannı kıH§ılıyacak o man aramışsa da bulmağa muvaf· 
!anlarını da ziraat bankaıcı ht'mcn sa. fak olamamı3tır. Üsküdar mtldd~ • 
trn alacaktır. iumumi~ tabkik:ıta d('Vam etme 

• lstanbul iaşe müdürü MOmta7 tedir. 
Rek dı -\nkaraya glımı.ııur. Anka RfK KAnlN TRAM\" A \ "VA .· 
rada Jstanhulun lntealne aıt bir çok nt~~Tt~ 
işlerin netıceıenmeslr.e çalı~acaktır Kasımp'l,:ıda otunn 65 yaşın 
Bölge ıaıe te kllfı.tının kadrosuna alı . Safinaz adında b r kadrn, dün (, 
nacak memurların tayini müdürün ıatasaray J)0'3t'ıhe.nP~i onUndf' 
Ankaradan dönüşüne bırakılmıotrr ı rn.rı. \'ll\ iurm:ıdı:.n inmek i!'temif 
Mümtaz Rek iki gün sonra vali LOt düşlip muhtc"if yerlerinden )RN· 

fi Kırdarta bırl!ktt> "t'hı1mizı> döne Janm11Ştır. 

cektlr. Kadın Bevoğlu hast.aneııine kal· 
"' tıcr.enl<.'rde. ~arhoş bir halde clınlmışttr. 

l{umkopıda oturan Ya .. arm kapısmı l'fJ:RDIVt:NDF....~ \ JJV \ RJ.A.._..l l. 
kırrp ıçerly" glreıek rezalet cıkaran KP.<hki:lyilnde. Osn1!Ul ye rraha'· 
Hüsnü adıncıakl suçlunun mu hake le sinde ottıMn RCFid adında blris'ı 
mest dlln bıtlrilerek 6 ay l gün müd evinin merdivenlerinden di!ıımüş . 
detle hapis ceY..asıla çarpılmı~ ve der ağrr y~ıa!ttlrak NUnmnP hasta · 
hal tevkif oıunmuştur. nesine kaldır;lmrştır. 

Ankara Jandarm" Satınalma Komisyonundan: 
Tahminen beher çift, ( 5~) kuru -tan on bet bin ı lliOOO) çift yUn eld 

ven kapalı urfla numune ve şartnames ne glSre l'latın almncaktıT. llu 
hammt'n bedeli 250 lira olup muval<ltat tem•~ ı 1031) lira f25) kunat. 
tur ŞartnıımcM hergUn Ar.karada Jandarma genel komutanlıkta lata: 
aırua odasında ve tstan'.>:ıl Tak.simde Jandarma aaunalma blnaamda giril 
ı. bilir. Şartnameler Ankara ve latanbul utmaıma kom18vonl&rmclıa JIU'I 
sız verlllr. İhale~ 20.tı.942 cumartesi gUnU ıııat on birde yapılllcaktır. l.telı 
Lılt.r kanuna uygun vca'ka ve teminatlarını muhtevi kapalı zaTI tellllf 
mt.ktuplannı eks:iltme vaktınden bir saat eneıtae llaW kow'U'G' m •'.\. 
buz llaı"§ılıjttnda vermele'1. (8939) ( tos&) 



HA.lfBIN COGRAFY ASI 

Yem 11aıe•••r• 
ve nikel llarlll 

Yeni Kaledonya ~ mev
zuJar.idan birisidir. Bugün bu a
da HUr Frammlara tabidir ve 
adaya Amerib.n askerleri çık
mıe bulunuyor. 

Amerlta.lıla.rm blı adaya eiıem.. 
miyet veıiŞerinin sebebi oldukça 
miihimdir. Kaledonya küçük bir 
adadır. Ancak iki villyetimiz 
kadar büyükti1r. Etrafında bir 
gak mercan kayalıkları vardır. 
Bu ada vaktiyle büyük seyyah" 
lann uğrağrydı, Kuk' dan başlı
yara:k bir çok meşhur insanlar 
burada yaşadı, bir çokları dlin. 
yanm cenneti ola.ra.k vaaıf etti, 
seyyahları ııUyonerler takip et 
tj, niisyonerlerin a.ıkasmdan be
yular geldi. 
Adanın yerlileri dün.yanın en 

vahşi insanlarından sayılırdı, 
Muhtelif kaıbileler biribiriyie c:Ja· 
imi savaş halin® geçirirler, 
mağlubun esirleri galiplerin sofra 
larmda yemek vazifesini görür, 
bu yemekleri müteakip insan ke. 
m.ikleri etrafında rakaederlerdıi. 
Bu vahşiliğin sebeplerini ad&nm 
topraJdarmda aramak gerektir, 
adada yenecek hayvan yoktur, 
baJk azot ve yağ ihtiyacını biri
birini Yiyerek temin eder. Adal&: 
ra Avnıpe.lılarm geldiği gün ada· 
da memeli hayvan olarak ya.Iııız 
yarasa. cinsinden bir hayvan ya
§JYOrdu. 

Fakat .Kanak ismlıai alan bu 
kabilenin sayısı günden gtine a
~. BugUn. sayıları o
tuz bine kadar imrllştir. Buna mu· 
kabil Avrupalılarm sayısı art
mıştır. Adanm iklimi çok serttir. 
Adanın yazı olan 901Jklmu:ıdan 
marta kadar sıcak 36 dereceden 
Cl§ağı inmez, kJIDl yani haziran.. 
dan ağustosa kadar iae 13 derece
de sabit kalır. 

TARiH KIRPINTILARI: 

ıaıaaı idamdan 
llartaraa kavaky 
Geçen aann Osmanlı sadrlzam_ 

larmda.n Mehmet Emin Rauf P.aşa 
hakmda, vaıka.nüv:ls Abdürrahman 
Şe~f efendi: "Teerilbeei çok. 
cür'et ve cesareti az bir zattı!." 
diyor. lki Uç satırla bir §ahaiye. 
tin izahını herkes beğenir!.. Bu, 
zengin biJg; ile görilıJ ufku gerıiş. 

Jiğine vergidir. 
Keıhmet :Emin Rauf Pqa, ilk 

sadrbam olduğu zanHUl, hicri 
1230 yılında, hea~lz otuz beş yaş· 
lıarmdaydı. Ve o zaman: Memlc. 
kette mil.hat yapılmasına taraftar, 
eeeıtt, çalıtkan bir vezirdi. üç yı· 
kadar hükUaıet.in beşınQ bulundu. 
Bin türlü müekülita göfU.s gere -
tek namuskirane ~alıştı. Padişana 
aakert ve millld mWıa.t tavsiyele
rinde bulundu. Nihayet, İkincı 
Kshmudun gözdem meşhur Halet 
efendi tarafından tehlilreli bir şa· 
hm görUldU, adi edildi. Halet e. 
fendi Rauf pqa,ıı.ın idamı fermanı. 
nı da almağa çalıştı U9e de İkinci 
Mahmut; uzun boylu, ~1'ıkh, 
g~l bir adam olan sadrizamma 
kıyamadı: 

.,Kalllvi be.şrna pek ya~ıy<'r .. 
Ben o gD.zel başa kryamam., dedi 
ve Rauf Pqamn idamına ka.tiyen 
nm olmadı. 

Dünya .•• Bb' glln Halet efendi 
auıkut ett.i ve ldlım olundu •. Fakat 
RaQf Paia tam y.imn asır daha 
yapdı. Jllfcri 1276 da öldil. Bu ya.. 
nm urrbk devir i!iinde mUh.im 
memuriyetlerde, hattA. 1268 de 
ildncl defa olarak sadrAzamhkta 
buhmdu. LAkln, ne zaman mecHs 
te •llhat ve yenflik gibi sözler 
geçene, eueuyw ve gül'llmsiyerek: 

''Gazel al>ylilyorsunuz!.. Fakat 
artık kall&vl bizi kurtaramaz!,, 
derdi! •• 

Bu adada 200.000 lıektariık sinde bıılunan n&kel madenleri 
bir saha Niyanli ismi verilemı a- 1ıari>e kadar Kaıwdalı bir §irke
ğaçlarla doludur. Bu ağaçlar tin .... ti~ 
göğüs hastal*1armda kullanılan ~ ... .., ..... 
Gomenol ınaddesini verirler A· Bu madenlerden istihsal edilen 
dada ~. porta.kal .tiı.tun. ( senelik nikel miktarına gelin?": 
hindyağı tohumu, mandalina, a- Kaaada U0.000 ton, Finllndıya 
natas, biber, e1mL a.rmut, tızıım, 6000, Rusya 3000, Yunanistan 
muz, patat~ pamuk. vanil~. 1500 ton, Norveç 1100 ton ~alay 
pirinç, tıtndfılhm cevizi, mmr, wrir. Yenikaledonyanm •tib.. 
kahve yet:şir. Avrupalıla.r kur. sal ettiği kalay senede 10.000 
duldan çiftliklerde koyun, keçı, tondur •• Şu ~alde Kanadadan 
domuz, öküz tavp.ıı yetlfti.rmil. sonra ikmciliği alma.ktadır. Şu 
lmlir. Kıvılarmda balık, istirit- halde bugün müttefikler elinde 
ye istakoız, midye avlamr intı bulunan nikel menbaları, mihve
çıkanlır ' rin elindeki nikel madenlerine 

Fakat· adanın en mDılıim un· nazaran çok fazladır. ' 
Slll'i~ ne yerliler, ne de Avrup.1.- Kaledıonya.nım ehemmiyetini 
hııarwır. Bumııml en çall§lren arttiran ikinci maden krom'dur. 
halkı Malezyalılar ve Japonlar. Bu madenden Kaledoiyada se
dır. ~ .ad&m!ar adanın bailıca nede 20 000 ton elde edilir 
servetini teşkil eden krom ve nl- · • 
kel madenleri bulmıd1*tan sonıra .Amerikan kuvvetlerini Kale 
amele olarak adaya gedip yerle§- donyaya çeken sebeplerden en 
mişlerdir. mıO.himi tüPhe ~ki nikel ve 

Nikel harp unayhin en mü- krom madenleridir. Burada hatr 
hiın unsurlarmdan birisidir. Bu.. ra bir sual gelebilir. Amerikalı
gün terkibine nikel ve krom giren larm elinde senede yüd>in ton 
çelikler harp sanayiinde kulla- nitel veren Kanada• madenleri 
nılan çeliklerdir. Nikel gümüt varken niçin Yeni Kaledonya 
paraların terldbine girer, ağır nikellerine de el koymak istiyor. 
toplarda kullanılan balmm. ter- Bu suale ceval> vemıek kolaydn'. 
kibine, çeliğin terkibine girer, ur lngilizler ve Amerikablar bura.. 
tihkimlarda, mitralyözlcrde kul- da nikelden istifade etmekten zi
lamlan çelik de nikeJdir. ya.de JaponyaYI bu nikelden 

Dünyada nikel veren mem1e. ma.hıımı etnKtiir. Bu sebebin 
ketlerin haritasını çizmeğe kal- yanında iktısadi sebepler de hü· 
lcarsaık beşta Kanadayı görürüz, küm stırer, Kmadada amele ücre
Kanadadau sonra FiııJAndiya ge. ti pahalıdır, Yeni Kaledoryada 
tir, üçüncülüğü Yeni.lr:aledonya ucuz. Bu yQzden Kaledonyadaıı 
alır, bunu Rusya ve Yunanistan çrlamlan ni:kel nakil masrafına 
takip eder. ve nakil mrluğuna rağmen sa-
Finliııdiyanm Petsamo havali· naytin da.ha iyi işine gelmfkted.ir. 

'i!JL!.J 
.30. Yazan: NBZIBI MUBiDDIN 

- Fakat efendim nereye pte. 
eejb !. Oörtiyonunm çok bltJd. 
nim! Yliriiyecek halim yok.. 

- Gelinb cltyoram liEe ! Feıtaaı 
beyi i!stemlyor moaunaa f.. Çüuk 
gellniz öyle)'M.. 
Kızca~ büttln tatkmhlaaa ral• 

men kendisini silrilkUyen ~ b. 
dram sesinden \'e elinin temaua • 
dan llrker gibi ohnuttu. Çekine. 
r.ek durdu: Gönül Ferhadm bu 
elfllada BOkaia çıkma.~dan plAn. 
larnım ve bu umulmaz teıladüfiln 
berbat olmMmdan knıtnıyordu. 
Mltm'.ıdin oldufu kadar :Aelf•e ,er. 
kat, hareketlerine ta.thbk •ere .. _ ..... ··-·· - •vaBr yavruculmn, l1edl. 
Velilıllılır ,....._ llir h•lfllll _,.! 
-- Çlll ~ hammefea • 

dfl 

- Gelnhı 6yleywe.. Şimdi shi 
Ftırhat beye götüreeeilm- HaFCll 
)'Urtlvtlnttz ı 

Bedia ister istemez yilı1ldö. .t. 
çind• mahiyetini anlıyamadıp bir 
~rtl dlkenleıtlyorda. Gönül bir 
eanlye 6ace bu sokaktan çdunak 
ar.mslle kolundan tuttuğu genç 
kra soka'i' ba..,<mıda durduğunu gör 
dülö bir otomobile do~ adeti. 
ltirlikledi. 

\1"11.banm ~e önce baygın bir 
1'.:Jld~ !ftirHklenen krzı 'iOktu. Be
dia YUJn19k d6temeye bitip bir 
hıılde ~ktU ve ıavaHı ba!'• H.rkıl· 
ya ~qlru bJdı. Gant\l !'oföre bir 
adreıt söyledt, Bedlıuun yanma at 
lıyarak b.JJIY1 ~ 

ftir dakl'.mldr yel aldılrtan son • 
r:ı Bedia gözlerini ~tr. !IJatıkla btı 
-şlan, dl§ll ..,... ..,....~ 

HA R F. R - ~kc:ııım 'Postııst - -

Yüzbaşı 
Amerikada, ihtiyar bir general zurlu gördü. Hiç düşünmeden 

öldü. Dünya gazeteleri bu. gene- büyük bir mesuliyeti ii7.erine aldr. 
ralin ölümüne az yer verdıler w Devlet matıbaasma gitti kendisi. 
ondan, ancak birkaç satırla ba?- n·i, tam salilıiyetle mücehhez 
settiler. Beliti de, harp havadıs göstererek 3 milyon kartla oka
lerinin ehemmiyeti, bwıa sebep. dar zarfın basılmasmı istedi. 
tir. Yoksa, general HUyg. Jon_ matbaa müdürü, yüzbaşıya ina_ 
son, Amerikanın uzun ta.kdırlere narak, derhal, işe başladı. 
de~r müteşebbis adamlarından Kongre, projeyi, ka:bul etme_ 
biridir. mişti. Kağı:tll.ar, zarflar bas.ılı-

General Hüyg Jonson, aon za. yordu. Proje reddedilirse, kıya. 
ınanlarda, cümhurreisi Ruzveltin, met lropa.ca.ktı. JoW!On da rezil 
meşhur iktısadi kalkmma ~f- olacaktı 
latı planını vücuda getirmesınde Bereket versin, li.yiha kabul o· 
başlıca yardımcısıdır; fak.at ge_ lundu. Yüzbaşı, geniş bir nefes a .. 
neralin, mazisinde, öyle bır ha- Iarak, baJ3ılnuş olan kartları, 
reketi, Birleşik devletler Amerı- zarflara yerleştirdi. Posta.ya 
kasının mukadderatını alakada"" verdi. Bundan kimsenin haberı 
eden bir clir'etkarliğı vardır ki, Yoktu. 
emsalsiz sayılaıbilir. Ertesi günU, ftmiri bulunan gc-

1917 senesindeydi. Büyük hafJ?. neral Govder, bir kasırga gibi, 
AJmanılar lehinde cereyan edı- yüııbaşınm odasına girdi. Telaıi 
yordu. Bu ise, Amerikanın hesa_ içindeydi: 
bma gelmiyordu. Almanyanm - Kanun çrktı. 5 haziran yak· 
~alibiyeti, Birleşik devletler A- taştı. Bu kadar kartla zarfı nıe 
merikasınm zararına sayıliyor- suretle bastırıp göndereceğiz. 
du Dedi. Yüzbaşı, amirini selamlı. 

jonson, o zamanlard~. ~b~! yarak: 
idi Bir seferberlik ıhtimalını - Kartlar, zarflar basıldı ge. 
ı:Iü§ünerek bir plan hazırladı. Bu neralim. 
olan, milli müdafaaya yaraya· Deyince, general Govder fe-
cak teşebbüsleri, bir maksada rahladı. 
göre, teŞkilAtlandınnaktr. - lyi ama, yerlerine gönderıl 

Generalin projesi, hükfımetçe meleri de bir mesele. 
kabul edildi ve tasdik edilmek ü.. - Bu iş de görüldü genera.. 
zere meclise verildi. Hükfunet, lim 
harp tekfilifi faaliyetine g~e General Govder, içinden mem
tarihin.i 5 haziran olarak tesbit nun oldu, ama başka bir endişc
etmi§ti. Kongre, lüzwnsurz mü- ye kapıldı: 
zakerelerle işi uzattı ve vaktinde - Ya nazır, görülmemiş biı 
işe başlıyabilmek ümidini sıfıra şey olan bu keyfiyeti haber a· 
indirdi; çUnkn 3 milyon harp Irrsa ne der? 
tek8.lifi bastırılacak, bunlar 80 - O da, sizin kadar haz du_ 
bin resmi teşekkUle gönderile- yaca:ktır, generalim. 
cekti. Y~ı, tahmininde yanılma-

12ibaş1 Jonson, projenin ka· mıştı. .a.ı;ıı anla..,c:ulmca, yüzbaşıya 
r..unlaşmasmdaki gecikmeyi mah. takdirler, tebrikler yağdı. ___ ..... __ _ 

Bir milyon oyun topa Ptuiliktle ölüm geçidi 
Japonya, dünya kauçuk iatih· Pasifikte bir ölüm gecidi var. Fa 

~aıinin Uçt.e ikisini meydana ge- kat buraya bu iami verdir n bu_ 
tiren Malaka yarımadasiyle Sond rada bugünkü harpte veya eski 
adalarını ele ~i muvaffa. savaşlarda bu mevkide bir de
kıyetini, hatıra gelmiyecek bir niz çarpışması değildir. Ancak 
§ekilde tell'id. etmietir. DO.tün burası, 400 metre deırinlifinde o. 
dllnyW, k~ kıjh.,._ ~ laa hu ~ ~ lıi9 bi1'
muşken, Japon sağlık nezareti, canlı ma.hlOk yaşamaması yü
oarasız olarak bir milyon listik zünden bu ismi almıştır. Bu sa· 
topla balon dağrtmJştır. Bundan hada hayatın bulunmamasına il
başka, yalnız Tokyo gençlerine mi sebep olarak suyun erimiş 
52,000 futbol topu hediye etmiş- halinde oksijen•i' ihtiva etmeme. 
tir. Yine Tokyo • Yokohama. si ileri silrillmektedir. Eğer bu 
mmtakasmda, harp sanayiinde sular bugün bir de deniz harbine 
çalışan kadm ameleye de 875 dii.- sahne olursa bu iane iki defa 
zine top dağıtmıştır. Bu kadın- l~yık olacaktır. 
'ar, şimdi, top, menni imalatında --o---
yoruldu1<lan 7.alllan. top oyunu Amerikanın vesika deposu 
oynayarak yorgunluıklarmı din_ Şimdi, Birleşik devletler Ame-
1e-...ı:-..-:.klerdir. =~- da 'H · ' ~-- rmasm , ' ürriyet iıinnanırsı' 

-o-- ile "Birleşik devletler teı:ıkilatı 
Amerikan cukerlerini esesiye kanunu" nu, Vaşington 
uyandıran güzel ku kongresi kütüphanes;nde tetkik 

Bugün Amerikanın en ~bur etmiye iıd<ıin y.:ıidur: çUnıkü ibu 
simalarından birisi Mis Jan Rut vesikalar, lngilterenin 1939 se
isminde 22 yaşında ~ gii7.el bir nesinde gönderdiği devlet vesi_ 
kıMır. Amerikalılar bu genç k: kalarmı elçilikte, veraltında, hu· 
za münebbihH saat lakabmı tak- susi bir surette inşa edilmiş olan 
mışlardır. Zira. her sabah Logan mahfuz bir mahalle konulm~ 
iatihkamlannda bulunan 28,000 Bu mahfuz mahalde, evrakm 
askeri ve diğer üç ga~nun er- çürüyüp küflenmesine meydan 
ıerini her sabaıh radYo ile uyan· vermemek için, havayı ve kurulu. 
dıran bu kızcağrmır Bu kızın ğu aynı halde bulundurmayı te
a.henkli sesiyle her sabah 50.000 :nin eden hususi cihazlar vardır. 
er uyanmakta, neşeli nasihatle- Bilgi ve terakki, ne· iyi şey .. 
·ini dinlemekte ve daha sonra gü. Her şey, yaprlıyor \e hiç bir şey 
zel kızın ceplerindeki fotoğrafla.. ziyaa uğratılmıyor. Bu harp, bi. 
rına, bakarak ~ ile gündelik zim için ne kadar istifadeli bir 
işlerine başlamakta imişler. derstir. 

rfne dikilmiş olan uçlan )'llkan 
kalkık derinden bakan iki ~n 
,-~ kuıh gözle ka~k ili'°Jlle
rinc kadar titredi. D111lerlnln bl 
rJbirine ~rpmuma mini olama • 
dığı kısık ve korkak bir sesle: 

- FP.rhat bey demek burada 
oturmuyor! • diye • mmldandı. 

Bir sokağın dönemecinde manev 
ra yapan genç şoför Ferhat keli
mesini doyunca süratle dönerek 
arabftitald kadınlara bal(tr. Fakat 
iinüne çıkan bir beygir &1'8'bul 

daim fada ititmeslne mlai oldu. 
Gftnlll pençe!line geçlrdljf .,, 

elnet1e .eyreden dlti bir parııı 

vah~tlle cevap vermeden ~-~ 
laza bakıyordu. Oh, ne mttthiş bir 
intikam alaeaktıl Se\·dijl erkeği 
elinden a1aıa 'bu masum km müm
kün olursa bir ıeee lçlııcle bir da. 
ha yüzllne bakdmıyaeak bir pa -
ravr:ı haline getirecek, ona kirli 
bir bohça gibi Ferhadın önUne a. 
tac:ık: 

- İşte al! dlyttrktl. l'IL4taın 
se\·~lllnin, ilk se,·g!Jlnin ne hale 
g<"ldi!..ıini drf Bn tt.sndttmn bu 
lınrikolide lfıtfuua hayran oluyor 
llu. 

Betlh cevap alamayınca daha 
ha ko~ daha titrek bir sesle: 

- Ferhat bey nerede! diye 
tekrarladı. Soma tltrlyerek sor • 
dn~ 
-· Fakat ni~ln yöziime böyle ba. 

kıyor!llunuz f 't J. 
Gönül kurumutJ boğa·ı.ını giiçlük 

le hareket ettirerek ynt~cundu: 
- Niçin mi yüzünüze baloyo • 

rcrm ! . Size acıyorum ı.,zım ıla o. 
nnn için öyle bakıyorwn ! .. 

Acnnak kelime!ll Bediaıun şiş 
kin yllreğine dokunmnştu. Güzel 
gii7.1erinden iri göz ya'}lan dökül. 
mele bııtclad.ı. Gönül hiklmaae: 

- Ağla.mayınız, dedi. Şlmclf ,.. 
na giıreoe'kr.ıinlz ı,. 

• Sözilnü mtlstehziyane bitirdi. 
B~ıv .8~!'ra &m.ba bir sokaia gir. 
dı. Grınut ptıncueden dikkat geç. 
llkleri tarafa bakıyordu. Birden 
elini aza.tarak !}Oföre ·dolamdu: 

- 11urada durunuz! Geldik.. 
d~ve 'eslen<U. Araba durdu. Gö • 
niil derhal parayı matarak dltfArl 
atladı Sonra elinf uzatıp J{enç kı. 
ra inmesi için prdmı etti. Zile 
clokanur dolnuıma~ kapı a(!'lnm.tı. 

tceriye girince Gönül bp1yı öritü. 

MADBllELBBDI 
(Battarafı 2 iaclde) 

Eneli. mevkuf olanlar ayağa 

1 

k&ldmldr. Bunlardan siyah, ak • 
rrp bıyıklı olanı admm İbrah!m 
t4dlııç old:ığunu, U yaşında. bu
luaduiunu, llnmım )Oerklnde 
ılo~duğunu, timdi arabaeılık yapıp 
.:dlrnekapıda, suı~a mahalleıdn • 
de 1! numarada otmdajona .Oy. 
ledi. tkinei mevkuf da J9 yquuıa 
bulunduğonu, ııdmm Ali Haşhaş 
olduğunu, Bahkbanede kaferclllk 
yaptığını anlattı. 

treüncU suçlunun da adı İbra. 
tılmdi. Soy adı Selcll ve 2% Yaflll• 
daydı. Heslekl de koltukçuluktu. 

Reis sordu: 
- İsmail neye gelmedi~ 
- tsnıail Ankaraya gitti, efen-

dim. 
1 Sıra davacıya gelmfştl 
' - Kalk bakalım Cemlle. Sen 

mahkemeye istida verdin ml! 
1 - Verdim, efendim. 
1 - Dava<}mn damek. 

Kadın i'ki elini yukarı kaldınlı: 
- Hiş&, oğlumdan ne diye dil

\ acı olayım. Davacı olan hanende 
Cemiledir. 

1 - J1a da ne demek, neye 
0

geL 
din nmhkemeye öyleyse .. 

! - Te bu u.d:un ismimi çağırma .. 

ı 
dı mı ki. •• 

fş anla.yıldı, ihtiyar kadın Ce. 
mile diye çağrılmca, kendisi çağ.. 
rılıyor zwınedt"rek mahkemeye 

1 

da1mıştr. Reis gtUümsedi: 
-- Çık drııanya. ve mübaşire dö. 

oerek: 
- A~ıl divicı gelmemiş, mi! 
- Gl'lnıemlş, efendim. 

Dbacı hanende Cemli.enin gel
ıne<llği anlaşılınca muhakemeye 
başlandı ve sor~ hiikimliğlnin 
rı.on tahkikatın açı1masma dair o. 
lan karanıa.mesl okundu. Bunda 
şöylf' denllfyordu: 

1 "Yol keserek gasptan ve kaçır. 
mağa teıtebbilsten maznun İbra • 
hJm Erılloı;, İbrahim Sel, All Hq. 
baş ve İsmail, 1Z..1·94Z g~esl 
Çemberlltaştaki Aile bahçel4io<le 
&arh"oş olduktan sonra. dll8rt çık 
mı~lar ve bahçede hanendelik fa
pan Cemilenin yolunu beklemif • 
lerdlr. Biraz sonra yanmda Adft 
ııdında. birisi ile b:i.bçeden çıkıp 
cad<t.de yllrttyen kadmla erkelin 
yanlarına gelerek, A.ıllH bir ymn.. 
ru1da yere d.ovi..m.Jerclir. AH 
Hathat bfr W.ıoalr !:91rerelr Oemllt>. 
nin kinde be'} yüz Um bolnnan 
çant:ısmı kaprp k~r,, iki İb
rahim V& fsıruıJJ de bundan ıtonn 
hanendeyi kolblnndan yakalıya • 
rak karanhk sokaia sHrllklemek 
istemişlerse de muvaffak olama • 
ını,,lardır. Suçları blrlbirlerlnln u. 
zerin(I atmalan ve zabıtaca çanta. 
um istirdndı ile 1aı.bahatff oldak.. 

1 lan anlaşrlmrıtır. Ali Jlath .... 
ı,:aıırptan, dlğerlt'rlnin de zoria ka 
ı:ırmatıa tl'ş-;:bbUsten muhakeme • 
!.erine karar verllmitdr." 

NhfAT SAZ! 
(Yann bitecek) 

4 HAZiRAN - 1942 -
(O• ti +4* _.... _.,..... 

bılflık J'Mllldllıld -.ra .............. -Uyenll ltla .. crr 1111 ............. .. 

ticari ~- ...... olmlJM .... .. 
l&DJan ........ ...,.,..._,., 

Eolenme telılUleriı 
• Yq 17, boy 1.ŞJ,, kilo 152 dfAf'• 

ev illerinden gayet 1y1 azıU.1d : 
bayan 2Q.,21 y&.§iarmda kumral ye 
olmazsa Iille t&bllW1 ...... aııe 
mensup bir b&yla eYleamelı ~ 
tedir. Sevgi remz1Dıe mtın.caat. -
363. .. 

• Y&f 29, boy 1,6(), kilo ti, ~..ır 
11, içki kullaımuyaıı., bayatta Jıi'i"
klmtell olmzyan. mab&UNIP4' i1l fılL., 
l&klr olarak tanmmwş, ll&lllllllU. 1111 

evi ve 70 Ura kazancı oıaıı bit 'o81 
maziııi temiz, kaD&at.kAr, ev iflll~ 
anlıyan bir bayanla evıenmek tat• -
mektedir. (Ş.U.T.) remstııe JD~ ... 
at. - SM 

• Y&f 47, boy 1,17, kilo 70. ,.,, 
beırt meslekten ayda net 70 ura ırı:; 
Z&nan bir bay, .eevlmll ve terblyeıt.,.,, 
veya iki çocutu olan bir b&yanl• 
lenmek fatcmektedir (Şefkat} ~ 
ne müracaat. - au 

• SO yaşında, kimııesla, lÇki ~ 
mıyan, bir §irkette ç&lJpn bir ~ 
§i§manca, iyi bir aileye meBaUP ,.. 
l§lerinl bilen, orta halll lılr ıılle tJ'1 
zı Un evlenmek latemektedtP. (1. 
can) remzine müracaat. - 116 ,, .,..,,,.,.,. 

* Ortamektebin son sınıfına ~ 
mi§, hayatta klmııeeiz btr ,O~__.. 
bir auentn yanmda evıa.Uık ,,,,,... 
veya bir mlleWııede -l"'ak ~ 
mflktedtr. (Yeni aab&h gueteal r ~ 

da 115 numarada &hQI 'ilmin Y~ 
müracaat. • 3 ~.ı 

• latanbul ıı.esl onuncu smıl ~ 
besinden 17 Y&§!Dda bir sena. -~ 
veya hwnıal bir müeMCMCle ~ 
i.temektedir. (Nurtq) .,....... 
racaat. ......JiJl 

• Tlc&Nt 118eabı!n - ~. 
iyi muhuebe, daktilo ve t:l-.ıl ::.. 
lQmatı bulunan bir ~; NlLd '
hu.eust bir mtıC8118116de çalqmak 
mektedir. '(K.R. 19) remslıte ,..,. 
caat. _ . ....ıııll 

• L18Cnln lıtrlnct. 8llllfmd& ~ 
bir genç, taW mUddetlnGe N.-1 ~ 
huSU81 bil' mUeeeeecle, yallut ~ 
ııantralmda ~Jflll&k tlltem•...,... 
(T.H. 0) rellllllm mtıN.cıa&*. 

Tatvan Malmüdürlüğünden: 
1 - 23.6.942 salı gUnn saat 10,IS d& malmildOrluttı dairealnde top 

cak olan eksiltme komisyonunda (3092Q) Ura :S7 kurut ke§U bedelli Ta 
hUkümet kona.#I ikmali inşaatı kapalı zarf U8UWo mUnak11ap 1r111ıdl.,_. 1 
tur. Eksiltme aynı saat-..e yapılacak. 

2 - Mukavele ekelltm.cı, genel ve yapı l§lerl umumi feıınt ~ 
ice§ff hulQsaaı, vahidi fiyat cetveli, ölçU defter1 paruız oı1&rak D&fta • 
ltiğii ve Tatvan ma!müdürJOtu dairesindi görWebWr. 

3 - Muvakkat temmat (2319) lira 4 kuru§tur. fi 
4 - latekliler bu l§f: bemer s, yapmlf o1m&lan ft thateden • d 

gUn evvel Bitlis valiliğinden ehllyet vestkuı ıalmalan •e N2 Jl1JD& si* ... 
caret odası vesik&aı ibraz etmeleri lbımdır. 

5 - İsteklilerin kanunun emrettll'i belgelerle 1bale ııaatlııdet SllıtJJll" 
na gelmeleri UA.ıı olunur. (3969.6111) 

Ru ti~ katlı eskice ki.rglr bir ev. 
ıli. Ta~lıkta. onlan bir genç im 
karsıla<lr. Ak sa!:lanna ve şişman 
baraklamıa rağmen merdivealer • 
den lıot-up gelen bir kadıa Gönü. 
hin bo''Dona atılarak: _ _ _ 

- Bonjur mqer Göntil Nere. 
den böyle? Nelmdar sevindim bil 
sen• .. 

nerlia yorgu bqlyla bu söale. 
rin mi.naınndan fena halde ilrk • 
ınüsttt Bunlar De demc*ti? Hani 
ya • F~rhadm edneı geimhf~rdf. 
Ualbnki bu peltek konojan kadm 
neler söylüyordu!' Kapıyı açtp 
kaçmak için davranırken GönW o
nu kolundan tutarak madam Ro. 
zaHye bir fearet yaptı: 

- Ferhat geldi mi madam? 
~e:'.\·tan kan derhal hu işaretin 

m&nbıru !!lemıİI ve hiç hoamıya • 
rak: 

- Ferhat bey mi? E\•et.. Sis 
bayı-unuz lıı~le. 

Önlerine düşerek bir kat mer
diven çı'kt1ktuı 80Dra arka taraf· 
ta karanbk fakat güqJ d&Jenmfl 
' eniş bir odaya onlan ııokta., Kea 
<lf"ll dı'larda kalnu§tr. 

Bedia bitkbr Ve Pflma bir hal. 



RARF:R 

Vc~rltD C1 

lk IFll cdl~vo~tö 
~azreti İsanın Ve ili Papanın devleti, 525 
'1üfusa sahiptir. Öyle iken, iaşe müşkülatı, 

burada a kendini hissettirmektedir 
~ 
1 ar>;, bugün, ltaly8; il<; akdet 

1 
ı~r, ~ir tarafa ~ıkmamak mcrbu kndnr iı:lll'!I bithmiş olacağım, 

Vatik 929 . mu~he?csı Uzerlne, rıyetındedır, Bunlardan 1ta'y8 • Dıyor. 
ılır, 'D~ S tesi: nın hilkumdnrı 1 n~ •. harp ilan etmediği Balçikn f Vnılk~n denilen "Yaldıilı ha-

ıe::vzna.n.ın bır kısmı olan bu scfırıylc I<"ransa sefiri müı;t~sna pishanc de eneler g~irmek 

1 

AVA 1 
maznunların müdafaa

/arı gelecek celsege kaldı 
e ber iHeJ a ınüdalaaıında ma u , oldu onu 

e t. Ro maınunlar mftdalaa
ercüme etttrere verece ... ıer ~~pa~ saraylorıyla kili_ bir mu~leye mazhar olmue- g~ iş. Sefir'cr: "diplomatik va-

. • resım, heylreltraşhk ve !ardır, İtalya, Belçika sefirine. lfz leri sayesınde bir şeyden Atıl•ııru uğır cc-La ın:ıhkcmeslndc Abdurrahmnn araamı'!B geçen bir mu. 

söyllyere ber etin 
name erin Tür çeye 

nun Uzerlnd" işlemege bqladlklannı 
~ ~rler. gııl~rılerindcn mu- Romadaki scfareth r sine dO.., mnhMI:ll bu~unmuyorlar. Bır ceroyan etmekte olnn i\1lknııt du • hao.;ereye de temas etti, Pavlof'un bu anlatarak: 

ı>tır. ~1~:11 50.000i basıl- me::ine milsaade etml§t r. Frnn kısmı dn se:nıriyorlar. Bunlar, msını.n dün iiğlı•.re kııılar olan !>a mUnnsebctle Abdurro.hmanın mucade - Abdurrabmanın Ankara sulkUlt 
ha ~ ihtiva ~e1:1 bir kU sa sefirine de, her gün, sefaret· bu hnsttıhklnrı:u gidermek için, fııho.trrıı .}U:t.ını ·tık Öğleden ısorırn ıcyc hazırlnnnıası ıtızım geldiği vtı bu ll maddi v ... ya nıbı biç bir mUnaaebc 
(! nesı vardır, Sik tın mübc- hanesine gidip gelme izini verıl_ papanın .. y~pt gı gib:, gUnde on açılan 11.ıncı ('t•lsroc Abdurrnhın:ı mUcil.delcye pek l'akm bir tarihte ):ı&.t ti yoktur. Omerln dınamlk b!r tbtı 

Rarael odaları ve locoları miştir da.kıltn mıhanıki tedavi" ye de. nın ,,·cidll unıımı Şakir Zl)n nıUelt !andığı vo bu sebeple Abrurrahmanın !Mel karakterlhe mukabil, Abdurralı. • b::S~. ve mima.rl şaheserle_ Birl;şik devletler Amcrıhası 'nm edıyorlnr. ldllnlıı mUdafnnı;ın dcmm ctmls Pavlof tarafından dalmn hnzırlan manın gayet uysal ve sükdrıeU ecıve 
"Vat~Utfiph~ne .. ~arl!-yındajır. sefirine gelince: o. \ ntikana ta- Sı:f rlcr. her gün, ôglcd~n son \e mut ldbeıı Sille) ın:uıııı mUıb nıııkta olduğunu tebartı:ı: ettird i ve t>lr hali var<tır. 
~ ı~/~a~ Sıtesı nın nufusu şındığı Z.'lmnn Aıncrikr. lılardnn ra snnt. 5. de, komşuluk oyunu fllıuııım•· ı okunmuştıır. l\luh:ıke. I'avıorun Abaurrabmıınm tabanca Stlyleııdlğı glbı Omer, Abdurrafuna· 

el Şlclir. Bunlardan başka. hiç nyrılmıyan' garabeti göster ornar gıbı, bir sefaret kntını zi- menin bu ıu ınmı ıfa n.,,'l1lğıda oku kull:ınıp- kullanmadığının sormasıntrl nrn deıtıı. Abdurrahman ömertn t • 
la a, ~faretlere men up eş. m1$tlr- Ot.ornobilinf de bernfx.. yaret ederek çay içerler. Vati- ~ıwııksıııız: 

1 
biricik ~cbcb!nln bu Mdlseye Abdur. !iri allmda kalmııtır dedi, ve ııözllne 

t. n başka 598 yaban<:ı va.. rinde ·~ötUrmüştUr Sclir, ~eçen lm~~n, .. bu ziyaretlere bir isim rahmanı hazırlnmaktan ibaret oıduftu. devamla: 
~ harpte yarıılımarak biraz torıa ·- ta.~ı ffilŞLıt · =.;iyaset çekişthı.'llc_ Saat l4 de muhAkemeye tekrar baş nu izah etti, ld:lln mal<amının b\I mU. · ••- .Mllekklllm yanııı ve r.arartı bir 

l1, ~abancılann 568 i ltnlyan, ladığ'ı için. her ~Un. otomobiline 1 rı. . . . landı. Şaldr Ziya Karaçay, mudafa nn.sebctıe söylemi.§ oıdugıı sözJcrln de akidenin mensubu olmaktansa, Zln 
~,!\. rnan, 10 nu Fransız, 4 U kuruluyor Vatikan bnhrcs=rıj Gecelerı radyo ho.berlcrı d•nlc- asına rıevamıa. OskUp konaoıosumu ı:ok mantıki 11e mUdellel olduğUnu danlıırdıı çtırllmeg! tlaha faydalı .... ~ 
~~bireri de Hollanda ı, doln~ıvor:' fakat seynlınt c:nbu. r:1Jkle ve biriç partileriyle gcçiri. zun Abdurrahmnnın komUnlst olduğu ı~nrc·t ederek: doğ'ru bulur.,, dedJ. 
~; Nol"\eçlı, İspanyol ve cak nlhayete eriyor. lır, orada da, ı.azı kimseleri komünist ARDUJntAHMAN TABA. CA Avukat bundan sonra iddia maka 

IA' Vatiknn'n sı~ınmış olan sef:r P· ,PAPA'Y :A- <?ELiNCE yapmak için çalı§tığı ve bu et'beptım ıtULI • .\l'ıı-atA iNi iPEKAr • .o\ mı tarntınllan Abdurrahman hakkın. 
~ıta ŞE MESELESi 1~ c n sıkıntıların·, mi.ize gale- . uı;~· 12. ncı Pı. papn.larııı a~- dolayı bakkmdıı tabktknt yap•l:ıcnğı BlLDHl ~HA,LlJE,_ dJı beSlcnen ceza kanunu maddelerini 
leu taf Vatikan devleti, diğer 1f · ri~ ve snraym ırlntı cıkm rıleşmış hır tipidır. Tra§ m~kı- eırııda OskUptcn kaı;arak rurklyeyt Pavlo! bu eözletiylc hem Abdur. bahis me•;zuu ettL Abdurrahmanın 

~et er gibi, harp rejimine ri- ~ ı: ın gcmıeklc gideıımire · 1:al:- ne~i kııllan.t, ynzı mnlkin<:8ıy!.e geldlitl yolundaki mutaıeıılıırının kat'ı ahmanın tabanciı. kullanıp kuııanmtı tecziye edllmesı ıst<?nllcn bU madde. 
~ ebnektedir Halka iaşe ı r . I \'UZI yaz.ar ve lböyle şeylerı gU- yen doğru olamıyacağını söyledi. Mu. dığını öğrenmek istemi§, hem de onun lcrle, hl<: bir nıUna.ııebetı bulunmadı. 

4 1 'v'erilınenıckl~ benıber, bli şıyorl.n~. ~i~~sı;ıı d.a •. dUilı)•a- ı,ı:ılı saym:ız. Va.ktiyle, papa ol_ ekkllı Abdurrahman hnkktndn tJskUp t-u mllcadcleye ne dereceye kadar ha g-ını s6yllyerek iddia makamı taratın. 
:tn....!llübayaalara, polis nezaret nın Uçu~cü muhı~ ~Utüphanc~ ııı·1dn11 evvel, tnyvareyle de sc- konsolosumuzun raporunun değil, ts 11r otduğUnu anlamak lı<tcml§tır.,. de_ dan llerl ısuruıeıı iddia ve mutaıeaın . 
~~edir Dört aydanberi be 1 olan \ atikan kütuıJıanesh.ut' rahrıtler ~tmlı:.U ' tanbul emniyet mUdUrlUğUnUn Abdur dl ve Abdurrahmamn üniversitede ae rm yanlış olduğunu anlatarak ve bU 

t~ltıne~· yapılması ya ak 
0

edil· tet1kik~~la '"~~l.t ~çlri~·o1~. .· Papa, sayıh 
0

sporculardandır. rahmanın bir sulhaıı görUtrncdlği yo kor1 kamplara iştirak etuğlnl ve si maddeleri birer birer te§rlh ve 1.zııt" 
~ır. Gıveceık eşynlarma gc n~ı.ız se ırı, n ıycr kı- vclcc. yOzer, ata binerdi Dok ıundaki tezkeresinin nıızarı ltlb:ıra a ıtuı kullanmasını bildiği halde Pıı.vlof'ıı etU \'e son ı;tız olarak: 
~' Site dahiİinde satış mağa- lisesı.nı.n her metıe~urabba~nııı torları, sıhhi vaziyetinden °doia_ ımması !Azım geldiğin! bildirdi ve )1 611!b kullanmasını bilmediği yoıundr> - Abdurrahman cezatandınldığı 

!'l olmadığı için, İtalyanın ~mı . çekmektedır. Bu. O) le yı, onu, bu zevklerinden mah- ne üsttUp koıısolosurnıttun Abdurrah verdiği cevabın mUekklllnln bU adam takdirde - ki bunu bir an bile dil. 
'desiyl~. bu gibi şeyler Rô- bır ış kı, u.zun. z:amnna mulitar. rum ctmiş!cr9ir. manm Boğazları Sovyetıere bırakmalı ıarla g'6rtışmcktcn trkllfüğlnı gösteren §UnmUyoruz. Ömer maddeten Yolt e. 
lı n temin edilmektedir. tır. Kendısıne itiraz .edenlere: Papa, ilalyanca, frnnsızca, is., taraftan bulunduğu sadedindeki söz ktıvvetll bir delil olduğunu bildirdi. dildiği gibi Abdurrahman dn manen 
?sta, telgraf ve radyo sansil - Merak t->t.mevlııız. Harp U· panyolca, po,..• :' izcr. v.'manca, lcrlnl şiddetle reddetU. Pnvlot ne Konıllof'un bundnn sonrrı yokellllmiş oıaeakttr. Karamıızdıın 

ed.~ Vardır. Buna sebep: Ecne- r.ayacaktır. Ben de. o zamana CU~Hunı 6 ncııla) Şakir Ziya bundan sonra, Pavlof'la ömerı k02: oıarnk ele nldıklarmı ve o. ve adaletinizden bir an şUpbemlz yok· 
l'fnh, biıibJrinİn aleyhinde tur. Abdurrahmarun beraeUne karar 

11 \r aberıeri vermelerine mey_ ------------• vertımealnl istiyorum ... 

~al-'tf;;;eı;~uE·rF. KAT iŞLERi Bütün sUr'atimizlc diyorrun Kondüktör hikfi.yeslnl kest;, vet~a:uç~~kı:a_~Y;;:ı ~!=:: 
v ı. ~ ama, çok biJ'PAV zannetmeyin. .., ··nn · ~ ı dil n. eı· °'''"i1~an devleti, kıztl har ce- 1 • :r-.J ,aşını o ne ı,.m ş, Şunc ı bat 12 de bltmıo 24,6 de tekrar tıq • 
.r..~ :>' Kum ardan gidilmiyor ki: Fazla r .. r b 1. rd vuk 
\ıı-ra~'bi, harp esirleri ve ya- f 1 0 1 u~unoo ı a~ıyo u. lıyarak ııı.ır> de &OD& 4lrmişU. A at 

<et aza saatte 15, 2 ki ometre yn. a· t' k d u ·--"' tmda cn1 alla alaka göstermektedir. ıraz geç ı: 9,Ci aııat a ar ıs ren u.uua oıı e_ 
Pi 12 llCi pj, "harp haberleri'' pabiliyorduk. - Sonra? dedim. nen suçun TUrk otmıyan maznunlara · ~!aıt bir bUro vücuda getir "Nihayet karşmııza <lıauveur_ Başını birdenbire bana doğru lllt olduğunu, onları rojimlcrinln ll1l' 

04
• Bu daireye, her gün, (!. 'un arabası crh.-tı: Düşündüğümüz çevirdi. Yüzünde bUyü:k bir he. gibi ııııerı ya.pmağı A.mlr bUJunduğu. 

er , k~YIP!ııra ve dağılmış a_ gibi, otomobil bozulmuş, çölde ç •• ıd k • l yecan izi görüyordum. ı:ıu, Abdurrahman 'OıskUpte iken ko. 
e aaır bınıer<:e sunı rnektu kalmışlardı. 0 e Q r 11Q lZ er z _ sonra. dedi, kadının ayak mnnımıe mcyyaı 01duğU halde ısıan. 

i~eltnckte ve cevap Verilmek- "İki arkadaş, kumlardan ken. 't3 izlerinin gidip döndüğü yere ka- bula geldikten sonm bu fikrinden ta-
.. Posta. ve telgraf ınuhabe dilerine bir koğcl{ yapmL~lar, içi_ A dar gittik. Burada bir kaya par mamen vazgcçt.lğlnl tesadüfen bu 
1 lleık güçlCŞt.iğf içın, Vatikan ne girmişlerdi. Bilmem hiç öm. Nakleden : BIH YECI cası vardı Kadının burada yere mıwıunıarla tanıp.rn.k onların itfa. 
Yo neşriyatına bir kıstrn iln rünüzde deli gördünüz mü? 13i_ , Çömeldiği dizlct"ini yere koyduğu Une kaprJdığmı, buna rağmen BUlkaet 
efıniştir. İstenen Jrlalfunntı zim bu iki za.vallıda deliye benzer Peytonun yanına yuvarlanmış, ölüyor. görillüyordu. SOnra, yerd~i hAdlseslyle ne maddi ne mane.ı hiç 
'iıuııta ile bildirmektedir ' bir hal vardı: AdeU'I konur,...ma Sonra, Peyt.onun üzerinden atlı_ Orada öğrendik: Kadın lngil_ kumların üstüne su dökülmüı tU. bir aıAkası olmadığını, yaooncı maz_ • 

t. SEFiRLER . · kabiliyetlerini kaybetmişlerdi. İki yor: Adam ya ölmüş, ya ölmek tereye dönmek istemiş, Bu da, kadının buraya gelip ka_ nunlar1a tanıtmaamm da TUrk Oeuı 
'l~ iptidnsmdanben,. ~oma~ ~ndenberi ağızlarına bir damla Uzereymiş hetıhalde. Kadını da Chauveur ile beraber yola çık- vanın arkasına saklanarak ytizü. Kanununa muhalif bir hareket olma-
uuıunan ve dcvlctlennı, pa. su koymamışlardı. bambo çarptığı anlnşılryor. A. ınrşlar. Aralarında yinni yaş ol. nU yıkadığını gösteriyordu. dığmı eöyliyerclt mOekklllnln beraeti. 
n~indo t.cmsil eden sefir- Konuşamıyorlar. Yalnız, elle ynklnrı zıkza.k yapa yapa gidi_ masına rağmen talih onlan bır Fakat, bu kadın deli miydH nı ia~ı. Bundan sonra reis Abdur 

1 lı.iikOınetlcri mihver devl{}t· riyle, ln _ Guezzam istikametim yor, maceraya atını§. Susuzluktan ölünen bu ~ölde, el- rahmand&n bir dlyecegı olup olmndı· 
~le harbe giriştikleri andan .. t~rlyorlardı. - İ§te iba.Kın şurada! işte, bizim patronun merakı terindeki suvu bôyle el ve yüz ğmı eordu. Abdurrahman mlldatltnln 
ıı.~ Vatikana 51ğınmışlar. Patron sordu: Patronun gösterdiği yola doğ- uzerioo yola çıktığımız zaman yıkamak için zıvan etmek yazrk l:lı!ılerlne l§Urak etUğ'lnl, bıt§ka bir 
~ ;::_~tekiler .•. O~kilcr nerede? ru koşuyoruz. .FNet, o, ölmüş , on!arı arıyorduk. değil miydi? Yoksa temiz mi öl· diyece~ oıınadığmı söyledi. 
QQ siyasi muhaceret, ıo hazı.. Bap veremiyorlardı ki. Ben iki onun yaşndığını gönnüş_ Yola 22 mayısta çıkmışlardı; mek istemişti? 'OLE\"MANJN YAZILI 

1940 tarihindcnberi başla u sırada gözüme yerdeki bir tüm. ölmüş olduğuna nasıl ina- ak~amın saat 7 sinde İn • Guez. Sonra niçin tekrar dönUp Pey_ MODAl'AASI 
Fr y . n!cn~ ayak izleri ilişti. Bu nya.k nabilirdim? Korlmnç şeyi Aman zam'a gitmeleri 18.zımdı ve gidip tonun yanma gelmişti? Onunla 

·· O giln, ltaya, ansa ı~lcrı, Chauverün gösterdiği is. ne korkunç! YUz kapkara. Şi~r gitmedikleri hakkında oranın tel- beraber mi ölmek istiyordu? Yok- Diğer maznun Süleyman müdafaa 
t~ Utn ettiği için, Fransız sc tik~t~ Yani ln _ Guezzama mi§. Gözlerin akı dönmüş, fır_ sizinden . haber bekleniyordu. sa tek başına ölmekten mi korl< 81 z.rmnmdıı. hazırladı#? bir iatld3y 
%:.. Vatikan umu.mt k~tiblne iognı gıdiyordu hımış. Yumruğımıun arasında bir Fakat telsız boyuna: "Daha gel- muştu Ben bu çöllerde ölmüş, reise verdi. SUleymıı.n bu iBUdaaınd 
. ~~t ederek: . Dikkatle bakt"ım: Ayak i7Jeri- tutam saç tutuyordu. Ba.şından mediler,. cevabını veriyordu. Bir ....ııneşten kaskatı olmuş niçc in_ Halia bir Türk cvlldı olduC"unu, mcm 
~a oturacak yer verebiliı nın bazıları Peyton'un 0 koca koparmış olacaktı. kazaya uğramı olduklrurı mu_ ~~lar buldum. Fakat, bu kadın. 'ekct menfaati namına ailesinden ba 
bi t? koca ayakknp!nrınm izleriydi; Aylnrdan'beri gidiyoruz. Esni. hakkaktı. Bu kadın kwnlarm lir.erinde, lkı zılarmm canlar1nı filda ettiklerin 
tı.!e somnıştur. bazdan da lngıliz kadının ufak vorum, uyuyorum, uyanıyorum. 26 mayıs akşamı tn - Guez. yana d~ kalka gidiyor ..• Bir kendisinin cahil, okuyup yumam ol. 
~ takip eden dakikalarda topuklan ı-•· zam'a gı'rdik. Orada ·~~1 .... dı, . 1 li . • .. ı .. nnu" mıyan, zavalh blr" berber olduğunu 

1 ••• Eiısnıiyorum, ~rar uyuyorum, ;fV" <W. kayanın dıb nae e nJ ;fO.U.'4 1 t 
il\ ' Polonya, Belçika sefir e Bu izleri takip ~ b la_ Otoblisiln içerisi karanlık. ö· Gören bile olmamıştı, Ertesi sa· yıkayor ve sonra, temiz temiz, Parti mensubu olmak, komun s 
İt :tnUracaatları vukun gel_ dık. Beş. d~kika ~adar yürüye nUmde, qfunbalarm göz kamaştı_ bah, daha şnfnk sôJ<ımcden, Aga_ ıslak ıslak ölüyor... pnınalplertncıen anlamak ;e ı1: .~~v;' 
~ yürüye gıu.ik,Aya.k ızleri yan ya- rıcı ışığı üzeriııdt1, tkondöktörün dese gidiyoruz. · Fakat sonra niçin tekrar Pey. nm bir müdafii bulunma g !l'cr c 

ılı-etleri, milliyetleriyle be na ve gayet muntazam. fasılalar vUcudu ibir gölge halinde çizili- Saat 7 ye doğru, Yolda. kar· tonun bulunduğu yere g~lıiıişti? knti'yen alAkMı olmadığını. Yugos. 
;,iskan etmek gilçtO, Bun· in devam edi~o~u. • yor: Hep aynı vaziyette. §IlIUZa beş Tevarfü çıktı. Onlara Oradan kaçmış mıydı? Olilmd<.'ll lavyada lkcn memleketin hhtcır ~an~ 
. vatiknn kilisesinin arknsm Patron dcdı kı: Yanına gidiyorum. sorduk: "Ş5yle şöyle kimseler mi korkuyordu? Tek başımı öl· bir mmtaka= bir ~.ıı.ı~ ; kom: 
1~Santa - Marta sarayına _Daha herhalde susamamış. _Bu y'Olda geçen sene :ne oı. gördünüz mü?,, diye. Hiç bin mekten mi kol1lmnuştu?.. için l~çt pa lnlne sın:ıh ;:;;;1• a~ u 

ı'rı'ldı" 'r.'.--1cıe, ....ıvaret,.ı'_ rro··r.memı"şti. ,. ~ • i cemiyete gtri§ a m v~ 
.cJv vıt:ı ~·J ., du? "' Kondüktör dönmüş, goz:ıerın ;ı.tlnctine mahsus olan bu larmSoınşr.a döndük, gel. d.ik. Hep. be_ - Ha'. ~·et .•. .Ma'.'!Sta •• Ma· Patron: rd maksadını b!lmooııını. yalnız u but 

}'d" tadı'la~ t yapıldı. Kaıo-n· - ·ı :ı...indik izi .I!'• .J 1 gözlerime dilaniş, bakıyo u. mak ve aç kalmamak için bu ceınlye 
"" raber otomobı e ·u ve erı yı:sın 27 nci günüydü... Otomo. - Al ah vere de yollarını kay- Yüzünde tchlikaye alışmış bir 

, tel..A'on, banyo ..... ~aı .. rT vU- k 'tm~e ba.cı1adık . ld' bctmış" olsalar, dı'..,,,,,rdu Bu, ka- rs:..ı ...... n .. n te girdiğini, tek gayesinin ustura v1> 
UL ""' .,,... takip edere gı "'" . ,.. . • • bıli tcmizliyordwn, Patron ge ı: .• ~ adam hali vardı. ~erını .1'"" · kt 1 ..... - bul d 

.. ı:retin'ldi. Bo~ylece sefa..,,t A ak ızler hal zanın hı"ç olrn.,..,...; en h:..'iff, 1m ~- makas kullanma an ....... .,t un 11 • "' • .._ Gittik '!ittik. r 1 a - Hazır mısın? dedi. ~ ı.u. me. suallerine bir cevap a a~ ı ı bi hl llçıtı daireler temin edildi. d cl'yor Saate baktım: - Ne var? dedim, Yolda çok müşkülMla ilerliyor. ~nu ifade etmekte ve nsan r t s 
~aat ikmal edildikten birkac Aevamld w ı ... ~·erdenberl 4? kilo- - Yola "Ikacagıw z! dedi. duk. Kum rüzgan önüımUze dağ- içiBen ~. su~~yol. rdum. Susup dUŞti_ ve bir hcmoerl sıtaUyle hareket e u 

b' · r· yn ıgım.~ • .... 1r izlen artık ~ w t y ~ ilci . k ginl, Usküpten gelen ve muhteviyatı. ~ Sonra yeni ır mısa ır metre blmuş. Ayanw 1 - Ne avr? lar yıgmış ı. o' ı de bır um· nüyordum: Onun bu "Mumya" om ne olduttunu btlmedi#t bavullar 
: Yugoslavvn sefiri. Vati_ intizamını kaybetınege baş a.mış7 - Chauveur gelmedi •. Mu:hak- lnr arasında kayboluyordu . dediği kadını, teımiz ölmek isti- '.tostunun bir :rtcaıımı yerine geUrml 

l~bu misafiri ağırlamakta tı Bilhassa zavallı Mumyanın. ka.k ~lda bir kaza.ya uğramış- Hele Jn - Guezzarn'a ~ kilo_ yen, insanın susuzluktan ö1dUğü olmak lgln bunıan Sovyet eefa.retlıı 
a çekmedi; çünkü sefirler Yİnnl yaşında bir t,a7,eCik, ne 0 • tır. ğleye kadar gelmezse ara· metre kala, yol tamamen orta- bu çöllerde bir kayanın arkasına nesine göl1lrdllğtlnU beyan ederek: 

, ~rıda, ihtiyat daireler var- lacak İki tarafına sallana saL mağn gidelim dan yokolmuştu. lşin tuhafı, yan saklanarak, elini yüzüııU yıkaayn 
lı.ı-a U ihtiyat dairelere, daha lana ğiıtiği belli. Öğie oldu: Chııuvcur yok tarafta, başka bir yol açılmıştı. ve sonra. belki koricudan deli ol- nEIS nıı::v nıı::N AJAN DEölLtM! 

ti gdelen, iki ~~lc;d~k devlet se- Bu sırada patron: d - Ohauveur kimdi ., . Bilnilyen işte buna allanır ve o muş bir halde ölen bu kadını - lddb makamı benim 1çtn "'AJ!ı.n' 
~ e yerleştirı ı. - A! diyor. .. Bakın şura a - ~ir tüccar. Yanında iki ar. yola sapar, sonra çölde kumların düşünüyordum. diyor, Bu kelhnenln ne olduğunu ııor • 
. , ta • Marta sarayı, bugUn bir IU\y var, kadaşıyle beraber Fransaya. gi- arasında boğulur kalır. Jum. "Casus demekUr" dediler. ruc, 1 
deki "Sefirler oteli'' ni an· B~ıyonız: Biraz ileride, yo- der gelirdi. Ötekilerin biri Hue- Hemen durdum ve yan tarafa Bir saat bir la.kırdı etmedik. ederim, rel.A bey, eıınızı vlodanmwı 

l>or. Se:firkr, zaten mahdut · ber ismindeydi. Biri de Peyton döncr<k asıl yolu aramıya baş Fakat, eminim ki bizi 1n · G~-
1 .. 1 d "rü tun üzerinde, siyah bır §eY var. ad·-Aa lbir lngiliz. • bUs'" sıl yo :r.am'a götüren bu adanı da, be- koyarak dll§UnUnllz, benim bu he.re 

l ~erini dairelerin e go - Yol diyorum ama, yol nerede! ı..ı..- ladım. Nihayet oto u a - 1 ketimde Ajanlık yapacak n var? ar. mektuplarını ve telgraf ({um çoktan '"'IU silmiş bitirmiş. Onları .A,gadeste Yanlannda la çıkarahilmi.'itim. Başlad~ g - nim o anda 3uyduğum sıkıntı ı 
~. Vatikan posta.haneleri va Kumların U~rinden atlıyoruz. bir de kadınla bcra.'ber gönnUş ne bütün süra'timizle gitmege; hissi duyuyordu. İddia makamı bu lddlasuıı ~~ 
lyle gönderiyor. Acele ı:nu ,Orada yatan ı::r-yin Peyton ol_ ler. Ben ibu !kadını evvelden tanır_ Bııktık, ayak izleri daha ilerıye Şehir uzaktan gö1ri!~~il~ .~1 esaslara w hD.diBelcrc lstin&dtl e~""' 
?'el erde de, rnd"·odan istıf a - dMru devam ediyor. Fa.kat. ayn. ı ma.n ayağa kalkt.1. şıtılır rnıtı • yapıyor bunu ıınlamıyonım. yonıu. 11.:ı J duğunu götUyoruz. Bambu ~rp- dnn: . k d Güzel b' _.,.., : ... ı 1 u b 

~ıyorlnr diişmiiş Bir tngilız a ını. ' ır ayak izleri: Kadının nyak ı.werı. mez bir ses.e: suıeyman. verdiği ı.s da.amm lr 
fitler, haftada ild qün. cu_ 'l'IItUzü ka~kara. Sağ' eli 'başının kadındı bu. Henüz gençti de. Dikkatle baktık Bµ izlerin bazr - Gideyim bir tahta par yerinde ~e bir beltl§crl 81fatlyte ö-

l Ve c• ....... art-ı' .n;nlerı. res.mr S 1 l'nd y y· · yao.uıda ancak vardı. Üç ları o tar'afa, hanları bu tarafa. ....o.1 i~İaynn da kadının öldOğil mert evine kabul elt1ğl.nl, takat bu Aı wuı Ç<> ,._... ustlinde. apkast S0 e 1 e.,. a. II'ml " be be t 1 y--
~atJarn gidiyorlar. Ekserıyr nında küçük bir teneke: İçinde evvel kocasiyle ra r ay- An nşı1an bir müddet ilerlemiş, yere bir haç dikevim... komplo ııe ne gibi bir a1Akası oldu. 
~e salonunda, .Romada• biraz su. ~ire ile gelir giderdi. ~n df!: so.nı:a dörunUş, gene buraya gel· Bu garip memlekette ölillerc i"llnu kendl.81nln dıı.hl M.lA aıWyama 
~§ olan mihver devletler Kadının izleri ne olmuş? Balcı- fasında koca5I bir ar~adaşıyl~ ~ mış. Nihayet burada dUşOp kal_ haç dikmek için tahta bile bula 11~1 ifade etmekte ve : 
ltlerıvle karsılllljıyorlar. voruz, anlaşılıyor: Evveli, 0 da rabcr tayYareye binıyor, duşup mış... maz insan... - Bana bu sulikut. meııeleıslnde b ı 
\ı . MOSTESNAI~AR . 1.::::.::::::=~~.:::...:.:~.::.=-~~~---------------------------- (zıUJJ.!005 'llio/~ u:J/ı?n) 
il.tıkana sığınmış olan sefir. 
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Yakacıkta 
satıbk kitk 

Hacı Pata keioklk n.amlyle ma_ 
raf ıo oda, 35 dönüm arazı için. 
de ı.ebze bahçesi, 300 aj'aç me. 
şe ormanı, Z koyu ve bir buçuk 
masura Aydor suyu bulunan 
kötk aatılıktı:r. .Müracaat yeri: .15. 

Papanın Vatikan 
devleti 

" (Baş tara.h 5 nclde) 

ew :eı 

Vakit rna.tbaaınnda Orhan Te_ 
mel. Saat 10 - UI e kadar. 

FaUJı ve Şehremini A& ş. Ba§kan. 
lıflndan: 

Çantasının apmı açtı.. lnglllz 
Banknotlarmı göat.erdl: 

- .Bun1an sana veririm .. çarçabuk 
:rengin olunun! 

- Zannetmem.. bu aaatte (TL 
Voıng)on ziyaretçileri pek az olnr. 

- Silılrbaz erkek mldlr, yoksa ka. 

ne, tem:;il ettiği memlelketin lL 
sanlar bilir. 1936 senesinde, ka. 
tülik maıtıbuatınm müırnetQlle
rindeDı mürekkep bir kongrede, 
azaları kabul ederken, her bi.rL 
ne, temsi! ettiği meınleektin li
saniyle hitap etmiştir. 1938 Bu. 
dapeşte "Takdis kongresi" inde 

~I~eJ~) 
Beşiktaş dün Ad"' 
miraya3-2 geni/dl 
Admiralılar çok güzel oynadı 

dın ımf 

1 - MJ eeaeel deniz ve kara nakli 
VMltalarmın eayım iti :!O hadrıuı 942 
cumartesi gilnüne kadar matı.1mıttır. 

Ot.el t.araçasmda geçen bu gizli 
konuımaya daha fazla devam edeme. 
dJler. 

- Erkek. Hem de dok.SaD y8§mda. macarca nutuk irad etmiştir. En 
çok fransrzcayı sever ve bu li_ 
sanda "Besi.ic" ü dkuduğu gibi 
"Fransua Moryak." ın romanla
rını da ihmal etmez. 

Dün Şeref stadl!llda yapıla.n 
Beş.ılk.taş • A.dımira maçı, hafta a. 
ra.sı olımasrna rağm.en rekor ea.y1• 
labilecek biır kaılaıba.lık, beş altı 
bin seyirci toplam:ıştı. 

üst üste çok güzel §iitler çtJıfl' 
lerine şahit olduk. Faıkaıt ~ 
çok güzel bir oyun oynryaıı 

ı - Nakil vasıtalarının bangl gön 
lerıle ve ne suretle yazılacağı M..M. 
mllkeDeftyetl komlayoaunea tıeebK e.. 
dil.mi§ w ali-kadar nahiye mödürUllt.. 
lerOe emniyet Amir ve merke'Llert.De 
bOdlrflmlttlr. 

S - Nakil vamta ealdplerl 11 bu 
merkezlere müracaatla hangi. gtbl1er 

de '"' ne IUl"etle vaaıtalannm •YDD 
ve yazımı yapdacafmı öğrenmeleri ve 
nmayyea gibllerde •yımda hazır bu. 
JmnnaJan. 

4 - Aksi halde mUddeta hltaımn • 
clmn llOIU'a ele geoeoeklerle muereteız 
tıebehler haricindeki milneaatıarm 

cıeulı addohmaeatı 111.n ohm.ur. 

rol veril~ midir? Kim klmı MdUre· 
cek, ne vaktt öldUrecek, bu hwru.slar 
hakkında. bana kimse bir !fl8Y ııormuş 
mudur ve ben kimaeye bir teY 9CSyle. 
mi§ miyim'! Bunlar hakkında b1r teY 
diyen varsa Allah için söylealıı, ben 
ne yapmışmı!,. demekteydi 

SWeyman bundan 80nra hA.diee ne 
ltend1 baknnmda.n olan a.JA.kaauu uzun 
UAdıya anJatmakta ve bu mesele _ 
terden dolayı bndlafntn masum ~ 
blg11nah olduğunu bildirmekteydi. BU 
Je.1man bu sazıertyle hem hAldmle; 
heyetini, hem Tllrk etkA.rrumwrJyee:I. 
nt muumlyetine lnandtrdığı kanaa.U· 
Dl izhar ederek beraetlni talep etmek. 
teydl • 

MUda.faanamenin okunmaııt bittik.. 
ten aonra celseye nihayet verildi. 

IOVYET MAZNUNLAR.A. 
MtIDAFAA YAPIP 

YAPIOYACAKLARI IOBULUYOB 
Yanm saat sonra muııakemeye 

tekrar ba.§ıandı. TercQman vuıt&· 
liyle, Sovyet maznunlara müdataala. 
nm yapıp yapmıyaca.Jclan aoraldu. 
Kornilof, mQdafaasmı hazırladıtmı 

blldJrdl. Pavlof ıae bu ayın 31 ~ 
r~ kendtıdıJe Ye1'llrnlf oı. 

dufu:ıuı ve lüzumu kadar hazırlığı 

'Jlm&dtğmı ııöyledl ve eter Mıtenllirııe 
tlmdl de bu nokaanıan teı.A.fl etmek 
suretiyle mQdataumı yapabilecefinl 
HA.ve etti: 

Reı., ne diyeceflnl müddeiumumiye 
sordu, m1lddelu.mum! Pavlot'un mttda 
raanameslni daha iyi hazırl&maaı için 

Uzun saçlı ÇlnU: 
- Size llÖ'L veriyorum, mis! dedi • 

Temuçbı adlı .Mogol asllr.adeelnln ı. 

zlınl bulmala. ça.lıf&C&ğım. 
- O halde ben de 8801 memnun 

edeceğim. (San yıldız oteU)nln çok 
utorlıı bir yer oldotonu llÖylemJt 
lerdl Ben de bu ııöze inanarak blr 
hattadır. bu otelde yatıyorum ama, 
tlmcllkl halde dünyanın bütün upr. 
11ozloklarlle karşı karfıya bulunmak.. 
tayım. 

- Yakında sizi sedndlreceflmi o. 
muyorum, ml1'! Bele bana iki Uç gün 
müııaade ediniz. Hemen araştırmalara 
batlıyayım. Bo adam genç mldlr T 
yoksa. •. 

- Evet.. evet .• henüz otuz )~larm 
da, munca boylu.. r.ekl bakışlı, ve 
çok yakJtıklı çok aevlmll bir gençtir. 

- Bu kadar malQmat., ODU bo1mam 
için la\fl gelecekti eamyorum. 

Lf.fı bunula kestiler. 
.Mia Meri oteldeki odasına girdi. 
Uzun saçlı Çinli de (Temt çln)i a 

ramak üzere otelden çıktı. • . ~ . 
Mis Mert odaamdakı kltaplan ka.. 

TI§tınrken, kendl kendine llÖylent. 
yor: 

- Temoçlnl niçin arattlfmu kfmae 
lıflmfs. llalboki benim ~ ÇGk lhtl.. 
yacım var. Bir gttn yolda gelirken 
Nanklnde • bana bir ,eyle-r tıöyleml§ • 
tı.. ''Ben, blr kadmm erkekleri nBBıİ 
teshir edlbeleceğbıl bllirlm. Bu bir 
sırdır. Ben bu aırn ancak büyttk bir 
para mokabiUnde •tacatım ?,, demiş 
ti. İ!Jte ben, İngfltıereye dönmedeın. ı,.';. 
Mrn Temuçlnden aatm almak latlYo. 
nmı. 

Otelde hlzmeıt eden bir Çlnl1 kaclm 
Merbdn. oda8ma geldl: 

- Bir f6Y ister mlaln.lz aan f 
- Bayır.. fakat, mMlemkl geldin.. 

blras konoşabllb1z. 
lllzmetel kadın •yalda dunlaı 

- Emrediniz, san! 
- Emrcdeeek detDJ.m .• aen4en bir 
~ öğrenmek istiyorum: Çlnll ka. 
clmlar kocalannı nuıl avoçlarmm L 
ç1ne alırlarf 

Blzmctçl kaclm gilldtl: 
- Çinli kadınlar, kocalarm• esir 

leridJr, san! Öyle kadınlar ane&k ,;_ 
ponyada varm.ıı • 

- Ya .Moıgollstanda .• 
• keruH•lne mUaaade edllmealnin do~ 
olduğunu ve hazırlanacak müdafaa... 
namelerin tQrkçe olarak okunm•smm 
daha doğru olacağını ,çünkü muhake
me heyetinin rusca bllmedJtini ve bu 
folda karar verllmesln.1 istedi.. 

-Duymadnn ama, Mogol kadın 

lan da tıpkı Çinli kadmlar gibi koca: 
!arının önönde iğtllrll'I" .• ve öl dedlkle 
rt yerde tereddllf8ilz ölllrler. Kocala. 
nna mutldJrler. 

- o halde bunamııtır. 
- Ha.yır. Hafızası b.lzlmkinden kuv 

vetudlr. 
- Garip ,ey! 
- Hiç garip bulmayın, an! Ti.. 

Vongun baballı bile henüz lı&yattadır. 
- Ne dedbı, dokaan Y8.§mda bira. 

damlll babası bAIA yaııyor, öyle mi T 
- Evet. Hem de Nankiude bir çl.tt 

çldlr. 
- Bu bir maaa.1 olsa gerek.. 
- Hayır, san! Ben onu Nanldnde 

göı.Umle gördüm. 
- Sen Na.nkinll mJsfnf 
- Şanghayda. ne işin varf 
- Kocam burad& çalıtırdı . Geçeıı 

yıl öldü" ben de hayatımı kaumrıak 
için çalqmağa mecbur kaldım. 

- Tekrar Na.nklne gitmek letemez 
misin! 

- Para blrlktirlp gldeceğhıı. Akra. 
bam, evim oradadır. 

- O .halde ben aent Dk tınıatta Nan 
kine gönderebll1r1m. Eter bu !lfrn öğ. 
:renlr!ıem •• 

- Bn ite neden merak 
aan T Kocanız llizlnle Dlefgul 
mlf 

Mis merl Jrabkahayla gilldll: 
- Ben henüz evli deflllm. Bu 811'

rı, evlendikten sonra kOCAIDCla tatbik 
etmek itin öğrenmek ı.tlyoram. 

- 'l'ohaf şey! bu Y8f& kadar ne _ 
den bekAr kaldıruz T 

- Seyahat merakı beni bekAr bL 
raktı. MaamafUa Y8fDD, görlbıdüfODI 
kadar fazla defll. H.enüz otuz befl 
geçmıedlm. Bizim memleketlmtzde 
~ kızlar otuzundan :soma evlenir
ler. 

- Çok ıeç. Bizde OD bfJf Y8fiDa 
gelen bir kız, yalnız koca düfönltr. 

81hlrba.z111 evine yakla§mca, bu en.. 
terean koaOfmayı keatııer. 

lllzme&ol kadın parmalUe kllçOk 
bir damı göııterdi: 

- lıtte TL Vongmı evi görlbıc10. 
Bir olnll delJkanJmm ~ iki 

tekerlekll ar--. lıılr9& - lll1llrlıa.. 
zm kap111r önünde durdu. 
Blmıetçl kadın önce atladı .• mis 

Merlnln elinden tutarak onun J.n.me. 
sine yardım etti. 
mzme~ ara.bacırya ııeslendl: 

- Bizi blr kenarda bekle. Biraz 
sonra döneceffz. 
Delikanlı arabumı dtlVarıııı dlblDe 

9ektL tçerlye glrdl1er. . • •• ı "t'l•"1h '"°' bir oda. 
Yllkaekte bir ktlçtlk pencıere.. 
K~ ihtiyar bir Çtnll otarmu,. 

ibadetle metgOJ •• 
. Blzmet.çı kadın ya.V8§4l& mis Meri • 

nln kulağnıa lıaıldadı; 

12 nci Pi, papa oluncaya ka
dar, Vatikan sefili sıfatiyle, Av 
rupanın birçok payitah.tlarma 
~ıımiştir. Ha~ta Nevyork, Bue

aos • Ayres grbi Amerika. şehir
lerıne de seyahat etmiştir. 

O, Birleşik de'\detler Amerilka
smda bulunduğu zaman, kendi· 
sinden evvelıki papanın, Ameri
ka kımıızı derililerine hitaben 
"bütün ırklara Allah.m. rah:nt!ti 
nasip olsun • ., şeklindeki dua.smı 

~- edince, etraflllf gazet{;ci
ler sarmış ve kendisine, hatıra 
hayale gelmiyen sualler sormuı:ı4 
Iar. Birisi de: -

_ Siz. hangi rmıharririm!zi 
tercih edersiniz? . 

Diye sorunca, o da: 
- Mark Tueyn'i. 
Demi~. 
- SebeJ>? 
- Çii.ııkü, onun eserlerinde, 

canlı Hıristiyanltk fikirleri var 
O, bir eserinde: "Öyle ıbir tar7..a3 
yaŞa.ınıya gayret edelim ki, öl
düğümüz zaman, cenaze merasi
ıni müteahhitliği yapanlar bile 
bi.zJe acım.alıdır,,, d€miştir. 

• ~ * 
12 nci Pı"'nin ismi Pacelli'dir. 

10 şubat 1939 da 11 nci Pi öL 
dükten sonra, 63 yaşında bulu
nan .kardinal Pacelli, ittifakla, 
12 nci Pi unvaniyle papalığa in· 
tiha.p olundu. 

12 nci Pi, 2 mart 1876 da, Ro
ma.da doğdu. Orta tahSilini, Vis
t.onti lisesinde bitirdi. Sonra, 
lAik bir aileden oılmasma rağ.. 
men, papaslığa intisap etti. 

12 nci Pi, derin bilg'ili, çok 
zeki bir adamdır. BübaM& hari
ci siyaset işlerinde mahir bir 
diplomattır. ın.ki İngiliz başve
kili Çemberlayn, onu pek takdir 
ederdi ve onu kasdederek: 

- Vatika.n, siyasetinde hiç 
aldanmaz; çünkü her şeyin iç 
yüzünü biliyor. 

Derdi. 
M. RASiM ÖZGEN 

BORSA 
8.6.942 MUAME.Li!:st 

Pazar günü FenerbahÇeye 2.1 
mağlflb olan Admiralılar dün cid· 
Qeıı yüksek ve teıkn)k bir oyun oy 
nı:yarak galibjyeıte ulaştrlar. 

Ha.kem Ahmet Ademin daveti 
ile saha.ya çı!kıan t,a.knnla.r şu şe. 
bide di'&ildiler: 

Aılmira: 
Deyle • Gerha.rt, Şllllng • Han. 

J'ayter, KlokJ, Kinlitzka • Ma.leki, 
Urban, Ganhel, Şaletzki, Ahit. 

Beşiktaş: 

Mehmet Ali. Yavuz, Feyd. 
Dtlseybı, Hasan, Çaçi • Halis, 
lhkkı, Sabri, Şeref, Eşref. 

Beşiktaşlılar oyuna rüzgar a. 
leyhlerindc olımaık üzere başladı. 
lar. İ\k a.n.larda siyah • beyazlı • 
1arm ~l ve kombine bir oyunu. 
nu ~yrediyordu:k. Bu güzel oyu. 
nun nc~i ikinci daıkika.da belli 
oldu. Şüıkri.IDU.n kornerden çektı. 

ği t.opu AJ:ma.n kal'eci tutama.dı, 
Sabri de boş kaleye kafa ile set" 

kara.k: takımme. ilk golü kBza.n • 
dırdı. Beşiktaşm güzel oyunu 
7 nci daki.lmya bda.r devam etti. 
7 nd dakikada soldan yaptıklan 
bir hücumQa. Şilkrü önünde Admi. 
ralı oyuncula.rm bWunmasma rağ. 
men köşeden Slkt biir şiltle ~ 
na ikmci gQlil k8.7l!U1dıt'dı. 

Bu iki golıden eıonra Be~Urtaşlı. 
lar gevşen:ıeğe lıeşladılar. Top • 

ralt sahaya yavaş yavaş alışmağa 
be.şlryan Amıaaıla;r da gittikçe a. 
çıldılar. Devren.in 15 nci da:kika • 
smdan it.i'ba.ren de de~ sonuna 
kadar oyunda tam bir hAkimiyet 
teıüs ettiler. Bu arada Almanılamı 

met Ali bütün bu tehlikeleri:: 
taraf etti ve ilk devre Beşik 
2-0 galebesi.le sona erdi. .,_ 

tkinci devı-eye Beşikta.tiıl'::.,• 
kmıla.rmda ufak bir tadilit y-rl 
rak çıkmışh.rdr. Bu dcvreııiO ~ 
dakikası Almanla.nn bulaSI ..._ 
da geçti, Yerden kısa pa&Iarla ~ 
açıklar vas:rtasü.e yapbkJar1. f 
ve ortalar, iki için tam bit~ 
sistemi tatbik etmeleri ust ıl 
iki gol ç.ıka.rm:ı.la.rmı:n b&ŞlıCS 
bebi.ni teşkil et.mi~?'. ...,. 

8 nci dakika.da çok güzel 01 ... 

yan Admira sağ açıla Malekf.:ııııl' 
pu ortaladı. Sol açık Arlt Y~ 
rek kafa ile ilk Alınan goIUnll '.J 
tr. Hemen bir dakika sonra ~ 
bir hilcmn.d:a Ad.mira 1;a]tl!IP"'_.. 
dünkü ga.liıbiyetinde en mlHd10"" 
lil oyıuyaıı merktt: mı.ıh6ciD1 ~ 
bel güzel bir şiltle takl'l!llJ1S il 
ci golü kazandırdı. Vaziyet , 
berabere olduktan sonra daJD ~ 
şilı:taşta bir canlsnma eseri " 
Çok dağınık b6r tempo içiııde , 
lışıyorılar. Bilb88!18 8811ltdıaf ~ 
sanın taknna tzymJyBn afrr ~ 
hücumların destekJi o1aralt ~ 
masma mani oluyordu. A~ 
çok güze] oymılarmm netıee;t, 
37 nci dakika.da yine mer4tel :.ıı 
hacimleri Yanhı:?lin şııılısf P~ 
ile elde ettiler ve ilçilneü ~ 
yaptılar. Bu il~ncii golden ~ 
Beşiktaş.m 5 d~'J![ çok _ ~ 
bUcumlarma Ş':1hlıt olduk. ~ 
dağnuk oyunlan bir türJtl ~' 
yapmalamıa mAni oluyordu. tf 
netek;m de maç Admirasılll -411 
g-:ı.lebeı:ıile sone. ~ Adnı1'r11=1 , 
dün cidden gib;el bir oyun <lfP' 
yarak galebeyi hak ett:iıler.~ 

1 latanbul Belediyesi ilanlan 

~bedeli 
14048.81 

10824.50 

149t'i2.60 

10l568,80 

r nıt teminatı Şartname ve aıı.l.re bedeli ,,,,1 
1053.66 70 Y&lova • Bursa yolumıll 

811.M 

792.66 

tamiratı ..A 
M Mezba.ha _ SiWıtara#a. JOP::"'".J 

Stımıet ve SiWıtarap ~ 
arası esaslı §OıSe tamiratı ,. 

7(5 Beykoz • Boztıane • ömerd T 

lu eeaaıı §08e tamiratı ....J 
l53 Göztepe • K&Ylfdatı ~ 

eaa.stı tamiratı 

1 Kleşl! bedellerlle llk teminat milktarl.an yok.arda yazııı yol flJllİ!. 
Ve tamlrat l§lert ayn ayn kapalı zarf u.sullle eksiltmeye konulmuştur• ~ 
kıı.vele; eksiltme, Nafia i§.1.eri umu.mı, hU81.ISI ve femıl şartııa.meleri ~ 
ke,.<tlf hıılhaelle buna mUte!erri diler evrak yukarda hlzalarmcla göatefl"" KornllOf cevap alarak, prensip IU. 

ba.riyle mU.da!aanamenln türkçeye 
çevrUmeainde bir mahzur olmadığmr, 
ancak müdafaa, kendi müdafaa.ın ol
dutuna göre, terc11mesl !§inin de kwn
dJai tarafından seçilecek, itimat ede. 
t'.efı bir terc1lmana tercDme ettlrmek 
istediğini blldJrdi. 

- Tuhaf ıtey! Ben bir Mogol gmcl 
tanıyorum. O bana l\lo.?ollstanda. ka. 
dmlıırın lwcaL.ırıııı nasd avuı:laru:ı.m 

lçiue aldığmı aıılıı.ttı. Fakat, bunu bir 
lllr halinde lfÖyledl.. iç ytbtinden hah 

- Onlar mit'Jtfori geMl#fn,l lılMO. , 

dince llındete ha,ı'!nrhr. 1-------------•ll 
- O halde bwı1ar 811.lıtekA.r adam -

bedeller üz.erinden vilAyet na.fla nıtıdUrlUğllnden alınacaktır. :tııaıeıerl ~ 
942 pazartesi günü saat lb te latanbul belediyest daimi enc:limen1 odaP'"". 
yapı1;iktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan; Dıaı. ~ 
hinden 3 gUn evvel vilAyet na!i.a mUdürlUğUiıe mUracaatıa ala.caklan ~ 
ebllyet, 942 yılma ait ticaret odası vesikaları, lmza1I şartname ve ~ 
kuunen ibrazı lA.zımgelen diğer ve.saik Ue 2490 No. lı kanun tarltati,. 
reaınde haZJ:rlıyacaklan t"eklif mektupilLrmı ilıale gt.IDU saat 14 e kada1' IJ' 

Pavlof da aynı talebi. tekrarladı 
ve bu taleplerinin kabulllDden soma, 
tercümanı seçmekte muhtar otacatmı 
•re bununla beraber rusca otarak mu. 
• ıataanameaiııi okumak için kendine 
mUaaade edllmealni talep ettl. 

U DA.KtKALIK MUZAKERlll>zırıı 
SONRA VERİLEN KAB.AB 

Bunun üzerine hA.kinıler teknır 
mUzaker-e devresine çe-kildi, 115 da
kika kadar kı8ıı bir famladuı son. 
re. ııu karar verildi: 

Hlkim heyetin Rusça bilmemesi 
rıcbel::iyle maznunlardan Pavlofun 
ınüdafae.namcsini R~a okumasın 
ıla bir fayda. hasıl olıamıyaca.ğma 
>nebni bu talebin reddim> ve her 
iki maznunun müdafaanamelerin.ln 
kendi mutemedlerine tercüme etti 
rilcrek vermek isted:!lıJeri, aksi 
takdirde müdafa.anamelerinl imza 
etmiyceeklerinl bildirmelerine ve 
bu haklannm ist"derl veçhile di. 
ledtklerl ~l:ıra. tercüme ettire
rek mahkemeye tevdi ettirmeleri. 
ne gelecek celsede bu müdafaa.. 
namclerinin okuna.ra.k ve Pavlofun 
t.a.le-bi veçhil.! müdafaasını ikmal 
ı?tmek üzere t flln daha mühlet 
verilmesine ve bu mühletin ka.t'i 
ohnasma ve duruşmanın önllınUz. 
deki ı;arşamba saat 9,30 a bıra
kılma!lma karar verildi. 

Ru karar Sovyet maznunlara 
terctime edilirken, reis tercümana 
hitap ederek: 

- Onlarg, söyle .. mUdafa.a.lannı 
nrzahet kai:lelerinden ayrrlmıya • 
rak f:ılıtı! bir hilcumds bolunmtyaı
rak hı.zırJasınlar. Aksi takdirde 
haJı:f;ırm<b t!!Mb:ıt yspam, dedl. 

Jl'arar mu.ııunlan tefhim kılma. 
rak cetsq• at.bar.et vtrildl .. 

eetmedl. -
Bluneıtçt kadın tekrar gWclt1: 

- Bunu aııeak ıılblrbaz bir kadın 
yapabilir, san! Mogol kadını olsun, 
çlnlJ kadın olsun, kocaamm karf181Jl. 
da el pençe cHvan durur ve yalnız gö _ 
züntlııı içine bakar. 

- Sus artık. Şimdi nerdey1e ~ 
raeağun. Bu llll'1'I mutlaka öğrenmek 
lstlyormn. 

- Bu gayet, kolay bir lttlr 8911 ! 
SUJ!rbo.zlara gl4enıen.lz., bu aım alze 
ufak bir balıtlt mukalılUncle çarçabuk 
öğretirler. · 

- Ne dedin .. Ç&l'Çalıuk öğretirler 
mn 

- öyle ya .. onların vazlfesf para.. 
muk.ablllnde bu leleri yapmaktır. 

- Bu sırn, demek ki, para ile ben 
de ö~eblllrlro, öyle mi f 

- Şllpheelz, ean! elz paradan ha • 
ber verlll •• 

Mis merl lleVbıdt: 
- Sen böyle bir Sihirbaz tanıyor_ 

moaunT 
- Evet. Hem 4e bir taae defD .. 

birkaç tane-
- Nenle bunlar .. !' 
- Şanghay&ı. •. 
- btedlflm zaman göreudlp mi. 

ylmf 
-Şllpheslz. Ne zaman emredene. 

nlz._ 
- Sen, bunlardan birine 

tllreblllr misin 't 
- Ne mklt l!!terseniz.. 
- BqüstUne .. 

* * * 

beni gö. 

Mts MERİ, BİR slHlRBAZIN 
EVİNDE 

Yolda giderken,, mla .Meri, hizmet. 
çiye aordu: 

- Yolumuz ozun mu~ 
- Ha.ytr san! Çlnlller mahallesin. 

de .• on clalkka sonra oradayız. 
- Çok bekllyooek miyiz T 

lar •• 

- llmlne ~-- Bu müt 
t.erl çekmek lÇln ıdlılrlıa&larm ıuttoto 
bir yoldur. 

- PelıA. Şimdi ne )'8paCaflz T 
Hizmetçi kadm aelAm Yenil • 
Slhlrlıazın yanma &okulda: 
- Sizi vakitsiz rahatmz eU,1k.. fa. 

kat, ziya.retlnhe gelen yabancıdır •. 
bir lnglllz kadmı. 

Ti. Vong gözlerini açtı.. 
Eliyle yer göst.enU: 
- Buyurunuz .• 
Yıı.vaeça. yere oturdular. 
Yerde t.emtz, beyaz blr buır.. ve 

iki klltUk tnlnder •• bir taa su .• ve kap 
içinde bir çok renkU taflar var. 

tıt.e, slhlrlıazm odasında göze g& _ 
rUnen eıtyalar .• 

M111 Meri ~k hfııyecanlıycb. 
Acaba Çinli athlrbaz neler ııöyll • 

yecektlf 
Blzmetçı kadm, mis Merlnln Şang. 

hayda kısa zama.ndanberi misafir bu.. 
londuğonu söylf'd.lkten sonra: 

- Ooun da derdine hlr çare bola. 
Mğmı nm•ıyonım, TL Vong !dedL 

(Devamı var~ 

Satıbk ev 
1Jaktıdarda Dofıuıcılar parkı alt 
kap1111 kaqısmda 4 oda iki 90.fa 
terko., elektrik, bahçe kuyu 
Mllracaat: Vakit matbaul Or. 
hıın. Rııat J0-13 P kadar. 

rennı sıailetçı 
NUBİ EŞSİZ 

Kilçlik cerra.bf: A.şr enjeksiyon
lar, pansnnan ve haca.mat yape.r. 

Adres: Aksaray PoHs mer~ı 
karşısında No. ı.2 Tel: 20987 den 
isteyiniz. 

Londra, 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenevre 100 Frank 30.365 
Madrlt ıoo Pezeta 12.9375 
Stokhol.m 100 İsveç kr. 31,16 

ESHAM VE TAHViLAT 
Evvelld,Bugtln 

İkram.iyeli %5, 938 21 - -.-
!k:r. Ergani %5, 988 25.- 22.30 

%7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.85-.
% T 112.933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% T 1/2,933 T.borcu tr.8 23.80-.-
Sıvaa • Erzurum 1 19.90 -.
Sivas_ Erzurum 2.7 19.90 19.80 

% 5, 988 Haz.tah, 27.60 --
%7, 1941 D.Y. 1 20. 
%7, 1941 D. yolu 2 19.50 -.-
Anadolu D.Y. aTh 8 52 52.75 
Anadolu D. yolu %60 80.2G -.-
Anadolu D. yolu 12 52 -.-
Anadolu D. Y. :Müm. 51. 51.50 

Merkez bankası 170 169.75 
İ§ bankası nama 15 - -.-
ı, bankası hamlliııe 15.- -.-
İ§ bankası Mfleııai.s 160 - - _ 
hm!r Esnaf • Ahali B. 6:10 • 

lmar Bankası b1sae 22.- -.-
Aslan çimento 13.05-.-
Astan çimento müessis li.30 
Şark değirmenleri 6.80.-.-
İttihat değirmen. 28.50-.-
T. kOmUr maden. 18.--.-
% 6 T. bonoları 94,- __ 

TUrk U. Tiyatro 69.50. -.-
tst. Umum S!gorta 29.- -.-
Şlrketlhayrtye 25.--.-
Şirketihayrtye temettü so.- -.-
Rıhtım tahvill H.30 -.-
tst. Su tahVIU 8.20 -.-
tst. Su hisse. 15.- -.-
TUrk borcu Tr. 1 -.- 24.85 

inıl eııcUm.ena vermek l!zımdır. (5726), 

•evlet Demiry.Uut" Umanl•.rı lt.h:t,mı, 3 
Umum idareşj ilinları 

Muhammen bedeli (7700) lira olan muhtelif ebatta 7000 Kg. ~ 
levha ·(8.6.1942) pazartesi günil saat (115.30) on beş buçukta Ha~ 
da Gar binası da2ıi11ndek1 ko:mi8yon tarafmdan kapalı zarı uınıın. ,.tt' 
alır.acaktır 

Bu işe• girmek iatlyenlertn (1577) lira (l50) kuııl§Iuk muvakkat ~ 
ııat; kanunun tayin ettiği ve.stkalarla tekllflerlni muhtevi zarf1anDI .f" 
gün saat (H.30) on dört otuza kadar komisyon relBllğine venneıerl Jf. 
zıındır. 

Bu işe att ıartnameler komisyondan p&rUJZ olarak dağı:tıl.ma", 
(5758) 

Satıhk bina enkazı 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Escu No. Mevkii 
202 Galatada Bereketzade mahal. 

lesinde. K~edibi sokağında 1,3 

Kıymeti 

3( 1 taJ No. lı marangoz dük. 
kanını müttemil bina 456.- li,. 

. Yukarda. tafsilatı yazılı gayrimenkul açık a~ 
us~lıl~ ~~ peıın para ile satılacak\ır. ihale 8.6.942 paZ-1"' 
teaı gunu saat ondadır. ~ 

. ~üzayedeye ittirak edeceklerin mukadder kıyJDe -
tın yu~~e onu nisbetinde teminat yabrmalan lazımdır· 

Borsa harici altın fiyatı . Muzayede sırasında verilen bedel mukadder kıyıoe" 
tı geç~iği takdirde aradaki fark üzerine ihale olunan kiıO

Dönkft BugttnkU seden derhal tahsil edilecektir. 
Reşadiye 38.20 3a.15 F I 
KUI az a izahat almak iıtiyenlen"n bildı"rı·len gu""n ve ı•· çe altm gramr ~.56 4.55 &e k d ) ._ _____ _..._.ıl!tm __ ~_ • a ar bankaıaız emlik aerviıine müracaa\:lan. (5948 . . . 


