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A il 

ürk· - ingiliz 
ittifakının yıldörıümü 
Tür. ·ngiliz 

aos ıuou 
Tltrkj e ı1e in •iltere arasmdn 

u harbin basJangıcında nktedi 
ten ittifak bu ün İl•i mrm•eJ..etin 
kar rl 1 h • i • n fdn le ıir,;ilncü 
rıldonu ı ıdra1 ~d lor. l11g'ilj:1 .. 
l'Urk ithfa ı dıın a ulhutıun mu 
"'afaza rn:ı ~nlı~nk, aks= halde 
m mklin < ldu kıul.ar i .ırbin ,;e 
ni lemt' in' nJem~I\ gıı..,·csilc nkte. 
•Hlmit; bir rı madn. 

•~ondra radyosu bu sabah 
·Türkiyeyi hararetle selamiach 

Lont!ra, AS (A.A.) - . 8uguo J'ür1' • .ln,Hl. uı.ı lll ~llı-rı t11rihlnıl 
buyöır b!r "l:. \ ın 3 ıldön n•üdur. rn llkt~rln 19SB • ;hı ıd 'r ırk - lnglHz 
lttlfa1' 11ıııa.h .. "1r 1 lnıZR•aumııttı. Muahedenin imx.a ındanbtrı bir çok 04'>. 
ler \11kı••1•ılcı.1 Ai.ıtınd,.,, ı ranaıt ~ıkıldı. 8uı;llJı ki ,~ i• tt te a ttnr "' 
\elkj \l'ZhP;ı benzemiyor. Fakat ln.;tltrre lll' T\ırki u "ındıt do•tlok, 
aH;ı ,,,. ltl•ıı.ıt ıı"~ı,mt'mi:Hir. iki m•:nleket ıını, "" .,.. , t b n~rleri 

\e mü1Pkatıll anl'lltlına me\cuıtur. lnj'illere &&dık H~ do t m l el ki ~
ldyeYI r:'lntl:ın ııellınlftr. 

Le Creusot baskını
nın taf silltı 

o 
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'T;tıac .......... ... 
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Türl \ Q n il udun haricirıdrki 
badı !erin mah ulU olan bu hnr . 
bin e-eni r~~inl.' mani olmak j· 
c:ln et'miwen ı::elen ner f'Rrey.c 
t>aıı; \'1Jrd111!tınıuz11 dllnya erkllrı o 
mum· e<ıi ivi bj'ljr Ne c;are ki l'ilr· 
ki:rı-nin hu ot!nri1al;i blitiln gayret. 
l.!ı!rj 00!\3 mkmış ortn '\vnıp Cin 
ha 1ryan harp yangını bütün A,~ 
l"Upa krtrı ınt İ<ıtila ettikten ba,,ka 
"'~er dlirt krl;ıt ita vayılmrl'ttr. 
Cihını,.imuJ yangın ortasmda 
1'tirkiye toprnldan bltnraf bir ııda 
halin· a• tll'. Bu itilun·l11 Türk 
tn~iJiz itt'fakrnm t tbfk sah"Alr 
"a 1"1"ihı'rii hedefi Türkiye hu · 
ıilqtlannm tıa.rp ate ine kartı ko· 
nnımaıı;y ve 'J'Url\ mini istiklalinin 
ntltdafaa.."ı gay~ine mUnhesrr 
k11 "'"'ln'. 

94 uçak 7 dakikada 752 
· ton bomba attı ASKERLiK t:3AHISLERİ 

Dem k isfi~nn ki Türkiye 
ken\11 huı:lµtlarm11 he hangi bir ta 
r f n b'r t ı. lm 1 ihtimn 
ın.e -.'l'pl •lııhJ:r tnt1daı- '8dlııllrJe. 
rl1e nlnd varhimu "f! htfldllinl 
knnunu~ olmuyor, aynı zamanda 
Tfu1c..fngı1i"ı ittifakiyle aldığı ta.. 
ahhü leti de yttf~ ~timıi"' ota -
VOT Türkivenin bu vazifeyi ~ 
maİrbt ne 

0

lmdar samimi olduğunu 
~ senelik harbin teeriibf?leri pek 
lyj belirtmish'T. Bonon i~n Törlr 
lngııtz ittifakı beYnt>lmflel siyaset 
ii1eminde 'T.ftma.n !!t'f'e · !?Of;~ daha 

0 

riyade kryrnetl'enmis Tilrk • fnglli7. 
.,O!lfltığo iln im ni<ıbette l<tTvvP.t. 
lemn"c;h"r. '8u g~n Uç senelik 
tec'l'tibe Türk • tnvi1;7 flO"ot)u~mun 
ı.tikh&B idn de teminat olarak 
ı:ı'Ö!rten1ebilir. 

llı\BF.R 

Pastil arbl 

iki Japon 
muhritii batırlldı 

Guadalkanaldaki Japontar 
takv1ye ediliyor 

ı-ondra, l9 (ıA.A.) - Gaadal-
08G81 ada6Jnda, Japonlar. kvvvet • 
!erine~ '9'e miibimlnat gön_ 
~. Adanm bava ala
nına 1talşJ bir bGıcmıa huııiaD • 
dddam mubtanııüı. ) 

D:ICt otNEDıı; 
A•Osnt.U.YALILAR 

nnuhoR 
ı.oaııra, 19 <A.A.> - Gencml 

lı(ak Artın' uummf ~n:n 
t~: 

Yemi Ginede. Oloen Stalne,Y do
la)llamıda ~ olan A nrtı 
tratya kırnetlcri Temp }ton ge.;i_ 
dinden lima.le doğru tter~kte • 
'1ıt1er. 

Birçok .Japon taarruzlan kını • 
llll§ ve ~ağır ks.}'lpla.ra uğ
ra trlmıştır. 

1Kt JAPON MUHRtBt 
BATIRJLDI 

Londra, 19 (A.A.) - ~rikan 
Jomba uçakları Kiska adası ya 
-ı.ınlarmda 2 Japon mııhnöinc ta· 
ırru:z etmŞler ve muhtemel olarak 
bunıan batumJŞlardır 

Mareşal smatı 
laıerllıaya gidecek 
~ 11 (A.A.) - Mareşal Smut 

81111 l'aknıda A:ınerı'kaya gideceği res. 
~~ 

...__.,_.._~.----------------------------------------------------~--

ad ia6ade dara 
Leningrad hücumla zaptedilebilir n;i? Eski 
~us merkezinin tamamiie muhasarası 

en kışta 
ve bu sonbaharda vaziyet 

ATI"Upaya MJWıt .aıtalar ,.._ ıngtlk lıo...-rdlw ta~ 

Londra, 19 (A.A.) - P&ıitdD 880 
kilometre cenup d<JIWIUDOa baıtunan 

Le Creueot'daki. :fabrika.!ıara klU'fJ 
!ngills L&nce.ter &gır bomtıardmnan 
uçaklarmm yaptıklan bava akmı mu 
vatia.kiyeUe hticelenmif tlr, 

Cume.rteai g11nt.I ya.pıl&n bu akma 
tam 94 bomba uçatJ lft1rak etmi§tır. 
Şimdiye kadar İngiliz uçak1arınm 

yaptı.klan gtlndllz &kmlarmm en fid. 
detllat bu akm olmuıt.ur. 

l..aocuter Uplndekı agır bomba u 
gakları hedeflerine tam ••t e yı do. 
kuz geoe varmıılardır. Sol! uçak be 
de.ti aaat 6 yı 16 geçe twketmiftlr. 
hı.guız uçakıan Fran.sa tlzerinden ge. 
99rken ağaçlara llUrtlnUrceajne uç _ 
m~r. Hedeflerine vardıKları 91. 

Şeku tevziatı 
Çarşamba 

günü 
yapılacak 

Bugün Eskiıehirden 200 \on 
;teker gönderilivor 

rada bu uçaklar bombalarını atmak Teknik ıebeplerden doınvı kar 
ıçlıı yUkaeJm1flerdlr. o nkit çıktıkla ne ile şeker tevziatma çarşamba 
rı irtifa 1000 HA 2000 metre idi Bom. günü 'ooJ'lanacaktır. Şehre şimı1i 
balar be~r aanlyellk blr faaııa ne hk tahsis cdilen 500 ton ~kcrdEn 
bedetıere gönderjlmiftlr. iıç yüzü bt:ınbııln getirilm.ş bu • 

Döntıfte lngilliı Lanu.•ter ugalt. hınmaktadlt', Müteba.IÔ ~kerter de 
len raetla<\ıklan 3 Alm&ıı bomba u bugün &ıkiŞehirden tahrik edilen 
çağmd&n birini tahrip etm!Jlerdir bir katarla yann şehr.mize geti-

&e:rrot. 19 (A.A.) - LP Creeot'y• ıfün~ bulunacaktır. Vilayet, bu 
taarrm eden lngtll.z L&neut•r u~k. hW!W!ta yarın bir tebliğ ne§rcdc -
leanm .. ratı 480 kUometre olup bu ceıktir. Şeker şirketi umum ~Udü 
~klarm UÇUf sa.bası ~ ld!.omet.' rü yarm An karaya gideccktır. Bu 
redir. tevzi.atta her vatandaıa yarmr • 

<Devamı S hcftde) !.'8.1' kilo ~er veı-ilecektit'. 

Alman ft'Sml tebliğlerini dikkat 
le okuyanlar bu tebliğlerde "•k ık 
"J.eningra(l cephesinde, Ne' a ııeh 
rini a~ iıtiyen Rtlti taarrudarı 
piiskürtütmu,ıür" cümle inin g~ 
ti!ini gönnüı;lerıllr. IAıningrnd 
b:r şenedenherj Alman ordusu ti\ 
rafından Çenilmitıtir. Pakat bu 
te' irmcyi eski hRrpl~rin muhasıt• 
ralarile bir tntmak doğru cJeğilılir. 
:So\yet Rn~şa • Alman harbinin 
en Ma!ô.lı snhnelc-rinden hiri'-İ olan 
bu muhııstlravı Haber oknyu<'nla · 
rına tamami~ it' i1ah etnıek mak"'n 
ılile hosuı-i sn!'ette y&1ıtığım17. bir 

RUZVELT 
Zaferin güne§ ııığı kadar 

önüne g.eçilmez bir hakikat 
olduğunu söyledi 

Polonya dirilecek 
Lbndra, 19 (A,A,) - Londradaki 

Polonya mahfıllerinde "öylendiğ'lne 

göre Cümurreisi Ruzvelt, cumarteıj 

1;Wıti Dufaloda t~lanan Amerikalı 

Lehlıler mllll konseyine hitaben gön. 
derdiğı bır meaajda, masum inaanı.a._ 
rm katlinden mesul şe.flerin cezalandı 
rııacaklarmı ve Polonyanm dlrılece 
ğjnl alenen nadetmi§tlr, 

Oümhurreisi, zaferin gilnq 11•'1 
kadar öntıne geçilmez bir hakikat ol. 
duğıınu aöylemi§tlr. 

Lodos ~ATiNA BELEDiYE MEMURLA~ 
fırtınası R 1 NA YAR O 1 M E O i LECE K 
Sebze ve üzüm 

yüklü bir 
motör battı 

Marettebattaa biri 
bolalda dllerıerı 

kartanldı 
.O.'azaaı 1 9clkie) 

Anllara ve ııtanltal belediye memurları 
paratopbJarakgıdamaddeıtgiaderecek 

18.k mi.işklilatı geçen krşa na • ğın ve teberruatm ycıkünu nisbe _ I 
zaraıı kat ka.t artın~ ve çok feci tınde ııehrimizden mtlbayaat ya • 
bir ~kil almış olan Atına beledi • pılaca.ktır. Göndcıileoek grda m&d 
yesioin memurlanna Ankara be _ dcelri kuru Hzüm, kunı incir, 18 • 
~)"e8i tara!rndan hediye olarak kerda ve tuzlu. balrktrr, İmkln o· 
~ iyecek maddeleri göndetilmCEi lursa buna yumurta da ili ve edi 
euretile yardımda bulunulması tıeıo lccektir. 
karrür eobn~tir. Anlcara belcdıyesi Diğer taraftan İstanbul beledi · 
memuriannın iki tRraJ belediye 
reisler.nin sulh za.mnnında müte
kabil ziyaretlerile kU'l'tl1muş olan 
dn&tluğunun devemlı bir ni,aneısi 
olan.k J(ieterdiği bu kadirlin..ır 

yrsi memurlan dR Atına belediye· 
si memurlanna yardan ederek gı • 
de. maddesi göndermeie hazırlan 
ma.kiıadırlar. 

haritayı, bu a.tırları okurken ı:,oz 

de-n ""eçireoek olorl,,raa h11 molla • 
aranm mnhi ·etini uunamiyle an 

lam olacakbrtlll'. 
1941 haziranında ~İmBl Ruı.. ıle 

1ıizindcn Karad.,..uiz ı.n ılarma im. 
llnr de,·am eden 2 iOO ki1oınctrelil. 
1 i'r <'ephe üzeri ııclp l:uırnıza ba Ja 
yan Alman ordu n ha .lıca hücu 
ınnnu 8 ;,.tiken• ... " ıeksif etnıi. ti. 

" - Rn hır lal::lrııırlr.n isgnı r. 
ılıJmi~ olR.n Be!!arn•ı~s fü~erirı.e Rıı 
menlerlı>. mii'ltf'r.-k,.n ~\kedilen 
l8Rrl'07, 

b - Ksrpatlar dzerinden l'k 

rn)HR iizcrine \fncarlarlA ~~r 
~önetilen ta:ırruz. 

fi - Bir müddet e "\fl So\JfCt 
ltus~·aya ilhat< edilıııi" olan 1-etınlt 
~ ıt, J4't,-nnyıı, Es ton~ ıı tıZBl'İnden 

Baltık deııizi kıJ ilarına 'e f.eMn
gıadn. doğru ilcrli erı tırnrnu .. 

\lm.'l.n~n ~e beralıer Sm~t 
Rm.,m·ıı harıl iliin ellen F n km _ 
' fl~ri• i"C T.adogıı ni;•·, le Pinh\». 
tli\'ll korfni aru.-.,ında bulunan Ye 
çdk IH•n lılr zaman e\\cl Fin ~ 
~·et Rıı .. y~ harbi ne•~'<'""inıl~ ~"' • 
yetlt-re tt"r).P<liim'c:: bulunan tel' _ 

( De\'allll 8 tinriit1•>) 

Stalingrad'da 
'az· n~t y t vahim 
Londra bu rT1unarebenin art k 

kat'i safr asına g rdıginı biıdıriyor 
----------0--------

Almanlar Kafkaslarda T uapse şehrinin 
önüne kadar gekliter 

I..oudra, 19 <A.A.) - Stalin • 
gradda, ıkinci Alınan tnarruzu 
~lryalı 5 gün oluyor. Rus ku~ -
vetleri elan a:r.im c dovı:şmckte • 
ôirler Fabrika nulh;ıllelctindc ~id 
detli ~T~malar cerevan etmek 
ted'ı.r. 

Motııkovll radvosı.ınun net,..retliği 
raporlar, ,-n~oetin h'\Ui. narik ol • 

Stalingrad mvharcbesı 9'flk kır 
ti sanıasına .,.innıc: bu'un~·or. 

SO\'Y>;T TfüM,IGt 

Lo-...lra, 19 (A.A.) MoeUıoft• 
da neşredilen Sovyet g~c yaJ"l!U 
tebliği: 

l 8 birindteşrin giı.ııunde. kuv 
v~jmiz düşmanlA ~a'jqıgra.d l 

(De\ MllJ 8 ürıcl:iff-e) chığunu g&.,ttt.m N<t<"dir 
~ ~. ;.....;. ___ •......:;• __________ ~ 

At yarışları 
illet stpartsı yap 
olıayacalanmıu 
At yan~lan bielt .. ;pari:tleri 

cuma ,.e cwnartrsi gönleri kah•I 
olun.ur. Ka7.allan biletlerin ikrıı_ 
miyel~ri de carşamba H ı~m· 
be gttnleri ödenir. Ro glinler ha 
rjcindc mlil'M'aat edllmtmesini 

Norveçteki bütü'l 
AmerikatHar 
tevkif edildi 

Kfı1Nt. 11 (A.A.) - 't Mır>ıcMar 

lın"n bir babe?"e g41' Moı o ;W 

oUtUn Am~ t..wt ı 17 l/" 
ılr. Ba hA.ber ....,_ '8fliıt ·r ım ı 

t.ie, 
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~~H-A-:--F-TA--s~o-:OHBETı l~D~1 Tivatrodan vergi HAJ)~LE~ 
TamburaCI \ısınan Pehlivan &JBM.~lJ abnman:ıalıdır ~A-=--UJ 

Bocasrz yctlıen bir eaııa.tl,Ar - Bfr yıl suren dersten sonra - "bu 1§1 
kendimiz UerletUk., - !ııffllt havalan 6ğ'renmek Uğnınd - P:rzurum yo. 
• da - Rum~ll boyıarmd:ı - Kahvede otunırken - Arabacının ııöylcc11. 
g.. t;tırkU - Bır ktlsklO r,1bl - Bekçinin sest - Bir turkü 8ğrenmek fçtn 
l!ldirneye yny:ın giden sanntkAr - Haydi mezada - Nüktedanlığı, teker. 
ıemclerl - Y;ırt nc·ııı - b.mlre alt tUrl<Olcr - Abmtl Raılmla blr tıkraaı 

Yüksek tahsıl Yazan riBBET ADiL Dolltor, esaat 
n1üesseselari11de olmamabdlr 1 

' SANATIN ,.e bu aratla tiyatro vergiye yirmi, yirmi ~ hin lira B 1R fabrikanın, yllz lira ka· 
Bir kısmı ay bQ§mclan evvel stuıntmm halk üzerindeki kadar bir znm ill\ve etJQek icnp e· dar maat alan muhnsıöi an 

tetlriıata baılıyor lın.>,rlı tesirini bilmiy~n kıılu\adı. clecektir, l'ani, ynV&rlak hesap lattJ: 

lr •!l!l••• Çapaaotıa -o- Hatta .. 1Uısırda1'i ısa{,"11' saltan" bi. 110.000 lil'alık hasılata 55.000 li. _ On dört y11Ş1ndaki kmm sık 

Mlb •• -d I -· f ebl le. Bu eski tabirin nel'e<len geldi· ınlık vergi ,·en1ccektlr. sık bademciklerinden hastalanır. 
HA ğinl bi1miyomm, fakat burada onu Ti')'Dtrndnn vergı meselesinin Aldırmrva knnı.r verdik: anneı1i 

llr1Dd8 8ÇD' bir tabirden ziyade başka bir ınL lınlli, zannedildiğinden fnı.la mli· bu işin ·meşhur ve usta blr dokto-

Yazan: M 

O •:tt.i\N .P.eb!h:.nın mu TKi'1e karıtrmıdıan ca)m&dmt. Ediruefe 
. ustm;ı, hocıw ,.oktur. o silmek itin lıuırhltlıu• baıladun. 

endi kendinin hoeaM \e ıı • l'aram ~<f.cto. Pnraaıı, P'lltı• ne. 
llr. 67 ,,lhk rınrU lçlnllr. J\U adın· re)e gl<übillrdim ve 11.nıi va91ta 
ıs biıinc'lcn den alını Ur. li, ile em ti mtıtlı da ul4,alh1ittlim?. 
\'bai;l!\mıı) ı;atatı b'r ıız "niri itli. Kmdl kendime: "Me im yaı. ·e 
l'clılitıın bu ıadıtm~ın an,.Rk ~ çeklnl)'orınuı OımumT.. Yaya ela. 
..ene kad:ır der; almr • liendi .i gjdebi.lf1"inf'' dedim. J.;ski bir pan 
'.nmilan ha c~rken: "Uttnm ı:" • tolonum varaı onu, ırtıma"ld ee
buk ök1U, ba i~i kendi!l'l% ıle1let • keti m~ "•rdint. K~"ti1ai 
tfl, !'' derdi. nırclmn omuMUPa., Edir:nenin ro • 

aplldl nada al:ıcnğon. o da ~u. ı ır iç. him ve miistnceldir. Eski l'unnn ra ya.ptınlınasmı iatedi, bir isim 
tlmal işler nezareti tİ)'&tro ''esine· JrUlttlrlniln ve sıınatmın tiyatroya üzerinde durdu; ben de ,etllrdüm. 
manın ka\Jmunası it-ln 20.000 Mı_ ııeler borçla olduğu mnUimclur. Do Muayeneden sonra a.mcllya.ıa ka· 

On Uç y:ı ında bn lt.) an ııa:r. ~nl. lunu tuttum. 
rnnk merıtkr, ),llttr geçtiJEı;e, •laJıa ''Yolda konakla(lıinn kuabalar. 
iddetli bir ibtilii. hııHıai slch. Ar - da, k&ylett'le gUI~ tutuıtum, • 

uk azını elinden bırrumu)or, i.'! t· PeJ' pelıli"ın Cla. 1.-dirn hal,, Ba 
tlğt bir köy tilrlcU \hıU, du1d~u yliaden haylice de para alclon. 
bir ha.Ik hHa.'Y ö;;-renmeok itin ~c. liab\ede falan otunırlıe.11, mlIU 
ce gündüz titiz lıir dll.?tntıe ~laı_ı_ türMU~r hafilunda ... ıCun&t tepla. 
rordu. na merak, 0nu o) k bir şe - ~·or, Jıosuma gidenleı-1 &ır.niyor • 
kilde ,amu .. tı ki, daydıığu bir tlir. <lam. Böylece n galiba bir ayda 
kUyli gc~mek, öğ'rcnmek ki-n, J.; • t.:dirneyc 'ardım. Arabuının kö· 
tanbuJdan kalkıyor, mcselii Jt':Jir _ Dule gittim. Kendi5ani buldum. 
neye, Banınya, l!r.mmma kadar t!!lkUdnrda i ittiğim tllrlıtf)'U söy • 
gif'liyordu. lettim, İkinci okay,aı11nc1a öğren • 

Bunları kendl l bana 'ıyıe nn· diın, onu sastarara.k, okudum. H• 
Jntmı,tı: rif~i ollunun hayretten apı açık 

"-Milli bao,;a.lu'. köy tüıiui . knlılı." 

Umum1yctle :kinclteşrinin ikin· 
cı gQnOnde ıc11risata h!ııılıyacnk o . 
Jan )'Qbek mekteplerden blll!ları• 
nın va2lyetlC'ri ve 4~ proğramla• 
n bakımll'cbn derhal t.edr'..sata 
b.--uıJ~:Ue..-ı takarriir etmiştir, 

lllc olarak yU.ksek mUhendis 
mf'ktroi bu s:ıbahtıın itibaren ted· 
riıata bo.IJBJJUitir. Bu mUnnsııbet 
le bu eaba.lı yük.sek MUhcndis mek 
tebinde re'.tt~kiln riyaseti altında 
~nı.tirn ya.pılmıftlr. 

Güzel Ss.nat'a.r Akadcmi.sinm 
mjmarl ıtıbeeine bu sene l~e me_ 
zunlan am.'Jindan talip olan 170 
genç arasındnn 39 gen<: imtihan• 
la kabul edilmirtir. 

YObek iktı.Mt ve ticaret mekte 
bi ile )'Ukıek omınn mektebi an • 
catı: lltincı tc rtn ba ındn., Unlversi 
te fakUltelerlle bemb r tedrisata 
b ılıyacR.kurdrr. 

Ereğli limanında 
3 gemi çıkarıldı 

lerini ISirenme'k, toplam:.k merakı Bu tirlıünUn giftethti pohlh·•· 
kalbftr.; sanru,tr, Hem de ns'11, bir ım sormu"tum. Sftyleıliti'ni hatır • 
aJC\· gibi.., Bunan iı:iıı UnmeJini'n, wyonım, Hem de tn.nt-ur&111lltı çalıp 
Anııdolanun bin;ok köl Jcrini, e • oku' ar~. Fakat maale!lcf notla • 
ltir cr·nı, ka!I bal nnı tlola,tnn. rrm;n arn!lm<'la tamamı )'llnh de • Diler gemi le§leri de 
8cr.;n nnl.ryacn~n milli tih".rlı '""- ğil, nncnl< şu iki b~yit yazılı: dinamitle parçalanıyor 
cıhğı ynphın, Ner~de t,1ize1 lıir Ne gezersin bu dnğlarcb, Mlln.:ııkalll.t VekfUeti tar.ıfından 
halk Jıanısı ~ittr.me heme,:1 itğren Bu dağlnr b zim glttelleri~dct;: Ereğli ımı~nmın t"'.D'lizlenmes

1 
Jçin 

di'm. Hosum:ı giden bir avnnıo, ,,. * • toı • burada mıthteltf zamanlarda bat-
hir türkUnUn pe•inden lto tum. ' . mr.ş olan teknelerin parçalanıp 
Yaruk bir milli hına beni, mecnun T ANBURACJ O man Pebhva. U:r::ı.cma memur edilmiı! bulunnn 
gı~, D\'alJı bir fı,.k gib! nrkac;m· nın böyle birçok hikayeleri I Devlet Limanları İşletmesi Umum 
dnn kos~u. O .tü~ldin\ln doğd~· olduğu gihi nükteleri, fıkraları, MUdürlüğü İ..'ie geç başlamı~ ol· 
ğn yere ~:\d!'r ~ıttım. ~nnılan iı. tekerlemeleri de ,·nrılır, Onun sa.. 1 m.akla ber:?.ber kı:ı geıntcden evvel 
~, bılltcıs 7.e\"l. \c haz duy ı:ı kndar, hikiyelerl de m~hurda. bu limana gı-miler i~n bfiyUk teh_ 

clu::ı." .. . 1 Sauı. fMıla vcrclğii nman, dost!1'.. 1ı1ce te:tkil eden ve §imdiye karlar 
~u ~~kılan oyle nota 1le fa - n, onu muhakkak lıonu~tonn&!' _as· bir~k kazalaı-..ı. sebebiyet veren 

lıın oğ~n.ıp g~medi'm. M~~ fal~n terlenll, Ve o, co kon bir nqe ıçm- ü; tt-kneyi parçıdryarak ÇTkartmrş
da etmedım. ~ıı~Rktnn settı"_'• K~ de gUzel fıkralar, hlklyeler anl8. ur. Bu tekneler Ba:bııburnu a1;ığın 
lai;'llll plak gılııdlr, !UrlcUyü he ur, tekerlemeler ııavonrrh. :Vd - da bulunan teknelerdir. BunJar 
ıeneeeik upteder. Bı~ bnhçedo, hıuıl ~k ~n, ne,.eli bir nd1UD<'h o! yalru:: çamur iç.in'lc gömülil tava. 

b:.\1Jrd8? ~d~da! k~rsikı ~·in ~da • \ 11\tanrn. •ğnulılr acJlar, menı- l:ırı .kalchğığmdcın bunlllr Uzerine 
1ı-nıda hırı bır tüdU söylese •. bır ha. Jeketin yapdıiJ kara glnler, O • konubm.ış olan tehlike fenerleri 
va tul a derhal knpanm, bır !!Dnl. man Pehli\ımm ruhun<la derin de kaldırılmıştır. Bundan sonra 
yo sonra, hem çalar, hem okurum: yaralu nçm"1J. titarekealn acı Baba.bumu civan demir Yeri ola• 
Fakat bunun bir !!artı Vftr: Türkü n aıunuz gthılerinc1e, btıhqıtuğu. bilecektir 
hoşl1ma gi'd<'lr,, ~imi okşal'!la.!'. muz ~r, bu aeılara ayg.• ha· Devlet· Umanları İşletmesi E. 
Osm:ın Pebli\'anrn bftrıznsı rld· \'nlıır !jahp okurdu. rcğlı fünnnmdatt diğer batık ge-

den kuwetliydi. Bir nrkıyı he. İ2'lnlliıı clii!lma11 ayaklan altın - miJerin dinamitle atNr.nsma ve 
men öi;-rendiğl gibi, Tuna ~yun • ds tiinendiği uğanu:ı gttnlerdey- ı~rçal:ırm çıkarrlmaenıa devam et 
dan f"iz:ın:ı, F.r.rorunıclan Edırne - di. Bir R'k'am Kııdıküyttıaıle istn - mektedir. 
ye •mılnr, mascrin methal sanat - dım Jımct Ba!timin evinde toplan ----o.---
ldirlnrmın yanıttığt binlerce ve mııı;tık Osman Pehlh'.an o ak11am, 
hinfrrce tlirkU "e beste hif17.ıı m· hrp ı;mire nit lta\·atıır caJl)t oku. 
da ~:rctmicı, taht Jmnnu tu. da, 

O, b:r tUrlru öğrenmek İÇln J~flfr. Rahmetli Ahmet Ra!lim o ... el'e 
tıcyc J,ı\1Jnr nac;ıl ı;ittiğini anlatır_ Osman Pehlivanın okudo~ Jn\\'n· 
ken, gözleri hMi o gilnkU t.r.rccaıı larılan bıı.h~ederkf'lt 511alan la7.ı • 
la panl p!lnl parhv~u. Onun ycrtla: 
r.özlcrlnl old1Jğu ":bi yıuıyonım: "Kehaneti ııairanc olur da ke_ 
"- Vd..1iılart1n çarşı boyunıln han.eti bestckArane olmaz mı! 

'bir k~hvede ~t~nı~·o~ınn. Cadife· Dfin a~nm yegane Tanbumcı· 
den. ıl'i hcygırlı ır )'uk anıbs.91 mız (Or:an:ı.n Pehlivan)ın kemn· 
~ti'. rtı.baol bil' taraftım kam~ li au.ıiıle çalıp aöylcdiği: 
t>ı.m ıı~ln.tıp b~rl~~ .. h~ylıyor, lmıirln içinde top dolu iken, 
'hır tarnft~n da tlir'ku 1>yhıyo~~· Ker olsun dikP-ni btirnya diken: 
1ri.ir' ü 

0
pl'k ~zelcli, h~ma. sıtti, Ayrılık değil mi boynumu büken 

tüfte ıncdenıp içime gomUlüyor • Ağl:ırmı mlanm vay benim 
nu. :ı.rhOfl !tibl olclnnı. Rir mticldct balam 
lö'vle Jmldrm. Araha nuıklıışınca, Va.y benim paŞ3m vay! ' 
~rnbncmrn s i uznktan gebnfye Seni de alıp ı;itmcğc iktidarım. 
IM!<ôlayınoa_ kendime geldim. Ken. 

var, 
Hrm de ısanım var. 
tD.rldlsU vak'ai gasibane dola• 

Bakırköyde yeni bir me;yilan 
Belediye BakırkayOnde halkavi 6 . 

nDntın açılarak burnsmın bJ,r meydan 
hallne getirilmesi ve caddeye retU~r 
yap1lma11ına. karar vermllJUr, 

yısile iDaan& n.e tadar h\iz'U.n 
ver;yor. Kendimi bildim bileli 
bu !.e"ll'C seve dinlediğim bu sa
de nnğamat o alcssm di!Azıı.r 
bir mersiye parçası gibi tesir 
etti. Gf\ya terennümden sn.u 
intikal eden her parçası. bir 
Türle ağzıyla gönlüntin bıı cUz'U 
vatana şiddeti irtibatını hlkiye 
~wrdu. Malfım değil mi? Ta
rihin alcmıu mu7.JDel~. elmc. 
liyetle tUddllerden, destanfar 
din teftnnüm etmiştir." < CU· 
lüp ağladlttlarmı, ı:ayfa: 83). 

sır Jirııhll bir tahsisat kabul etmi-ş. balmncbn annt \'e binnetice ah • rar verildi; ücret hakkında kouu· 
Buna mukabil biz ne yaptık~ illa. lik endi~sfle hareket eden tiyat. rulmadn.n e\-vel doktor baıim m 
ıüm Biz de tedbirler alclrk, tirat. ro kortımlma:zsn, halk ba,ka ce· i3 yaptığmu, kazancmım miktarı. 
roy..; sinemayı eilent'e yerleri re)'anlara 'kapılacaktır. Ilunnn en Dl, maaşından başka gelirim bu· 
rra~nda sayarak ''e r1i01diye ka • hafifi de, C!lzibesı iıe e5aı;en bn. lunup bulunmadığını uzun uzun 

clar alınanlar yetmlyormu~ ı;ibl, günden hUkilmmn olan sinema il,. sorduj bunları mlnaıu ve yersiz 
nrg\lerin~ ylhde elli ~rtırttik. tillsmm utmaaı oJncakhr. O sine. bulıMkla beraber cevapmz bırak· 

Do,rrusunu öylemek llzımge - ms ki, bıı.,.Ofuıkll h:ıliyle, körpe eli. mııdmı. Sonra bir.kaç dakika için· 
lirse bizde sinemn sanayii diye bir nıağlara yanlı3, !lııllte hayali bir de ayakta ve guyet kolay yapılan 
EeY ~lm!Ulla!!ı, sinemalımn da ynl hay:ıt, bir alem t~takkisi aşılamak basit bir bademcik ameliyatına ne 
mz para knzanmıık gaye ile hare. lıı, \'e bu zm•alhlan, hazmec1J1m~- i!!'tese bcğenireiniz! Tam iki yüz 
ket etmeleri, bu ~he hnkkın~a bi.r mi~ görene-klcrle felilketlere slirli~. lira. .. 1Uca13.m!l boşa gitti, bir ku. 
himaye ieap ettirmez. JAkın tl• lemelcte.dil', ~ bile i:ımedi. Ka.nm da baeka 
,·utro öyle mif Hnyır, Tiyatro, biz. FİKRET ADİL doktora gitmeme 8811 razı olmu• 
Üe~ bnşl:ı. otuz seneden beri hemen yordu; ea.nki bu doktorla anlaş. 
hemen hasbi bir 8Cldh.le calı~an Mı.LL"ı ŞEF ~ve ondsn komisyon alacak!.. 
fcdnlc..~r unsurlnr ve kısa bir mlld. Bir bankada §ef olan bir arta· 
dettir munf ~·~Jetinin saye in• d&§m1 da derd yandı: 
de milli bi'r varbk haline gelmek M llO.WIBftBI - Karım ba!ltalandı; 'ftkit va 
j~)n hnmleler yapmaktnılır. Bu va. Y- kit aynı nhat3!Z}ık oluyordu, Bu 
ıli<ıe, d~·ıetten yanlmı gönnesi ıırelleadirdller ftffer t-vvelkilerden tehlikeli sısru· 

muhik iken i' tamnmen ak•ine nUyordu. Esaslı bir telhis ve ~o· 
oluyor. Onu, ,·ergi1erle körletlyc Ankara, 19 (Hususi) - Reis;· vi için çabuk tedMr almak lhmıdı 
ruz cUmhu?'U!JlCl2 M.iUi Şef lsmet lnönU Şişlide oturan tanın~ uir dcıkto· 
ıİerhangi bir bakkal i§tediii. dlln, ipod:-omu şereflendirerek a.t nı ı;ağlık vcnliler. Akııam geÇ va 

kadar rn.Jn satabiliyor. Doktorlar, koşula.nnı seymmişlerdir. Milll kitlere kadal' !:alşmağa mecbur 
İ'ttimnivatçdal' bu Jçkinfn halkın Şef, bir a.ra, locaJarındnn inerek olduğum ve i!t aatlerinde ayni· 
maddi ~·e mane~i ıne,·oudiyeti lı;in sahaya gc!miıtler ve kosacak atlan mağa imltln bulamadığım için bir 
L'lrarh olıluğunu s3ykmekte mut. yakından gönnU3lerdir. 15,le tatilinde evine glttim. Evirr. 
tefiktir. Fakat bııkkaldan rakı ııt Bir hitabet müsabakası yaya olarak ancak on dakikalık 
lığı i~n avnca bir Yergi i5temiyo. yapılacak yerde bulunma.sına rafmen Jcapıy,. 
ruz. Bana karsılık, halkın menfa· Uskild3r Halkevi ctımhuriyet bir de tabi getirmJştim. Bet dn· 
nUM olduğunda dlinyanın ittifak ~ikada gelip glSrcbfürdi; rlca et· 

ı1 • ı bayrrum itin blr hitabet mllsaba _ 4:ftiği ti'yatro sanatın n.n vergi •- tim. ~-1--• ·, ricalanmıc aram kc 
lik tam hs.m'lam~tır. filsabnkayn ~ •llC'Vl' 

tiyorm. Abyorm. ve &!ite ı art> .. :lin"'"' de klzdı: •'Ben mahalle lise gençleri girecektir. Birinciye, "" ....... 
nyoraz da. Halide Edibin TUl'k harflerile çı• doktoru detilim Zlll't, zurt gldc-

Bo artmna.nm pratik bir netice- ~m ·, a"-- yediden !ont1!1 gelir • • kan bUtiln kitaplan. ikinciye mcş ~ 
~t olsa., könsenın iı:ı yanma'I,. bur adamlar ansfltlopedisi, 1lçUn· sin!z!" dedi. Adeta kovt!ldum. 

Besft bir tddlde yapdacak be • cUye bir mUrekkepli kalem hediye Hatt! ona. gelmiş ayak butaıan. 
~aplara göre, bugtia tlyatroJ.ardan edileee:ktir. nm mwıy~nesine de başlamamıştı. 
alınmMı li mıgelen vergilerle)! Hastam da bekliyccet halde de. 
ilen, hiçbir tiyatro lıeyetinln 1a.. Ticaret miistqan Ankaraya- fildi; tedbiri geciktirmek bayatı-
11yam.,..Nh lknnmr. Bana nt- Jöntla na mal olabilirdi. 
men ine her bl"8ft9-tiJ'atre ••· Bir mtıddet evvel ,ehrlml.ze • ge!en Bu h!l.diseler iki ~nedıen i!>aret 
du, An~dolu ırrnekri o1'8,)'91'. Na. Ucaret vek!leU mDatqan Cahıt Za_ değildir; va.kit vakit daha ağ;r ve 
sıl oluyor? :S. Meti arattırmak mangU, Anlraraya d&ımU,tllr. HOı. chcmmiyetli olanlara da tetadüf 
maliye ınlif~~ ~' bae tet&r lMradül tetldklertnfn netlce • edt"liYor. E!n.af bile mttterinin 
clii,mez, Yalna ,. bdanna 9Ö71i • il.ini tıearet ftkf.Jlne blldtrecektlr. vaziyetine ~re dantıntmlp mec-
yt"Jlm ki, dtt 'WtmiJet M1'e ..._ K.~-1 ~ • • L • burdur; kanım }'Ok. fakat değen. 
ecleeek oluna, resmi ft1a JUi ıw. -,,.cınn uen flr"efı ııin hiçbir mm.an kanundan aenğı 
mi tiyatrolar, eğer nynca bir J~- sermayeıini arttırdı d~ lbmıgelen Tlcdan var. 
dım ~örmezlersc. ticıuf ml\nasıle, Bundan altı ay kadar evvel ser • dır. Doktorlar dipJoma1annr aıır-
lll~tyamu, kaparuaaja meehar· ma)'Mln1 600 bin Jiradall ı.000.000 Jten menfaati vicd&nlannc!an Us
c':ur. Ba tak<lirde, de\'let tiyatrMQ. Türk Uruma çıkartm11 olan va hla - tUn tutımyacnklan hattına~ ye
ııa \'e konservatuanna ne haeet udarl&rmm en bCl.ytlk lmmmı :Lrtan. nıln ederleT". B"ır mab bet lnınış 
\'arcltr!, Onları ~imdiden kepat. bul kaaapları ~kil eden p.rk deri fazlaya satan j~acı muhtekir 
mak, tiyatrod:ın \'ergt almal< l:lb" '.l'ürk anontnı §trkett lo hacını aürat. ııayılsm ve ceza gör!t!n de n\ein 
niyetine de uygun olmaz mıf TR. le geıılfledittndeıı §imdl ~eaınt blrka~ da:kiknlık buit bir bttrlem. 
hii olur. Böylece iktı~at temin e. bir milıU daha. arttırarak Ud mUyan dk ameliyatına ik1 ytlz lira iete
dillr. Tllrk llra11na çıkartmaıa UfcbbUs yen hekim muhtelrir 111.yı!masm? 

Tiyatrol:ırdan ne kat1ar vergi a. etmlıtlr. Şirket heyeti 1UD1Jm1yesf Böyle bir hekime yalnuı muhtekir 
Jınryorf Meml~ette bu \'ftdide bir bunun l9in fevkallae bir toplantı ya. değil dnha ağır b"ı.r l!lfa.t takmak 
istatistik olınadrlı itin, kati bir pacaktır. da hakmlık oımaz. 
~Y "öyliyemiycce~t:. Y11lnız, İs. Şimdiye kadar prk dert Dirketlnln Hastalanmn derdJerini uzun 
tanbal Şehir ı'İyatrMUndan ne beheri 20 liralık hamWne muharrer ıızun dinlemekten bdcnıy3n. iller 
,.ePgi ahnc:btnn •'T:ftrk 1'1yntrosu". eın b1n bfaaeal mevcuttu. Şlmd1 bu nr vermediği zamanda hl<: olmazsa 
mecmuıısmt'lıtn na~lt'n öyliyebiJi· h1aseler yQ% bine çıkarılmaktadır. tes~llisini esirgemiyen Mark.o P~ 
riz. Dalmm:: Şehir TlyatroMI SL Kü~ük bir hırnz. mahküm p buglln bir tarihtir. l'.81dden 
~en mevsim, drnm, komcıli kısnn- oldu yobul hMtalan teda~ l(fn iliıtc 
lamıda ~k tem iTieri ve tarihi ilüç patıllft ve~ hekimler vardL 
matineler dahil 109892 llralrk ha. All Toycan admd& ldl~ blt ıırreız Şlmdi öylcleti yok mu! Elbet var; 
~lat yapmasile. bu paranın 31%73 çoeuk. Edlrnekapı - Babçekaps tram.. f knt sanrmn ki pek aza~ıı.r _ 
lirasmı '"ergi diye vermiş. Yıuıi vaylarmdan birinde doktor mımı öz. dır. Heki:nler bu kac!8r madd! ole 
yü:ıde ohu ~ini. Balen bu vergi demin arkaceblndekt ctızdanını çal mamahdrrlar ve ,.apart.mıan• de-
nisbeti de artnu~tır ve )':lnr. •rm m~. yakalanm11tır. Çocuk, nrlldttl nnin~ evvell onlan hatırlamak 
mec:nmaya nsuaran a)'RI hasılat eUrm\lme§but mahkemw İstanbul modassna 90'D ven"hneltdir. 
mikt&l'ı Şehir Tiyatrosunaa 1nı se. yecllncl a.ııllyc cezada, 20 gOn hap.sc KADIRCAN K.AFLI 
ne de elde e<h!eblline, ve:rilen :mahldlm oımuıtur, 

idi ke.ndinıf!: 11osman ne ıhm.ıyor 
11ınf Ktış )le8inden anhanın." Bn 
t.iirJ..1tyU muhakkak öğreıı~i-
t~o.'' ıledim, Ve fırladım, btl~11cimı ...................................... ~ ... ıımı ....................................................................... ı .............. ~ .......... , 
aTa"8nln Mdtndan kO§IJlaJ:a ... Bir 
taraftan !fuwyor, bir taraftan ~~ 
lıeğmyordwn. Bir talmnbac'I gıbi 
ko~ ".."Ulll, bir küşrtl, yangın habe
ri \«!ren hiT' rnalınlle bekçisi gibi 
ı.itrclılnn hftldc 8e.1İm~ duyara -
madun amb:.ı~~-a ... U7.akla,tı gitti. 

Gire•onda bir kamyon 
cleurilcli lllWıacerete Jıamfsnrrken gtb:el 

lla\"&&t 
P~ Dnrdan !'1111 kelimeJr:rle 

bahsediyor. 
''Durdıutın 561dn mulüthu1e si -

zel bir ~ ıteı:inlı"k. Bura!ll köy 
kokı\n zengi'n ve g'kel bir ıehir. 
clir.'' 

Ztnıılb Pe"İ ! Durdarun sakin 

'' 'e !Qld&r Uzftld;tm hı1sen ev -
li.t-, Hırtın bir !:ocuP döndüm. 
Utanmnsıun yolan orta'!lma töm" .. 
}ip hüno"Ür htingtir ağlayacaktrm. muhitinin ne ~al<le nldnlanu •ir 
Meyus, pen_,an, rn.Ju~tı kaçmış bir görse. Şhm1i Jılher, Ko•IMMllyeye 
halile cl<rnt!rk~ aklınıa bil fikir hir ocJacla; l\fa ryon \"C Galti 1-ııl."A 
g~ldi:' Arahacıl~r kall\'es\ne git. t:lr odada... Mlsters A ve yarundaki. 
m~-. Or!ıda tftrkll söyli:ıen ara -ı Jer üçüncü bff odada J'S~~&. 
bacıyı muhakkak bileoeklenll, Ru üç 9a4,t1ik uyku b~ çok 'P"•a. 

"Koq, kttp ka1n·ey• gittim. A· Iı:v• mal oluynr, <ıllftti yüz fran!ı -
rnbacıyı tarif ettim. neygirleriniu tan birnz o.~a geliyor, fah.-nt ne 
rengini söyledim. Otlzel tUrkU ~y Jllıtabı1iHinftı! • 
lectiğini de e\.1em~Ji t1notmadım ~ilber nynyuncaya kadaı' bır i'a
,.ı;:r.J .. ıims... Tanerlrkr. Jl'akllt alch- et yatağrnda ~. ben giizel 
ğım et:\•ap pek tttdü beni ... J{fthya uyudum, Kalktı~ zamon tmı.~ 

i\mer \ia, uza ~buğnn11 çcl•e • Glaeak kadar valdt :f>•lahfldim. ~b
rek: •1

- f.'octtt1l dllnyayıı. gelm~, at dBrt buçulrta her t4eY llavrlamdı. 
t;ağudılar, bw a••sıım memleketine Bir gece evvel, oteL"'n salonun· 
giilcyor, Kc~i9i Edirnelidir. Orta. dn Leton ~telerl i~itt ı.;:ılı~n ha 
lAr köyftntle otal'UJ'! . .\dı Mestan· kftplm.ra traŞf! ne ka~Ia..~~tım. 
..... • <ldi. 1'cı ttdam ~ Ahnt\.n musiki hoca. 

ınışl ayurken gllnlüm. Tuhaf tıeY1 
İman h ~rip zamanlAl'lla tanr 
drİdanna, hattA sevdiklerine, hlr 
dalla göriltemiyeeeltnl l!layliJerek 
ne ka.<lar kolay allahammarlndık 
diyebı1iyor, 1ns11n banlan dUıııüne 
eek ol a lı~n ne,'1'99te11fye tu. 
tu~ak; fazla lK>yet:anla otomati'k 
mwlutvemet bundan ileri ~eliyor, 

Son gct"e miydi, y-oksa bil' gel'e 
dnha en·el mlf İylee bilmiyorum. 
lforidorda. tiç a!tker vanlı. :rllber 
onlara tn!?mıtcrin ~n ftzerine 
ehemmiyetli kuvvetler ~ihldenlllr -
lrrini söyfecli ve: "Yalım On glln 
dayanmw. yeti-r" dedi. Aslrerter. 
elen fkl!dnin ba baber ~a gitti. 
t~&I kırk :nthnıula. ~örtt • 

nen dadak ~h ~ adnm llkarıt 
bi rtavırta cevap ~erdi: 

- Artlk ~ i~ten gectit. 
Dalıa !'onra Bordoda Rejl banR 

Slr ~·elin Copa dalr bir fıkra an. 
alttı Bn ilttivar Tur efnnnda bir 
ııtoda otQnıY.,rmtr.ı1, :ıaten resn1i 
aılambr, ilet' halde Jur\•a tıi'cumta· 
rına IC'I\~ emnivette bulunmak f. 
rin şehu:den oİt'lrucça u7.a1d11rdn 
yerlf1roi'1erdi. Reji ir fü•elinl t:İ· 
)'OT"ete ~ittiıi :r;aman otlactmı baş 
hn lmo<ı, ve ma..uıu ılı.erinde yanlı 
bir mektnp nrmı,. 

"Sa""' vali ve ":ıb; tl~tam: 
"'tniiti"T • P'r"ln•·t7. k'>irti~'. clni • 

teı.in1 Turda kıırmnk irzcrc siı:c 
lıilılirmcl<le haz cluyanm. Aynı za. 
mandn ... 

F.:v~lin mektubunu bltinneğe ve 
~eJcljfini valive haber vermeden 
Turılftn ipi kı~ış. Şimcli n cln İ>te. 
l:llt-r gı,_,i Bordo yohırrlıı ... 

Biz de Tnrdan ayn1'1rk, S lıah 
ı.nat dört buçuk, Sokaklar, yollar 
da daran anbalu mti't""na ol _ 
mnk nzere bo<1 ~ibi, Tamn eski 
Kopenhag m:ıbabirl ve knn ı da 
Jıizimle bember seyalın t ediyor: 
baJt!le ıleğm.iyen hi1' kan Jrtıcn. Er. 

" . nııMtw MtıtrMn olnldwjw tiir. Jımmı. pelt hcmfyor, ve Rlaa at -
yl ~ 1ralıı: &tıea=~ karar tıanjk A'\lıapwn blltlln 1tsım1an • 

Yerm" •im. KAlıvanın venlili ~ • m llon~oTdu. Snlonda7 olacak • 

''l'IP ntclmn oynatmakla beraber, :.-.... ~ .... - ...... _ .. ,. __ :ı:ıır"3• .... --------••------m.ıı--------------··---------------. .. lli 

lan evveklıı!n haber vererett fiti'r _ 
leri zeıairli)'or. Böyle adamlar ~k 
tur. Bana ra~en ben bu adama 
...ıu.. Adammğız ç0k bltktn bir 
halde. ~Tereye gittiğini hiTmiycn 
~tmbmş bir llayna gibi elli', 
altmrı kilometrelik yola ytlrilyl!rek 
almştı, ~1-nm'b. bil' ya iı;te• 
di. Bır 3daım ~bir ~y yaımmam 
.Jillııerin ıJe elin~n bir ~y ~lme1 
zin G n.rabat'blti· t>o, ,vi Tan gn. 
:ıctesinin muhabirine '\"e bmma 
\-.adetti • .lilber bn traKfnm insa& 
lann benliği lmklaada s0;vle('liğt 
~ikay.etf; sözlen canı ~ılrru bir 
tavırla dinliyor. llıı sahalı onu son 
defa olarak !!alonda lcoltuklnrm _ 
dan birisi fü:erinde lavnlıım:ıt, nn~l 

Glre90ndan bll.dirUdlline gere OJ.. 
reaondn.n ŞlbiııkaralWıara gitmekte o. 
zıın bjr kamyon devrt1mlf, 70lcular • 
dan blrkaçı acır surette raraıa111mo • 
trr. Yaralılar, ee?ıre getfrlleNk teda. 
v! altına aımmııııardır. Ta!ıktltata de. 
vam otunmaktadtr, 

Zamane çocufa :«~ 

BOOAZI tıkah clopn, ffrt 
ya.~tnc'i:t.nberi yu«'laa yr 

dum ıd•ıtı!:ın iki kı1o ıriltle hsle
nen Gti1't"tln adnulaki bir ~ktan 
bah<JMj]Jyor ve ımra111)'or: ,.. 

(Hlrcıa11 b!y0yebı1ir mif 
Re.mini t'Je götdftlr. M...Walıit 

\'nr. Dört Y8'11J& a1apbfhne91 alt. 
rumna k:ıdıır da ~arı ghe 111. 

ı bulun<fo~a delil 
Hem znmanm ~!a. 

iltt~n b~ bolu _.. ti" 
nııyan bir ytfvrn. Yalnn bir inin. 
ru sl!dıe ihtiya~ ~&tternıal, tmı 
uman eıocırfu nln~ lı:fla ... 
na da iht~ ı?önnet11'!1bdf. 

BürhanB~ 
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~Ha•;·~-e~·-•so.~r·;···~ı~•~~n~~~;~ı~erköpr~sü, ~~kaç düşündü~ücü söz .,...... - a~ ~UQı&r.ı 

tiakkı tank us 
f:Sa aldığı 781': \' a k.ı t M 11 t bAa.on 

ABO~"& ŞAUrLAKt 

ırotklyıı trce bl 
.... u.oc l\.r. r. .oo 1f.J. 

İngiltere SovyctJcr!c Ameri • t " hl Romenler Oinyeper üzerinde 1 :.ı: itidalde dai.mc. zevk vardır. Gec ve güç biten bir 
ka arasında köprü vaı;ifeai ezga arı bu isimle yeni bir köprü iş i.ısanı nacıl üzerse, ltcmcn nihayete eren bir iç ele o 

ku d ı derece sasırtcr, zcuh vermez. 
görecek 140 mll•Oii toalak r u ar 

Yn,ıngtun, ıo C/!...A.) - Dı, ı;iyaaet J Bfikr<'ş 19 (A.A.) - Bc3arah. ıı· Zayıf irarlli yalan, kuvvetli iradeli İısc emirle idtr 
• •11&11 :ıM • ı ı.oo • 
1 •,.U &..OCI • it.00 • 

l a711tr lJMI • ll.OC • 
Ouet.~ ıı;Onderllw 

&n1ik ,r-rt n•rtlnw"'• 

l.ıirllğı, hurp•l~l\ sonrlllÜ devreye gemi tamir etti yrınm merkezi Olan~ yakmm. re eder. 
mnlıPus olan 1ııgılb: projclcrwti.::ı Londra, 

19 
(A.A.) _ lngıliz d.ı. Dinyepcr nehri üzerinde bir köp • :.-. fosan hayatında en büyük değişikliği kadın ~ 

bahstc.l.c•ıclr, ın ... jllr.lerln yenı bir t:rr. rünlllı açılı:ı türcni yapıhnJ.1'lır. Kr5p. A • • · l I ? B 1 ll d'l b" --
<> gemi t~ i~cri tarafın - par. ma ıvı mı o ur. enamı u ta e ı eme::; ır mu ._m!l ______ ı.ııJtr::ı~~~:ııfi!iill!W!llJ!l'll~~ D"l:'llilel tc~ltjlil.l kurınalt •uı:.cuhyetl. ·a .

1
• rU, Romen mUhcndlslcri pl.Anlanna J 

oan tamir edilen, yenı en sı fı.h _ ammaaır. nl b:ı.§.i•ca f bUyJk devlete, yani A - sör<', Rom<'ll J§Ç11eri tara.fın&\n y& • 
~ı·oe·ee·~A~~...,~ lamdıntan ve .h.a.11> sahn~nn sev• p·1r:.1ı~tır. Marft••' "-to~s"-un ar-''------------------------------.. 1 ~

' mcrlkaya. Çine. Sovyet l>uısyaya ve . ,. .....,... .n.u ,.., l\uu ı• 

Du .. nden 1 ı . !"ki. ttlkl 'ı ı llıedilen don.anır.aya mensup birlik• zumı·~.c bu h:ırptekl .A'-an - Rom ...... 

i ' r~)~~~ı:~:dı:~cı tc .. a ~ . er n Qerin 8aytSI hı mfrkeITCr tamirler llil;h :ırkadıı§lığrnm h~~t tc~~; Len tng ra d a·· n u•il n ite ( Bugu·· ne ~ BlrJllt t.llyor ki: 1e 20.000 rakamnıt ifade etmekte_ icln ı.öprUye Führl'rin ndı ven"lmiş _ 1 u 
• öır .Bu haber, ami.ralhk muhasc • C .ı\nlıışıldığma g0re, lllgtn.Uer roue. . tir 

o urum 
• ~ ,,...... da-tJI> ibeei.!Pği tara.fı:ıdan verılmiştir. s' k lı- 1 d ,.-a-&. _1 ncl"-> ' 1 ·,·ı .. larlreu tnnınr.11· .. ıc "'•nJnn• o -

.k Hnbt!roe iı::çilerin tamir ettikleri "1 t:ıl~ ~ -klıır "-~ ... hUcum elmi~lerdı', hın ha kolortlu ur.aklaTdan atılan 
•• •* o••+•..,...,.,....,.~...-:ry~-- rlnln b&!;llıcıı Avrupaya, Aı.-<' oe ,.e ar cep ~-~~ il e ,.un;;• nw.ı ue \ u ~ •~ " .... ·-;1 

oı L• :ıı.rka münhasır bulunduğu a • - -~ ... uı;c:n.11v - _ 

St 
'

. '" . \'e sefere c·ıktı.bilecck hale koyduk· ('t::a.s taralı 1 inclde) "'ston .. - n--r·ı_ ... __ ı:inliinc1ı'."a crallı ıb ueslenl.•·or \.e miihimmat a 1 na ;r ~ l!' ı.aatındı!dirler. Ortaııarkta bır yan . • - .o " .. U«;' nuı;u ·' - .• 

0 S Q " ırnn birlc,.11.: Amerika· ile, djğer ta • ·erı ticarıet gemilerinin de topye • ı.j(ldctle Ç8r}ll<'c.n"~ ve diişman tank körieı.i merine yarı1an Alman tn ilıfö•:ıcını d:ı yine hına ;) olile ta-

d 
rattnn Ucı\·yctıcr blrliğilc ı2 ortalüığı l,fın 140.000.000 ton hacminde oldu ile destekl:d·;-: ,..,, ·de taarrmla • arnızu inki5nf etti. 'lalinin :ınv • mnnıhyordu. lG ncı .\iman kolor. 

Şimalin e yapac.al ı•,. ve bu baktmdan iki ckv. gu iLave ediliyor, Son Btafileylc Ru'l rııu ~ri o.tmı ;,a. trndnn sonrn Alman ku' ••etleri dur.unun tui'm olunması bekleni • 
Jet bra3m ı. kuprn vazife.si görebL yaya varan motörJü a.mbalar, tay D~r ocphdcrdc kayde değer f'ı'nl&ndiyn. körfezi kıyılanndu ~ıi. ~Ol'<lu, fnknt nctirc be'dlene.n şe • 

11ir hı•ım Ruı kulJ:Jc.~fo•i leeeklcrdır. Uzakşnl'k iflerjııe gelin _ yareler, t:anklıır, mühimmat ve bil,tbir dcğisi1dik olmamıştır. rilmcfnte d"'!l.m ederken iliğer ta· l•ildc cbmıtlı. So\yctler bu ~ 
imha edildi ee, bu hunu ta vtıziyet dL\ha mUpMm muhtelif' en'll, if.mdi devam ctm~k YAZ11.'ET ı.·~~ALAŞTI raftan biraz <'inha cenuptn Pcypm; ri !:ÖZ!D<'k tn::?rburiyetinde kaldı. 

olınakıa beraber fıırhta esi<! si.atemin te olan sav::ışta RuSJnra çok fay • I..ondra, 19 CA. ~.) -- D~n ak- &ölü kryılnrın<la ,.e JJI göliiniiu lor. 
avdetine ltntıycn intizar edı1:nemeııi dair olmuştur. t:Hm Moıs.~ova radyoc;u. Sta1ıngT'J.d etrafını ~rı:e,·eleyen bn.tnklıklnr _ Leninc,.ı:ıdm li.emli:ı.i muvaf:fa -06bels bir natuk 

söylc!ii 
10..Zungeldığı nnıııı;ılıyor. GörUnote muha.rclbc!i"a0:.n knti safhasınnı da Alın:tn km"etleri bu mmtalm • lıryı-tle mi:dnfaa cde!>ilnıe ioln &c. 

gör~. lngtljZJ'Cr Çinlr. l>irle§ik A.me - O akar o·· n u·· n de ba~adığBll bilıihırtıi!]trıır. Şehirdo ib. nıUdnfaa t11:w~lan yapan So\'. hepleri :ı.rasını:bı ha ~hrin tmaa • 

~erk ccphe:ı.nın Stalingrad kesi _ 
~ı.ndelti muharebe ~ok şiddeUennıı:. 
lır. Ev ev ve soknk sokuk ya1ııwıı 

çarp~malar &ODundan şchı·ln ya!'ı ın. 
du.n f&Zlaaı Almanların eline ~c~mıı • 
tir. H.wuarın elinde kalan kısım \"ol. 

rıka yardımıle \C dııba &Z blr ıWıbette vaziYet da.lıü fcııııJac;mı'S ise de .AJ. ~et onltı unu ı;c,·irmişler ,.e mu • miyle s:ırılm:ll:iııım imklnstt dene. 
sovyctler b rllği yardımile uazk§ark.. tnmlal', k:ıt.i bir başl\rı elde ede - n\ffa.kryetll bir imha harbinfüm cek lcadu güç olmamosr, •e Alman 

la başlıcn ıole sahip olmasına mun - go··ru··nen katı·ıe tnemisle-rdir. sonra yıldırım hrzi?c bu hatnklrğr ordul:n-r.nm şehri tnmamiyle tec -
tıwrdırler. l..ondra, W <A .. \.) - Almanla limen 1;i.i1ündcn ayıran geniş ara. rid edememeleri de \ardlr. 14 _ 

Bı:.ınnın dediğine göre. lngiliz mil. rm yaptftlar:ı mUthiş hava hücum :ziyi zaııtctmi!;ler<li. Bu Alman iler 11ingr:ı.dın taınnmi')lc muhasMa 
leli. umumiyet itibarile Sov,yetıer b hw, Ru.r'~l"ll Stalingradın bir a· ·ıer~i k:ı.rı-:ıc;mtln Rus kuvvetleri crtilcbilmesi için Jt'in kuvvctlerİllİn 
birliğine tarattar olmakla beraber Aıke,/mn Li eryayc m.e!: mın:U~ terlocttikten sonra Volkof nehri Snyılıırı üzerinde kur J,ad<>e"'a gölü ile FA'nlandiya körfe-

ya yıuılanmı§ olan parçndır Eon 
\'nzlyct hakkında dl\nkü Alman teb • 
lıgjnue f.!U malflmat ,·erilmcktcdjr: 

hUltumet adamları ve tstikbale alt çıkarılmuı Vi§iJe ferahlık dün iııı;n.l et'tıi"lr~ mcvzilerdnı doğu mUıfafaa hattımı ~kilmis z1 nrusmdald dar toprak pal'Ç88IDI 
pltınları dU§üneıı kimselerin ekaeri • uyanJırdt bunlurı ç:rk::rma3n mt.-vaffak oın • lıulunoyordo, 

1 
tamamiyle işgal ederek ŞhiseJball; 

yetı barbden mııra İngiliz ıiyueli ~ N"JOl'J, 19 (A.A.) - Geçen hafta mum t:tır. ' Hnritni·a baktldığı takdirde bu daki Ahnan lruwetleril.ı ralılta 
• •ovorosisk • Tuap~ k<'sfminde 

Almun ,.e mUttefik kıtnlarnmı dU~ 
ın.ınıo dcrlnllt;-tne kadcmı:ll Ino!~zıle • 
r.ne karşı yarmağa devam cttlklerı 

l.ı..ırruzlar yeniden topr:ık luı.zançlıı.rı 
tcmın et:mel>tcdlr. 

ıılıı anahtarı Birle§ik Amerika ile ~ Dakar önünde gözüken kafılcn!n nl. Bununla beıral>cr. Almanlar, tak 'aziyet.te Lcnlngrnd l'ehrinin cc • l<nnnftbn ilk ~arttır. Zira Leniıııı • 
ortaklığı yapmak olacağı kanaatınde. bayet Liberyada Monronvlye AmerL Yiye kuvvctlC'Ji gcti:mıeğe devnm nuptan, şarktmı, siru:ıhleıt Te gar. grad ~hrj biitiin ek iklerini J.edo· 

"an kıtalan çıkardığı hal•kındald cdiyor':ı.r, V<" dımmı, PY~t va.lıfmo in eenubiclen geten taarruzlara ~a gölü Uzerinden iknıa letmekt9 -

Ya?ııu: bir avcı tümeninin bulundu
,~u nCl!imde dUn 60 mUstab\.:cııı me\'zl 
'.e g~lrllm!ştlr. 

H. ~a kuvvet!crinln b?mbn tnıır. 

., -·nrı Sovyet taşıt yol'arıno. ve 
• 11.::;lıK mıntıı.kala.rıı. tevcih olunmuş
'ı.r. 

ciirler. 

La Creusot 'baüı•ı 
(Ba~ tarafı 1 bıciae) 

Bu uçaklar.ıa ıo top nrdrr. Yan • 
lannda 8 ton lnljl{!.k mMMeei ta,ı _ 
maktadırlar. 

Londra, rn ( ,\,.\.) - lngllU: av u. 
çokları şimali Frnns,, ile Holanda U, 
zerlnde de\·rıyc uçu~ı:ı.rına dün de de. 
,·ıım elmjglcrcllr. Tr~nlere ve ukeı1 
hedeflere te.nrrı.ız cdllm~tlr. 

ream1 teblfğin nc~ri Vlııido n.~sml mah_ clir. ka~ı ~ok tehltkeli ve nazik bir du- ı1ir. Jfattil kr.;ın 1,atloı:;a gölll bas 
............... bir P" ..... a ferahlık hu-•lc ""e. KAH{ASIAaD~ nımda buluntlo\ru derhal nn}a51 _ taba'k.'llnri,~ kaplandığı \"akit Sov· 
"~ ... ,, ., .. ., Ur.)'ut, ID CA.A.)- No~kin Irr. "' - ~·,etJcr J.enlngrodla mıı,·:ısalaam 
ttrmJftlr. la cenup c!o[;rusunda. Aımanııu :ı:ıatı.t bir .ı:N• .. an· lıı'r ,...lirli« bo durumıla l.esi\mft;i idn gölün buzlan Uzeri. 
Roımadan \'t lkr~lndcn emir a n 30 kL .... ., ~ 

1 ilerleme kaydederek, 'rıı&pııeye So..-ı • ..:n ... - 111·)1 ........ da ku\'\·et bı n.? ~ift hntb bir demir ~·olu yap • M&drlt YC Parjstekt bazı gazc•c er, __ .._, .... _ •J~· L•• aJ<: b' .... 

d lometrclik mesafeye .T__...,,.a.-..... _ ..___._rmr teblıilı:elı' M,'Vllr ,.c ha nuslar, \'e Şehrin ihtİ."""l•- ha mUttefiklerin Dalrnrn pek yakın a cıa• .-n:wa ,,..,.. -~• 
Faltnt bu kal:ın Yol. t.&mami!e o. !">f'hı"rd..;ı.1• R'J kuvvetlerinin de )'O] '':lsıtn.-.ile tamıunlamroıJardır. Jrtlcum cdcceklerl.nln mubal;:kak oldu. .._,_ __ ~ ., 

lıhtır. Geçitler ka? ,-cnı"4UU'muau '\'olkof nehrinin ıırka.~dakl So\' • .Kronstat mUstabkem deniz üs • ""•nu l!rc.rla ııöylUyorlc.rdı. \'i~ide •-"--.. _ _._ k 
ow A! i dolnyı tehlikeli bır .__,,v~ __......e - ~et ktı\"'--tle...:ne katılmasını daha ı.linde '.'er Rlmıs. olan Baltı'· d-mc\'eut knnaat. Amerlknlıların, r • ,,, ... •• .. ..._. 
ka batıs:nda bulunmnınrı hattıilstU • tedır. faydalı görebilir. Falcat Leningı-a.. roası d" Leningra.drn mlidaflMMllDa 
va Atriltesındakı ı-·ransız mUstcm • uerıın, 19 <A.A.) - At:maD.ordul&. dm, Finl!indl~a körfe7-i ütefinde • önemli su~ttc hi:r yardım yapmak 
lekeleri l!:ln bir t"hdit leş.kil etti~ rı başlmmandanhğt lılkftıt1or: ki tek &n•yet limanı olan bu Şc.lı. tadır, J,fünmu ts.kd:.'rinde ~n 

!'erek cenubunda kar~ı!ık tua•ruz.. 
lo.r yapan Alman kuvvetlerı t:ııı.rru:z.a 
kalkan dUşn:ıanı ağn ve kanlı kn • 
\'})!ar verdirmek suretiyle U)( bare. 
\\et mevzilerine kadar ı;t:::1 atmıştır. 

Bir Alman bomba uçağı Fran.ea sa. 
bili açıklarınclA dcni~e dUşUrUımu, "': 

tür. 
ı..ondrı\, Hl (A . .\,) - Dün, b!r Al. 

mnn bomba. uçagı tngilterenin cenup 
do~ sahtl!nde bir noktaya. bombalar 

merkezlnıledır. 

• 
St.a.l,ingradm ş~aı lteldmiDde 17 rin ıttiİ<lnfaa cfülmcsi manevt te • 2":lptı Stalin~ad ~ibi maha11e illa· 

llktc~n tarlbll laınetli b!!' la.le h&. ı.irler ,.e Baltık •l'!nizindel<i So'' • halle, soltak !Olmk odl\ oda mftda. 
llne ı;etirilml" olıan (Km1 Barikat) yet filn5unun fnnliyeti bakımın - faa edileceği de tııhii olmasme. gö· 
mühlnıma. r.abrlkumm zaptı içln ya. dan lıir :ıanıretti. Onun i'çin J..e • re, Alman ordusunun bu 5ehir ize.. 
pılan şiddetli •nıpum AkıbetlDl ıılngrad şehri \c J{Tont;tat Jlmanr :rine kati hücuma ~ceeği gün ~k 
tnyıu etmı. tır. ~'')-etler tarnfınılan tahli:ro edil· güç ba,s.rılrr bir i~le "arşılıı~8cağa. 

Stalingradda hUcum kıtalaM dil~· 
tıı nın ıararlı mukavem tin lUrmı •• 
;ır, Kızıl Barikat top fabriltas:nı ta• 
runnıen bUcumla almışlar ,.c d•ı~ıı.ıınıı 
ı. ııılr kayıplar verd.rerck yaptığı 

ıtıdctU ka!'ı'llık taarı uzın ın· pli 1.tUr~ 
L'1hlcn :ıoııra. :Cabrtku Cl\ r ııdıı rll uııı· 

halleye ltadar ı;ert sUrmu~ıer !r. 
önemli hava tceklllcri tııı .ı .nılan 

l'arınıın kuvvctlı tnarruı r.ı ı .ı·n ha. 
r-=kctıerlnl destekle mi" ~ • \ n d~ 
""U k~mdakl topı;ırııı li' \ üı.< kısmı· 

"r ta'htjp etml;ıtlr. 
lep:ırta Kovkn mabaılc !ı m • imnı 

Oatraındıı. kuşatılan Bol.~' ~. kJ\ ''et • 
lrrı yokedilıni ?erdir. 

ntmıııtır. 
Londra, ı:.ı (•\,,\ ,) - Malta adast 

Uzcrinde di.ı;1man hava faa.!iyetj dün 
ntsbeten ıı.z olmu5tur. Bir tek dU~an 
uç,ağ'ı tahrip cclılmi§llr. 

t-ckcr tahnl.ltuk etmek Uzerc bulun 
:ııaktallır. Her !l yılcn cvv"'l, Alman • 
yayı bu tnarru.: tehdidi nltıııda bu • 

ıundurun bolşevıklll< lchlıkesını or • 
ta.dan kaldırma!< IQ.zımdır. Bundan 
sonra milli hayatımızın selA.met \'e 

cmnlyetinl ı;arnnti ttaıck icap tdt • 
yontu. Bu hedefe de ulaşt1k. Arlık 
hiç kimse 5 0 ,·yet ordularının bundıın 

Göbelsin bir nutkıı böyle Alnı nya hudutlarını tchd!t c. 
Alnıc.n propaganda nazırı doktor dcbllmek ltuı:\'etlnde oldu~uııu lddıa 

\;obelCJ, dUn MUnıhte yapılan b.ı gt\5, edemez. Dundan evvel bir demeçte bıı 
tcı·ide M'Unlh halkına bit.ap eden ••ruU !urnnU§ \'c lldncl cepheyi kurmak 1 • 
' .. Jcl-;ı ıııııu ve yurda sadakat .. mev • çln yapılacak teıebbUıUn ceza gı.;re • 
~uu etn..tmda bir nutuk al5ylemlştlr. cek bir hareket oıacağmı ıtöylen1~tlıo. 

01'.ibels eııcUmte demiştir ki: tngjlizlcr bu ihtara kulak aı:mıt'ltlar, 
Biı: ~Jüm \'l' koiıın için çar T>iyep çıkı§? ~!Unç bir tarzda alt:ı • 

tıı~ı)oı Ul. Sıı 'harhi ko~ bl'tmc1 le, mete uğradı, Eğer bugilıl kıymetli bir 
rı ıJıı ı.ırıhiıııizc c;,tlrlıı olm:,k hıl.- tccıil:X. ynpm:ılr lstedJklcrlni iddl& e_ 
kıu1 dıı kDl'bctdı}Oruz. Onlar, 11:- I dıyorlnrııa onl.ıra _u cc\'abı verebill. 
le )Üklclıkrr.k ikinci bir Yeı·..ı.ı~.. rlr..: . 
dau, ol::ıj;.ınuc;IÜ lıir \·crS:I\ d:ın 1ı •lı Bu hakkı size ncvc ~eve ven~or':11"' 
~cu ı J 'aime aynı tecrUbe!erı yapmıya oc. 

1 er. f'h ö .. U !lr" n-~-.ı. d •\ lcll rl . c bu~ iik ılun yam ediniz. lılaama 1 ı; run ~ g .., 
UJun ı.: l Dl t.e Ubelerl İn"llizlcr için pek 

a kıtalari;}Jr l ınl rı ınm· · 'ı: l it:: yeıı er . ., . " 
'll'a<;uıd Sak~on\ lıl ırla ,·,,1 ı,..ı• • de mü3bct Detıce vermemı~ olsa .,e -

a ı· t · ki tekrar yaklaşmaya l§Uhalı hcrglilcr Pru~)alt:,,, ı ı il,., n·ı ı lı· re' ır • 
ı ' . 1 ı..ı 1 bulunmıyorlar. Dütımaıılarımız. harp. 
:ır :ır:ısındııJ.ı ı • r ı•n rini 
b ten sonra Alman harp mUcrlmle tı 
il ~h~ctmck l.nlnır. mutlefjkler tarafından kurulacak bir 
1 ~ııı zaınanc~:ı ı;ol, ı,,, mai1ktrne huzurwıa c;ıkarılacaklarmt 
ıı.saııhk buıaın, 1:-ı ' en h-,1.~ lC ı:t>yll;:erek korkularını kap:ıtmak ve 
~l~de ihtil:ır.ı,1lrlı; ı '.~ •lıılcl~ır. ~:ı:ı; örlmok istiyorlar, Kendilerine, bu J' . 
T !:) lillntz ı< t·~·"' ' 

1
,'·. ıı·. '

11 lt-r'ndc mani olmıya.cağız. Onlar, bu 
c nııhrabı.i..ı d , ı n ' ' ~ rı.ıto.kemc için statüler tanzjm ediyor 

uı.ıı. hal..l..ımız<t.1 ' 'h •ıı ~ lur. Kim 1emln edebilir klı ayni ıtta. 
~at irnkanlurııııı.ı:ı ,•ide etmekte • tUleri biz h:ırpten sonra, tanzim eden 

ır. . ., , lcr hakkında hUkUm vermek iı;ln kul. 
''Istrkb:ıllnıizi ı.cnıın c~eh~ıtı'll';·' !anmıyaeağız? lngiliz!cr halkımızın 

lr in hugün1dinden ~~lın muç:ııt lıır manev1yatmı sar&mıya çabalamaktan 
fırsa.lı bir dnha ~ıı)cn elde ede- başka bir §CY yapmıyorlar. Alman 
'1lt'l ız. Bu lıarp, bır Snl,~oı~y.ılıl:tr mllıett çok eııkl deVirlerde dllnyanm 
'e \"ôrlenbcrğli1er, yohllll hır T•rn<; k k u d ı -"-ln yUkUnft . . d ı.r en or unç m e& e ,,..,, 
~ıılıt:ır 't'C , Daviy~r:'lıl::ır 1 ·~. 0

.:1 
1
' nırtında ta§llnt§tır. Bu itibarla bu • 

(:ıkaı bfitüıı Atman•ıınn .n~uşlere.k ı;ilnUik ckmeğ!mlzln bah!.ıı menuu 
d \asıdır. Hayat sC\hcmızı~ dc~ış oldU#'U daha kıa& bir muharebeye biç 
'uış olm.ısını i Uyuruz. Şırntlırc ııUphcırtr: tah&mmnl edebiliriz. OGna!l. 
kadar l'nlnız milli ülkülcı-lc, mıı - sız sivil halkımıza yapılan baT& 1ıllL 
ha :')el idcolojılcr itin, Hob~burğla kml&rma k&r§t ~den mfstıeme ,-P . 
l'rııs) :ı iı;ln, Dııdll"'azl \'l'~·a J'!'olc• madığtmır.r soranlar T&l'dr. Ontara 
tarla TC )'ahud m •ğfırcl lıakk:nı~ \Crcbi~e~m cevap, bomlı& 111:aklım. 
1ek ~e.kildc ver i'Jiıt '{'crilnıe.ınesı ,::ı· mızın bUyUk kıımımm !ılH Stall·ı • 
bı sobeıpler iı;in •,ıı.rt.~lık ılurduk .. grad ve Kafkasya için dLha !Uzuml;.ı 

l~u sefer, dah::ı çnl: mühim ı.e• olduğudur. ŞJmdilik KatkRsyada ller! 
1 Cfller "'ar ':Jel en köınüru. rıcıroı. hareketi devanı ettirmek, \'nlga yo • 
:ıclllir \'t? 1;ilhassıı l;u~day ) ııni "ün lunu kapatmalı: Te Mısırda çnrpqpma'k 

1 ~ ckmeıl.: m~5elcş; ön :ırtıı grlı • herhalde kuvvctıerinılzl da#Jt&r&1r 
'~r. Rn lın,.ckr.lli v!' fcc1 ~ 1nnrın lngillzlere hot ~rthımekten daha 
' ) 'İ , c nskcri oliiyiarını bu lı.ı- fercklldir. Harbi lamanan 111.zumıu 
ı.. ' 1 n nn.lalea etreek !orandt~"l'l.. yerlerde :z&maDJ geltllce lınıv-' 1ubıl 
bo~da l:'l'zettif!'flnlz hedetıer teker torla.ma.,.r da ~ırttr .. • I 

Romanyada 
Yahudiler 

T cmyİ:z mahkemesi iıtimlcih 
h<ıkhmda t1ir harar verdi 
nü k' ~ ıu ( b..A.) Roın:ınya de''. 

ıetınln en yUlrncl< m.ı.hkcınesi olruı 

tcmyi~ malıltemcsi hukümet tnralm. 
dan alıııan yahııcll nıcybtart tcdbirl:ır 
neticesinde mUnnka~n m<'Y7.UU tc_,1.;11 
eden ~·ahudi meselesini kökünden 

h:ıllctmi§tir. 

Tcmylr. mahkemcstnln \'Crdıği k:ı. 
r&ra göre, lı!timlf\k ınuıınıclcwrindc 
dikkate almacak şey. tabllvct değil, 
nıUnhaaıran y~h·ıdl ırln ı' nıeruıubi • 
yet olacaktır. _. •• lıkeınft ayııt zn • 
manda bu nrA'fa.ı ıııız~r hllfU'ma \ e • 
rilecck otatı kararların herhangi ına 
ka.ın tarafmdan verIUrae verlL~ın hU.. 
kUmsilz telAkkt edUcceğinl de kernr 
altına alln.I§lır. 

Lodos fırtınası 
Diln ~e siddetli bir lodos fır

tınası ~ı~mıs ve bugUn öğ~ej e 
doğru dinrıti~tir. I...odos ücnızd~ 
bazı kazalara da scb"!p olm,uetur. 

Hailt kaptnnııı idaresindeki 
Doğu motörü üzüm ve sebze yüklil 
olduğu halde Ammtludan lstan· 
tula {;'Clirk<'n dün scce Yassıada 
açıklarr.nda lodos fırtınasına tu _ 
tu'l.nwş ve batmıştlt', 4 kişilik mU• 
rettei>atts.n A'rap Hasan boğuJmuş 

Durjın'<l\I fabril:!l.II tcmj&lendlkt-etı melli, biüdiis Almıın taarruzunu ~ nı söy]emcl, y:ınlıı; olmaz. Diğer 
soma A!mıı.n ileri hareketi bu f&brl • malde durdura.11 ve mUbim Alman t:l!nıftan §ehrin tarnnmiyle mııba • 
kaıım 8 toıycler!mn buhınduğu geniş kU\'W·tlerini Uzerindc tophyıı.n mü ~arnsı <l:ı. ~ııJı:o.rdn. \'errlii;imn an • 
ııaba.:ıa tt\•eft.1:Uh ctmi~. önce §imal ltlm bir müdafaa merkezi· oldu, hata nazar&n imkin ız sayllacak 
kısmını iı;;gal ctml!j, sonra batıya 1.eningracl bUyiik Pctro ta.rnfın. kndar güç bir i5 rıldnğunıı. p;öre ve 
dönmllştUr. Muhıı.:;ara topıa.rmm :mer. dnn yapıldığl i~ln eski zamanlar esa..en ha,·a yolunan mnhasara 
miler! \'e alev maldnelorlnln e.t.eşlert, da Pcteröburg j .. mi'ni taı;ırclr. lrelime ini ırı"'atlnrdan sildiği ~-
ı:nUdıina kuvvetlerinin at~ eeddlnl 1914 hnrlıimle nu~ orc1ul:ırı AL rım.ızclıt. Len;n~r:ldm yoksuUuktan 
yırtmıştır. nıan ordusile çıırpı~Yrkcn Çarlılc teslim obnasım beklemek de d<ıoS • 

Sovyct askerleri t,oprağ& töm~lU merkezinin ismind~ nhnanca şehir rn olmaz. 
mUt<>oddit safı.ar ıte§kil ede.il tanld'- miinnf-'ınıı gelen Burg kelimesinin Şo ha.ld~ t>On hükiim olarak~ 
rının saıvolıı.nn.t bu..nır bir §iddetıe l .--• 1 ı .. li b!I' • J ı d • 

J- lıuhmmasr hoş görü mediği içirı .,.,.., arı so~· ye 1rı1.: ..en nı:-ra ın a. 
savurına.kt.:ı idiler. AleT maklnelerilc rin aıh Petro;rml olrlo, nu" blivük kibctj ancak So,·yet Ra.,ya • Al. 
el bombalan bwı.!art susturdu. Kıt&. İhtilali bu ismi ıle kalflırnruk Şelırr. man h:lrhioin akibcti!c faD~'JÜn e
laı·ımız, mtldafu ate§ çemberinin 1 • Leııin~.ul ııdrnı venli. 

1 
debil~. Şelıwrin bil~~":' soniıaha • 

çlnden adım adım geçtiler. Dtışmnn Çarlık Rus)anın m~rltezi olan 1 rrn b:ı~Jadıgı bugunlerden sonm 
yeniden karşı taaa.rruzıı. geçmekte l..enin~m!l hngimı:tii SO\ yetlrr Bir hiic'!ma. ağramama<n ~e m~tcr1il 
idi, Fakat takati tUkcnmi§ti. Alman L'j;,rinılc, Lu birliğin ıınr!:.alarından nıesı (Ok nz:ıl< bir fhtı'malc'lır. 
topçusunun muhe.sar& topınrmm ve lılrisı olan J.onin~mrl r.ürnhuri~ eti. K __ __. 
hafif silDJılarm ateşi, dllşmanm bak. nln merlie:ı:idir. G mil~onu aı:aı·uk anserle 
kından gelmişU. DURm~ kayrpları 7' nıihoıı:ı ~·akla.,nn nlıfn<=ile :\ oc;. 
tela.fi cdllcmlyece" kruiar bUyUktUr. • . S ti n· ı·- ·- d 1 

'l kO\'a<l:ın ~onrn °0\~e er ır ı;.:-ı • muca e e 
Saatlerce sUren blr mUcadcleden son. rıin eıı bıi~ iik wc-Jıri olan Lcııı'ıı -
Ta Alman kuvvcUerınin t~kil ettiği 

t?rac1 a.)nr znmn .. cta ....:,nrctıer ıli _ N'bal salbaya 
iki rıkmtı arasında ı'rtib:ıt tesis edil. ,ti 

" ı yıırının l\"iltur ınrrl,ezi Slll ıhr 'c 
ml'"r. Ö~ledcıı sonra :ıfıyndcıer, fabı-. ~ 1 b 1 

"' 1ıu -.ırııtıa "'°"ı,o, 11 ile rcı..thet .c • g11rm c U DDD'fO ... l•anm btekl atölyelerini de işgal et. der • ı.ıı ~.. • 
mrnlcrdlr. Bu suretle düşman mOda • 

LcniJıuraıJ ~chriııiıı hir \ll:ıfı 
faa tertibatından bir ka!e daha sö 

<ln yupılıl·ğı tnı·'lıtrn lıu~ünc l.n • kUlUp nlınml§, birçok kilometre mu. 
· (lar hiı; tlii-.rıııtn j.,1:ı: l görmem.~.; 

rabbaı snha'" işgal eden blr ııanayı 
"· ~·er~·üzünüıı ı..a\ ılı schirf('rinılen lıi 

<:evresi dnba Almanlttrm eline ı#çml§ 
ri'sj olu"uılur. Hu 'iıfat "chir miilin-

tir. fansmila •n311c\İ ku\\ctlcri ~Uk">el 
Yıkılan han,.arların iğrl WğrO ha. 

0 ten lıir "emhnl ~1fli Jmllnnılmı.~c 
le gelıni§ traverslerin h9.!I\ dumam 

tn<lır. 

Londra, 19 (J\.A,) - Lort Herbeı't 
ilmin kan. .. cr Metine kar§J açtJ#ı mi!. 
cadclenln mu\-aflaklyctle devam et • 
tlğlni s!Sylemlı \'C demiştir ki: 

- DUnya.yı bu ı .. orkunç Aletten 

öiğerleri lnırtU).muşt:ur. 
Kaptan Halid, bft.diseyi 

an l&t:ml!ft:D': 

tnten enkazı gö7.nlab!ldlğlne uzan:p 194 l l\ı ı ircr"intle O\ yet Hu.._ 
gidjyOr, bu fubrika~Yct ısll!Hı lnr nıııhn'io:trn cclllmiq l.cnİn"ra • 

~5yle sa:ıaylln<lc 1 ı;ul ettiği hayntl önem <lın , :ılh etini el lz,.ltme'• kin cııcy 
ce mcvltil gösteriyordu. Alm:m tay • • ,, 1 • 

kurtnra.cnk bir b!l§arıy1 çocuklan • 
mıza devredebilecek bir \'azlyıtte bu. 
lundut"tJmuzu s!Syllyeblljrlm. hıgDi• 
ve Amerikan jllmlcri clblrllğile bu 4. 
teli onllyecek nrıı.ştırmıılara bQyUI< 
bir gayretle de\•am cdiyoı'lar. 

Yatı i oknl takıH· 
!eri artlrııacak 

MotöriimU:c, Osman t!nah ait 
olup Şilt- Wıanın:ı. bağlıydı. Dtlıı 
llk,a.m saat. 7 de Annut'ıudan 15· 
tanbu)a h,ueket ettik. Ya.ssıad-a. 
açıklarında motörümUz :ıu aldı ve 
stop etti. Yelken aı:trk. Ynssıaıia. 
n~ık1annd.!l. lodoe fn-tma•u yükleri· 
nrı.zi kayd!rdı batmağa ba~laılık. . . 
Ar-bdaşmuz Ara.p llı>san dcnız<' 
düştil, Kurlaram:ıdı!k. 

Motörür.ıilz dalgaların tesiri al. 
tında Km:ılı • Burgnz arasındaki 
bofallrlan ~cccrek 'RO'.'lt<ıncı kıyıla• 
nna dilştii. Demirledik. Bu satah 
('Oıeıv) bizi kurtal'dı, G~minin tay 
raıanndan biri olan tbratıim jsc 
lıeni!z 15 y~mda bir ~OM.Ikt.ur. 

Bu ~a.b:ıh ..Heybelirlcn 7.40 da 
kalkan Ülcv ,·am.ıru ela hayli dal_ 
ga ,-edikten sonra ?'Ötarla körrıl· 
Ye ge!eıbilmiştir. Vapur bu sefC"ri 
etınıumırlo. Rostaıırı H.Çrklarma gel· 
dıni vakit yolc•ıin~, kaza.zedeleri 
gönnü.ş'lcrdir. üıcv Sivrinda öııtt· 
ne gddi:ktcn sonrn manevra yRpa_ 
H.k )">luna Wt\'.Ul imkf.nını hula • 
~ll+ir. 

l'C ııirrnsnıı"'h ,:-i'I\~ et "ll' \d <'fi ,.,,r ·ıerlnln attıkları en ağır ı;apla 
• \'c11li0f nehrini 1''itıral> l.f'Uİ'ngradı 
ı J'llboların tesiri bu ouretıc kendini • 

ı;aran Alm:ır. J,ıı\\ct1--rıni arlmdıuı 
göııtcrmiştır. Fabrika ctrafındıı. ınu '~ v:mdan tel ıl'dc bn•,J:ıdı. Ho.ttit AP~aradan bıldLriJdiğinc gore, 
hare be hUtlln ~icldctilo devam eder bıı kn\\ etler St:ı ıı.., knn" lt \'c ne ı j atılı okull"ırtll ~irceeklcri'.. ihti• 
ken Alman ~ba. uı;aklarmdr. ı dııhı . <'IC'l"lJ1 ,.e rl•mek fı""'t,""' '· uksel• lıir yo u Ü7eriıııle oln., ..... ·, .;ı:'lıurı:: .. ' .... .... · 
b""'ka tcşklller, Vol .. anın doğu kıyı. 1 1 • 1 1 L mı"ş bullııı•.~ ... <Y,ıındnn l\laan'f VekR • -.. "\ıtrJni' k:ı' :ır .. l"ltlı •il ço < r .. rııı .ı 
9ındaki 'Ve bu nehirde mevcut adada 1 · eti· su 

rıiy~tli k.ı\o;;:ık nok•ıı<;•:ıı ı,o .. ıı,·aıı lcti hu duıı:m a e eınmı·. ı -
l.-1 dU!}ınan bataryalarını döğmcktc Hi ncı Al!\ı:ın Jcntn .. •1•1"•1 .. ,ı,ı hir rette m~ı:;uldllr. "\: ntıl• okul tak • 
idilrr. Bu So.vyet bataryalarının \•aı.l çcııber kcr<;İlıt' ... hlı ı;itl"riniıı 'll.tı:l\ en nı b~lt~ ı:ı.rtı • 
fesi, dUfn:ıa.n cenabına tc\'c1h edilmiş 191'? :tkbahnnnrı• ilk ··uıı!eri nlmr•c-ı :-,aıı.ıri . •riılı •c-ktcdır 
olan all"şlcrllc sanayi sahası i<;lnc da. , •• ..;.:.;.~;;™;;;;.~3H~' ;.~.!!:* ~. ;_ııoM~'~'"~1;.;.;..~:.;~~~*,_ .. .,..1E11 ____ _ 

luhıırı:ım ıı 

bt'dcl ıc~ 
lhJ"\ll o f in 1 

lan Alman kıtalarını durdurmaktı 
Fakat A!maıı bombalarının sa~nnıı~ı 
bunlarııı harl'kc~inl tesirsiz btı nkılar. 
du. Birçok top VC' blrı;olt tankısavar 
topu yok cdllmi§t,lr. ~1217.llJ~ !'" .Mcl'idjvcköyUnde B, ımunıı:ıı ı;lttl "'1 nra. 

zll!ind n tnUfrt.'Z 13 p3 fta. ~ adn prır. 

Ttmarlegln kemtk
ıerı nakledilecek 
J..ondra, 19 (A.A.) - Rueyadan gc, 

len haberlere göre BUyUk CeııgAver 
Timurlenk'in kemikleri yakında öz. 
bcklst&nm merkez.1 olan Scmerkant 
§ehrlne nakledUec.ek ve husu:ıı bir 
~ak~reve .ırömUJeoektiı'. 

190 
1 No. ıı 28220 metre murabbaı arsa iJ7 iO •14& 

tecid'yeltöyUnıle Balmıımcu çlitllğl ara. 
zısındrn mUfı'('& ıs pafta 2 ndn 13 par. 
ı;cı No. ıı :.:3GOO metre murc.bbaı ar a 23600 l 77t 

Y•Jk ı"cl ·az 1 ı;ayrmıenkuller kapalı zarf usu11le nrtt.rrmaya Ç'lka • 
rılnıışım de tnlıp zu·Jur etmediğinden. 28.9.942 tarfbinde.11 itiba.rell. 

• bt" ay i<.1r.1,. razarlıC-a tıırr.kılmıştır. 1steklllerln muvakkat temin&t _.-._ 
buzları "'' nurun bUvlyct cUzdanlarUe birlikte bir ay zarfında hı:ı.ftanın 
c;:al'§&Jllbtı ve pa.zartcsı günleri saat H ten 16 ya kadar milli cmlAk mü. 
dUrlUğU:ıe mnra.caatları <<">74 > 
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Havacılık bahısıert 
1 Jltısralardan 
1.fi!!!JI ·~ ....... -------~---------------------,... ..... --_,... .... _____ ~~,...----,...-----~~--

Sitalingırad ve Katkasvada 
Son kozu oyniyacak olan 
pike bombardımancııardır 

Düz uçuslu ombc:rdımanların muvaffak olamaclıijı hf!' 
defi 'T ıiz rinde tı il?i çarpışan tarafın ıririlt buluııduiu 
S ali .., d "iıi so:.:ak muhareb2lc;::;de nokta tahriplerini 

•.n uy~un ~U"lı pike bcmbardıman tayyareleridir 

Lurnu ile nişan nltna. l&nmtun:Lktadır. Banlar merkez 
r u c-rinu ı; :ıl•inr ıtü kcwimnide ve daha ziyade geri he

rek i t l u ı eri, ditcr mütn • derler üzerinde oııralanlllllktntlır _ 
hftrrik wr .. ı er \lı('rinrlcki tüf:ıklc. tar. c~nupta pif•ecilerin &\'lna ııtık 1 
riıı t."'IDlin ctlecrideri is:!.bet ihtimal blk te :WUf ediUyor. \'e buradan 
ferinden tok f:ızbclır. Bunun pil•e dıı ıml!l"itlıyor l:i, dih ur;qlu bonı , 
ı1~ )anı <..: ·ne dalnrnl, "" t3)",,'I\· llardnnan!ann mu\ affn'K olama • 1 
re' bunıu~ la ni an alıncl;: ı.ur,,.ti~ dağı hedefler U7..reindr. 'e dost •1"'9 
~apılnc:ılt homb:ırdınıanT:ır fa "ıı. m:ınm girift bulunduğu Stalingrıul 
ray<lıılı neticeler H.l'e<'eği de tnsur gibi sokak mabattbl'Jerincle nohta 
lantlı. E Ih :ı; rüz~;" nn bomba tahriplerini ba.'8racak ~n uygun 
ntı ;ı ı z_ 'nt!.e mı:cso;ir olarak mu. &itah pike bombardmıan tayyare • 
barr.lt u · •'m1 :Ctincll', ) anhş !eridir ve ~on kozu da banlnr oynr 
n~an l!1!l. ırdnn, bomba clu me )aeaga benziyor. ı 
zum.:ınnıı no~:ı.n he<tap e~er - A. Ş.\RKLI 
oen • ot;; a\ nı:.tn.Jnrm tam:uniylc 
orbtlan :\o' n<Flmiş buhınma<Jı dn, F aradayın 75 inci ölüm yalı l 
p.il>e bo:ı ·l.::ı!'tlmı:ln usulüne d~ha 
biiytik b' r l.ıymet 'l'rclirmiş oldu. 
D&.z uçu lu bir lxnnbnnlunımda 
'ı.ızde 20 olan isabrt ihtimalinin 

IClektrtk tatblkatınm lnklp.fm• 
en çok blamet eden fizikçilerden biri 

•I de, hiç ,Upheal, lngtlla lllml Mıoeı 

pike ile olan bomhar<lun:uula ~il7~ Faraday'dır. Londrııda, bu .zatın na. 
de 80 h~ıla venllği dil,UniiliirM 1 mma bir mtıze tena edtlmlftlr. ıum •. 
!t---il . ~- 'h _,1•1m • !\.... h damları. bu mUuyt ziyaret etllklen 

P.l.ftC"J enn "'C'rcı ıı,:uı ~ının a • 
k~-a! 00 ti ıne dana ıkar. .zaman Faradayın vUcuda geUrdlğJ 
1--ı sare e 3 ç uerler önllDde beyec.ın .anlan geçirt_ 
E9aaen pike bombardımanlar; yortu. 

ufak ı;lrünü lü hedeOer üzerine ll'araday, kitap cildi yapan bir a,çı 
müdafa:ası ~"11\"\etli ve bonıbanb • ldl fakat elektrik meseıeıertne fazla 
mail bulmılari&e nnc~ sokaJUnll. blr merak ardırmıttı Çebtert daL 
bilen \"e mutlak tahribi ehem nolr ma, ktıçQcUk bObinl•rl~ maden par 
talara kaııJı te\clh edilirler. çalan ve tel kırpıntıla~le doluydu: 

BeJkan hnrekitında gördük "i, Kftap ciltlerken dtltOnOyor, nktt bul 
dağl* an.zide .hareket kabiliyeti dukça tecrübeler yapıyorch.: Nihayet• 
ni loa,ybeden motörlü ve urhb •a. bugtlnktl 'Eletkro • teknlk,,ln fstlnat 
bl8tlarm y~rine piyade yanlunct • cttıtı meıııur ··~•lrle cereyan,. usu • 
hk eden hava •ili.hı, batta pike ıontı ketfettl . 
1-hıaıdlman tayyareleriJdi. GI' • ""'l'utrler cereyan,. elelrtrtk cereya. 
rJd itgalinde hava tnnıfının yıldı - nma maruz bulunan bir tele, tama . 
rm l.nlü!aflı taarruz ve baskınla· mile mo.taldl blr tıel yaldaftmldıfJ 
ı ındaa öac.e de faaliyet ~Ö!ltettn uman, ondan da cereyamn geçmesi 
'e bomb&rdnnancıbiın 71ldınnı ta. dem~ktlr. 

ŞiMDi DE 
ARABACJLAR MI? 
Gazı-;1~1.E.RE okuyucularından birçok mektuplar gelir. auaıa. 

rm bir k:amı, bir dairede aylard&nberi bltr.ıly•n lflnden, bir 
nı~mıı,.mın gerC.\lğU haksız muameıeden, bir Juamı, mah&Ueoln plııU.. 

~lmle:.1 tr::!mvay bllctçjlcrlnln nezaketsl&UklerlDden tlkAyet eden ,ey. 
lcrdjr. r~rtlf!rını acı acı anlatırlarken, altulah makamıann dlklmtle~ 
rlnı çt''•m~mtzı trterı.,r. • 

Bll~t:k lı .. labalık!ıır. ilgilendirecek haklı tl~Jet)erln, tntıb&larua 
ı!ad,."' olan b:.ı mek~urıuın arasında. basan mıınuebet,8l&leri ele, ' 
tıayağı!arı da vardır. Bunıan gönderenler, baz&D bir yuımmdan do 
ıayı bize xutrl!Jerler, t.n galiz ııözlert avururlar. Ba.z&lan da 90rar: 
·nır g<'nç kız -.:vtyo .. um. O bent sevmtyor, ne yapayım!"" ••Btr au. 
b:ıyıa tıı.nı~trm, epey günler r.hl>ablık ettık. ıtmdl, rarıdewlarm& se( 
mlyor., neden? ..•• "Kıı.rımdan gOpbe edlyonım. beni al.datt.Jlmı an. 
.ıt'dlyorum Nasıl anlayayım bunu! .. '"Bir kadınl& t;aDJtUlll. Banlmle 
,., !cnmek ıstıyor. Fal:at benden bet Y&f bO,Uk, alayım mıt .. 

Bazı gıı.zetcler bu mektupları neı~dlyorlar v• cnaplarau da ve. 
riycrlar. Bu cevaplar, bayata, ne derece,e kadar lDtıbak eder. bil 
Cayda111 dokwıur. oruını Allah bilir. Fakat. benim blldiClm blr ~> 
varu. !Mıs taktkat r •Kında dağlar kadar fark vardır. Ve C&Mt•lere 
olıyle n e'ktnpl•r gönderenler, ne yaptıklarını bllmtyenlerdtr. Y'ahut 
da alny etmek için b;.1 mektupları yazıyorlar. Belki de akıldan sorla 
rı obn birtakım insanlardır bunlar ..• Sevllmek için gazetelerden n:ua 
:ta tstlyenltr1n aldından ,opbe etmek haltaıalık olmaz. a.ıe lbA!ttt 
<'den 'karı•ını yakalamak için çare •oraıılann, ya akıl daJUf&ll]arm: 

Zaman, znman D<'o de böyle mektuplar altyonım. Glz!l k&1ma111 
l!lztmg~ı~:ı ıılerını ba.n!l blldlrecek kadar ı•rsusluk ra.teren ba a. 
ı.!amlnnn ?:ıu ~eşit me!\.ıuplarmı hemen ytrtıp 11epete atıyorum. Buı. 
ları hlr derdi. bir şll:llyetl IGyliyen ıeyler oldugu tç!n ıUtununıda 

bahsediyorum. Mubte\·alannı bOllaa ederek all.k&darlaruı dlkkatle. 
rint çekiyorum. P'ayd .. 11: oluyor mu?_ Onu bUmeın.. beatm vazl.fem 
yazmak .. 

t~te, bu cllmlede:ı olmak 117.ere, okuyculanmdan, gtllll!'tlk k~Uı. 
yoncıısıı Sadık 1'ezca:vJan bir mektup aldım. Saym okuyucum, '"~!iter. 
lerlo, fazla .ı.ıura l11te:nı.1lerlndeıı canımız yanm11tı. Baarlart da .aa.tle 
değ[l, pazr.rlıkla mO~terl alıyorlar, Bundan da c:aıumra yanık. .• Ç.ok 
eh.ti\, G.ı&ata nl:nmın1ıın Tak!llme, iki ~k lira,_ llttlm. IJlmdl. bu 
Mrt, bu can yanıklı~ı yet)ımtyormut gibi, bir de bqımma ytlk ara.. 
bacıları çıktı. Bir adımlık yola dünyanın paruın; alıyorlar. 0999ll gQn 

• Toplı:ınc<k Fert garaj:ndan Çakmakçılara iki tondan eklfk bir mal 
götUrdUm, arat:1Lcı tamam benden (llS) Ura aldı. Al~daf'lara tlk&
yut eltim. nahiye mndurtl "karışruam!,, dedi. Arabacrlarm k&ttblne ·, 
bnıvuı:llıım. A 1dıftım cevau ıti oldu: ••Atlaha git!, dedikten 80llra "'ll&. 
ve ediyor: •'B.r nahiye mQdtlrQ bGYN ceYap verine, derd:mlzt kime 
anlataca~z?,, 

tJörQIQyor kl, vurgunculuk ) !nız 11da maddelertte aa1r teYlerde 
ycalc TP.kıtllerde, arai>:ılarda bile var. Her tarata kol aımıt .• 

Ldt'ı bırakıp barelır:te geçmeli .. 

Durmak .......... pet'I, _.....k umannlıl'. 
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KONÇETA 
N a111edea: L. L. 

Bakıııarı hUzllnll\ esm"r güzelim, 1 

neredesın? Seni al!etmek, 11enl kuı
larmak iıtlyorum, çQ:.1~ .. esmer yOZll• 
nl1 n b&1ret çelttlfim abenkll .sesinin 
tatlı tonunu unutamıyorum .•. Bakış. 
lan bUzUnıU esmer dilberlm, nerede-
11tn? 

- Hayır. Trende yemek yem•IJ'll"I'. 
mi bilir. 

- Size bir ıey aöyll7eytm: Haklka• 
tı teslim etmek ıA.zuua, a!%111 s!bl blr 
kadma ba§ka tUrlU bir erkek )'&kı. 
ıırdı .•. 

- Rica ederim. o meaeleden bab-

4 * • 4 11etmeyln. 
HafU bir tebeuUmle: Yalvaran ıcslnde o kadıı.r derin bir 
_ s.a Andalu•y&lı)'tm, tamım Kon• rztırap glzlcnlyordu ki!- O eenadıı 

c;eıa... · birdenbire SC71mll ytlsQDll elleriyle 
.Dedi. Boara vagonun karıı aırasın., ltap:ıynrak a~lamıya bafladı. Heye

da. ıaset• okuyan bir erkeği gostere- canla sordum. 
rek alçak Mile Uve etti: - Şu halde ınz çok muztarlpatnlz. 

- Bu cGrdUğtınllz benim kocam. çok bedbahtsınız? 
.lılanUya Cenova ekapre•Jııde)'U. Çok, çok bedb&httım. 

Kom~tımanda yalnız dört kl§iYi.z; Ellerimi av-ı.ıç!aruıa &lıp hararetle 
Kolı.çeta, kocası, beıı ve dlter meç- ııktı: 
bul bir ıabıa. İlk an:icı Konçetayıı - Öğrenmek latl7oreunu .. 
baktım. 'l'at,11. mlnldar \'e UUıt me. Ellerlmlzln temumdaa, Koçentaann 
ıankollalyle ınaanı okşayan !toyu gözlerlnd1 n ve sulDin muılktıtnden 
nnJUe trt lkl sös. lpekli bir ya:ıtı~ıı adeti. 11arhot bir halde cevap verdim: 

- Evet.- 1 da)'NUIUI uaur.ıca, temi& ve aıarın b r 
çehre. 

- Attedenlnls.-
Dl)'erek yanma oturaum. c can.l 

yer vermek lçiD bira• )erinden kı. 
mlldadı, fakat konutm&dı. 

• • • 
A.ndaluırya dilberiyle o acil. '8flı 

adamın izdivacı ile biten- Bir qll 
hlkye11ı. Hayır, ftna bir erlrelr deli .. 
dl ama. keıuıtatrııe. l!U8&1llJI oldutu 
a,kı vermel:ten acizdi_ 

Uyumamata karar Yermı,t1m. Göı Sırf .zenglnllftl ıctn belli bu • 

lerl bir dikkatle balla bakıyordu Te ı damla evlcnmlye icbar ettl)er. B11 .,;. 
llUOpltl, nUllı YDcodmıu CÖrdUğUn: retle haklk1 aşkımı terkettla_ O, 
vakit fçlml bir ,Uvet htaet kaplao k bl dı n-• ....ı-dl-

ll ır r reaııam ·" ._ •~ •• 
Şöyle kl, bir an lçtn o meyu•. ısolu k zl t d .ıwı.a• • , e va ye te er-.. ua-
çebnll tatlı dilberl büUlD kuvvetim .. , Kul&klarımr.zuı allfkm olııılutu blt 
öpmek latedlm. Bu arzunun te11lrl aı. 8 J\ hlk!lyclll, ilkin bunu KOQeDta.ıun 
tında kttabmu bir kenara bırakıp kl' r.ı:daklan anlattığı ıçlD bana ook me· 
djslne lt'\t atmata bq!adım: ,.ak'ı ve orijinal görllDmOtUl. 

- S~ra dumanı slzl :ahataız ed 0 gençti. 11ızın gibi. 'Ne U:Jllc kl, 
yormuı ----~ _ A ha 

1 
necim rubumu asla aQ.laya .... ,,_ 

_..:._ )'il' bir cr:tekle bUtUn ömrOmQ cQrtlmıele 
- .. ..a~Ube mr cnnmı.z • :ı;ahkOm edildlm. .. 
- l:Yet. Denize gidiyorum. Hakiki bir atırabm ltadeat. olaA 
Bir aeulzllkten ııonra koc .. ını ~· , ...... _ ... _ d -

• ı;ı;~rt. ve uauUllUll yan....... u,, .. u_ 
terereiıl fıııtldadun: yU "" 1 _...._ ... _ ••-• t heyecan re ... m n ..... ~ ....... 

- Okumııta dalmıı." ">Ozu:;ordu. Koçenta kanapede adeti 
8evlmll bir hateketl6 auemamı ~av- ı 1 ... tte l • _,._ 

111 e etti: ııanmıı b r "a"'ye o ıııruyor, ....... 
ı ;yesiai tatb& eden y~ne pike bom P'araday, bunu, ısaı •ne•lDde kq. 
bud~ancdıır o!du. fetmlfti. Bu y9sden, elelı:trtır. tımtn.. 
B~n lcin ~rk cephesj cenup de, pek mOblm neticeler almdı. Bu 

a..iminde iki mWdm pu'tanm e~ keoltt'eD aıonradır kl, Farad:ıy pren. 
ruında mUhim lıanıl<Dt devam et- •iPlne göre elektrik cihaz&arı yapıl. 
mektedlr. Biri Kafkasya ~pbesi maya ve elektrik illtlhaallndeı bugün, 

Y BI blrl 1 d y ,.. 1 j udunun hatları, ince mantuuııup 
§iı ~ : - r m ze argınız .- .m z 

m•~~-ı l(_e:l'ılm. ~=~::,~:~:·n. ·~·::m:~::~~ 
""• ... _ ·- .:;.... - - r: edebll.ilm. Kendlslne Mmp&ti 

Siz: çok eevdlğtne del!.let eder. tijz .. : \ :ese!ll kellmeıeri fıarldadJm. 

ki, faza dallık ve motörlU Jntala. kO kudret gG!lterllmeya bafl&dı . Liimartin, Sen /,f artenin ~ılacn.k nu.tıalardan blrkaçımn 
ım fauı!ketini tahdid eder, mali&- Faraday, ke-lnden 110nra lllmler rakibi ~im. 
~ettedir. Diğeri ise Stalingra(1 tela aruında o kadar tötıret aldı kf, kitap Deyince, pir, binbir teteklrllrle 
ridir ki, b'llr.'.da motörlü nsıta!ar clltciıltlnden proteeGrJUte yt:kselıll. Bir gUn, bir ~air eserlerine bir liralan aklı. 

Detin bir kederle: 1 .. zavallı Koc;enta." Blal eevm..-
- ffa)'ll', biç ıevmlyorum! 

1 
ı'aade et yc!lnia_ Diye mmldanda. O anda bu kad:ır 

Hayır ... Bilmem... 
aamlmll oıuıunun ıebebtnl öyle b · 1 'lea'uttum: çllnkü oqamalanmı 
renmek fıterdlm kf! Fakat ben o· :.ı famiyetten ı:.cri kalmamalı" ben. O, 26 atustoa 1867 de wkua geı.,n ıthaf ~t yamcs.ğını. 11'.ınu LA.mıu1.in, gıalrt. merdiven başı-

ber topemıan en büyti'k ~'ardtmcı • ısıumtıne kadar, ınstıtn Ruayal'de ta.. kabul edip etmiy~irrl J'IOrdu. Li._ na kadar geçirdi v~ orada asnı t:u garip ve daha pek erken aayı• • 
l:k \"Ufmcbn mahnm kal'atınt Pi _ bil ilimler profeeGrlUğtl ve Vulvlı; martin ele, şaire y~ bir tezke- bulunan yepyeni paltosunu aıa . bUecek ifıaatma dikkat eımly r ı 
kecilerin t~Wi etnı..ı beklenir, a..kerl akademialnde de lektörlük e~. re ile escr'crini görmek istediğini .ntlr: ıa.zeteainl okuyan adama •c . J 

ı ı& etmıyordu. Bu kadmm yaıamda 
vakkııt zevkten <l&h& ytıksek ..., 
ı bir hıa duymak~ydım. Batım. 

1 .. •rlne eğdim. O yl1zl1m• bakarak. 
Knfk:ı.5 cephesinde çok ytikılek u. lildirdl. Şa5.r nevr~eccği ·1dt:r.lıı • - Aceleden paJtontızu unutu • gelen bir nefretle bakıyordum .. H1 

nın müsveddelerini ataırak, Lf. • yon!u.nm rtBt adi. ablAkna bir kAr:ıkterf o'dJ 
ralmnh getit nd'A:al&l'lna tahin - martine getirdi. n-.:- • • rrdı .ı.. ... u tahayyW edlyordtım. 

J'iakiartmı arzulamıı glbi t:ıUJ bl: 
retle ağır a~r gö&lerl.ııl kapadı. 

rrıa" Sovvd kttntnru• en .. aJıak .......-,,uıoe, '811' ~ ~= .~ ' . ., ,.. Dalgın l.ı"r ftlf0 AO-lı ş'u_, _,_ t d v.ld" J • d n- un· p•Jtom d.J.lı Beyaz !SnltıklU blrf11l kompart'iman 'e mUl!f!Sir surette darteler \"ara. v ,..., ,..,er, P~ ena t'gı 1· Çtn e - .DOC"ft n ""5&&. !'lerede11ln, bak111an hOr.ıntU eemeı 
itilecek pilcedlerdir. Buralara kar. 1900 11eneaılDde, daha 46 y&fmda lı<>PS gidt'<'f"k mmnılar da vardı. -z~Ye .. !!_~led1 i:. Llmartin ite. ıt~:Lokanta! lklDct aıra! Uzelım .•. 
"'I i.<tPQmlun a~ tanzimi' oldukta ölen Rwı ruhjyatçıları.ndan Serj Ser. Şail', !ji'..rlerinl okuı4ten.. Llmartin r~ p .... W.J'U g ''•tlrü1ren: - Yarabbim! Ya klmM geUNef 
ınn,.ı,uı, ve irt"faın fazlahfı bar.. jevlç Korakotun doatlannd&n biri GllU tetkik C"liyGt" ve i~inden: - Hiç şllphcsiz, sizin olmalıdır Konçetamn kocaaı tftrdf'nbtrE" Y". - İfltlri&. Korkma, Korkma... 

.. 'imlD daı ..... ı.- h&'·t·ıııda fU fıkrayı Bu damı ~ ..... kryaf ti t Un'-'' be · d M•dt rlDden kalktı. kanama btr •ey ıtöylc-J:ırdaki IUlrehiitt <la LC!]<l\I edecek - .. ._... A!I. - a n A&UA e e. ç &u nım e51& r. ~ - Hsyır, hayır. tatl artJ)s. bırak 
aıııa•-·,..ır· nu .. h"ld ktırn t..s. d ~·ı Dedi meden kapıya dOğru ytlrQdU, g!Szden nıtihJ!I seb~pl:rclen l1irj olarak -~ · ·· ı:er "' e, 1 ""' eıı · . beni kaç bua'J.- Kaç bu•-

"Kor•akot zamannda Jııloakovanın 'U'!ı ort"•ınrla ·ne• • ......, ce,._.._ T •-:ırti"n v •t ...ıbf ... c.._ kayboldu. Vagondaki öbür erkek te ~:> '::cri1ir Vt' an<'n':{ ufak ~plı ılağ u.., ...., • 1 "• ,, .. , .... , -~- ~n • 01 er ,,.. • (C,a u- Gene ltUcaııma dllferek me.sut btt 
toplan113 boJ bag tyı:.cal piyadı - en t&nmmlf ailelerinin doktoru ldt. le ır"mt"S, hiç iyi deği'. mert ve i.viHk~ ad3m~ı. Burııtan onu takip etti. Bu surette Konçeta jıe çocuk tavriyle tıaıJdayordu: 
nin, l:\:yult tapb bonıim:S.r kolla _ O bu kadar çok mllfterlal bulunma • Diyordu. Sonra, ,aıre, birkaç do'ayı, bu fıkrada, brristlyanlıfrn ben yalnız kalmtftık. _Kaç ;:-:lcUk." Kaç öpllctlk-
11oo:ıı; pikttilf!rd~ ~ Rnlllll bekli • •ma rağmen, her Rus glbl, geve.zell • Lui aJtmı uzatartlk: ululanndan olan Sen Martene ben N• tımlt .. debUlrdlm 1 Hiç! E11asen Son olarak ateJll duc!aldarırı blr 
)er.eltl"'ri nonnnl b"'r haldir. il ve tatlı taUı koauJm&yı ııeverdl. - Kıı.bcl ediymıun. Hem de ilk zetilmi!itir. b6yle vaziyetlerde lnun kendi kendi. daha Jlğz.ıma yakl&§tırdı •• Ve: 

'Ee.'l9 mes~lc Stal ngrnd etrafın. "Blr aab&h, mk •ık gllUtl bir ev • ne ne Umlt ettltlnl aorar mı. dQ • _ GldlP aa.çımı dU.zelteylm. Altııll 
d:ı d r.mckt dir. Burada motörlü de bulunuyordu. Aile efradının hali". geçiyordu. • çfn glylD<!ln 1 ıOnUr mtı? Okıayıcı bakıılannı Uze. olmuı. 
, asrtalftr faali)~Uedir. Fakat bir- rlnl, ihahrlarmı sorduktan eo:ıra, blr Bir aralık, erin kUçUk km, kop DeylDce, Konalı:ot, blrdfınblre an. r!mde hlmedlyordum. Dlğet' taraftan KUçUk vaUz[nl alıp u.zaklqtı. Ne 
lıir~r: girmi' <lost ve düşruar, kı _ ipucu yakalıyarak konu,m:ıya b:ıJl!l. kOIJB geldi. !311ytlk d<>11tu Koraakofun dalyestnden tırladı, ıapkunu ka:>tı y&lnızldrta beyecaıımı blr kat daha kadar gtlzeldl! Bu k&dnıa ~!gmes. &-
talan solca)< muh:ırcbelt-rind~ e\' _ dı ve bu mevzudan o mevzua atlıya_ bOynuna nnJdı, kolunu amı ve 12 ve Odadaıı ~arken: arttm7ordu. ıık oı .. csğımı zannediyordum. Kendi 
leri telit:t' t~tcr mUdııfaa etnıekte rak Wı uzattı. Orada bulunanlar da y&§mm bOtUn serbeetl[ğlle: - Vay Allah mO.tab&kkmı veJWln! - Kocanız kahvaltı etmlye gitti. al/le tekrar karştlaşacaJrmı& amaııa 
\t? İ<ıg:ı.le ç:ılı51ltııl<tndır. Dö~ie bir bararetlendller. Jll!naka.,alar, gUzel - Bugün, ı:ılçlD bu kadar gü7.elllD? Otle amanı nlkllum Juyılacaırtr u • Bakıyorum 11fze kızm1$!ıl hl. S!&t da· aıt tatlı tali ıhayyaller lrunıyordunı. 
\llZİ)'otte, ne toPtunon \e De de fıkralar blrblrlDI takip etti. Saatler bu 11lyab elblııe ne beyaz kravatı nl • nuttum. diye b&frrdı. ~et c:tmedl mlT Bıra... sonrıı. kocası kompartımaoa 
bombıılnnnr t:ır:un~ şe':lindc cıatı-.. ____ ım ____________________ mı _____________________________ _. ___ girdi. Bir fıta11yo.1a geltnl4tık. 

r.ık omak :ıtaak düz uşuçlu bU. - Nereye geldik. ıt:ıtıen? 

lttk bomJxırrJnnan tnyy:ıreleri'nin - Olma myıbfı .... teydl, öy'8 mi 'l §J!!!ın~ll 41111•• l111UU70r IDlllllUll f Diye .ııordum. 
fı;aHyctine imlı!ln g\>rillcmez. Ra - Bunu ı;'mdl mi anlrynrsunP Fa. ı_ -- I I' I - l:IMt~ luaırına. Kalaklıırrmla - Frczuı•a. 
dabs :ıiyıult> do!it knvvetlerln zarıı· kat eadalm ki o da lnkmıttır ba ıı. ~ rtlllllıJ1 . _ _ .. ,. ... : .,Alı llaeer, lalr ke"' elime Teşekkur ederim. 
rma yapdnn, bir hareket olar. Du ten. :Ne ,apaıa" verllea emre luır,ı fi ...... ..U fly'8 bir kacalda•m!. .. , Adamcağız valizlerin! baztT''a)"tP 
\'Uİy~tte, bir nokta U-ıerine ta~r- gelee, c:ıeUat bo)'llaau vuraak. .,oHa. tekrar kanapeye otı.ırdu. Kan'& ,ak-
rrnnına tevcih ed8C'!lk , •• atacıafı Kl\boD lclnı oektl. - ...._! oaıana llepei yıllandır. la~ıyorduk. Konçeta neredeyJlf Tren 
tt'?< bombanın ~ ÜMle 83 bir ihti· - Ne mlltJdt._ ae esrarenıta bir TAR ı H-1 ROM AN Ne Hacer vealrden ıı .. aan.~ Nf' dr durunca •·apıyı açıp illmete haztrlan 
m:ı.lle hedrfin .. isab:ıtin<le knnıt. • yer .• Karakunımda <Jeaps banıa bil &etlt eau •vebUU. EUerlad- selse dı. Na.sıl ! Ya Koç"raa ! ... KanaT Ö 
all bulunan pik~ciler·n, Jenlm pL aslanı bile yokta, Balhkl onun d~ bb'lllrletiJda shll•ll oyarlar. nu brakıp gidecek miydi? 
yadelerin gli!lterece~i milstahkem maaları baıkalanqkla:len dalla çok. • 5~ • YAZAN: ISIC.ENDER F. SERTELU - 8ea aerdea blllyorM1• bwlaf - Beyetendl, ••cenl&... Zetcıerl& 
evler, fabrik.'\IAr. kllise~r, !llığmak tur. - ı.... ika,...... derdlnl ve dü • hAlL. O tara1ta 
lar \'ey::l herhan j bir hedef li:ıe • (H .. am kuyu) bekı:lsl lllNellblre ı lıcndcu ba'ka b!ll'll y...,ktur. o, Hacerl ket, lıep Jlac•rla yedll .... dlr. DIJor ...._lerlnJ -.u- .at o. hayretıt~I •km 
rine dnlaf3,k topçuuun iı,ini u _ yflkeek emle eordu: ııon cllDlerde delke sevm•tc bqladı. lar ki, Hacer lleD1 MYIJ'Ol'lllUf. - Uaoerlll llA1& 114.'DI aevdlilJıdf>n Zevcem T Hangi aewe.:ııa f 
mamlaı:•un \"e piyad~nnJ 1o!uaa - 1'1ogollataaclan gelen ve ·~ Fakat, hıılUenln elinden onu almata - Beni MYlyorlDUI dtımek • W eatla ml•laf - Canım_~ (), bayaa... &tras 
~ta 1:ırdımcrlılc etme81 en ay mat.afızlıtma giren adam een llllala lmkln yoktur. Geçen akja111 gldlce mıf O, benim karımdır. Nllrllıb P.. - ~a. Blrka4> stua Oac:e .. • evvel burad&~n kadın .. 
~un di~ bombardmıan şekli yokat._ earap içiyordu. Beni çatırdı: "Hatim! nm.. ray balıçe91Dde buluttnk. Bana ima - Beyim, JU1ıf1IUll nr. bf'n evH 
olur. - Evet. &nim.. Şu Baeerl bir tuaztıı dDflreblllr • - He cledllı •• nlldllı kana mıP ........ lgln beklememi a&yledl. O dettlim Burada otut'U kaıtıa Tuloıı_ 

Arazinin dağhlc olması dolayı • - Vedrla teni 1Mırara attırma111. --. .... bir tlftllk Atıııa7aca • - Öyle ya. Bea onula yolda P. ller ..... lıealmdl.. llealm oaa-ktı. da lndl 
fııile böyilk at.e, kudretini Kaf~a!I. am aebeblnl ılmdl ıınlııdım. tun!,, dr.dl. Fakat. ne yazık ki ben llrkea nleadlm. Burada BaUI• eQ ... Ve..._ ~lrU. - Hayır! 1<8,bll detih 
ya cıephellnde, ı.,ta.ıarın biri-irine - Neymı, ~bebl f llÖ) le bllkalım.. bu iti )'apıunıyacıağına. Y1111I yapma • j den ald o.a. lillda dll'h....., nlk&llb 1 r- Bil lllıderJnla dotıu nJdafaaa Jl'a.kat o cevap verme:ulaa mu • 
girift mlll'.adele snbflesi olan !:::t:. • - Naaıı olaa burada ölooeuln: ta mulctedlr deilllm. Saraya a1rme-, bit kadim Mrla kom-•• ........ I• .. =• =- ıardım eclf'blllrdlm. yona lndl. Bir lkl 11&11tye 80Dra ~ 
J.r.gradd:ı mü'it:ılılıem noktaların Se•den haldkatl uklıyacııak dellllm te lmkln yoktur. GJ,.bll-.m bile Jla. I cevap var •MhrT --ıöyl& .ar 7erde eeeı ile karta ıı..reket •diyordu. '11r&Ja llw'aya 
tahılbindc motörlil \&aJtıılara hU· 3a. BlJdJklertml ıen do ötren .• \e ö- cıcrl nusıl ;röreblllrlrn~ Halife hazret. - B&71r. Ba lıir lıa7datlaktar. & • kartııa kalaa lllr adam Y•laD 8iyll- tıım ... Bekledlm. Natiıe-
3'tik t:alarfp kodl'e'tile iıtirakt. pi • a.ur dünya3a &14orken hakikati l'eD Je11 llacerl lrafe8e lr11t lrapar sfhl, ter ... 11fe basretlerl 1"1aa '8mlt ol • 781dllr mlT • * • 
ı.ttiler ba ttphe tesimlerind "Pa de anlamış ol! haremde baplOtmlt, M1"4lı. lıtt te7clea IMe oea .... tmb. llu ....ada ..... ,.,. kDkreıwl iti- Neden 90Dra para cQsde-Ja ıtn-
koza oymJacal< bir vn.ıiyot mey - Kobon can kulattle dlnHyordu. Me. llobon blddetll lılr lle9leo homur-... - &il kelleml ftrlrlm A,..1111a tlldL vat tpeınln tıaerlmcle cılmadJtmı tar 
dana getlnnektf'C!ir. lr• e!laMn pleyl yere diken kuyu bekçtaı pnla. dl: kanım IHlp•a• Ve ıam ..... dallı ka)"UllDD derla. ketUm. Derhal anladım. O beni -r 
!J&l1ı cephcııai cenap ket1imillde mib rı anlatm"'p 'batlaclı: - Bütün bu btkAy•lenlee Jııana - O samaa halife U.nıU.rl .. Qlderl8cle mlllr o-Ju 7*a1ana lupr- muıtu! Şüphe g!StUnnlyen 1ıta.,.... 
•er Jatalannm lmDandıklan fAJ • -Yedi )'Ildır burada bl.zmetlnde .. , Kim kimi aevene ıına1D.. Bwrı urla_.. ela.a. ah_... &dan K ...... ilk *la Jcıorkut&u. ce ruhumda Gyle bir tnllba b11aJumr 
)'IU'e Uple'1 ftl'a.1ında bti~-Uk yüklü h1andutam nslrle ·lllHDa nraruu - ı,11 ama, ...... p1en lııu fel& _ - Sen lletl6l -. ~ _. • (Denmt •al') tı k1 bir an tçln neteetm kulldl 
'°'8ı.nı.ma tanarelerine raat. (Kaı,dli •yf&J• ~IÜI) 
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Beşiktaş Vefaya 
2 - O galip geltf i 

C.iata•raJ SüleymaaiJeJi 4 - O, latanbalapor Danı
~.,. 3-0, Be1koz Taluimi 2- O,. F ..... bahçe K,a91111 

, pafllJI 3 - o J•tliler 
DUn tik maçlanna Ftntrbahçc Vefa: Muvahhit - Sileyman, 

,.,. Şeref statiannda devam edil- Cihat - .Mustafa, ŞU~ K. Si· 
<.i. Şeref stadında cUnün ilık rna- leyması - fiftse7iıı, 'Rakt.ı_ J •
~tnı Beykozta Tabim yaptı. GU- ~t. Hayclar, Mehmet. 
r .1 bir JD&Çtaa IOllra Bıykmlular 0.YUl'N» ~ bet...,.. .. , karşıl.4-
lruvvetıı rakipltri Taksimi 2-0 lı akın1ara ıec:ıtı. 4 üncil dakib
~·cnmda lllUftffak oldular. da Vefaldu llot 11alçe muhakkak 
Boğamı hUcra bir köc;Cıl!inde "J~ lY ı;-oHi r-okamadtlar. Bqlnci cla

riz ••-~:ın Bt~Palar din kikadu IOllt• O)'Ult Be~aş la· 
tııl11t[ynf llak eden Mr oyan r;y. ımnı akıllda o,_,_ğa ba§'aclJ. 
?Jldıla.r, Kaçın ilk devresi 0-0 a Aradn aır:ıda Vefanın yaptığ! :ı.~
bitıniş, ikinci dcvrc:ı!n başında cunıiar tbr:ıhimin salda '>ynıuna.11-
'Ve ... --. iki pl p&aru l&ya!ı.- do!ayıs~l& tehlikeli oluyordu. ~ 
!:anlılar dUnkU bu galebelcrile b!. uncu dc..Ttikada canlı bir Bt~i:cta• 
ri:ıcf kümede ka1mn ü.'Tlitlcrini hilcu."1lunda top ~la 2'cc;ti. ŞtJJcril. 
......_...,0~ UWaei O)-'\U\ nUn kendine has bir akın! Vefnya 
rtınUn en mibtm ka.ı'3ılagma1.1 0 • tC"blike'er ~çirtt!. Netekim Şil~
b.ı V efıı _ B3şlkta' maı;ı idi. rlnUn fJdnct defa Ye. bpalr za.vı. 
Hak~m Şui Te7.camn JdMesi al- yeecm çeJatlli şilt B~şıktaşa birın

tmdıt ~mın btr ~ iter lrr ti ~1il treundadl. 
t&ba ta idilde Çlkınllbr. Yedikleri golden sonra Vefalı -

8-9ilda1: llllllllıd Ali - ııın. 1u açlldılar. DalDıf surette B~ik
•:.. Bui.le - sı.im. Omer. BU.- ta!J kalrain~ tehdit etmeğe baş'a. 
seyin - Sshri, llRh-., Jlakk10 Şe- dılar. BilhaMa siyah • t-:ya7.lı bdr 
tel. Şllkrll. l~rinin birbirilc anla~amaması ve 
- İbn1dııldD alda oynatılması Vefa 

- ü. K.-ıa. Kocnta, 1aedeD T 
8'Jnu neden yaptın 1 Yalancı, hırsız 

Kendime gelip bu acı hakika!t haz· 
•etmeır tcf1t Mrlraç g1lnb Pf!llnf 
lcatıettı. Koçer.ı. para riM&..., Ve 

ltnern! çaımııtı. K~enta o ııihlr:.t ,.e 
nte!ankollk bakrılı dilber, adi blı 
Yankuiciydll 

• • • 
l-kredesia. hazla çelu'en tatu es· 

r. ar a;Uaelim? Neden ac&b& o ıevlm ı 

<'~hrenı. gOz yqlarınr ve OpUcUkterını 
k&Jbiıntıen kot&mıyorum? Kader ae
nı 1ı:öttı yaptı. !ırltyorum ... P'alrat aeıt< 
bfr l:'ÜQ :rotumc!a rer1tnem p'"Tl! ,. 
fedecettm K~a._ ltor!Çf • u ı•t 
"enı •evtyorum,_ " .. ,, .. 

mMıacimlmnın ~~ p.Jziııııyoauna 
strmeline 8eDeı: eluyeru._ i'akat 
YeBil - bcy~J:lı mubae'm!eır v.e bU 
hassa Haydar muhakkak gol fır -
satJsmır h~bıı etmekte birtlirilc ya 
m -edf1or7s!'dr. 

Devre bitti~i zaman Beı:iktn, 
1-0 galip vaziyetteydi. 

İkinci devre Beetktaşın hA.kin,j. 
yeti -1Unda ~. lıltltemadf 
ilüeumlanla ~~ .,.,,ıl-ın gol 
.kaçmaak&a Wat>isidi!a ~ nrış et • 
mcie bqJadıJa.r. Bilbaua Şet't:Oe 
Hakkı eski günlerini un utturıtcak 
IPlrilde oynamdta neclen.'!e inat 
~yortardı. 

Yeracfa bir dclicıfldlk oldu. Rak-
4': - +rhafa şınr.nı santrfora ge~ 
" n '~";~ilik kmmen tesirini 

Dllnktl Beılkta§ - \'efa m~mdan bir &örilnU,.., 

gösterdi ve Vefa.ltlar ÇC'!llberdcn 
ktrrtaJmırk vava3 yavat Beııiktaş 
kalesini tehdide Wu;ladılar. Tam 
30 U.'lCU daldkada hiç lfürum yok
ken ~t&Şltlar Vefalı!1\ra fav11l 
yaptılar. PtnaltIYr ~iikrU iki defa 
!:·ekm,.sine rağmen .Mehmet Ali fcv 
kalade kurtarışlarla gole mani ol. 
du. M:ıama.fih Beşiktaşlılarm bu h:ı
reke'ti :ı:>enaltı ile cczalandınlacnk 
kadar ağır -:!eğildi . 

Vcfa"ıla.r penaltıyı lta«;ft'dıkt&n 
ı.cnra jşi mutatlan olduğu ilzcre 
sertliğe döktUler, 

Beşiktaş hü.imiyetI ıcmc.r~ini 
nih:ıyet 40 ncı dakikada verdi. 
ŞüBrUnUn ortu:na Hti~<'Yin gUzcl 
bfr kafa çıkardı ve Jteı:ıiktaıa ikin
ci golü kazandırdı. Ve oyun da 
biraz sonra Bc!ikta11n 2--0 galc
bcıiJe nl.hayet buldu. 

Dün Beş=.ktq bu m~Vftim oyna
oığt oyunlann en kötlisilnil oyna
dı, 1'!e.rin!'l c yalnız çalıpıı ve mu
vaffak olBn bir tek Hli9eyindi. 

Vef..,_ya gelince eski hırçın ve 
favullU oyunlar.nı pc-mıltıyı kaçı. 
nncaya katlar ıısstermediler. C.i.d
cien uzun !!eneler taraftarJa.rımn 
hasret ka.'dığı temiz ve 'POrtmen
cc bir oyun çIJrardrlar. Fakat pe
anltfY? Jıcaçırdrktan sont'ft ici sert 
liğe do'ktliler. Galip gclcbı1ccek!eri 
bir ır:açı forlanrua beceriksizliği 
Ye Mtllliliği yUzUnd~r& Uçrdtlar. 

F~nerbahçe ıtadrnda gUnUn ilk 
maçna latanbuiııporla kflmeni:ı en 
genç takDnI Davutpa3a ynptı. 
İalaht8porJular gUzcl ve ener

jik lN' o,"llndan sonnl Davutpa- 1 

-
-

-
-

ınyı 3--0- yenmiştir. 
GP..lat11B1.raylıtar zorlu bir o~n 

dan ııonra Stlleymaniyeye 4-0 ga. 
lip ge~tir. 

Fenerbıılıçe &U\dında gilnUn son 
maçı Fencrbahc;c ile Kas1mpqa a
rasında oldu. Neticede sart - Jac~ 
vcrtliltr J11açı 3-0 kazandıiar. 

Dün yapılan güre~ler 
D\in Giire! kfü.bl 1alonanda tce

rlıbelıil~ arasnda yapılan grekcıro 
men lataııbul :;ıampiyonası prıei 
mu.bYalanna Gliret, Bqikl.aş. 
Kası:mpo.ş:ı Kurtu!u3 klüplcrine 
basi hare:utleri yapacaklardır, 
nıilsabakalar büyük bir intiaamla 
sona erınilth'. Alman teknik net>. 
eder a.ı:ağıya çıkarıJmıt•.ır: \ 

58 kile: 
ı - Kenan (Gllr9'), 
2 - Muaffcr (~iktaJl 
3 - lsmail (Glirej), 
61 kilo: 
ı - lh!an (GUreş), 
2 - Bektaş (Giirtil 
3 - Ali (Gilre§). 
66 kilo: 
1 - R~şat (r.m~), 
2 - Panayot (Kurtuluş) 
3 - Ali (Ka.smıpqa)1 '72 JdJo: 
ı - Nevzat (Gilret), 
2 - Betil' (Olreı), 
3 - Xb11n (Kuw; .. a)', 
,. ki .. : 
1 - Kandemir (X-pata), 
2- CelA.1 (GUrct), .~ 
81 k.Uo: .'-""' 
l - Mmrtafa Çaılonü (Güreş), 
2 - Mehmet (Güreş), 

-

-
~ 

z .... 
1 

' 

Ankara At 
Yarışları 

Ankara, 19 (Bumd )- Dl!nk1l 1 • ikfDel seldi. 8üadtr llıllnm~ 
at kofularmm netlcul.Jıi blldiriyo. R1Ddln paya111 lll0 kurut ftrdl. 
rum: 1 Be§lnci ko~uda Abdurrahman..~ 

Blrlncı koguda bir tık at ıro,anıp mn bilMM~ Demet blııinc4 Satt. ıa: 
tur. İkinci koJUda.: Al CeylA.n birincl. sonun btn4111 Kemiaa.rf !lllmd, D&DCll 

ı Sekban ikinci, Soydan UçUncU gelml§ OçUncU geldi. Ganyan f70, p1Aae 22G, 
KomLsarjm pll"91 255 kurut verdL 

JerdiT. O.nyaıı 166 p!lae ııo. liilekba· Kor.ca fle .Davelactro ı.o,mdd•r. 
nın pl&aeai 120 kurut nrmtıttr. A!tıncı koJUda Tomurcuk birinci, 

üçflnetı kopda lz blri.'1t~ Pınar Ttına jklıtef Ceyilntt:k UçUncU geldi, 
ikinci, Haspa üı;Uncll ı;elmiJtir. Can. T«NDl&l'..,,_ ...,,_aı l'lei,........ 10. 

yan 290, pllae 13:1, Pıntlnn plhest Tunımm pttn.r T9fJ" ltunıJ verdT. 
14& lruPUJ 'ftrmiftlr. Çttte baımr !s • l>9met • l!ra 

OOrdUncU kO§ucla Rlnd birinci, San- 815 kurwıt "fWdl, -~ 

f lıtanbul Belediye.i ilinlal] t1ii?J 
Fatihte K.aea.p Demirhan mahallesinde 1030 unetr acfirdla !I harita " 

19.21.23 No J: l;.araltol b!nıı8IJllll hedm vı tahaaııtl! edecek enkamnm aıdlp 
2490 Na. lı kuıunun f9 ncı maddeaillln son frkraanıa göA puarbfa Jto. 
nulmu§tur. 

Tahmin bedeli HOi llra ve ilk teminatı 480 liradır, Ş..._me •llt 
ve muamelat mUdUrlUğü kaleminde görüleblllr. 

lbalt' 23.ltt.9~2 euma g1bltı saat u te daimi enctlmende 7apııac&JEtır. 
Tı.ılp!er!n flk temiıı«t makbuz .-eya mektupları Te kanuuen ibıluı 

JA.~mgc:en diğer natkala:-ıle ihale g1lnU muayyen aatte 4alm~ •cGmadt 
bulunmal!."1. 4631) 

c. 94211120 
KaraT hiil•--'"'· 

MllU korunma kanunu.na muhatefeffift ~ ortab&b~cfe JJa ınr • 
marada bakkallrr. Ucaretile menııı Ralft of!U 1"afJl: h&ll:lmıdR fatanbul 
~ 2 mel cta& mahkem~alnde cereyan eden muha~esl netfc~alnde 
1111çlunuu fllll aabtt oldU#Undan miU! korunma :b!nmur.n 11/2, 59/3 
maddeleri mucftJılnce 21 lira para oezaaı ödemesine ve yedi gb rr,~1e 

de <lUkkAr.mm lrapatıtma.nna " htıkilm btffertfllnde 9ereff ftlf'~ya ait 
olmak oure Jrarar bUldaasmın Haber sa-1-tllch ...... c:MmMfne ll,U,912 
tar1bln1e karar Terlldl. (61') 

[ 
1 
tnhi:&rlar'U. Müdürllli&ndent; J 

ı - :U:Ut4mhhlt ua .. hf'sabma alme.k O... alllaWWI .... ~(nrJ) 
edıtt Jl'IDgtn ld!reji puulıllJ& Atm &Jmeealdlr, 

2 - Pıırarlık 23.J0."2 tarihine rutbyıın cuma ıtlntt mat '1,0 .411 Ka
'batll§ta Jevıızrm 1U'-ln4elt:I arrm komteyonunda yapılacaktır. 

1 - NUmue Jıergb lllls8 pQl8 §Ubede gör(Uebülr, 

t - late'ltl!!crjn pazarlık lçbı tayin edilen gtln 9t saatte yt!sM" lti gl!_ 
VeJlme ~~raluile blrll1tte adı geçen ~omiılyona relmelell llln OllJJl!l°· .(42T) 

• 

' 
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Baş, Diş, Nezle, Grio: Romatiz~a· ı 
Nevral ;;, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Oerhaı Keser 

1 C A B 1 N D A G U N O E 3 K A ş· E A L 1 N A 8 .1 l ı R - , ···.?,. 1:4 • • ": .. • ... • ~. - "'_;, ;..,.;.. ·~·- .... ,,1, _.k'. .. - ır- ~ • .., ---
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ŞEHiR 

1 il il"' 
1 ,ıı -

ı ııu 

TiYATROSU 
Saar ın.so da 

DBl\M lllSMI 

KIŞ MASALI 
KOMIIDt KISMl 

YALANCI 
cumartesi, Pazar ırftnlt•r' !5.SO dıl 

matine •e lıer Çarpnıba 14 de 
Çocuk Th'atroıııı 

Öksiirük ve Bronşıt 

TURAL 
• 

Komprtmelert derhal llMer. ~ 1 
eczanede kutun 85 k.llnlftur. 

H ;a 

..,.._ ___ •Türk Boan Birlifi H Orıalılan--~·• 

Resmi ııaaıar ; 
KOLLEKTlF ŞiRKETiNDEN·: 

, htanbaJ dcl.JU tlaret dalrMlaln 28111 ıdcll aama"'•mda mu 
kayyecı •e htanbulun blitön yevmi gazetelerinin b19118dar oldufu ~ı 
ketlmıaln mİıkaftleelntn 8 acıı madde9lnde tlrketlml.slo mewua tatıgaı 

Reımt daire veya o hükümdeki dairelerin ve m i 

esseıelerin ticari mahiyette olmayan ilanlarının gaze• .. r 
1 

ve mecmualarda vesair ilin yapılan yerlerde nesri ici· 
kabui ve netir vuıtalarma ıevkedip netrine tavaı· 

ıuttur. 
Ba itibarla Ul!IMI DAİREL'E RtN, bitin p.zetelercle n mecmu 

alard& a~trlnl t.tedlklert 111.nJarmı bundan böyle: 

lstanlnıl Anlrcwa caddesi No: 80 de balunan 

Türkiye Cümhuriyet M~rkez Bankası 10 -10· 942 vaziyeti 1'1ılE Ba11a ııruıı ve ortakları 

Resmi illnlar Şirketi \KTtF PAS1E 
Ura 

.xm.: Bati~ 
llmlmot 
Ufaklık 

Oahlldeld Mnlmbb'len 
ırarıı: ı..truı 

lk.rlç&eld Mababb1Dı 

'JU16.476 

• • 
• 
• • 

.utaı: satı Kilogram H .SOU39 
Altma tahY1ll kabil eerbUt DOY. 

DJler ~ ... BarQlU ldllrtnc 
~ . 

• 
Kamman ~ inci maddeJer1m 
Malam BulDe taraflDdıla 9&1'4 

tldl1at ~ • 

l'lm' 8mı9ta. ~ ı. 

' 't 
........ - 'bb'1IM <Jlidııııı• 

Deruıbte ediJAlll enUJ Dair. 
dlyenin k.arfdltı Mlbam ft 

tah-nı&t (IUbut ~ L 

Serbeet ellbam ... t&bnıM • 
&...-.ın ı:{ 

mtlD " ~ tlmrtne ~ • • ' 
:Dlıb'f1l&t Dlııtrlne &Yam • • 1 
~ Jcra ftdell ..... • • 
pestn.,. ~ No. la bimDa sllR 
--- aıtm Jl.&rlllllW &J&IMI • • 
• ıdar ... .,,,.,, . 

i :a 

~ . 
• • 

lOUM.043,09 
L'U26.97B 
180.861,78 

- 821.149,17 

14.486.174,69 
-.--

sı.m.'81,01 

ıas. 748.588,-

Sl.805.'81,-

m.aoe.888.n 

-
K99C.079,98 

lO,All,'4.1.!4 

a.m.ısı 
'7.809.m,-

10.n&.000,-
tao.080..000,-

~ 

::±2!E28 • 

11'7.861.880.82 

821.H9,17 

86.207.603,80 

1 

lM."3.101,-

,11,806.688,22 

lm.3W,.o:d,17 

188.0'78.IU,152 

uoo.ooo--
U.010.0U,M 

LOGD.289.8'71,H 

ı 

l!lenmye: 
lbt.ıyat ~ 

Adi n feY.ka'Aa. 

Sll.Rll 
. ' 
• • 

ı::>enMe edil• e-qa.kı D&ltd119 ;-- , 
Kanuna 6-8 lDcl aw111elerll:le 
teTtlk&D BuADe ıara.tmd&D ftLlıı:I 

~ .. 
o..uııı. 9dlll8 nnlD llltılrdlye 

~ .. 
KarpbtJ tamamen aıtm cıluü 

iJAYeteD ted&'fW.e n.aed.Uea • ~ 
Reeüaııt muk&tııll1 llt.nten tıeda,. 

Tille T&llledUeD • • 
B.alllM7e yapılar. altm D.rpSddl 
anm mukaba! l902 Na. il DD1ID 
mmbtne DlYetea t.ed&YWe n.. .... ....... 

•ı . ' 
81'7.4ft 

suo Ne. 1a 11.,,.... rıre ~ 

...................... ela. 

- altmlılra 
Seti JDıogn.m 

DDYfıl 'l'atdıftdab: 

Altmıa tabTD1 kabll döYIZlel 
D1IV ~ n aıacr..ıqa 

ring tıak1y6lad 
"mWe&al 

U ,Ml.910 

• • 
dl. 

• • 6 
• !>-

z usu 

-

-

\ 

9. U'! 1!l.'i,7 
8.000.000,-

""'·''"·'"'· 1 
!4.805.46'?. 

1S4."8.101, 

U.000.0C){l. -

288,600,000,-

19"1.800.000,-

108.988.124,7L 
LZM.184,0.: 

29.0155.102,~ 

az 

-

-

ı 
1 

~ 

16.000.000,-

15. llJ,185, 18 

88lS.HS.101,-

110.1.rı,J88,M 

19.NUOl,ll 

Hl.91'7.878,81S 

1.039.t8tMJj5,U 

ne ıöndermelerlal 't'8 Ub1anll cn.a gtlaline llelrllll temin ettlllmlzt 
ll&n eylerlL 

Muh&mn;cm bedeli 197150 (cm aeklz bin yedi ytız elli) Ura olan 115 tor. 
ambalAJ çe~t.eri 3.11.H:a aa1J g1lntı ....ı ıuo da kapa2J zart muUle An ~ 

karada idare blnum.d& topl&Dan merkez 9 uncu ltomiayonuııo& •tm ab, 

:ıacaktır. 

Bu '• gtimeJr tattJenJerin 1f08.2S <bıln dört Y11Z &lt' Uza 1f:rml bef 
kUZ'Uf) ıtTallk muvakkat t.mmat ile kanunun tayin ettıtt vUlblarl .,. 

teklltJerinl ayni gUn uat H.80 a kadar adı geçen komı.yoo re1.ıııiu v.. 
m.elerl ıt.mmdll'. 

Şartna.meler paruu: ota.r&k AııkaT'&da malzeme d&lrelladen Baydar. 
pa§ada teıııelltlaı •• aev& oetıitıJıden temin Olunur, (1529)ı 

• •• 
Kubamn:eD liedeJl (SITIS)' eeldz lııln ııe'lds 1tls yetm!ı 'bee lira elaA 

(!5000) beı btD Kg. Bor,...,. (2'1. birjnclleft1D lHJ) aalı rtıntı .-at (1U0) 
OD Del bu<;Ukta Baydarpq&da Gar blnuı d&ldlindekl komiQm tarafmdarl 
tap&lı ıarf u811Wıe satm almacaktır. 

Bu ile girmek 18U,yenlerbı (66S) attı)'llz altıml bef lira {88) a1tmıf 
tıç kuru~lt:k ız.uvakkat teminat. kanunun tayin ettitl vealkalarla teldıtle . 
rhıl muhtevi aarflarDU ayni ıtm aut (lt.30t on dOrt otuza ır.t.dar komll 
yon relalllfne vvmelerl l&mmcSır-

Bu ite stt şartnam.;.ler komleyonıian param olarak dağttı'maktadır 
(1529\ 

' 


