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ve iaşe müsteşarlığı, petrol 
dağıtma ofisleri lllğved.iliyor 

3i ec aAşcun ~ .. ~ ~ _........,.. 

ingiliz hava 
Akınları 

Husey;n Cahid YALÇIN ................ _. ............. 
] NOİLlZLERİN yapmaktıı. o!. 

duldan h:na alunları arzet· 
tikleri tedrici bir ~e'i~me ile dik· 
kati celbediyor. Hatırl:ı.rdadı~ ki 
!Jk zamanlarda hatta harp buşI•a. 
dıktnn 8.~ a.y sonra. bile İngl!lz u. 
çakhı.n lnglliz :ıdalarmdau dı~arı
Iara çıkma/fa pek imkan bulum:. 
yorlardı. 1940 mayısında A~man • 
lar garp ta:ırruz.nna haı:ıhıdlld:ırı 

:laman müttefik orduları e;iiklercle 
J;enrli uçaklarını görmek için göı
lerini ha<ıret \e yeiıslc havalara 
kalı'ınyorlnrdı ,.e çok kere hayal 
~okuturra u~royoi'lardr. 

İşte bu~linkü İngiliz ha\a ku\'. 
~eti böyle bir başlangıç nokta.sn•. 
nan yola çıktı. İnl!iJiz hm·ıı siliihı 
ilk ~~dret ,.e kabiliyetini İnı:::iliı; 
~tiklerinde i'lbat ettt. 1940 Ağıl .... 
tos ve Eylül ayları 7.arfmdıı nıüt .. 
hi~ Alman hava hüt'wnlarnu kıı-rr 
bırakmağ!ı mm·affnk oldu. F:ı.kut 

lngiliz nçaklan i~in Mım~ kanalını 
,.e Fransayı gererek Alm:ın~·a u. 
'Zerlerine gelmek imkll.nı lmla:v ko· 
lny temin edilememişti. Vakıa o 
dar :zanumtarda bile f n~Hiz uçak· 
l:ın Berliu i1zerin<le dnla ~tr)ar, 
bonıbalar a:t.tılar. Fakiit bünu mnn. 
tsza.rn bir hıwa hnrhinjn muhau. 
""'3lerl ara.c;mda s:wmnk zor olur. 
l>ııha ziyade bir r.östeıi15 ılemek 
,.e mutat hlr tan.da her ypluf bf. 
Mk ediJeblJecek bir hilı·uın deirilcli. 
He!e İn~jlf7 ııf'a!d!ln için k~ılllf. 
rirıi l?~e ~"1indiiz Almnn ız-öklerfr· 
rJ,. ~östermel{ imlıftnı hiç ;\·oklu. 
Yavaş ya,·aş tngiliz uçakları 

~lanş k:m:ılındtı glindiizün gQzlik" 
meğe 'e Fransız o;:ıhi11uini bomba. 
lamağa başladılar. l<'akat daha 
<:iyııde bu ziya.retlerini gece vakti 
~ ıı.pma~ iercı11 ediyorlardı. 
Bn~n İnı?;iliz uçaklan Fran!fa 

iaerindeki ce~eli.nla.rını hergüq 
i~tihasmt :ırtırmnk ve 'Ucudunu J 
km·vetlendinnek için yürü~·ü~ yR. 
(\an İn')!Ullann bir temrini hal;nı= 1 
~etinnişlel-dir. Gündüz saatlerin. 
de müteaddid uçak dalgaları ln.. 
~Htereden işgal altmıl:tki Framıa. 
ya, Bel~Um \'e Holandıı~·a. a:er:erek 
aı-keri ehemm1yeti haiz hfüün he· 
d.eflere bomba atıyorlnr. Artık fn. 
~iliz ncakl:ın için Fransa üzerir. 
üe ne gece ne gündüz Alman tıa. 
,.a miidafnası korkusu lrn.!mamı~ 

tır. 

Fakat İngiliz httva kunett asri 
döşman.:ı. da gündüz hücumları 

yapmaga kendisinde kudret gür. 
nıe~e ba5ladr. Güpe ınlndüz biiyük 
Lir bombardıman uçağı y:ılnız ha· 
~nıa Avusburga kadar geldi ve 
u.teşler yağdı.rdr. Biraz sonra İng:. 
tiz uçaldarı Lelıistanda Alm:ı.n'r. 
rm lş;ali :ıltmda bulunan Da.ntig 
şehr ne kadar yine ctipe gihıt1üz 
gelmek imkitmnı boldular ve deni. 
zalh te.ıgi.,larmr cidoi surette 
}ıombahıdılal". Atmanya içlerine 
<loğru böyle tam nufu'7 henl'z her 
~ü'1kü icra.at al"llo;mn ~İn1\I~ değil
dir. Fakat Rur hana~r ve Alma,,. 
yanm şimali garbf limanlan J-,f?!. 
liı uçaldnrınm :ı.rtık hergün zlyıl
r.etlerine kntl:ınmıı.k m~cbu.-?yetlr. 
dedir. 

Hf'm bu zi;\·arctler ~ündöz olu. 
yor, Demek ki artık İn;tiJlz ha,·n 
kunreti Alnıanptnın garp kısmma 
hiç itlra7. k~bul etmez bir !';UJ'ette 
hakim<llr. Binden f.nıla uçakta ya. 
pılan iki üç tecrübe biraz sonra lıu 
lıavatı iiterinde lnıtfliı. hın·a bom. 
hardımanmm teskil edere~! mut • 
hi'.t felaket hakkmcla ıu:ık bir iiklr 
\ermiştir. 

in~liz lmnıaklarınm gün<li.b: 
11ürumlarımn. dalın l•olay \"e daha 
faytfa!ı olduğu knnaatinJ b-steiWv
!2rini anhyorm:. <)Unhil Almanla. 
rm I•n\ :ı miidafaııılal"I hep gece mu. 
Iı:ırebelerine :;öre haı.ırlanını15 oL 

YENi FiYATLA 'MAHS OL 
1 

M O B AY E AS 1 N A BAŞ LA N O 1 

r- ~' 

Milli Şet 
Kon yada 
Zı raat, yol ve 

meJ<tepler haklun
da bir konuşına 

Mübayea müddetinin tayini valilere 
bırakıldı. Hariçten buğday ve arpa 

ithal ediliyor 
Ankara.dan bildirildiğine göre, 

lı.ı.se islerini dlızene koymak için 
J miden mühim kararlar alınmak 
üzered:r. Bu climleden olmak üze• 
re fiyat .müra.kabe hey~tlerı kal • 
dırıln.ı.aktadır. Bu heyetlerin vaz' .. 
feleıi belediyel~r tarafmdan ifa 

tdilocektır. Bıından başka ta~ 
Müstşarlığı ve bu müsteşarlığa 
b~h umu."ll müdürfüklerin lağvı 
''e Tkaret \'ekaletıP.. bağlı yeni 
b r müdürlüğün te~kili uygun gö
riılmektedir. Vilayetlerde subaşı 

[ yaptılar 

(DcvatnJ S tincilde) 
~~~---~~---~----------------------

Konya, 22 (A..A.) - Milli Şef 
Rdsicümhur ismet İnönü bu sa .. 
l:ah saat dokuzu beş geç.e şehrimi• 
zi şereflendirır> '~!erdir. Çiftc;i!e • 
rimiz adın:ı. buketler sunulmuştur. 
Kendileri ha.Iıktn coşkun tczahtirli 
arastnda yaya olarak ha.lkevine 
gelmişler, burada :z.i:ra.at, yol. mek 
tepler hakkınOO. alikadarlarla ve 
halkla hasbih.a.lde bulunduktan son 
ra sa.aıt 10 da Karapınar kazası 

üzerniden Ereğliye hareket buyur 
muşlardır. 

.Japonlar 
Y ei Gine civarında ve 
Mureıbi karııaında 

Bir nolltaya asker 
çıkardılar 

l\lelburn, 28 (A.A.) - Japonlar, 
Y~n\ G'lne civarında ve Muresbi kar. 
ıuımda bir noktaya yeniden aaker c;ı 

, karmışlardır. 

Ort:ı~rk tnglllz hava kuvHıtlnl kumandanı bava korgenerali Sil' A'l'thur 
Tl'dlfer ile lııglll~ §tnki Akdl'nlz ha,·a kun·etleri kuJna.ndanı hava 
tuigt>neraU ı .. O. Brom Fili~tındc bir .talim ve ıerblye merkezinde Yuna.n 

tayyarecllcıini tefti§ ederken 

Mısırda 
lngiliz kuv
vetleri taar
ruza geçti 

-o-

ttddetll tank mu
harebesi oluyor 

,......--.0.-

Eltaga. tepesi iııerindeki 
Alman mevzileri zaptedildi 

CY 4zıs1 S linciide) 

1 Yüksek fiyatla nohut sattığı 
iddiasile mahkemeye 

verilen 

Necip Hancı 
beraet etti 

Galata.da Abld hanmda. 5 numa. • 
rah yazxhanede zahire ticareti ile 
uğraşan Necip Hancının yUksek fl. 
yatla nohut satışı yaptığ Ifhbar e. 
dllmeaı Uzerlne l(endisi 2 numaralı 
mlll1 l'orunma ma.hkenıesine veril -
mlştı. Yapılan duruşmada muhbir ta.. 
ra.fından vaki olan ısnadrn doğru ol. 
madığı görülmüş ve Necip Hancının 
beraatlne karar verilmiştir. , 

Yeni yapılacak Fen ve Edebiyat fa!<Ultesi için .. .. ...;....;. ............ -----------------.-.-...... 

Bu Konvoy mUttetik bava. kuvvet. ' 
Jeri taratmdan §iddetle bombardı • 
man edllmlıtir. -

Glrlttde 
25 kiti idama mahkUm 

edildi 
Londra, 23 (A.A..) - Yere inmek 

mecburiyetinde kalan Brit&nyalr tay 
ya.recileri saklamak auçuııda.n Girit. 
de 2~ kl§f idama m:ı.hkQm edilmiştir. 

Ameıikada 
Sahil tabklmatını 
kuvvetlendirmek 

için 
974 milyon dolarlık 
tahsisat kabul edildi 

Vaıln&'f;on, 23 (A..A.) - A.tnerika, 
sahU tahkimatını kuvvetlendirmek 
tçin 97 milyon dolarlık ta.ıısısa.t ka. 
bul etml~tlr. Alaııka, Panama ve 
Paııiflk adası üslerinin genişletilme. 
si l§l de bu taıısısat& dahil bulunmak 
tadır. 

Diğer ta.raftan gizlt bir ıılllhm ı.. 
mali için de 30 milyon dolar sa.rtedf. 

ıecektlr. Veznecilerde yeni 
lstlmlflkler • ,. Singapur, 

''Seyhan,, ve "Ceyhart,, dahil olmak 
üzere bütün sıra aparllmanlar ve iki 
mahye tahsil şubesi binası yıkılacak 

nasıl 
düştO? 

-'-"-.r---

U zakşarkta lngilizlerin en 
Ge~en kı§ sonunda yanmış olan j İlk y~pılan proje bu arsada fı:.n 1 mühim bir cleniz ü11ü olan 

ve ünivt:rsit~ fen fa1<ültcsi tar::.· ve edebiyat fakültelerinin istikbal· ı bı.ı aclamn Japonlar tarafın 
fmdan işgal edilmekle bulunan de daha ge:rıiş olacağı muhıı.Ick:ık lclan nasıl zapteclildiğini, bu 
r;~·ki Zeyneohan;m konağı binası· bulunan kadro ve tesisat!adle ı 'ımuharebeye İ§tirak etmif 
mn yıkılması iı§i Lkmal edilmiş gi· birleşebileceği Yekd'ğerlne bitişik I 
bidir. iki bina inşa olunması şeklindeydi. aponların ağzından dinye. 

Fakat blfıhrre kimya ı::ubesinin de ı cekıiniz. 
<luğo için İngiliz uçakları bir kere 
":ıhilde.'kl miidafaa barajını geçin. 
l!e karşılarında hemen hiçbir ikmal 
km'vetl bulmuyorlar ve giindüzün 
ralıat rah!lt hedeflerini homl>ah
yorlar. İşte bu ate~ salgmlığı ted
ric-~n ve gtttik<'e art.-ın bir sürat
le bütün Almanya~·ı kaplamağa 
namzet görqnüyor, 

buraya alınması dıun~sip görıllfö· ı Bir hafta kadar sürecek o. 
ğünden projeye bu kısnn da ilave 

1 
lan bu tefrikaya 

olunmaktadrr. Bunun için bıı arsa• 1 
nm yan ve arka. kısmında kalan 1 

! 
caddeler tizerindeki bütün apart ... ! 
siS.: takarrür etmiBtir. 

Yarın 
başhyoruz 

manla.rın da istimlak edilerek bu 
adanın ka..-nilen üniversiteye tah 

1 .(De'att.ı S llııcüdt) ._ __ ..., _______ __. 

Verem müca
dele cemiyeti 
12 milyon tane pul 

bastırıyor 
(Yazı..,r 2 nr.lde) 

ı t.Lta- o:O-: 1: .-\/.1 H}LEJU: 23812 WARE: 2tS70 t!o SENE: 12 
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Hatay, bugün kurtu -
luşunu kutluyor 

evvel bugün Halay •• uç sene 
ana vatana iltihak etmişti 
Bugün Hataym, anavataruı jlti· 

bakının üçüncU ytldönilmilditr. Ü~ 
sene evvel, 21 temmuz 1939 da, 
.saat 18 de Hatayda son ya.banCI 
bayrak da indirilereJk şanlr Tltrk 
bayrağı çekilmi'l Tiirk vatanı:un 

bu güzel parçası da 23 temmuz 
9~9 dan it.ibaren tama.men ve ctıe-

' O'iyen anavatana katılm?§tı. 

Alman 
başkumandanhğı 

Rostofa 
hOcum 

• 
emrı 

verdi 
Ruslar şehrin 
müdafaasını 

kuvveti endi rd i 1 er 
--o---

Sovyetıer iki ,eblr-
den dalla çekildi 
Londra.. 2:i (Radyo 8,10) Gece ya. 

rısı Moskovııda neşredilen Sovyet 
tebliği; Kıtalarımız 22 temmuzda 
Voronej ve Novoçerka.sk ile Sima.na . 
kaya mıntakalarmda düşmanla mu. 
ba.rebe etmiştir. Diğer cephelerde 
deği§iklik yoktur. 
"İsmi geçen son iki !."!bir aşağı 

Don üzerlndedlr. Novoçerkask, Ros. 
tofun 4.0 kilometre şimalinde Si. 
maru;kaya, büyük Don ka.vsinin ce. 
nubundadır.,. 

Londra, 23 (A.A.) - Rostotta mü 
hlm Rus kuvvetleri bulunmakta.dır. 

(Devamı 8 ftnctide) 

Bu mün::ı.sebctle bugün Hatayda 
~üy\lk bir kutlama. töreni yapıl • 
maktadır. Hatay bayram havası 
iç.indedir. Ha.tayın ana.vatana Htl • 
ha.lu haltik.~ten bir zaferdir. Buza. 
ferin ısulh yolile kazanılmış okna .. 
sr da ona ban(Nı~ka bir kıymet 
vermckteclir. Hataylılarla beraber 
diğer bütün yurttaşların bu zafer 
gününü kutlarLZ. 

Atmanyaya gidert 
gazetecilerimiz 

1 
P'roıatanda nazırı 
tarafından llabal 

edildiler 
IJeı lııı: 22 < r1.,1.J - Propa({andu 

?\ ızırı Dr. Gobbels, hükumetin da· 
\.eti üzerine Almanyada bir tetkik 
s•yahati yapmakta olan Türk gazc. 
ledleri heyetini dün kabul etmi~ 
'c misafirlerle uıuıı uzadıya ıörl' 
r, !lşlür. 

11erlin: 22 (A .• 4.J - Hariciye Na 
zırlığı Devlet sekreteri b:ıroıı voa 
\'eııaecker dün.öğleden M>nra Ha• 
rıciye Nazırı von Rihbentrop adın..ı 
Türk gazeteciler heyetini kabul e~ 
miştir. Devlet sekretri Alman:yadtt 
bfr tel.kik seyahati yapmakta olan 
Türk heyetini sellnılaını,, kendile· 
rile samimi bir konuşma yapmıt ve 
Hariciye Nazırı adına iyi seyahat • 
lcr ılill'miştir. 

Vugoslavyada 
Bir balgar matr•· 
ze~ yok edildi 

Lolldra, 2S (A.A.) - Yugoal&vf&. 
da general Mlhatloviç kuneUeri 
memleketin ş!me.llnde b!lyük bir 
bölgeye ha.kim bulunmaktadır. Ge. 
:neraltn tabiyesı dağtard& muka.ve. 
met merkezlerini çoğ'altmaktır. Ni;ı 
mmtaka.smdıı. blr Bulgar mlii'rezesi 
yok edllmlştlr. 

Din ve geceki yangınlar 
~ ,.. LiQ&,____ .. ..... -2 

Beykozda l>ir büyDk 
fundallk yangını çıktı 
v angın söndürülemedi. bir kaç 
koldan Elmalıya doğru yürüyor 

Veşildirekte bir fabrika ve üskUdarda 
iki ev tamamen yandı 

(Yazısı S lincUde) 
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ilme hizmet· 
eden hayvanlar 

Yazan: Dr. RASİM ADASAL 
"'. 'aşe müdürJüğünde 

MAl."'.\IUN gibi insanın 'lk babet ve ruhiyat çok aydınlatmı~· 
ya~ınlarından !<.ayılan bir tır, Meşhur Amerikıın cerrahı 

lıay\'anın doğrudan ıloğruya ilim Cushln.g deıcki guddelercleki na • 
yap:nasına imkan yolttur. Çıi.nki.i 2.ik ameUyeleri en.ela köpeklerde 
yüi,,,ek ~e\'İyeli hayvnnlarm ince tecrübe edP.rek üstad olmuştur. 
zeb:a ameliyalerinl icap ettiren e. :'l.'amdaı· Ru .. alimi Pııv)o\ ıın lto -
~erleri göriilmdde beraber hun • ııek mide<;indel\i us.,,are tecrübele· 
lar nihayet sevkitabii ne\İncien rj ve bun!a:·ın refL:?k!:i ı-uhiyatrn • 
bfrtnkım teamüllerden başka bir daki akisleri yirminci :ı•rrn en o
şey değildir. E<ıa!:.en at, mayu:ıun, rljinal tıbbi keşiflerindendir. Muh. 
m, l'öpck gibi ~·ükscl> kademeli telif ,·itamin tecrübeleri tavuklar. 
hayvanların göster<likl<'ıi incelik • da yapılarnJc a\itaminoz ıledii{imiz 
ler e~•seriya de\ ~mlı bir terbiye• !ı:ı-;ta.hklar meydan:ı. ~·ılmnimıştır. 
nin taklit eser!P.ridir. Rin tin tin S0n zamanlarda standardiıe hor. 
gibi bu5 artisti bir köpekten iba- ınuna! yani dıı!ıili ifmz gncMcle • 
ret olan filmlerde hayvan zelı:abl· rine ait ilfı,.lnr elde etmek için ta. 
na atfcdi.len kTymet biraz d9 mü- babetin tabart'·ıt>ri çok ileridedir, 
balağalııhr. Yurdnnc:'I olarak bir. Biitün buolan ko:nw. ve ma;\·nıun 
ı;ok i~lcrde lmllaııdığımız köpeğin A"ihi 'hayvanlara lx."<:luyuz. }~rt.ek 
bil.hassa kuvvetli <loygularm<lım ve dJşi cin ... iyet ızuddelerinin ifrıız. 
ve ~t"zi5terinden istirarle eJiyoruz. lan lıoroı:. t.o,·uk, fare gibi hay • 
11im dolayı'>ile ibda , :uıcAk ''alet rnnlarrla tecrübe ecli'mel<te ve 
yaıı:ı.n '\e konu.,an,, heY'·ana ;ın • hatta. geb?Fğin te~hi"i i~in bunla. 
hip olmaktadır. Homo Sapitms ya. rın yumnrblı'kl:ırındaki teznhürle
ni bilgi sahibi etiketini taşunıya11 ri Jier ;nin in<'elenmekte<lir. \'on,. 
bir mahliı'k ilim yapama1. Bu hil· nof'un genr,111< n<jılar1 meşhurdur. 
ginin de g·ündelik hayntt.o. bize Bng-iin rü'}evm C'errahi .. ı hayatın 
hayati Htrhğnmzı temin eden a • muammalarını ı;özmeğe çalı5nn a• 
lelade bilgi olrnn-.r kafi gelmeıd !imlerin heJl ha~·\·anlarıla raııtık -
Esasen düny-oı1.<Jm1 tanıyan ve ı;ı • hırı mühim t~riibelcre mü.,tenit • 
dasını muhitinden temin eden ipti· tir. 

1 
.... eni 40 memurdan 

4 a vazlf esinde 
kaldı 

Bölge İaşe Müdiirlüğüne m~mur 
almak için açılan imtihana 62 ki,.; 
girmişti. Bunlardan 40ının kal.ıulü 
takarrür et."ll'& ve kendilerine te-ı-. 

ligat y:ıpılm~tır. Davete ancak 9 
kiı:ıi icabet et.miııti'r. Bunlardan ıki· 
si dolgun maaş olmadığını öğre• 
nince vazife kabul ememiş, biri 
işe bn.5lad1ğr günden sonra bir da· 
ha gelmemiş, dığer ikfa.i de birkaç 
gün sonra işın zorluğunu ileri c;fi. 
rerek ayrılmıştır. Bu 62 kişılik 

grupt<ı.n kala kala şimdi dört kişi 
kalmıştır. 

Verem müca
dele cemiyeti 
12 mllyoa tane pul 

bastırıyor 
İstanbul Verem Mücadele Ce

miyeti, cemiyet gelirin'n artırıl
ması iç.in bazı yeni tedbirler a.l • 
maktadır. Bilhassa kış mev.:ıiluin• 
de c~miyetin ba. .. lıca gelir menbat• 
nı teşkil eden sinema "e tiyatrolar 
ile sa3r eğlence ~rlerinde biletler
le beraber verilecek muhtelif kıy. 
mette pul hazrrla.nmıştır. Haikı, 
veremlilerc yardıma çağıran bu 
~imli pullardan 12.000.000 tane 
bastrrrlacaktrr. 

Bu seneki pul geliri bilha!'Sa 
l•nıkapanr, Üsküdar ve Kasımpa~:ı
d::ı. tesis edilecek Uç yeni dispanse· 
rin Lesis masra±hrma karşılık tu• 
tulaca.ktrr. Cemiyetin diğer !'labit 
ve müteh:ıvvil gelirleri ıse Eren• 
l:öv sanatoryomn S.lc Eyüp ve Bey• 
koz dispanseri crini:rı yaşatı!ması· 
na talı sis olunacaktır. ----o'----
ErCIŞ eteklerinde 

yeni inşaat 

dıll bir !nsanda ve hayvanda. bu Darvin ve Lamark'ın mcc;lınr 
bilgi menuttur. F:ılud şümcıl ifa. tarihi tekaımil "·e neYilcrln r.oeçm.e 
de e<len (İ1nıi bil~) dnha ziyade ve temizlenme n:ı1.ariyeleri hay • 
dimnği tntisaı:ları ve dolayıslle Yanların tetkı!ılerine <hyaııan mü· 
fonl•~iyonları mül•emmel olan ve tnlenlardan miilhemdir. Ban hay· 
batta banunl:ı. ela ka.lmı) arak il • ,·anların guddelerini \'P. mesela I• 

mi bir n1h ''e istidat (esprit sri.. ııcıfiz. Tiroit. Pa.ratiroit gibi gml· 
entifilc) ta-,ıyu.n insana veı·gidir, deleri ilaç olarak kullanıyoruz. 
Bugün binlerce iptidni ''e yan Şeker ha.,,talı~rnm en ccıri ilacı 
Talı,i kabile lııssnları ilmin inki· olan İnc;Ulfne koyunların rıankre
'l:-aflarmdan \'e ni.-netlerinden biha- a<ı derliğimiz mirle arknsmdnui 
berdirler. Bir K011go Dl8ymnnu ile ınt<ldelerinden, balıkyağmı 1\-fori • 
zencisinin ha~'atr arasrnda nihayet na hahğmı:ı knra<>i.ğerindeıı istih· 
ufak bir fark \'ardır. Ancak bü. sal .edilir. Ademi iktidara. u~rryan
tün insanları da ilim hizmetl<ar • larm iiınitle kuUandıklurr husye 
larr .,aymak çocukça lıir illdin o- lm'a<ıal:ın dn yine genç (lanıı ve 
lur. Uilil..ki,, hirçok iıısanlann ilme ko~'llnlara aittir. Tababet Robra 
bytlaları ~öyle l?ursıın zara.rJan yılanmm zehlrini kanser n~ıhırın 
da olduğu halele muhtelif seviye• da, yabani ~rının hortum n<ıc;are· 
lerde hircok hay\·aularm tlerere sini roma.tizmaT:ırda müsekkin f. 
derece hi·unetleri me,·cuttOJ', flu laçl:ır olarak kuJl&n~C'ak katlaT 
hizrr.d meş'ur olmasa da metleni ileri mtmi~tir. 
tezabiirü itioorile kadlrşina'!1ıkla His iptali sayesinde :ıayva-ncla Maarif Vekal"ti Beden Terbiye. 
2.lkre layıktır. Bo hizmet hazan te<'rlibc ec;;ld zamanlarda o1<.luğu- si Umum Müdürlüğü dağ sporb • 
be~eri bir kc;.,ı;fi mucip olaf'ak ka.. na nazaran ~ok d:ıha insanidir. rmm yainız Uludnğa inhısar etme
dar da biıyiiktür. E.;:ıqen tıb ilrr.!• Fakat buna ra~n bazı lw~·,·:rn. den bütUn -nıerelekct~e yapılmnst 
nin tarihi cıeyrinde mühim hasta- lu teerü'1e 'iOnundn ilmin lmrba· ve genc:li!;;>in dağ sporlarından nıli· 
lıklıırm Nı;n ,.e hilhass:\ bula~ıcı 01 olurlar. IlaY"an muhibleri ce- sait olan yerlerin mmtakalara bö· 
ha:st:lhklar ayni zamanda haynan· miyetlerJ buna mani olmak İ!'lter- lfü:.erek jıstifail esi i~in tedbirler 
)arda da görtilılüğü cihetle en mü, ler; ancak biitün bn te<•fiibeler almaktadır. Bu cümleden olarak 
him tecrübeler ''e taharriler hun. be~ri vnrhklar karlar ha:l»::ıni Erciyaş d:ı.ğr ya.maçlarında dağ 
!arda yapdır. Verem mikrobun • nrhklann ıla daha. İ;\'İ •ı:orunma· sporlarının yapılmast iç:n sahalar 
dan ileri gelen beyin b•ımmar;;ınm ~ınr lstilırln r etler. \'efıerincr t~ • hazırlanm3SI ve lazmıgelen tesisat 
ha~<iki teşhl<,l koba_v dediğimiz bıı.bet ile bu te<>rübelere çok c;e:. _ vücude ıgetirilme~i takarrUr etmiş 
farede ~erklerden ve nynl marazi fer meclyondur. lir. ~~rciya!?m Ka:."!!eri cephesinde• 
tağ~·irleri bn ha~·,·uıulıı da teı..bit mııruf T('kir yayla~mda, bliyük 
ettikten ..,<mm kabildir. Dunun Hayvanların berhayat olarnk Lir dağ evi inşa edilecektir. Mııa• 
ıtibi bir<•ok hastalıklara ait mlk ~ tfıbi rıldı:kları iljm tet·riihelerine rif Vekaleti bu incıaat için tsviı:;re 
Toplar maymun, t::ı.vsan. Jmbay, in!'.anlnr kadanalnr lmlirııle t:i.bi dağ evleri ve imdad merkezleri 
kedi, fnre ~bi hayva.nlar:ı. ft!;ıılıın· ulurlar. ~laamnfih umumi ha<;tane giiır.ünündc tutuJa.rak hazırlanan 
mak ımrf'tiyJ.e tetldk ediliT. Meş - ler:le müşahede altm{fa bulunan proje)·i kabul etrnis ve Iaznngelcn 
bur Pn'>teur kuduz a,hım nıny • birçok ha'lt.ıılar tTb talehl'<ıini. bü· l:ıhs'l"atı vermi~tir. 
tmrnlarm nurdar ililderiııılcn t>lrle Hin hekimleri 'ta;rda.landmlıJdarı Esasen Kayserinin faal ı;:ocuklr. 
etmi~tir. Birçok ateşli lı:ıcıtalı'kla • cihetle tabir ~:ırip olsn da birer rı baslarrnoa Avrıı!>:lnin muhtelif 
ra kaT:;ı munffalayf!\,le kuJlıın- 1.ecriibe ha~·van:dırlar. yerlerin<fo yrllııırca d::ığ sporu yar· 
makta olduğunulZ şaf'i ,.e 'aki se • Bazl ha.yvanlarm hastıı.lık :a:ı.k. mrı:ı ve ~'.'lti~a.<> kP.sbetmi!'; ağEıbeyle
rnmlar ve aşılar, antitokslnler bey letmelt husmmndaki zurarl:ırma ri olduğu hnlde Er<'iYnfl üzer~nr1e 
girlerin lutnlsrmdan hıtifane et • mukabil, bir~darmm da ilme o • son yı118:-da da~ srorlarmı çok 
m~k <ıurt-tiyle elde cılilir. Eirl<aç lan bu büyük hizmetleri takılire ilerletmi~ bulunmaktadırlar. ş:.m • 
~y~rin l\:ın l<iitle-.inden p~s-saj ve zikre ~a,·andır. Bn yazı eh bn t~i ıbu ı:sılı:cmıanın ır.ı.tikMatı ohr:ık 
yapmalı ""~tile geçirilen tlfo ba- k:ı.<liı:.;inaslığın bir tezahüriir.den 1 ı.:cn<;He-e yeni t~ojs:ı.t :ırrnağan E'• 

,.j]i gibi ba11 mtmr m.luoplar nJ. baı;ka. bir Şey değildir. clilece-'k t:r. 
ha.yet bfr deva. olnca'k kaı\tr sem• 

Kadm kısmmm gözünü 
korkutmak lazımmış!? .. 

1 lı ~'1: it!, 4' lp.t 

"Aldım karıyı altıma. -. bastım dizle-
rimi on1uz~arına ... jileti şöyle bir çaldım, 
sağ tarafının dişleri göründü, sonra .. ,, 
ÇİPİL gözlerini kırpı~tıra kır. ceksin, ki bir daha böyle şeyler 

pıştıra umumi bU' kahkaha :t•npımyacak 
tufanı arasında malıkenıe salonun• Jileti tuttum, bu sefer gırtlağı. 
dan çılıar!{en kcndi!:line ra . .;tlıı<lını. na dayadmı. Ve Ial<in uçuracağım 
Hiçbir znma.n ciddiyetini l<aybet • !'ırada, karı ne karlar olsa güçlü, 
miyen reisin dahi e;Ulmesi, beni kuv,·etll. llirseğini dürttii, 'kuriul" 
hadise ile bir hayJI a.liko.lamlır - du. Yalnız çene<ıi ltoph1 .. " 
mıı,tı. Anlatırken kendinden o kadıır 

Kt!-oacık boyunu bir kat daha ~u. ~e:çmlsti lıi, ...anld \'almyr yeniden 
saltan paça.lan yerel~ kat kP.L ol • :ra5ıyor ~ibiydi. Kalıı.ba hl< n.rıı.sm,. 
mus pantolonu ve ııarça pa~a. dald birknç kadm geriledi. O yine 
ayakkabrl:ı.rı ile koridorda etrafını yukardan :ı.saii;ıya. doğnı yükstl•ten 
!'.;evirenlere mıı.ğrnrane bir ''atfı baktı ve pabuçlarını sJriiyeTt.Jt 

uazar" eyle'lİkİ.\?'n sonra i.bi eli:rfo ~iderken ihtiyar bir kadın kendi<ıi· 
lıelindeld, kirden rengini kııyhct • ni önledi ve: 
mi) 1ru,ağmı ta.rtaldn.dı; ucunu a. - Dur oğlum ... , Al şu çeyreği.. 
rasına srlnştırdr ve söylendi: siııanı içersin •• 

- Kadın mmeu bu ... Yu.nuşa.k Diyere!c ... itrek elini uzattY, 
da\•ranırsım tepene çıkar alimaT· Tahtal<a.Jt>nin tam chnnı: 

- Eyvalln h kocakarı! 

iahB~nim ~ibi danınm sonuna ye • Diyerek parayı alıp ~ittiktm 
t.işebilmh olan bir mütecessis da· sonra ihtiyar kadm. yanmclaki 
yanamadr, sordu: genç ka<lrnı -ı.ı;elin1 olacalc-- tliir 

tüldedi: 
- 'Ne oldu ki, ağam, ka.-lınfal' - Kız sana lröyle bir erke1' Hi •• 

neye seni bu kadar korkuttular! B 1 ~ 
- Ne dedin? Korkuttular mı? znn... en m oğlum gibi aı;-tı var, 

diH yok melelc değil •• 
Bann bak"ana sen, bana admen • • * 
l)8.Jllll~n Ta.Jıtaknle tıım civanı Sonra mübaşirden i.i~rcnıliğime 
--Oonjua.m- demişler •. ben k:ı • p;öre, T:ıhtak:ı.lenin donjuanı za • 
dmcl:ın değil, im.dm benden l;:or • "allı hlr meczupmuş Ye öniine gc • 
lmr ... işte mostrn.sr meydanda .. , lene bu kalıil uydurma nşk mace. 

- Ne mostrasJ? ralıırmı anlatır dururmus 
-.- Ne mosturası olacak? Bu va. Ru~kü mııhakemesi. i..;e, bir 

ka. ışte. HaYuçun ba~ına gelen!~r·· ı halltondan !rnllan :nrt.·t. bir ~Cim • 
Havuçu tanırsın belkı •• hl~. c1egılse leh a-,ırm.ak imiı:;... · 
şanını duymuşsun~ctur, ytı, ney. NİHAT ~:\Zt 
se dedi ve a.nıatmaga. ba.<jladl: • 

- Ben çok kadın gördüm, am:.., 
~birisine bu kadar tutuJmB.dım, 
~örür, gönnez bittim Mfire ... kırk 
yılbk ay81imj, boy boy ı:ocukfnn • 
mı Aözüm görmedi. aldım Havuçu, 
bir handa 150 kurW}a bir oda ki • 

raJadım metres otumın~ ba5laclık. 
Fakat karı, adı üstünde Havuç .• 

Ha.ttA hıwuçtan da b:ıstyetli .. tut. 
tu, bir gün, birine gönül kaptmlı. 

Aldırma.clım. 

Bir başli:ı. gün, bir başkası He oo 
Taber odamda yakaladım, ne kıular 
olr;:a metres .. yine barı~hl<... Fa • 
kat .. 

- E\•et 
- Fakat, geçen ~ün, ben uyur. 

ken cebimden ç::ı.lchğı 25 kuru!)la 
utesl gün dostuna bir şişe mın; 
i!<.pirto ahp içme~e lı:ı5!aclılı:larını 
görünce <fayanamadrm. 

- Ne yaptın! 
- Aldrın lmrıyı altıma.. bastım 

dizlerimi omuzlarına.. ,jileti 5iiyle 
lıi.r ı;nldım... Sağ tarafının cUşlefr 

meyda.nıı çıktı vallahi .. sonra ya 
Settar dedim, sol tarafına ha.-.tım 
jileti... Rura.<ımda d:ı. dişleri ıı;ö • 
J'İİ1\dü ... 

Üfl<e baldan tatlıdır, c'lemHer. 
Hem erkeklik b:ı.ttı mı yah11 ! 1fr .. 
ırnm giizilnü adama.kıllı sin•1lre • 

2234 ekmek 
mlsadere edildi 

6 bln müracaattan 500 ü 
ağır işçi kabul olundu 
Fırınlarda ekmek imalı işi, vali 

ve belediye reisi doktor Krrdarın 
emri üzerine sıkı surette kontrol 
edi lır.ektedir. Şehzacl~başında Le· 
tafet apurtrnam karşısında fırıncı 
Hüseyinin ekmekleri kontrol e<1il • 
nrl'?, 23-! ~'kmek mli<>adcre ohmmuş 
tur. Gene şehrin muhtelif kazalr. 
rrnda son üç gün içinde yapılan 

teftişlerde 2000 ekmek mücın.dere 
ed"lı:I!!ıı, 8 fırının unları keşilerek 
knoat:::lmıcıtır. 

Ağır i.c;r;i oldnklarrnı icldin ed(
rek kart alm:ık üzere vilfı.yt'te 
mürr.caat c lenlerin v:ızivetleri tet 
kık edilınicıtir. Yapıl:rn 6000 nı;i -
racaattan a!"cal\ 5:10 ü muvafık ':\"Ö 

riilmüştür. Diğerleri ı edJ. "dilır>l~· 
ti.r. 

----o----

Di.ln bir altının fiyatı 20 60 lira 
kU!r-c eltı:ıın bır gram fıyrıtı [se 410 
ktıfU>jtU. 

miyet ftre<'eı;,ini kaybeder ''e zer. O sıralarda l nci Plyer otelinin 
ili yapılan ııısanlııra bib.kis o ha<i• hir da.iresind:? oturuyordum. 19~{J 
tabğa karşı rnuaf:yet verir. Tifo. yılının çol; fu:ıl geçen siya..,i lıup
dan gayri kolera, \eba, tli1.anteri, tı biıim kiiçük da.it-eyi en umul 
kQŞpalao, ~bon !1;İbi nf.:ır hıt<tta• malide ziyaretçilerin uğra,Jığı w 
llUdal"lll. ~ ve vaki <:eru:nların çok önemli ıneseleleı·in ~örüşülcliı. 
h h~WQl'JI medyunu:ı:. AvrÜpa b"Ü bir yer haline ~efumi~. Otel 
4IRl '\ıtf9f>k meşhur ecz11, h.briiı:ala. kapıcısmm bunlardan haberi var. 
"'Aılıd mU'teaddit hastalıklardan ,1, ve '8-Y&nl itimat bir adamdı. 
ktiııta.11811l en miielôisir ve spesifik Kimsenin bilmemesi icap eden mü 
~lan evvela muht~lif hayvan. him buluşmalarıla bizlm daireniıı 
tarcla tecriibe ederler ,.e hayvanın her ilkf. tarafmdnki o<la1an her tUT 
bir kikısıana tekalıiil eden ilaç lü sü.pheden ari, r;izlJ bir te~kiliita, 
~talllll blr vahidlktyam olarak Jıatta her hangi bir gazeteye hile 
lriııl•anhr. mensup o'ma<Jrna ihtimal olmıyan 

AV~UPA NIN.;liiiiıiiıiıiWıiıiıiıiiiiiffi 
~!J!ıı~~ın!!'rnlliıı~IBWll! · · M UAMMASJ 

1fl1{et uçurııınmı'.l ;vuvarhınıı·, ~j -

d~r~i, 

Çol.: defa tüfün me<:~'~1.~ıi alt 
iıst. e~~a hırs 'e:ya hi:-. ıırı-.tırıınıı 
v~ beHl.?yip zeh1 rledlği, bi:-eı "ir· 
<;j !~in,, hııl'.ııe !ç(\yıiu;;.u mHli tae ... 
~uha i~aret ettik. l\ibbentropun 
zaman :ı:nman bir ı 8 nd yüz yd a· 
<fammm zeki , .e müul;;ir .;ehresini 
aııclıran yiiziinde, g-eniş blr istih • 
'Zil. rebC<:'!lÜMÜ belireli: 

'liiliji ve Wl9ıl'llzi f~ivolojinin bir kimseler~ (mesela bir :ız ağır işi· 
IJll)ll b11lgôlcirmı ve Mri inkiı:ıafmı den ve Franc;ızcayı pek iyi anla. • 
'haf::!.Ml&l'ID yardmua~ medyunuz. mıyan ya<;;h ecnebi kadınlara) veri 
JW~ ba<'ft~ \'e kalbi elektrfki yordo. Artık Ribbentropnn zlyare 
cereyanın insan unhetindeki te- ti i~in -daha. doğrusu ziyart>tleri 
;,ir ve seyrini miıtaleada. me:;.lıur• i(-in, dcmeUyim, ~İin'!{Ü iki detıı. be.. 
rlur. Muhiti ve meTkezi Mabi cüJl".. ni görmeğe ge1ml5tj- ne büyük 
lenen te,'ki funksiyonlannı te!.hlt bir itina ile, inceden inceyi? 1 er ti_ 
etme'k için köpe·k ve nıa.ynmn .r. bat aldığını ta.sıı.vvu" cilersin'z. 
ma.ğlarmdan, mm'a7.ene rn~rkezle· Ulbbentropnn ziyaretlerini ker.cl' • 
ri:ıin mihanikiyetlerinl anlamak ~ine, !nıniş, olduğu Bristol otelin. 
iç~n <ie .g'Ü\'ercin1erden istifade e· de, ia.de ettim. Bu denede kendi. 
dilmi5t!T, Flovrensin dimağ~eleri ~ile bpu topu dört defa hulu~tuk 
çıkanlmış olan VQ fıçı ~bi yere Ktirük mrni salonnma olclokı,:a 
yuvarlanan güvercinleri meshur • uzun boylu, dinç. çalak, !len ylizlii 
dnr. Nöroqinırji dooif,rimiz beyin l;ir nc1am gireli. İne• ,.e nıfü;teh7:i 
ce.rra.Jıiçl ı;on kama5tmcı t.ernkki • dmlaiclaTI vnr<lı. İtinasız olmakla 
lcre mazhar olmad'ln i:ince lıi!'çok beraber ~ık gll·inmi5ti. Piiı·üz~üz 
beyin am_,liyel~ıi haY\'Anlarda ya h:r qrsle ve derhııl belli nlıı. 11 bfr 
pılmış \'e akıl merkr7.I~rini •:cephi j,·e ıle kantışnyor, falmt l:u yıı 
kyin kNmılan) mnhtelif zaman -

1 
ı:nn<'ı şh·e.,i konn<=ma'imt! 7arif bir 

larda ve t.e~*en kaldırmak ,.e • bısns1yet ilih·c ecll,\Orrlıı. Bir ~iir. 
~-ahut d~ kamçılama~ snretile ta. lü ycr!nde clnr:tmıyor. nyv.A'a kal. 

·ıt; ı ıuaıı. 

'./ U L ROMEN 
1.,enren. 

LUTFI AY 

i\lyor. koltul< değiştiriyor, sigııra• 
emm birini sömfürüp birini yakt • 
yM<lu. J{onuşma~ı r.a.nlı; bir fikir. 
den öbür fikire atlı>;\o,';ları "'ericli. 
Şiiphe-;iz ki Sar meselesine biiyük 
bir önem :ıtfndiyordn. l'alınt ~Lrfüj 
meml:rAle, bu meseleye ancak şfiv • 
le Nr tema .. ed~bllclilt, lfatla bor. 
J'llki görüşmelerimizde bi•c, Riu • 
bP.ntrop bu meseleyi aramızda. n -
nm nzaclıya miizakc>re ve mün'llm. 
ş:ı edilme~ dei;er bir şey olarnk 
t.ef'lkkl etm!yormuş gibi <lanandr. 
Adeta bana: 

- Sizinle ben mutabıkv; yn? 
df'mek istiyordu. alt. tarafını mc• 
morlar halletsinler!,, 
Acab~ e .. kı muharjplerd-on bir 

l<C!mis;yon teşl<ill fikrini Rilıbc;n • 
1 rop mu telkin etmi5ti? Buna pek 
ihtiın:ıl vcrileml'zcli; çünkü o tıı'k
cJ'rcle Göbbel<ı ,.e hilhac;~a Ro<ıen • 
ber~ bu projeden pek o kadal' ha
rarr-ı le bahsetme:ı:lerıli. Bu~ihı et. 
.. aflı~ flüşünerek, ha fikrin A betz 
tttrntmıfan ort ava atılmış olmMı· 
ıa! cfal:u çok ihtimal \·eıiyorııın. 
J al.:ı.t i'\betz Jm fikrt hir ynmlan 
RJbhPulropa telkin cc1erken. bir 

yanılan da., bir t.ecrübe balonu ,c;·. 
bi, Rosenlıergin muhitinde uçm· • 
muş ve bun<la o derce-e rnm·o.ffak 
olmm;tu ki, h~r iki tarafta da bu 
fikrin 7cendilerin<len çıktli!,ı intjbaı 
lıis•l olmuştu. Göbbe's işin yayımı 
nt üzerine almakla Jıer zamanki 
rnzife.;ini ~·apnuş oluyordu. 

Bı.ınunl:ı. beraber Ribbentrilpun, 
bu ve~lle ile, Parisc ka.tlar ge.lmh 
olması, herhalde mevcu<liyetiııin 
tıir muvaffal.uyeL amili olabileceği 
timidintlen doi_::uyordu. Falmt o ba 
na rolünün çok claha. önemli 01cıu. 
/!unu. ı;:ıyelcıinin r;ok rfaba. yül< • 
... ~lt!crl hedef aldrğmı ihsas etme
ğe ç:ılrşıyordtı. 

Benimle umumi clnrunm krıba· 
fa.sl:.k ı.zözc!en ge~irdl. Her ~ey • 
<len en·el kendisini iyi ve tam bir 
A nuıinlı o lara!• tıı.nıtıvorclu. Ona 
~üre Anup:ının rnlhYeri ancı.'K 
batıya. ycrleı:ıtirile!>llll'<li. Bir Frıın 
sız • Alman nnlaşmtı1zh~mrn devn:
mı ve gittmçe ttrfmııqı hilylll• bir 
miır.fı.,rzlık oluril'u . .Ru t>Dı:~el tama 
r.ıile nrtnılan kaldmlmadık':a Av -
n·pa •la clev:unh bir na71m kurula. 
maz ,.e bu bnhtslz kıta nihavet fe• 

11
- Ben, ,ledi, irı;;.i '<inlerin Jıa. 

kiki kıymetini Ye onların ciddiye 
alınabil~el\ tarnftarmı mı:ehile .. 
cek bir mevkide bulunuyorum. !Ik 
Çt:culdulc hahralanmı'lan biri bü • 
''iik babamın su sözleridir. Ailem 
İfanon1mlur v~ biiyiik hnbaın ko. 
yu btr Hanovrlu iıti. Dana daima 
~u sözleri t.el<rarlardı: 
"- Unııtma. ki, yavrum, Prus • 

yııhlar bizim dü~mar!.tml'lclrr; her 
zama.n dü:;mammızdılar \'e daima 
<lüşm:ınmıız olaro~, kalacaklardır .. 
Sakırt onlara yakfao:ma.,, 

Bu fiÖllerln altından, ondnn ba. 
na, tıunıı b~:ızer diişünceler sı1.1 • 
yordu: "DUnya<la bu ela la ı:o~<tur .. 
<>ı>eY 3·er işt?.al ediyor. b::..'ıan da 
bir ha~·Jl gi!rüHi.i ediyorlar. H-.ıttii. 
tesacliifen ell.el'inC ~eçen nıua'Z7.am 
imkanlarla korkunr. fahribafa se • 
hep olabilecek me~·kilere ~eçtikfo· 
rl de oluyor. Oillara ~öz lmlaJ;; 0 1• 

m:ık ve böyle bııd::ılah1"1ara mt>y • 
ıJan \.'~TMeme!c bizim ~ibi :Htaml:ı. 
nn nızifesi değil midir!,, 

(Deramr Var) 
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Bir vezırın mırası 
McRIIUM. Ba5Yekil Refil- Say. 

damın iki eYI \·arını!); birisi 
bahadan kalını~, diğerini Atatürlc 
hediye etmiş. Refik Saydam ölü. 
mün<len bir mürlclet evvel ikisini 
de gayet hayu·lı iki mües'.!eseye 
bırakmış. 

Memurluk bahtlyarhk değildir: 
clevlct hizmetine giren adam ha • 
si-ilk tlereces.infle tutumlu olma• 
dıkça veya uı:ıaşı uzun zaman yüli• 
s~ derecede buiunnıa<lık~n para 
biriktJremez, -;en et sahibi olamaz; 
~ervet. toplamak ihtiyarlık ve;ya 
lın<ıtııJık zanı:ınmda sefil olmamak 
içbdlr; ele,· Jet bu gibi hallerde me· 
nmrun geçimini tnnbhüt et:niştir: 
bu itibarla endişeye mahal \•oktur 

.!\femurun dürüst olup ol~adığr: 
nı anla.m.a:k için en kestirme yol 
onun şah'li ser\'.etlnl tahl{il<, bıı 
ı,enetin lıayııaldıırını tayin etme!'• 
th. Son z:ııuanlarda hükfını'!t hu 
1ıu .. usta bir ~anıın hazırhma~a 
ba.,ladı. 

R<>fik S!ıydam merhunıun dil. 
rüstHiğü memh:~kette tnt'şhordu; 
ölümünden son1'a terekesi hakkın. 
da verilen haber bu söhretı tf':rit• 
ten lıa~ka bir mi\na anlatmaı. 

Halbuki esld !':ıdr:ı.zanııar :ır:ıc;ın
<la böylesini bulmak imkanı a<"abn 
'ar m'ı? Sa<lra:nımlarm <leğil ı,;a • 
rıı~·a intisap etm~ olan üçüncü, 
be::,;inci dereoede adamların bil<? 
hanları hamamlan, çiftlikleri ma. 
ğnzaıa:.ı vardı. O <le\'itlerc'le ~em. 
lelcetin en v.engln adamları saray 
nıensuplun ile paımla.r llrflınnda 
idi; memlekette miracıyedl kelimt>. 
~inin yerine "pa~ıız~~e" ~ellm~i. 
ııin knllanılmaı.;ı tabu olnıuc;tu 

Osmnah vezirlerinin, ho~al~n • 
nın ssrsv ada.ın]nı.•nun nılraqiarı 
lı!!l;Iunda- defterler ye.pıl<ıa. her b:
ri hirer kiiçül< devlet mil'a<;ına mii· 
~a\'I ola.bilir. Kanuni Stileyman 
7.amanmda ölen Riio;tem PaHumn 
mirnsı milyonlara ,·arıyonlu; hi· 
rlr.ci Ahmedin v.-zfri XMuh 1>aşıı· 
ııın mira.."ı ela pek meşhu'tdnr. nu. 
raya 3 ni"':ın 1596 da kalbi c1ur11. 
rak ölt>n sadrazam Arn:ı'ııt Sinan 
Pa anın mira-.ını ya1ıyonıı: 

Yirmi kiiçül< sllrıtlıl< llolu<;q , e 
ziimıiit cin"illden ıeberced, on be~ 
inci tesbih, otuz elmfl"• \·lrmi ıcı. •• 
kal altm tnzu ,.irnıi ihrik, bir sut
ranC' takımı ~l~1a"hı işlenmi<1 mf'. 
!->ln<len vedi sofrn örtiisü, on altı 
~iper_ on. alh ci:ter, otu7• <loı't <iz~ı:· 
jrl, gi•zel t.aşfar!a ..,fr•lü otu7. İ'ki kal 
!mn, ~·Uz lmk m:f.!er, Y~ı :vlrnıi 

emer. mü<'e,·h.!rlt" ıslenmı~ nn a'
tı bi'ezik, .-;nhnnJ11r. al~ YÜl sıunnl' 
kiirli altı vüz ,·:ı,<;:ı.I< lıürk, otıı·,, si·• 
Ynh till<i 'ı<iirk • sıroıah Ve inek;i 
lıin y~tmiş hcş ~:ı:-ı;:ı 'ln!~U"l, l>okvı 
Jiiz ıliğer kil:'!<, nl bnış hır ölı:ek i11. 
ci, il<i e1m:-.., µ:erclıınl~!;:, altınlı ;l•i 
~t i>rtiic;ü. lnci jc;lc>nmış otuz ~ı;er, 
ıtltı :vib; 1 hı cll'l'll ıılhnı, iki m·1. 
yon ~lokn:ı: yfüı; hin nkef' ... 
• Ynlnrl pıı.rnlar bu~ıinl<ii hesaııln. 
'\'İrrııi milwın tim ed"r. Bıınlarıfan 
lmr;;tm <'iftiil<:er. Jınnlar. hnmnm • 
l:ı r. nıtıi{a1alnr ela nıl'dı. Mi\ce, her. 
IPrle h:rJ11<te y"iz mih•on•1"n ,.~ağı 
ıle;1ilfü. O "e"'·et'"r 1'lillet YP, 

JllelTI'C;';\Pt IJ~fll-,:l f-.'j b=r cekihk 
hnrcnııs:ıyd• r."''"r o'rnnulı? 

Kadircarı KAFL1 • 

i\ÜÇÜK HABERLE~ 
• Etibanl<, bUtUn macten işlctm ._ 

lerincte teknik işlerin ehUyetıl ele • 
manlar eline vcr!l'lle-:ıln-i temin tç:n 
elclctı·lk ve makine 01:lhe.1dl3lerl ı tı? 
kadroların takviyesine kırar vıır. 
mi.ştir. Bu hususta ha:ıırlıldar ya • 
pılmalttadır-

* ı o.ğ.ıatostan ltlbaren lise ve or_ 
taokullarda talebe kaydına ba.,ıana_ 
eak, bu iş 20 eylüle kadar devam e. 
decektır. Tedrisata 21 eyiUlde başla. 
nacaktır. 

* İstanbul mıntaka. Uca.ret mUdU_ 
rU Necmettin Mete, Ankarada. tarım 
krcıdl kooperatifi rnUdUrlU!!Une, yeri. 
mı de Bağdat ticaret ataşesi Bah<ı. 
tayin edilmişlerdir. 

* Üsküdar halkevı 24 temmuz Lo_ 
zan gilnUnü parlak bir surette kut. 
lamak için bUyUk bir tören hazırla. 
mıştır. Öğleden evvel saat 10.30 da 
halk pH\jında Üsküdarlı gençler ara. 
sında yUzıne müsabakaları tertip e. 
dilecek, birincilere Loz3.n mUkMatı 
adı altında mUka.!atıar tevzi oluna_ 
caktır. 

* Topkapı sarayı mUzeııl tamlrL 
için vekAletçe bu sene 400 biu liralık 
bir tahsisat verllrnlştir. Tamll'atrn. 
ı.'60 bin liralık birinci kısmı bltlrll. 
mitti~. Bu mal! yıl içinde de lki.QG 
kısmın tamirine ba~lanuacak~r. tııc 
i§ olarak hazlne dairesi olan Fatih 
devrinden kalma l<öşkUn ta mir ve 
lhya,eı mevzuubahstir • ,,..-
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t5UDıl ... JI~ llDftrtl 

halda tank UI 
BalddJll 7WI ~alat Katbe. .. 

1 •Yldl 
ı ayldl 

1 •11dı 

QD1QI f4BDAKJ 
ftrtdJ• IDcnelıl 

H.IO s.. ı·uo "'· 
'LIO e H.80 • 
C.OI e &.00 • 

1.60 • LOO • 

Mısır ceplleılalle 
Londta, 23 (A.A.) - Batı çö

lün~ 1ngiliz kuvvetleri taamıza 
geçmi.~tir. Selı akşamı yapılan de
vamlI hava. aJaolarnıdan .soııra gc• 
celey.in .İngiij.z topçu .kuvvetleri 
çok eid(letli ateş açmştJr. Ateg BaM 
atlcrce sürmüş, bunu müteakip 
lngiljz kuvvetleri bütün EWemeyıı 
ceph~ıti boyunca taarruza baglamış 

-------------•Itır. Merkezde Yeni Zclinda ve 

....................... 
Şar~ta cenup kesımindeki 

hareklt Jnkışa. adıyor 
Şark cepbulndekl muharebe bil • 

hassa ceoup kulnılnde bUyUk bir 1ll. 
k §af göstermektedir. Berllnden ge • 
len haberlerde cenup ke3iminde bU. 
l Uk bir imha meydan muharebeSinin 
c reyan etmekte olduğu blldlrllmek. 
t d r. Kuıatıınuı olan bir çok Sov. 
) t tqklllerl imha edilmektedir. DUn 
kU Alman tebliği muhteut kesimler. 
deki muharebeleı: baklanda ıu iza • 
batı vermektedir; 

Ro.stof çevnslnde düşmanın mun. 
tazam mukavemeti kJrılIJ1lftır, Al • 
man ve mUttetik kıtalar, ılmdl ııehrl 
yarım <!alrc §:ıkll6de çevıraıekte o • 
lan mliatahkcm köprUba§ına varmıt 
buluatı11n'lar. Doneçln doğ'usund& a. 
§a8'f Do!! nehri bir cephe llzertncıe 

çekUml§tlr. İtalyan teşklllerl 19 tem. 
n uz:da Doneo dirseğinde dll§manı ta. 
kıplerl sırasında ehemmiyetli kömür 
madcnl~ri ~lgEsl olan Krasniluçu e. 
le geçirmltlerdir. Pek çok sayıda e. 
eır almDlJ§ ve ehemml7etu miktarda 
harp malzemesi toplanmı,tır. 

Hint kuvvct~ri g~leyin ilerliyr. 
rek en yaıkm hedeflen ele geçir
m.iı=ler ve Almanlarm hüeumlarma 
rağmen bunlan muhafaza ctmig • 
lerclir. 

Erteei sa.beh eriten İngiliz piya
desi cenupta hilcunn gıcçmi~tir. ~ 
maideki Avustralvalılar 4!'elliılis~ 
da ikaybettikierl ~aziyi tekrar ele 
geçimıeğe yrmln etmi§lerdi. Bun• 
lar d<.ı. ileri atlbmı!lar ,.e btı mev. 
zilerl geri almışhrdD', 

Biraz oonra t3nklar hem mer -
kezd., hem cenupta harekete geç
ın~erdir. Mihva tanklan hunl&l'a 
karşı ilerlemişler ve şiddetli bir 
tank muharebesi başlamıştır. Bıı 
muharebenin neticesi henüz belli 
değilr!ir. Fakat Röyter muhab:n ~ 
ne göre cenupla Eltaga tepesi ü
zerindeki Alman reevıHeri ele ge
ç:.rilnuştir. 

Dün öğleden 801lra. sa.at Uçte 
gelen en son habere göre birinci 
ve yedinci İngiliz zırhlı tümenlerle 
le Brit.a.n:YD piyade kuvvetleri, Al • 
man lctumul ka.rıoı hücumu ~ı· 
mnda dUşnan hafümnda barbet • 
meıktedi'r. Bntanyalılann garp ia • 
tikametinde ilerlemesi ıdmdiye ka 
dar mahduttur. Bu, yarma, geri 
sürme addcdllmemclidlr. Fakat i• 
yi ht>Saplnamıff bir Auchmleck pli• 
nrrun tekmi 1 emareleri görlllm:k • 
tedir. 

ll111r ordaaaada 
Don dineflııde zayıflamıı olan dllJ 

man ancak az bir :nukavemet gös • ihtiyatlar terhis edilmiyor 
termektedir. Vo.ronejln §imalinde ve· Kahire, za (A.A.) _ Müdafaa na. 
~ımaı be.tıamda dllşmanın ya.ptıtr "Zll'lıtı ay bafUl.da thtlyat& geç!DUI 
• earruzıar çeUn Bir\ qlarla pllakllr • lca peden lıılıaır orduau blrllk1erlnlıl 
tUlmUııtllr. 25 dUşuıan tankı tahrip yenl bir emre kadar sll&h altında 
d.lm!Jtir. kalmalarına karar vermlıtir, 
~phenlll orta kuıminde ve geri. Pasif mlldataa naZirlıft izlnlerl ta. 

l rde ku§atılmJf olan yeni dllııman mamen kaldırmııtır. Ve Ahallnlll ha. 
rupları •erlslala )'Ok edilmesi hare. va akınlarına kar1ı korunına.smı te. 

k ti t.amamtumqtır. min için yeni tedbirler almm~tır. 
nmen gölUnUn cenubunda Volkof 

Uzerindeki köprtt ba§ı kar§ısmda 

düımanm mUteaddit taarruzlan ken. 
:lıa\ne pek aıtr kayıplar verdirilerek 
akim bırakılmııtır. Bu köprü ba§m.J 
tutan kuvvetler 31 Sovyet tankını 

ısmen pek yakmdan olmak Uzere 
hrtr etmljierdir. Şlına.ıde balıkçı. 

,u .)l&rım aduma yerleııtırllmi§ olan 

zamanda tamamlle i)'ilefUrmete mu. 
vatfsk olmu§tur. 

Profesör bu muvaffaldyetU ameli. 
yatı yenl kC§fedUen ve vücuttaki 
madeni elslmlerl haber veren blr 
sesli Alet sayesinde elde edebUllliş • 
tlr. 

ti§man bataryaları pike tayyareleri. tNGb.JZ • JAPON TJ:BAASJ 
zin tahrip edlcl taarruzlarına uğ. Ht)'BADELE EDtl..ECEK: 

lml§trr. 
S temmuzdan 20 temmuza kadar 

• ov) el bava kuvvetlerinin kaybı 829 
t yaredir. Bunlardan 640 ı hava 
muharebelerinde 62 si karııkoyma 
a ·aryaları ve 9 u da ordu birlikle. 

rı ta.re.tından dll§llrUl:nllştUr. Geri 
ıanı da yerde tahrıp edilmiıtır, 

Ayni devrede Alman bava kuvvetle. 
ı doğu cephesinde 70 tayyare kay. 
•mlılerdlr. 
Dlln öğleden sonra bir Sovyet ek 

teblıgtnde de Vorone: muharebel rl 
kkında ,u tatıtlAt verıımektedlr: 
Voronej bölgesinde kıtalarım 

dU maru pllskll.rtmllıter ve Don nehri 
.. çitlerinde kendisine darbeler indir. 
ınl§lerdir. Bir kesimde tanklarımız 
17 dll§man tankı tahrip etmlıılerdlr. 

VOC'Ofllo!gradm dc.ğu cenubunda 
kıt.alanınız mlld&taa sava larr yap • 
ı ıı ' r n da.ha b&§ka kesimlerde 

ıarıaus dllfm"'1ın llstUn kuvvet. 
,. nln be.akısı karfısında yeni mev. 

zUcre '9Jdlml§lerdlr. Bir ke.slmde 
Almanlar u çok Uerlemeğe muvat. 
lak olmurl&rııa. da topçunun va ha. 
'an toplarmm §lddetll ate§! ile de.ıı. 

teklenen bir yan kar§ı hUeumu neU. 
Lesinde 7ok edllmtıııerdlr. Almanlar 
blr piyade alayı 19 tank, 68 kamyon 
kaybetmı,lerdlr. 

ROIO:ll A•'1!8!&RlNtN 
1!1V&8'1'()POU)A KAYIBI: 

8'1kreıte nepedilen bir resmi teb. 
ıtğe ~re, 8lvaırtopol muharebelerin. 
ue Romuı1eriD kayıbı M nbe.7 28 

rb&f ve 1.'718 aıker ölUdllr. Yaralı. 
ıarm •JDIDI .kaU olarak teablte im. 
Kin :roJdur. ÇQDkU yaralılardan pek 
çotu MrUklerbıe tekrar iltUıak et. 
ml§tll'. 

Bu Romen tebllgfnde, S Romen tU. 
meıshdll m.utopol muharebel•rlnde 
yok otdulU llakkmdakl yabancı ha. 
berten yalanlamaırtadrr. 

AL1UX JllOFZSÖ.RLZBINDEN 
JıtBINtK llUVAFFAKİDTİ: 1 

Berllnl!e profeaör Saueruk'Ull •on 
ameUy&Uan nyulllde cerrahlık yeni 
tı r adım daha almqtr.r. Bu ytlkaek 
perat&r ha?pte yaralanalll&rm kal. 

b tf .. n ve cftwleıtııden mermllerl çı. 
r p bu yaralan nl.ııbeten lala blr 

Eden, Avam ka.marasmda uzun ve 
gflç müzakerelerden sonra Brit.&n • 
ya hUkQmetı ile Japon tıUkıımeU a • 
raınnda bir anla§ma yapıldığını ve 
bu anlqma gereğince Brltanya 1m • 
paratorluğUDda oturan 1800 Japon 
ve Siyam tebaasının 1800 İngiliz ve 
mUttefUı tebaasının detlııtırlleceğlnl 

haber verml§Ur • 
DeJlııtırme Iııl Lorenıı Markede ya. 

pılacaktJr. Portekiz hUkdmeti burada 
kefil ınfatile hareket edeceğini bil • 
dirmek nezaketinde buıunmuııtur. De. 
tlııt.irme iki grup halinde yapıl&e&k.. 
trr. Birine grup Lorcnıı Markeee 21 
ağustosta gelecek ve Japonya da 
Mançurlde Çinde, Sıyamda ve l'llL 
pin adalarında bulunan l119lliz ve 
mUttefık resmt memurla.rile 580 
kl§lden mürekkep olacaktır. 

İkinci grup 1 eylUlde gelecek vı 
Çlnin fııgal altındaki kıaımıannd& 

bulunan bQtlln İnglll& Ye mOttefik 
reanıl memurları dahil 9~0 klflden 
ibaret olacaktır. 

Japon hllkQmeU 7 UkkA.nun 19il 
denberl Japon lfgali altında bulunan 
Hongkonk \'e Slngapurla daha batka 
İngiliz topraklarındaki lııglllz teb&. 
ıarını bu değl§Urmeğe dahli etmeli 
kabul etmemtıur. Nasıl ki blrlqtk 
Amerika ile yapılmakta olan değl§ • 
tlrmeye de Fillplııdekl Amerika va. 
tandaııları dahil değildirler. 

BULGAR HARBiYE NAZIBININ 
80ZLERt: 

Bulgaristan harbiye nazırı general 
Mlkov. Bulgar muharipleri yükaek 
mecdlillde yaptıtı '<lemeote ,ayıe de. 
ml§tir: 

"Bulsar ordusu talim, terblJ8 ve 
techta.t bakımından .an aylarda kay 
da deter terakkller elde et.mltUr. 
Ordu otmdl en modern atlAh1ar& ..._ 
bip buhmmakta ve kurma7 lleyetlerl 
de dotu cepheatndekl avaflardan 
gtlııll gtıntıne kıymeuı. tecrUb!1er kL 
zanmaktadır. Bulprı.+.an halen, BaL 
kantarda niza.mı temllle kabtllyeW 
09uğu kadar, icabında malyet.rtnı 
harp meydanlarmda da !abat& muk. 
tedlr A!lam ve kuvveW bir orduya 
maliktir.,. 

Stokholmdan gelen 
haberlere göre 

Kaf kaslJalJl 
Voroşiıof 
müdafa 
edecek 

--.,_ 
. ilmaaıar Berç bo 
tuı dan kar~ıya 

ıeçmışısr ı 
-o--

Karadenizdeki Rut 
filosunun Poti limanında 
bulunduğu söyleniyor 

\'l~I., %S (A.A.) - Stokholmdan 
biıdlrlldl:ıne gorc 'Ruslar Stallngrad 
• Kransnodor • Novorovslskl demir. 
yolunu \e Kafkasya yakınlarını ko • 
ruyaeak olan ikinci mlldafaa. hattmı 
takviyeye uğra§maktadırlar. Bil mU. 
dataa hattmın Ma.re,al Voro§ilofun 
kumanda.ama verllecefl a6ylenmek • 
tedir. 

\'itin 2S (A.A.) - Stokholında 
Dagepost gazetesi muhablrlnln bil. 
dlrdtğine goöre Von Manneateln kuv. 
vetlerl Kerç bopzınr geçerek Taman 
yanmadasında bir köprilb:ı,ı tesll! 
etml§lerdlr. Bu havadis tahakkuk e. 
derse Tlmoçenko orduları daha ml.1§. 
kUI bir duruma dllşecekletdlr. 

Vltf, 11 (A.A.) - Karadenlzde 
Novol'091skl Jlmanı Alman tayyare • 
lerl tarafmdan pek §lddetu bombar • 
dımana tabi tutulmaktadır. 

Rus donanmv,sının Potide bulun • 
du''U sö7lenllmektedlr. 

---~~-

Nevrork ta,.ıı 
lllJor 111: 

Büyük hava kuvvetleri 
Mısıra naklolunmalı ! 

Nevyork, 2S (A.A.) - Nevyork 
Taymiıı gazetesi yazıyor: Rusyada 
durum nezaketini muha.taza ediyor. 
Rusya Uzerln<reki baakıyı hafiflet • 
mek için lng\ltçre ili! Amerıkanm 
barekete seçmeleri llzımdır. Kara. 
ya asker lhracr tmkA.ıı.sız görülüyor. 
Ya bUyllk hava kuvvetleri lıılııııra 
nakledilmeli, yahut Almanyaya hU. 
cumlar arttınlmalıdır. 

BUZVELT 
Ruıyanın Amerika ıefirile 

uzun müddet görüıtü 
\'at•ngton, 23 (A.A.) - Relır Ruz. 

velt dUn Sovyet Rusyanın Amerika 
bUyilk elçisi ve Çine gidecek olan 
general Bradley ile uzun bir konuı. 
ma yapmIJtır. 

Franıa üezrine yapılan 
ha va akınların 

Londra, 21 (A.A.) - Brltanya ha. 
va kuvvetleri, batı Avrupasında d~. 
man iııgaU altmdaki topraklara dUıı 
bir akın yapmııılardır. 

Muhtel!! yerlerdeki bazı fabrika • 
lara bombalar isabet ettırılmlştlr. 
İki İt1glllz tayyaresi kayıptır. 

Yeni bir Amerikan tayyaresi 
rekor kırdı 

Looclra, 28 (A.A.) - Yeni bir A. 
merlkan bomba t:ıyyaresl Montreal. 
İngiltere arasında yaptığı uçuıta ye. 
nl bir rekor teala etmiştir. 

Tayyare bu meaafey~ 12 saat 53 
dakikada katetmlıtır. 

Kıbrıı\a hava tehlikesi 
ipreti verildi 

Kıbrm. ıs (A.A.) - DUn LetıcO§e. 
de blr hava tehlikesi l§aretı ve-rllml1-
tlr. Düfman tayYarelerf. Kıbns ya • 
kınmdan ~mitlerdir. 

Maltaya iki akın yapıldı 
Malta. U (A.A,) - Dlln Maltaya 

iki akın yapılır.ıııtır. Bu" akınlar es. 
nasında iki dtl§man tayyaresi dUşU. 
rülmll§lUr. 

Bir gece evveı de bir dllıman bom. 
ba tayyaresinin imha edildiği 6~re 
nUmlgtlr. 

Zina bAll:sde 
rüalaaan bir evu 

lladm 
Beyoğlunda blr doktorun karısı o. 

JaD)ı(arlyetta lsmlnde bir kadm, 
lıılorfa Eakl.nazl l.almll bir erkek dok. 
torun evinde gayrlmC§ru mllnuebet. 
te butunurken cllrmllmeı,hut halin • 
de yakalanmıglardır. Muhakeme so • 
nunda ikisi de Uçer ay hapae mah. 
kam edllmlflerdir. İkisi de derhal 
~vldf!ıane~ e gönderllml§Ur. 

Şark ca lledade 
( Bqtarafı 1 int'ide) 

Buranm müdafaası da kuvvetlendi. 
rilm!§Ur. Mllesııef bir vaka olmazsa 
Ruslar uzun mukavemette buluna • 
blllrl;r. 1'urum Almanlaruı qafı 

!\onu geçip geçmemelerine bağlıdır. 

Voronejde Ruslar §dırln §ima.il 
JC&rblande meskQn bir yeri gt!l1 at. 
nnılardır. Şehrin cenubunda bir kı. 
um Alman kuvvetlerinin nehrin 
carp sahiline çekildiği ve bır köprü 
,VU yaktıkları blldlrillyor. 

Londra. 2S (A.A.) - Röyter ajıı.n. j 
11mm llıloskova muhaWrlnn bıldirıll • 
ttlne göre Roatofta ve tank şehri o • 
lan Stalingrad istikametinde Alman ı 
basluaı artmaktadır. Buraya mölılm 

Tesanüt en mühim bir 
muvaff akiyet amilidir ! 
lı hayatında, herhangi bir m!icuesede calııanlar 

ayni ruh ile hareket etmez.lerse lena"ır. 
Bir müesaetrf'mİn işlerinde, aksaklık göriiliirıe ora 

da mutlaka ôlıenksizlik var demektir. Bu ahenkıizliğin, 
mües.ese fertleri arasında tesanütsüzlükten doduğunda 
şüphe edilmemeliılfr. 

Genelerin hayatta elıemmiyet verecehleTi en mü 
him esaslardan biri, hususi veya umumi islerde kimler 
le teşrikimesai ediyorlarsa onlarla tesanüt dairesinde 
lıareket etmek ve bu suretle itlerini daima ileriye gö 
türmeye çalısmak olmalıdır. 

Alman kuvvetleri geUrllmiı,tir. Sov. a..----------------~-----------' 
yellerin birinci mUdataa hatları zırh. 
.lı tUmenlerln aftr topçu ateıılnln a. 
leşi altındadır, Bu lkl ııe:ıre kar§I 
bUyllk mikyasta hücumlar ba§lamak 
~redir . 

Şanglıay 22 (A.A.) - Orta Aaya. 
'1an aşağı Volgaya mllhlm Rus kuv. 
•etıerl gönderllml§tır. Rueyada. bU. 
J'Ük muharebenin Stalıngrad ile Kaf 
lcasya aruında cereyan edeceği tah. 
ınln ediliyor. StallniD Stalin:;rada 
gitmekte olduğu ve yolda İngiliz ve 
A.mer1kan elçllerile mllhlm görU,me. 
\er yaptığı bildiriliyor. 

Berlln. 23 (A.A.) - Saılhlyctll u. 
kert mahfillere göre Roatofun do~. 

rudan doğruya hücuma uğraması 

Rua genelkurmayı lçln bir sUı'PriZ 

olmuıtur. Ansızın flddetli yağmur • 
larm ba§lama•ı, motörlU vasıtalaruı 
hareketini gUçleıtırmekle beraber 
"areket mUkemmel surette ilerliyor. 

Alman bagkumandanlığı Rostota 
lıUcum emrini vermlıtlr. Doğuda e. 
"\emmlyetll diğeT bir hareket ya.pıL 
ma.ma.ktadır. Alman kuvvetleri St&.. 
lingr&da 80 kilometre mesafede bu. 
\unuyor. 

VOLKOF MUHAREBES! 
&erlin, ıs (A.A.) - .Ukıerl bir 

kaynaktan bildiriliyor. Alman kıta. 
ları Ruslarm Volkof köprüb&§ına bL 
cumlarmı pllaktlrtmllal•rdir. HQ • 

cumlardaD btrt 12 .aaa.t top &tefin • 
den aonra yapılmııtır. Ru.lar top a. 
teıılnl mlltea.klp tankları~ aldırmıt. 
lardır. Şark! Prusya piyadesi, harap 
olan lstihk&.mlardan çıkarak tankla... 
ra k&rp mukavemet etmi§tır. Rus 
tankları lkl noktada mevüıerlmiz L 
• inde .bir mllddet ilerleml§ıer, tank. 
la piyade aruuıda mu.avı olmıyan 
p.rtlar içinde muharoöe bqlam11tır. 
Bir erb&§ bomba lle 6 tank tahrip 
etmııtır. Bir tank, gllllelerln açtığı 

hendeğe girince illtllık&m erleri U§U. 
ıUp tahrip ediyorlardı. Blr er 8 tan. 
km Alman mevzilerini geçtitlnl gör 
mil§, yalnız ba§ma. bunlardan lkllllnl 
tahrip etmlıUr. Bu er UçUncU tanka 
!:Ucuma hazırla'lrrken yaralanmı1, 

:fakat arkadqlan yetl.§erek bu ta 'l. 
kı da tahrip etml§lerdlr, 
Aynı gUn blr Alman taburu blr 

Rus tümenini pll3kllrtmUı, 23 Rus 
tankını tahrip etmlıtir • 

----0---

laglllz tanıreıer1. 
ala alualırı 

l.-011dra: 28 ( A.A.J - İngiliz 8"• 

cı tan ureleri dün Şimnli Frons:ı O 
zerinde 3 fabrik:ı) , 1 radyo i tas. 
yonuna, mavna] ra taarruz etmiş • 
!erdir. Dün 2 du mıın tanare:.i ln
giltcrcnln cenubunda bir yere hoın 
balar atmış! r a da ha ar )oktur .. 
Gecele)ln Alın n IO))arekri fngl] 
ıercnııı cenup do,ii·ı~undn biı· clJ· 
r bombalar elnııslır. 8 )aralı \<lr. 
dır. 

--0-

Paılllk llarp 
mecUsl 

Dün mühim bir toplantı 
yaptı 

Vatlngton, 23 (A.A.) - Dün be. 
yaz sarayda. Pasifik harp mecllııi 

önemli bir toplantı yap:nııtır. Top • 
lantıda Çine yardım ve Siblrya du. 
rumu meseleleri konu,ulmu§tur. 

Relıı Ruzvelt, yarm sınai ve lı il. 
derlerlle de bir toplantı yapacaktır. 

-----0-

Glucester dükaıı Mısırda 
K•blre, %3 (A.A.) - GlQceater 

dllkaaı Mısıra gelmlıı ve El&.lemeyn 
c pheslne giderek muharebe mevzl 
1 rlnd k1 kıtaatı teftl§ etmı,tır. 

Amerikada caauılul.."tan 
tevkif edilenler 

Va,ı.nırton, 23 (A.A,) - Casusluk 
.euçundan Amerikan tebsası bir ltaL 
yan, bir Alman ve blr Jap;,n tevklt 
edllml§tır. 

Londra üzerine iki hava 
akını 

Lon4ra., %8 ( A A.) - Dlln Londra 
tlzerlne mUnferlt iki hava akını ol • 
mll§tur. 

Fevkalade 
kazançlar 

lzaıfr ticaret odası 
baıı tekllller 

bazırladı 
Tacirler Ankaraya heyet 

gönderecekler 
F~vkala.de kazançlard!lD vcrgl a • 

lınacağı yolundaki haberler bir kı. 
srm tacirler arasınd:ı telA~a karıı. 

lanmı, §ehrimlz Ucaret odasında 

yapııan bir toplantıda Ankaraya bir 
heyet gönderll!rek temaslarda bulu. 
:nulmaBt kararla~tırıımı§tır. Ayni ka... 
rara göre İzmir, Mersin gibl vilAyet. 
l!rden de Ankaraya heyetler g6nde. 
rll~ekUr. 

lzmlrden bildirildiğine göre İzmir 
ticaret odası, bu mevzu etra.tmda 
§U noktalan tesblt etmiştir. 

ı - Odalar nlzamna.meslnl.n UçUn. 
cU maddeal mucibince, thda.I edilecek 
kazanç vergileri hakkında ticaret o. 
d&larmm mUtaleuı alınması ıa.zım. 
dır. ı(Bu ltibe.rla .İzmir odası mlltale. 
umr §imdiden hazırlamalıdır. Nlte. 
kim hazırlamaktadır.) 

2 - Kanunun HO malt 1tlmd&n s.. 
Ub&ren devam eden ka.zançlan ı.,. 

mil edllecefl söylenmektedir. l!lter 
böyle olursa ttlccann bu lftle bU)'tlk 
zararlarla kar§tl&§maar muhakkak. 
tır. Bir kanunun makabline §Umultı 
olmaması l.Azımdır. Nltekfm bUtUn 
kanunlarda bu cihet bUyUk bl.r ha.e • 
IUi7eUe göz&ıllnde tutulmutlur. 

8 - Sanayi ve ticaretimizden yüz. 
de '"70.80 nlsbetlnde fevkal&.de kazanç 
verglal alınacağı duyulmaktadır. E. 
ğer blltt\n aanayi ve ticaret erbabı 

l~ln alelıUak bu niabetıerde vergi 
ihdas olunursa mllll sanayllmlz ve 
ticaret erbabı bundan müteessir o. 
labUlr. 

lzmlr ticaret odası reisllğinde bef 
kl§lllk bir heyet, ııehrlmlze gelecek 
buradan İltanbul ticaret heyeUle 
beraber Ankaraya giderek tetebbUL 
lerde bulunacaktır. 

Dun ve gecekı yangmlar 
Diln gece sabah:ı karşı 2,30 da 

Mahmutpuada Süruri mahallesin
de Tarakçı Cafer 1!0kc.ğınd:ı iki ket 
lı ia.'ltamcn ah.s;tp bir meran goz 
ve çanta atblHSılld:! vaııgın çık • 
mrştır Yangm, itfaiye taraf1ndan 
1:-ir !l'lat ça!ı§ılarak s-ndilrülmü • 
tür. B na ve içindeki keresteler, 
sandalyeler t~amiyle yanmıştır. 
Ts.hlükata devıım olunmakta.rlır. 

Bundan başka tliln akşam saat 
birde Üzküdarda YenlmRhAllede 
Nuri i11mind(' bir1$inln evind<':ı ynn 
ırm çıknmc ve iki ev yanrlrktan 
!onra itfalve tarafından söndUriil· 
ınU3tUr. Evlerin iki i de Nı•riye 
aitt';. Yan"'mm neden çıktığı nn
laı;ılam:ı.m·ı;tır. TRhkikat yapıl • 
m11Jttadtr. 

BF,\'l(OZ . 1' ~:\B.\HCJI'. 

smrı,ARI ;nr.Kt VA GIN 
Diğer tarart~n dUn öğleden oAOn 

ra saat 14.30 da Bevkoz ve P11~·1. 
bah<;f"den 2 5 kilometre uzskbki 
sırUari!a hllyhk bir fundalık ynn .. 
,ınt cııkm'l'!'I, at.ca l'il .. I?· r.n ~·S'J.rile 

bUvilv~rek ~ı.baJıa karlnr ı1evam 
etmiştir. 

Akşrtm Mnt 21 r~ do~rJ ate•. 
c:ıkh~ı noktıulan dört kolıı R\ rıln • 
r:tk flcrlem;ıı. b·rinr! kol Tov~artc
ıte. ikind kol Ha"·all c"ftWi fü;•ln 
cU kol öa Be ~l'l:rd r.Um!ı ~uvu 
mevkline kadnr v-tırüml!o;tur. At~ 
rin h1 rild Sl\:ıt ~i!-oi J·t -:. bl- .. rı.mRn• 
da. J?enhı t>tr ıım.lıRvt kııplııma111 e• 
eo:ı•h ;m•fat t~~Hrl•r: a·mmn"5mt f. 
carı ettimt;"'· Ü.krd .. r B 'knz \"e 
PaRahl\h('e,,en rtkarılan sivil yar
ôım<'r ı-kiplerıvle itfaive mUfreze• 
lcrf ve iandarms vnn~ sahnıı'IJlda 
<o1abıtha kad~alımn~l::trdtr 

Pa88.bah«:e istikametinde ilerff -
veıı kol. anC"?k ~!lbahs kıtrst rhır • 
<lınıılmusttır. 

VANG1N NEDE~ CfKTlf 
Jarıdarma komut.snhfl t rRfm • 

dan vapılıu'! tshlrilutttA ' n rtnm 
,.,..,_bl te-1>1t edUmi • karı koca 

iaşe mös~dşarbtı 
IAfjvedlb; or 

<Ba.., tararı 1 adde) 
~kihiıt.ına. lüzum kalmadığı gM5-
m~tur. D'ğer taraftan aon aa
manlarda kuruhnuş olan petrol.ı0o 
fisı, tedarik ve daz;rt.ma ofüılerlnin 
de calıımıala:rrn:ı nihayet veriJc. 
cektlr. 

Ttc'!U'et Yek.Aleti, bunların ~ 
vma dair olan kar:ırnaınclcri..iml. 
cıp IJC°beplenle beraber hazn11uıi4 
ve peyıd~y Ve'killer HeYeaıie 
takdim edilmek üzere Bqv~ 
tc a.rzetmi.,W-. 

Muhtelif clltoyma kararlull~ el 
kona.'l maddelerin müb&yntilaa 
§.imdiye bdar ıoo milyon-i1ı'a WJ.. 
eia cdihni§tlr. Hubt!btı t satm alma 
fiyatlarına dair hillcümetçe "Y)Cıi • 
len eeri lka.rarlarm tatbik ~ 
gÖ6terir Ticaret ve Ziraat Vet&t 
leri tarafmdaıı ihazırl:ı.nen talimat 
da hazırlan.m.ıl§tıir. 
Diğer taraftan T.i.caret Veldıtcti 

\i!Ayetlere bir tamlm ya}llDJI, her 
nuntakanın iklim şartlarmı ve 
mahsul vazıi,yetlerini gözönttnde 
tutarak yüksek fiyatla huıd:ıat 
mübaya.aanun ne zamM sona erıe
ceğin.l tayin hu.usunu valiliklere 
~. Valililderce tes.bit 'ft 

ılin olım&cak bu muayyen müddet 
.za.rfmda mahsuliln evvelce bikUriJ. 
mil olan nJsbeUerdckl kmmım hü
k6met.e bedeU mukabilinde teslim 
etmiyenlerin mallan 20 gün zar. 
!ında iMkım.n fıyatla satın alma • 
ca.k ve bu müddet zarfında da malı 
sulünllıı muayyen nlsbetteki: im • 
mmı tcalim etmiyenler hakkmda 
milli korunına kanunu hUkü*ri
ne ıııyularak mahsul saklamağa 
milsel.t ibütiln yerleri arqıbnlacak, 
mallan müsadere olunacaktır. 
Memlek~te hariçten getirilen 2 

bin ton buğ'da)dan tıaeka yenidtn 
ıbir mikta.l' ıbuğda.y geHıilmekte • 
<lir. Bundan baş}-'~ Basl'a yolile 
arpa da idhal edilmektedir. Mah· 
8Uliln yerı1 fiyatlar üzerinden Top
rak MalısuU~rl Of!si tarafınaiın 
milheyna.sma bulanmıgtD'. 1nt mü 
bayaa cenup mmtaka.sında yaprJ. 
m:~trr. Blrlta~ gindenberi de Po
latlı bölgesinde de huıhubat mtlba. 
yaasma iba.slalırn.mtır. 

Veznecilerde istimlAliler 
(B:ı,tarafr 1 nclde) 

Bu meyanda. ikonağm ôn cesıhe
!!'inden yan c<'phe"'ine doğru g~ 
c dı;l .. Uzcrlndek.1 yeni Beyazıtlml• 
llye ub~i baıasilc bunun sıraımı
cla bulunan Sc~ han w Ceyhan a• 
partım nla.n v~ o sokak iiıeriıaöc 
aynı hizadı•kı blıtun bınalann ve 
konE1ğın arka cephesinden K09lra• 
ya inen cadde ilzr>rindeki btltün 
sıra npartmıanlar k8.milen iatim • 
JAk ~dilece-ktir. Bu arada konağın 
Koska caddesi üzerinde ''e arka 
cephesinde yen! yapılmakta ola.n 
ve ıuvala.n henilz tamamlan.m11 
bulunan Koeka maliye tahsil ~u
besi bl.nası da yıkılacaktır. 

Bunun icin b':'l::.nm inşaatı dur
cıurulmn tur. Böylece bu bütün 
oda llz::'rinde ;rn'>1hcak in aat b r 
asır s:>nrakl ıht: ılCI da ka~ılaya• 
bilec:k genişi kte olacaktır. 

İstiml8.ke d rlnl ba.şlanacakt r. 

ki çifts;: neza.re altına alınmnc • 
ttr. Ö..,renildi .. ;;öre bu kıarı k<'
ca, dl.ın Eabah Be\kozdıı ·.3 ki o
metre m .:ıafede bu:unnn t rlala • 
rmda ç l :nal< ilzere k \den çık • 
mı lar, d leye kadar tarl da ça • 
hştıktan sonra yemek p irmelr ı • 
temi lcrdir. 

Bu m k~atln ateş yakmı Iar. \'e 
lığled"n onra da ateşi nıce sdn -
dürmeden tarl dP.n ı~alcla l""J~ • 

tardır. 1qtc. yangın bu söndurul • 
miyen att'Şin etr!'ftaki fundalıkla 
rı tutuşturm.ulle baıdamıştır. 

'O'skildar ve B :-koz jandannn 
.komutanlar. bu Un 'angın l!!ahasm 
.3a bir ke f y:ı.p:ıucılar ve aync 
znn altmd bulunan kan koca' 
sorguya çekm ld'di1'. 

Yan~n 1'813 söndüıiıl~memişt 
Ate r kol fan Elmal ~ 'l u 
:ru yürü.ınektedır. 



GÜNÜN MESELELERİ 

Ru.sların alakasızlığı 

Almanlann daveti uzerioe, bila 
raf mcmeJc'kctlerdcn giden on bir 
gazeteci anısında iki -de İsYiçreli 
gazeteci bulunuyordu. Bunlardan 
Jean Her isminc.lekl gnıeteci .şark 

cephesindeki lıarp sahnlnrını tetkik 
ederken, dikkatini çeken şeylerden 
bahsederken: 

Ayın, nebatların ve hayvan.. 
lann ıekillerine tesiri asta avcı a 

Çirtçiler. çoktnnberi. ayın meyv.1 
lnra ,.c h:ıyvanlııra tesiri olduğunu 
biliyorlardı. Şimdi, bu hususta teo. 
rübeler ynpılıyor, hayrete şayan 

ncficeler elde ediliyor. 
Mesf'Hi, ncbııllnrdan <ıorm~a.;l. l 

Eminönü Halkevinin, Kavalı f ırınzn, 
Emnıqel Sandığının Önlerinde biriken 

kümelerinin bulduğu le alalım: Her ba-; sormısakta, ~ 
• 
ınsan 

- GcçUğiıniı yollarda. orman 
lordan toplanıp ,getirilen Rus esir
lerinden müreild>ep kafilelere tesa• 
düf ediyorduk. 

JM şek llnde çok diş elde edllinc 
i~tenildl{;i zımınn. armısak. a:vıı 1 
tıllül halinde bulunduğu bir ınmn ~ 
<la ckılmr.:1ymf~. Yok, dolgun yu f 
varlık dişli sonnısnk tercih edı, 

yorsa, ayın bedir halinde bulundu 1 
#ıı zamanda samıısağı ekmclfyr , ı 

• 
yenı sa nail ifşa ediyor-uz!. 

Bunların hep 1 de, iyi giyinmiş• 
lerdi. Aynkiannda s:ı~lnm kundur.t 
Jnr <vardı • .Macar muhafızlar tarafın 
dan sevkediliy,orlnrdı. Ekserisi pei< 
sene ohın ibu ~rlcrin yüzlerinde, 
öyle !bir hal Yardı ki, ne stukıılaı. 
ne facialar, onl::ırın yüzlerkıde bir 
ızbrap husule getirememişti. Tuhafı 
şurada ki, hissiz görünen bu eslr· 
lerin seçişini, Rus karlınları ayn• 
hisı.izliklc seyrediyorlardı. 

Dlrcok kimselerden işlttfsime gv 
re işgal altındaki yerlerde buluna~ 
Ruslar, birkaç kilometre uuklann 
dır, harp lluyametlerl kopar. kan 
gövdeyi götürürken. hic istiflerini 
bounnzlar, tarlalannı çapalamakın 

devam ederlermiş. Tayyarelere, 
tanklara, toplara. dönüp· b:ı.kmatl:ı: 
halli ölüme bile altlka duymazl:ır 
mq. 

Tek, canlı mahluk 
Doktor Jenscu ismindeki di~er 

İsriçrell goıetecl ode şnnlan anlatı 
J"Or 

- Blt. Akşam ıüzeri, Sidoceitimlz 
yere. wrdı:k '\'e oortı.Q} <>lomobiller.t 
athyarak cepheye yolland~k. 

Yol, aıriıer Te harabeler arasında 
manıyıordu. Ortalık iyice !karardık 
tan, Ukranya o\·nsı sjyah mantosu
na bfirOudllkten sonra bu kararsı7 
binlerce 6lün0n serlldilti sahad:ı, 

sükuttan başka bir şey fşidilmez 

oldu. 
Ortahk karnrmndan evvel gör

dOgijmDz bir şey de: Blr Don sfiva.. 
ri alayının girlştllJI bir hOcumda, 
ne ihale eirdlAlni nörmck Qldu. Bu 
alay, lnııan, !bnyvnn kucakla~ışlar, 
ölü kümeleri meydıın:ı eetlrmlşler 
dl. 

Hnvaılıı. yeşil, kırmızı, işaret fi• 
sekleri yanıp s6nerkcn, bh:, en son 
harplerin ccrcynn ettiai cephe kı 
sımlıırından geçiyorduk. Biraz son 
rn ay çıklı. Bir yolun kenarından 
geçerken orııdn Rus süvarilerinden 
kalan bir fay gördDm. Bir yük Ta • 

gonunun gölgesine s~ınmış, hare • 
ketsiz, dıınıyordu. Birk11ç metre u 
znğındn ise, annesi olan ikısntk, ö!oo 
nıilş, upw:un yatıyordu. 

J~dc, lbaşlan n~ııftı harabeye dön• 
müş olnn bu koc:ıman snhadn gör 
dO~m tek cnnh mahllık, bu taydır. 

General Pelisye ile general· 

Malak of 

Patates, şalgam, hıyar da da bı

tcsir görtilüyormuş. Bn sebzeleri 
:ıyın ilk günlerinde ve lam hii~l 

halini nlnın!nnılan evvel ekerserıiı 

p:ıhı!esler. şalgambr, hıyarlar, • · ıı 

haklnr vesı:i:-e cifle hovnuzlu olur 
lnnnış. Yok, ayın devrini ikmal elr
liAi g-fınlcrde ekerseniz ,cbzeJC'r. 
birbirine rnQsavi bfiyükliikte Te yu, 
vulnkça yetişfrJermfş. 

Ayın tesiri, hayvanlar üzerinı!t' 

de daha iyi görünebilin •• iş. Dişi 

domuzlar. dişi ada tavşnnl:ırı, ny 
devrine b:ışladıklnn knc gün sonra 
gebe kalırsa, o kııdar yavru doğu -
rurlarmış. Tabii, a<let, ondan ileri 
geçmezmiş. 

N ~I bir meclisteydik. A ,·cılık 
lıah i &(,;ıldı. Uzun uzun h~fıyeJer 
ilin 1 edil<. 

Mecliste haur buluıı:ın bir he • 
kim do tum da gillere.k: 

••- Ben de iz.e hnsta. anılnrı• 
oı söyliyel im, dedi. Jleplın:dn bil 
l1i"I a.vcılıli yorucudur, baht i~i· 
dl;, hatt.ô. ma.srafhdır. Lfık\n hrtv 
ta avcılığında ne yorulmak 'eır • 
drr, ne çiftevi boşa sa.llam:ık, ne 

ele nusıııfa. girmek. Illlaki bu )C 

nl sanat ( !) snliklerine oldukçn 
da par o. ktw.!\ndırır. Eğer bana t. 
nanDUlzsanrz, ynhut her ·ranrının 
~tinü r-; Ura kııuıunak l'>tersmiz 
anlatt:'ldamnm prov ım ynpabi • 
lirsiniz!" Bu sureUe ay devrine başladıkta.ı 

iki gün sonra gebe kalan bir do • Hekim dostuma: 
- Bö'\'lc bl.r nivetimiz yok, ür. 

muz, bir ııda taYşıını iki ya-çru, ı;c· dim. Am.ma konu ·da. pek lll6aklı. 
belik ile gün sonra ise. üç yııvru. 

Cundan ötürfi yeni sanatın ( !l b Bu suretle on yavnayn kadar yav 
ccllklerlni öğrenmek ~ln ahırsız. 

ru doğururlarmı'jı 
lnek ve kısraklıırdn da ııyın lesi.. Janıyonız. 

rf, ~yle oluyormuş: Eğer, inek yıı· l1e"leki haysiyet ,.e ,·akarına 
\aut kı~rak, ayın ilk günlerinde geb~ ~ok bnğiı oJnn hekim arkad:ı~ım, 
kalırsa, doğan yavrular dişi, yok hırçın bir ~esle <11özn girl5ti: 

••- Ankara en.<l(lPSfnl (ıksp :Kn gebelik son giinlere tesndül ediyor 
1a erkek yavru doğarmış. palıfırmm önUne gellnoe, <lolnyım 

Bu malnmatı aldı{tımız kaynofiın n gözden geçirin. Krı~eJerde i'l.ıt • 
.iddiasına s;öre, bu söylen~n ,eylrr ~r. üçer kf .. ilik J:ruptarm toplım 
1000 de 999 doğruymuş. Öyle ise ılığını ..:arecclcsfni:ı. !\fe5el3 Emi -
tarlanız, hayvanlarınız vıırsn, yüz • t'lönü nefüc,i önünde, Knp:thfrnn 
'erce neslin tecrübesine dnyanddlı önlinc'le, Emnly t o;rutdığı önünee, 
iddia olanan bu usule müracaat c- hııtta beledlrc trnm,·ny rlumj!m .. 
diaiz. ve emelinize göre meyva, SPh <la ••• Dn l;Umel~r ~'ollul'ı ff'<lm\l~ 
111e ha)-...an elde ediniz tnms~ut c tJnn n.lmış1 nrclır. BUtlin 
'Knynağımıı: • limitleri bir nolttn<'l:ı blrl~nıl~ 
Aya seyahat edip orada yaşamak fir. Yo~şu ~ğrr ağır tmna~nn 

a,ırı bir hayal .• fakat ont:n tesir;ıı, j hnsta koyl\~lerı, tıışrahm_n ~or • 
inanmanızı tavsiye. güzel hir nasi mek! B'!l hıcnrel~rilen bln".tln An· 
b lt . 1 kara CM'tdc<ılnl nllanl\ cınlJnnft Qık a ır. ·· 1 _. 

Dlvor tı~ lın...cıt., ıwcılarmın ~oz enn.e 

B. ·b d I d . çarpar ı;.:ırpm 7 ht'me-n crt1b t "" om ar rman ar a ıte 1 , A"' w ._ ıha ,.,...,,et 
yanyor 

Stokholmean gelen bir hııberc 
göre. I.ondradnkl "Brfliş l\lüzeom" 
dı, gccçn sene tayyare bombaları'l· 
dan 1 ı•mlc gelen tahribat tamir c • 
dllirken, Belho,•enln şimdiye kadı~ 
meçhul k:ılmış üç eseri bulunmu~. 
Bu eserler. bombaların altüst e!t°• 
ili yatma nota pakcllerl loplnnıp 

tanzim edilirken maydnna çıkmış. 
Şimdi, bir kısım sh·ri nkılhlnr. 

o tahribat vukun gelmeseydi, bu 
kıymetli eserler bulunıımıyacnklı, 

11'.ar. uıımcnwnn ·'un P.>-·' 

Sh·a~topol hutıbl, Kınm harbinde diyorlar. 
Sivastopolu ınüdnfu·edcn meşhur 120 beyaz adamlı bir 

mUIBvim bir t TI?'b ynkla!lm "geç 
mlş ol"11n •. ifım b:ıoılrv:unı• Jıa.l ,.e 
h:ıhr sornrlnr. Zııvıı.lh taşnh rll\ 
~öl•tcn ln<'n bu ııbbnb-ı <1err1inl ı1U
ker. lstanbul~, kenrli!llne ta' riye 
eı11en ""n ,·evn. bn t!o!ifom ~i\r 

ıM < Uzcre ı;rcldiitfr.1 5yler. llRtll 
e;?er varsn. cebi~deki f:a,·slyc melı: 
tnbunu cb rılmnp olmturl Bu Ttı:-.. 
nu"'llll\lar c;ırnc;mdn. luı.sta. avcı~" • 
«ı, ~köylilnü<> hemserf'i c;ıkm:ığı da 
t:nutmnzlnr! Böylece, knrşılıldı 
bir <losthf.< \'e emniyet t.ees-;li'4 e• 
der. Sonra hn!b n\·cılan Jı.ep bir
den: 

Rus lrnmnndnnı .ı.Jcneral MalakoCtu. payitaht 
l\1llttcflklerden bulunan Fransız"or. Avustralya ''Yeni Glne"~inln bu 
dusundnn ~olordu kumandanların • gDn1'ü merkezi SaJAmua isminde 
dan biri do General Pclisye idi. bir kaıı:ıbadır. Bu merbz 

General Pc:ılisye, 1855 senesi 8 de, lam yüz )lrmi A\·rupob vardır. 
t.c:nımuıunda, lstllıa.6mlnm ııncwıı Halbuki, idare merkcı.I, evvelce 
ettiği uıınan fena halde (bo:ıuldı,ı.; Yeni Gine civarında bulunan Yeni 
ıfııknt J.endisini tekrar toporlı)·aral~ Bretnn)•o ad:ıııındold RnboJ şehrin• 
lıbir.,<lalıa hücuma geçti ve a:rnı g:in deydi. Burııdn hlrk:ıç yüz Avrupalı 
Malakof tabil esini zaplotti. ile 1,0CO da A!yAlı vardı. 1937 e -

, General, ıbu mu af(ıd.:ıycti üzeri • nesinde \1ukıuı gelen şlrldetJi bir 

1 
na mareşalh~:a yDk.so!ai. Sulh lmıo• ~yaııarda~ indifaındn, şehir Un·lar 
Jnndıktnn sonra, Frnnsaya rlönılüğii altında kolrfı. Ru 120 kişi ölümde;l 
:ınmıın. '"Nalakot dükii'' unnnını' (kurtulmuş, SallınıuııyA kaçmışlardı. 
aldı. nu ,unvan, kendisine unedc Du rurctle A\'U!ilrtılyo Yl•ni Ginesi· 

1100.000 lrank bir tahsisat temin '• nln )'eni merkezi bu ~ııretle mcydu• 
diyordu. na geldi. 

0
- Yahu, derler, hiç o tloktora 

,fa ;fflilir mi! Bari bir iyilik cclc
liın de seni me hor doktor ...• a 
göfUrelim 1., 

IIMta a\·cılanndtuı biri, adaır .. 
cnl:mn lco?ırn:ı girer, amnuı. hali 
JJ~ve '"D.l'IT~ Eğ<ır, fmuU hem.,e .. 
rinin c;c\'ll'(liğl clolaptan beş. on 
lira fazla teda' i masrafı ''emlelc 
le lmrtulurııa. ne ata! Zira m:ı.n.• "· 
ı:cf ban hckhnlule uyuı.;anık or00 

larm Jtomlsyonculuğunu ya.p:ın hus 
ta anılan, Uc-t.cllk :rııvalh taı ra.ıı 
Jarr ba~kıı \esill'lerlc sızrlırmağ& 

d!\ lro)"Ulurlar ! 
Bu adamlar. e!!l<i<len otell~rln 

bke~crlll~inl yapıyorlnrclı. Fn~m.\ 

Yazan: SABİB ALA 
oralardan zabıtanın yerinde mii. • büslerde bulunlluk. l ııkat h:.ı ii
dahal~iyle aynbnağa nıecbcr ne löacbr mUspet bir .onuç elde 
kaldılda.rmdıuı, i"i, sl.mıli bu ~ o?a ellemedik. JlattA, bllim bir 1 be
cföktiilcr ! Maamsfih kiirları y:.-ıio tereme<lJ&imiz.i gören hası nn·ı
dedir. Bir:ı.:r. geve:zelil< ile !~timle lurı, meytiaı:ıı bo'.; butmnlırından o
en az 0.-6 lirayı kı,,nrlart Giirü- tuni, günden gUuP. c.fo arttı •• r! 
~orsunuz ya, yenl saunt t 1 ) lıi~ J.ll!dn. kıın:ıutirncc bu ~il"kin lıa· 
de fen::ı değil~., le ıııon vcrın«.':< r.:ımnnı getm: iir. 

Hekim d~tuma o;ordum ! Sik öclev Ehbb:\ °'1 sına <lir.;r.ıek • 
- l\l:ulemkl ye-ni sanntı ( !) tedir. Hasta ın eılarıyla i:<briJlği 

bt>ğeniyorsun 'C mademki onlarla yapan hekimleri ~ğırnraI-ı: e\\·e • 
<la i5birliğl yap:ı.n lmııx yohln«;hı • Hl. tenbihte bulunmak, darnll'I nnı 
nn olan doktoı·lar ••• Sen, ne ~üne tleifütimıed1klerj tnlcdirde h::k • 
<iuruyor-;ıın? 13rmda me<1leki ceza hül timleri ıi 

l\luhntabım at<'S pil<:l.ünl,;\: fathi!ı :?tmck lazı:ıvhl'. 
"- Him, ben mi? nııat.is şah· Ay:;e:ı, zabıta nez<lrmJ!l gcrctU 

&an blrçd:• lıckim nrkad:ıslsmnl.:ı. t~b'!rü'iJere giri..,IJerek hnstn a,·. 
b~rahzr, lıa talın lçi0 çok nıuzır cılannın f:ınllyctini de önleme"a 
\"c tabnbet için ile b!r leke olan k"&bi.dir. 
hu •lorumu önlemek nıalt-.aclilc Fı nun::ı.rdan m:ınd • ıstn. ... hula ge
tıbbs odıısmıı başvurdum. Hnttll, lecek ola.-ı 1ın.. .. tJ!.lnrı ikaz etmek 
hnsta n.wılannrn, z::.bıtn va ıtao;f. tle ınUmkllnlhir. Bım1.1 ı:;erck o .ıa· 
le hih"iyetlcıinl tc-;bit ettirdik. I haliln h!ll..iimet ,.e belecli.} e hc!.im
Etıbb3 oc1ıı. md:.ı da. olaya ılair 

1 
ıer1, gerek bnp:ı.ya ted:ul mal; • 

müza.1tcre1cr ynptık ve l:nzı teŞeb t-.adilc lstsnbuill gitm~l'j te.,· i:-.·e 
den serbe-ıt heldmJer y:ıpnb"Jir. 

H b 
Jbtta. ha noktnda mf!slt'!a hay • a er 'in buimacası !ıiyet ve u.?mrln.rına hlp blitiin 
nı-:mrfaşlnr birlcşcrıek. h:ı.c;tal:ın 

@1 2 3 ' ·s 
• t-i-i-t-+--t-.. .,_-t--1--r"-J 
1 
3 

Soldan -.aocı: 
1 - Olm~k zomnııı hullıl etmiş 

olnn. 2 - Siilitlc) i ~öslcren esas. 
ölede.nberi mevcut olan, 3 - Bir 
renk, devletin idare tnksimntınd:ın. 1 
4 - Büyük anne, konudan cv\·cl 
gelir, 5 - Bir fiil, blr millet, G -
Bir renk, bir çJtğırına Yaıııtnsı. 7 -
.\kıl, bir hastııhk, 8 - Mnncvl iılcm· 
sn~ı. 9 - Nezretmek, sıfat işareti, 
10 - Heder, mnleul. 11 - Bir emir, 
kücük şehir. 

·rukardan a~ağıga: 
1 - Arkadaşını ele ı:;eçirmiş olnn 

(rrrJrekkep kelime), 2 - Alfabede 
bir harfin okunuşu, ıılfnbeue iki 
harf ynnyana, fnıln merbııf, 3 -
Arapça lynbımcılnr). bir edat, 4 -
Kirin bir y('rde yerleşip kıılmnsı, 

ynzıyı seçmek, 5 - Alfnbedo il..i 
hnrf ynnynnıı, işi fnıla ileri gölii· 
ren, G - Umumi 7 - Vali<lclcr, 
hayret edatı. 8 - Teneke tutkalı, 

bir kesm0o iıleli. 9 - Şarkı. sut:ı, 
bir edatın kı altılmışı, 10 - Bir 
musiki illeti. maske, 11 - 1ran cı: .. 
llnde (dudak), bir pcysnmhcr. 

20.No. lu bulmacammrı halli: 
1 - Galata arııy, 2 - Arabi, n• 

şan, 3 - R:ıhip, Tıpış, 4 - Iradr, 
Ar. Ti. ;, - Ban, Taşıt, T, G - Eln· I 
min, Anıı, 

0

7 - l., E, Snrny, 8 -
Edibaııc, A, E. !> - nnınazıın, ~lı•l, 

10 -ıMadnm, Dağ, 11 - Panik, 
Hakem. 

mu.a komlsyo.-ıcubı:ıı lm ı'muktn 
çeldnmele.rini söylemelfyi::. 

\'uk:ırıda birer h'rcr ıralnc1ı • 
S'llD tedbirlerle. yeni sanatın ( 1) 

ort:ıdan k:.llmci'.ğm:ı. cminim • ., 
Hekim ::.r!md:ı~ımpm lm nv hf· 

kiyeslıü mernk '''" hn.} retle <lir.'c-
miştlk.. Fakat, manlesef onun nn
lat tıklan t -ıUı b'r hnynl tlcftil, çlr 
~ bir hnl.ik:ıttJ. nu hn1i önle • 
mek nuksndile, il:,xl°i mnkıımlann 
r.ıc..">elcye lilıırn.~~,Ul ehcnınıi.}·t'H 

Y<rrt.'<'.eğine tmn'im. 
SııiUh Al..AÇAl\J 

Şebrt'mlnlndc KUçUJuıaray mey • 
danmd3. Uç o:h bir mu!.tak, b:ı.hı;c. 
si iki ?ıalıl.m, lcuyu ve elcktrl~ bu. 
lunan 11 numaralı klg1r ev acele 
satılıktır. 

İçindekilere mUracut. ~ 

rennl $tinrm tçı 
Nuri ~,sız 

BüyUk yııııto.kllerin de sUnnctlerl 
kabinasında kolıı.ylıklıı. yapılır. (DU. 
ğtin lçln bir hafta evvel mUracaat.) 

Aksaray polis merkezi ltıırşısında 

No. 1/2 Tel. 20937 den isteyiniz. 

Acele gayet ucuz satılık 
hane 

Bes odalı lmgir lı:erl inde ter· 
l;os, lnıyu ,.e elektrik varılır. J~ 
oda birinci katta, iki odn. ikinci 
katta ve bir oda da.rnçada lıcı 
katta beli vardır. Gayet ucuz 
!!Atılıktrr. 

Ileyof.1u: Sakızağa t"addesi 
Atlr Esas sokak 1!> Numıır:l(I!' 
~bine mürncaat. 
1 6 A -

EıJlenme teklifleri: 
'ı '* 43 yagmda. ytlksek tahsUU. Uca. 
. retle uıtcJW. •cnebt dillerden bir ka. 
çına -.Akıt. §en ve aihbaW, ılma ve 

, ~kt\ll ga.yet iyt. ~Utenaslp ve kuınıT • 
ıı ız, i§1 ve serveti bir a.\le reta.hmı 

ytıksek derecede temine kA!l bir bay, 
koyu kUmral '"Ya alyah gtır sa.çlı 
in el~ vf!Y& aty&h ~il. gUzel ve ga. 
yet mUtenulp endamlı. en a.z lise 
tahsili g6rm~ Y8§I nihayet yirmi 
yediyi ~çmemlş, )'Uksek, gayet te,. 
mlz. ı:en aeTimll wı maJ.(lmaUı b!r 
lnzıa. e\'lemnek istemektedir. (B'.D. 
'K.) remz.ne mllracaat. _ 2 ' 

* Orta ya§U, orta. Vllcutta. hJç kim. 
se~ız. dört ('dalI; dlS§e.nnıl§ bir evl 
l)uluruı..'1, s:ır. :-açlI, siyah gözl.U. 1!1yah 
kaıılı b!r bayan; evine merbut, na • 
m~slu bir bayın evlenmek Lstomek • 
tedir. (324.1..N> remzine nttıracaat. 

* Ya§ SO. boy 1,68, kilo 6S, resmt 
bir mUe~sedc zane.a.tkl.r lKt, ayd::ı 
70 ıtra m'lllŞI otan ""~ aynca dı§ r. 
dan lı:azancı nuıunan blr bay, e,.ine 
bağlı, terb yeli, cidd!. btr bayanla C\'. 

lenmek istemektedir. Çoc-.ı,~ da ola. 
bilir. tM.M. ç.) remzb~ mUracaa:. 

• 26 ynş•nda. askerli ·ı al lası ol. 
mıve.n dev.et memuru. ay.:ı:ı. :ıe~ 76 
ıır~ K~zana!!, itki ve ı:,sua kutıanmı 
yıı.n ve ta 1raGıık1 vatld .uıı;;1-.n baş • 
ka kimsesi oımıyan. bir c·ıı baluns.n 
bir bay, azami 22 ya{uııı.ı.. ev tşle. 
rini bilen, n::us:.kl scvcı:ı, dı11s bilen 
içUma.t terbiyt. görmu,, b ... tu< ct!nde. 
uysal bir 1:>aynnln evtentnE':t b•rı:nek. 
:.edir. tKUre D. "7) remzine milrn . 

cıı.ııt. 

I~ arıyanlat 
* Koc m aslter oldu;'.tu için c;al~

mak m~cburlyetlndeylm. Yaıı.m on 
dokuz. TilrkUtn. Bir;ok m'.l S3es.ler, 
de çnıı:wn. bonscn·ısıerım var. SU. 
ratll daktilo blliyorum. Muhasebe, 
,.e mu ha berat lşHırlll:le d ılı !azla. 
bilgim var. Taliplerin lUUı1ı) remzi. 
ne mllracaa.tıarı. 

* !ngil!zce ve fransızca b.len, on 
parmakla seri oı:ı.rak makine ıı .. ya. 
zı yazan bir r;enç. Uç ay tauı ırUd. 
detlnce bir ııı nramalttndır. (A.E,M. 
492) remzine nıUraQllat. 

• Hesaptan anlayan bir bayan 
iıı aramaktlldır. HcrgUn ondan aonm 
Sultanahamnm Mnrpuçcuıar <;:ı.f1ılı 
b:ı.n No. 33 e mu.racaat. 

• OrtaokUl mezunu. d:ı.ktılo bilen, 
l 16 y~ında bir genç, herh'!l.n""l btr 
1 yerde ehven bir Ucretle iş aramak. 
1 tadır. Çarşıkapı Hattat sokak No. ı 

de Şadımıı.n özcana mUro.can.t. 
ot: Temiz bir aileye mensup lisenin 

onuncu sınıfında blr genç herha.I451 
bir işte çaiışmalt istemektedir. (N) 
remzine mUrııcant. 

* lsta.nbul ıısesinln 9 uncu sınıfın. 
dan çıkmış, ıo ytı§ında blr genç, her. 
hangi bir müessesede kO.tlpUk gibi bir 
i§ aramaktadır. (S. Ö.ı::ı.kar) remzi. 
ne mUrncant. 

Aldıı ınu: 
A•ağtdıı nml'ıılert yanlı olan 8 • 

kuyuculanmı:z;PJ oıımların.ıı. ı:eten 
mektuplan ıdaretıaormluıea (pazar. 
lnn borlc) tjergü!I •sbatıtao ocıeye 
li:adar ve Aa&t 1'1 dM -.onru aldırma. 
tarı 

(A.E.) •(A.M.) (A.T.A) (Bahar) 
(B.L.Y.C.) (B.V.) (85 clddl olalım) 
(Deniz.) (D.18D) (E. Ural) (E.O) (E.L) 
(F.N.S.) -(GUlseren)(Gıı.r)fH.B. 888) 
(Hulya) (B. önsaJ) (H. 450), 
'(Kaymak) (LOt!i) (M.T.R.) (M. Nur) 
(Memduha> (Mehtap) <N.N.) (Neill)' 
CN. F. 50) esami) (S.R, 42) (S.T.) 
(S.H. 16) (S.R.> CSevgt) (Ş.C.K) 
(Ş.F:) (T.H.R.Z) (Tekcan) (T.A.Ş) 
(TaUlm kımdl) Y,B.)(Ycdek deniz.el) 

---·---------------------------------------------------------.---·-------0·--ttd ~ en~l Japonya seflU'e :rum ya\'l'Um Hlli bmdop gidtı«'e • ~Y ~ - - -- itib:ıren istikbale daht1. ~mniyeelc lcrle sü..;lüyordu. Orntt Naime ha· 
tine tnyin cdllclljtln.':i dair bir tef ğime çok ü;ülliyonım. fakat ne ;~~~ I~~~= ~~~z;:U ~ ;;77 ·;; bal:mağn.. bn,hur.ı5tı. nhrlnin .le.. nımı ndet!i. görmeden e\meğc ha· 
graf •bmo, h...,, .. ı.onandnn ha. yapabllldm ki •• Seni Sabdyo e • ~Ad: " ; ~; ;;:11 ~:lf ı H~ P"")"Y" h)in ocllldlğinl bllyo• • lamıw. 
rckct etınl't.i. manet edlyoram o "'nl benim ka· ~ ~ ; ~ =~ = ~--= == - ... ~ clu. F:ıknt h:ır~ketine ıla.lın be al- Bir gUn S:ı.brl gülerek 'Vmicle 

Kenan l"cridi:'I vefatı onu pek üz dar sevecekt\r, B~ inanarak ra00 tr haftn.lık btr Z.'U111ln Hlzmıclır. t-unlan <ı;öyledi: 
<lU; ~: i.sUcUnU bınıl<nrak do_ta.. tıat rnhat ölüme ka\-u7uyorum. • 12 • Na ki eden: Mazalter ESEN - .En olmrync~~ lhtimnllerl de 
nun cc~nd~ bt1lunmnğ'a ko~ • llmit, Sabri Ue b:ı.bnsının m~ Üml bü ·\ilt bir ruh t~mbclliğl c1ü ünelim Vnıit, snyct Naime ha· 
tu.};ilmdl Omit ono her glln ,;ürü. 11nı 2iyaret etti. Bunı.yn. eskldzn ' tasan ruhunun knrma'karı ık ve §efkat dolu ruhunu na ıl aoJ:.. içinde y !'l!ldı~ lr.'n bu betj altT hnf ı:ıın nh<otığl ynlmz hııyatt bounak 
yonlu. de gelmi5tJ; fakat bu •Jefaki gcli4 hıblrentler1ntle rlolnsmıyn.nlnr :_;ö:ı. yabilmi,.tl? • lıtyı hiç bltmiyeoc!ı: ndar mmn istemez ,·e ben de 8hf yanmB bı. 

Genç kız bab:ı.ısınm son sa:ı\lerini ~lylo en·etki ıtelicıleri arnsmda 11c yn~ını bir fefül<ct, hir ıstrrnp Htll:c ı.; 11 g\irU::meler esna.cıında Ümit tınnr::ortla. Sonm ,·ns1~ onn.
0 

tntlı rnkabileoeğim elmas knlpli bir im· 
,.e iiliim\inü ı>C!t meralt ediyordu. l:nc'b.r derin fıırk 'nr? \'tlıii:ıii si saynrlnr. Jla:buki gfüya.c:ı buJük bazaıı fazlu. mnlızwı oluyor. güzel \'C sıtlrin bir bny:ıt 'nudetıni5, bıı· 'lın tıuls.nın7sanı. o va.kit Tokyoya 
Daldtğl ı>C4l~UZ UJ·liu itlr:.de j'Uzü göm1eden ölen ıuınc~mi11 mnzım ı.~dcl'lcro <bmln. <'l:unln nkıın ıı.cı ~:izleri yaslarl:ı. doluyor<lu. Sabri lıasınrn da o mlisfik 'c ldm!~'z kndu beraber gi<lerh, olma7' mı• 
41nJ:in hnlı:ı.bilmis miydi? Yoksa yü başına tc:ı.lbinde tatlı lılr hlC'mn, lıir tcs~llldlr. Felikctln e11ne kcn bu <fa~dk.\larda °"" Jmru ~abır Ye 1'.ıılma ılnir pek giizet 5cyier söy- On giln sonra Sabri Pek İznıir .. 
ziln:lc mtırQ.p?a.nn l-oı:'"üun~ <lamga J:aktn bir lıUzünle ~ellr, d:ılıa r.i;)u· dint kBptmnı~ lıir rıwalhyı bu ucı tehanımül nasihatleri \"erme~ten Jemiştl. den ayrıJmağa ınechur oldu, bu 
sı mı görün\iyoıtlu? dt'I halınsmm ıstırap ı:ektif.inl gii • te<ıclliılcn mllhnırn etmek, onu ~ekiniyor, inco elini ellerinin i~i • - Birl•ı: _t;\ne kadar Ntıi.r.ıc Jıa. ıner.buriyeti anl:ıt:ırak 1)mide vecla 

S:ı.bı1 Omiclin bütii:ı bu sualle • rerelı: lizülilrdü. gii1dürUt> eğlenrltrmeğe çalı mak ı. ne ah~·or yıı.hut onan hı~ktrıklnrlıı. nımı göreceğim, diyordu. Onon!n. etti. Onu 1'1taobolda.n ist~slcrdl. 
rine uzun Ur..'Mlıy3 ce\-nplar \'erdi. Fakat mdi pa~ala'l't&n i>z kıı'• tırnhının üzerine "<'nt bir ıstırap ı;.ıu·.,;ılan uwalh bsşmı blr baba mun u7..:ırlrya slzd ... n hnh<>ccleoeJ:,"İ7.. Snbri hu fırsattan lstifn<!e edec~h, 
Oenc im acılıı.nm a.nla.tmak, i~lni hiılir. ttmıt, babasmm taze men.. el,lemcktlr. gibi OOlUZllDI\ ko ·uyorclu. };skiden tanıdığım \'C " ,·<liğfm bu ih('.lll blerini dUtt>ltecek, sonra Nai .. 
hosaltmn.k 18tJyorou. S.-ıbri bu W.- n ba5m<lQ, kansmın ijlitmUnc yıl. ~ahri ı·~, in a.n ruhunu htnı • Umlt bu da.ldkalaMla dUnynda J{lldmr Allah nıUltcmnıel bir Anne mc hıınmıla da konuşacaktı. 
t~yacı nnladı, t:imi<ll yorulmadnn, lnrca 11.ğhyan bir insn.n ıstırnbmm mıstar, ötUm ncıarını nnsıt a' ufıı· ~"alrı?Z olm:Wrğmı hi secliyor 'e bu ofm:ık ltb ;\"fırntmt<' ;:lbidir. Çok Ba nyrıfuı yrlba ma tesadtif e • 
us:uınınd:ın illnJed.L ne kadar derin olduğuna anlamış. cağmı biliyor; onun için nmidin ••nun için büyülı: bir lmlp kuweti ~nç Nb t:lnl knldJ. °Pe< ('Ol\ Ut• (Hyorda, Sabri ba tesadüften fe .. 

'Ümit,, bu öHim etrafında her şe öğr.enm·~ ılusmu tur. clılıli. yııhut çocul•ça her "ualine oluyorrtu. ın:tn ~ne] biricik tocnfu. nn altı na hnlclc üzüldü. Kederli in nnl:ı.. 
yi ,.&Bislne :ınl:ıttı, bnbn ınm ö • Bugün Omlt, limitsiz, öksüz:, pe umn ce\'nplıır Ycrir, lmJo bcttikleri Sabri 'l'ek tlmtdt te&elli et met< )'l\!(rnlla l>ir kı:r.mı knybettt rm ynlntzMdarmı bayram ~nle • 
illin geeesj esrar dolu bir sesin lcu- rişnn. meçhullerle dolu blr hıtyn • se,·gill ı;eiı~nin solgun h~ynlini İ;;ltı dUnyadt\ ka.lmts ahn"lnun bir \'npayumııchr. Onun fçhı oıbJ el- rinde '1nha dl'rin hlssedeeclderlnt 
lnl<laımn fısıldadığı kcfü:n.clerf .·n- tın cşiğlnılcitir. Bu hl\yattan ne lıt'r vcsllo ile c.'Ullunılırtr. mıı.ılyi lıAynU r,ibipU. na bınlkmak i tiynruın, tlıntt. Ça. de b!Uyor. 
latıln1Jl1 bir Jrnr;ku İQ-~rlslncle uy • bcJcleıliğlni bllm'yor, yıdnır: Sabri u~·:ınılırrnnl\t:m ltorkmıtıdı. Ric:ru-~ adam Sabriye sade kı • burnk cıf!l sevC<'~ğinl'!~n emınım. Dunun fc:In 'Omlde, timit.ter ''er • 
kudan nn.stl uyandığını söyledi, Tekle beraber bolunduıtı d!lklka • Sabri Cmlf.lc konuştukçn hay • zını ılcğil ıın1ci mllşf[k \'C ince ba ~it de onn f:.~\"l'<'el, .. inzl. Trpkı bir ı~ğe ~Jışıyor, ima 1 tanlıulı'lan 
babosınm ölme<lc11 e\'\ el kencfüıt • iıırde.. derin bir tc."1.ellinln, tatlı ~ti r içlnıt~ ka'.ryord•.: bu on al· ?ıa b.lhln'n bit' ıuı~::tsmı (la tıı • nna kıı gfbl. ;nltınM hediyeleri, ldhlplar. nrnn 
no yomığı son me!rt.ubıı defalarca Mr unutmanın nıhunu sartltğıru tı yo.ı ıntlnl>I ldiçlil\ kız hatıa~ınm, rakntr§tr. t!mit onun hln1a:r~~İ nl· Sabri 1oıJı: ık bun~rı rutlatıyor, uzan mektnplar ~ereceğini , n· 
be~r ok:ıdulnr, "Seni sevlyo • hll'ISfllh·or. Renan P~din, ııstırnlıını, ha. !lllS tına 0 irdPinl hissettiği :ıttcn !.Ö7lerin1 ürr.jt verici~ gfücl h"ynf.. a('lediyordu. 
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A er ika donanmasında 
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Elektriğin zarar - - • 
e 

1 ve ıehlikelecı n n ıs ,,, 
Birleşik devletler Amerikası, 1939 senesindenberi, 
yapilğı harp gemileri isimlerini tasnife tabi tutma t ~~Rn-.-~ 

cereyanı !iOOo • 
15,000 Ekır. JMıerl~j 
cereyıın :ise lt0.220-440 ~tur. 

Elektrik ha'Iibırdn malömah nok 
san olan biri, ev~ cereyanın şe o 

bekelerdeki cereyaıxlan daha zarar 
saz oldu~nu ranncder ve elektrik 
flminln başında ynpdan hataya ·dfi· 
şer. 

Elektrik cereyamm. ktı'n'ctle a • 
kan bfr nehre benzetebiliriz. Cere• 
yan, nehir gibi, kendlsine e1\ kolay 
yolu seçer. Muayyen bir zaman za:-
fında aknn su, elektrik cereyanın • 
da amper sayısını s:öslerir. Suyun 
aktığı surat, elektrikte .. voltu gös 
terJr. Ele!ctrfk cereyanı kendisine 
dalma en az mukavemet ~österen 
yolu takip eder. 

Eleklrik cereyanının yolu teller 
dlr. Cereyan bu teller fizerinde mıı-
1yyen mukavemetlerle J.:arşıla~ır. 
Bu mukavemetıer. harekete gelmcsi 
ist-enen masa Hlmbası, saç .kurut • 
mak için fönler, buz dolapları ''esa
fre slbl liletıerdir. Cereyan _j)unl:ır· 
dan secınelc mecburi:relinde kalın· 
ca JAmba yanar veya di~er aletlerin 
motörlerl ı,ıer. 

Elektrik <-.ereyanının y{)Ju Ozeri • 
ne konan hu lirızalnr insanlar tara 
fından kullanıldı~ı için, elektrik ce 
rcyanının daim! tehdidi altında 
bulunurlar. 

l\lescltı farzedelim ki, elektrik ec• 
reyanı rutubelli bir kömOrlüklen 
veya izolesi (boru muhafazası) çü
rllmllş olan bir elektrik teli, terkoc; 
borusunun yanından geçiyor. Ter • 
kos borusu elektriği nakleden bir 
yol, htr tel vazifesini görür. Bütün 
su borusu tesisatı elektriklenmişlir. 
B::ınyoda yıkanırken !ön tiletindl! 
ufak bir bozukluk. elektrik ccreyn• 
nını, ~·ıkannn insanın vücudundan 
geçirir ve ln~anı derhal ölrlün1r. 

Bu nevi tehlikeleri önlemek için, 
bütün elektrik aletlerinin e11e tutu• 
Jacak tıırafJnrı, elektrik c~reyanını 
gccirmiyen maddelerle kaplı bulun 
molnrı ttızımdır. 

tnsanlan serseri cereyanlara kar 
şı mubafııza eden vasıtalardan hiri 
ayakkalbılnnd1r. Fakat bazı ahval 
ve ~erall dahlllnde ayakkabıların 

da tesirsiz kaldığı vnkldfr. 
Elektrik cereyanının en büyük 

dostlarından biri sudur. Islak bir 
insan elektrik tehlikesine manızdur. 

Fnlırikalardn çıraklık eden gene 
bir çocuk, paydos z:ımanında. işçi 

lerin yıknnrlıklnrı odanın kapı tok· 
nıağına rlaima bir elektrik teli b:ığ
lardı. Jslnk elle kapıyı açmak isli· 
yen işçiler elektriğin sademesi a'• 
tında sarsılırlar fakat ayaklan cıır 
lak olmndığınclan tehlike sa,•uştu • 
rulurdu. Günfin birinde jşçiler bir 
olup ufak haylaza bir oyun oyna 
mn~n karar vererek bahçe kapı ı • 
nın tokmal!ına bir elektrik teli rap
tederler. Çırak elini tokmağa :-ürer 
sürmez derhal ölür. Dışarda yağ • 
mur yağmıştı ve oyakknbılar ıslak 

oldu§undan elektrik cereyanı çocu• 
~un ölümüne sebep olmuştu. 

Elektrik cereyanının iııı;an vücu• 
du üzerindeki zararlı tesiri, iki ~e· 

kilde tc1ahür eder. Şunu unutma 
m:ılı ki insanın derisi, vücull::ıki 

~ :18, adale ve damıırlııra nisbelle 
d.llı:ı kurudur ve elektrik cereya • 
ıı ıırn daha büyük bir mııkaYcmct 

E?Österir. Elle hnfif bir cerey:ın tıı • 
tu'du~u zaman parmakların ucu ho 
flfçe titrer "e '·ücutıaki adaleler a· 
çılıp kapanır. Bu suretle elektrikle
nen bir insan zarar sönnedil'.!i için, 
eıcı,trık tesisatındaki bozuklu~a e
he•nmiyet vermemezlik etmemdi • 
(lir. 

l~lcklrik ccreyanı kunclll ise, vtl 
<'Ur!ıı scc;li{il nokt:ır!ııki deri üzerin 
clr knr.:ıü!erlstik bir yara nçar. 

Bu yııru. <;arımtrnk • hcYaz renk
te. derin in ka lkmıı<;ı:vla husule ge . 
lir. i\lcrdrrıek \'eya bezelye biiy[ik • 
lılj1ı nele olan bu yaranın tanı ortıı 
c;ı. ccrc\'anın et tabnkıısına geçtiği 
noı, ı:ı. daha derindir. Yaranın trs·· 
rl~ le J..uruyan deri bir mecdiye bfi 
, . ;:,ıu~ıind~ dökülür. Dnha ciddi 
\Drııl.ırda et tnbııkasındaki ensoc • 
h.r ö•cbilir. O zaman bir kömürleş. 
ııı.., 'e pişme hô,disesi ile karşılaş· 

rll' ş olu ruz. 
Cere\ an hararet neşrelliğinden. 

\ ı.:t·utı::ıki rutubet, ~ani ıslaklık, te
hııhhıır erlince baı:ı yanlış teşhisle· 
re ,·ol nç:ır. Cerc)·nnı nakkılen tel 
koııl !,I ıı!'liı ı slnılc o dcrcrc şid • 
: ... le ı::.ına:.ııJıı· J.;i, hararetin lesi 

.Profesör Dr, RENE SOMMER 
rfjte telden kopan bazı madenl par
çalar yaraom ı!tr:ıfına dağılarak o 
noktalıırı da yakabilir. 
Eel~rik cereyanının yolu üze • 

rind~i bütün mukavemetl'=r ecre • 
yanı loufCdenen bir hararete çevi• 
rirler. Deride mul>avemeUe karşıla• 
,n elektrik_,,cc~yanı, yağ 1abaka • 
smda adlife ve damarlarda kendirıe 
çok müsait .Pir yol bulur ve hiçbir 
mukavemete uğı:aıl*lan ilerler. Bn 
sebeple hafif cerc~larda husule 
ge1en yaralar cereyanın giri' ve çı 
kış nokt~n olm::ı~ üzere yalnız 
deri üzerinde hafif b~ yara açar • 
Jar. Fakat kuvvetlf cJrey:ınlarda, 
ıslak vücuda Siren eereııen ~Klı• 
sa tahavvı11 eder. Yani cereyan ha. 
raret olur. Nemli ensaçlıır pf,er. 
Kan kırmızı, ve etli olan adali kı. 
ım pişmiş ıııı~ır etine benzer. l':I 

ipUklerf el&stiklyetlerfoi kaybed~ 
rek ertte~lr. Cereyan uzun müddei 
vilcuttan geçer.>e yani t"lektri~e tu• 
falan, tellere veya cereyan ne,reden 
bir alete yapışıp kalırsa, Rittlk~e 

artan hararet eTriit,lrlr. 
Elektrik cereynm, yüzünden de • 

rinfn nltında husule scelen yaranın 

ne clerece büyük oldu~u hiçbir z:ı· 

man tesbtt Nfilemtz 
Parmdı aleJA'~~~)dlde yar:ı• 

la nan bir fn<;anm kofo" ~r ve bü• 
tün kol kısmında ~iddetıt a~ı ile 
beraber kalb çarpıntısı başlnr. Bü • 
tün vücut bu yaranın tesiri altında 
~arsıhr, ateşi yükselir. velhasıl ya 
ralı a~ır hastaJnnır. Elektrik ecre -
yanının zararlan f e h:ımlıaşkndır. 
Cerevana maruz k:ılan kolun par • 
makl~n oynamaz. Kolun deri:r;I ya • 
vaşça knnımnA:ı ha5: .• r. Hat;ln hiç 
a~rı dtı)maz ve lmn deveranı o kı_ 
sımd:ı kesilir. Hararet yükselme7 

ve vücut acı içinde kıvranmaz. 

Geçen gün, bir mühendis alıba• 

hımın C\ine davet edilmiştim. 
Bu .zat, dl~er mühendislere htc 

de benzemiyordu; çünkü otomobili 
vardı. Bilmem otomobil başkala • 
rında da aynı havayı mı yanı1ır. 
13unda, çok fena bir hal yaratmıştı. 

Otomobilsizken, sevimli biriy<li. 
Herkes kendisine da,·etli olmaktan 
lıdeta zevk duyardL Lakin, otomo
bili aldıktan sonra yeni doı!an ço • 
cuktan farksız olmuştu. Aklı fikri 
otomobil sanayiine miinhasırdı; ko 
nuşmalarının ıncvzuunu da yalnız 

bu teşkil ediyordu. 
Bu mü•!esna gecNlc misafirler, 

gene, üç sant otoınobtl mevzuiyli! 
vakıt geçirdiler. Artık otomobil Cali 
rikaları hakkında ktıfi miktarda fi. 
kir cdlnUmiş herkes de evlerine 
gitmek kin hazırlığa bıışlnmıştı. 

~tühendis, sevimli bir tebessüm • 
le: 

- Aziz misafirlerim, dedi, e~er 
1teceyi herhangi bir yerde geçirmiş 
ols:ıyrlınu:, eve yaya dönmek ınec ~ 
buriyetinde kalacaktınız. Fakat bu• 
radnn evlerinize hepiniz otomobil • 
le gideceksiniz. 

Misafirler sevint içindeydiler. 

Ev sahibi atıldı: 
- Şimdi şoföre 1elefon edecesim 

otomobili kaıııya getirsin. 
Telefona gitti; ahizeyi alarak koo 

nnşınıy:ı başl::ıdı. Sonra bize döne
rek büyük bir lftlhnrln konuştu: 

- Bir cf:ıkika !'\oıtra otomobil b<ı• 
rsda olacaktır; çok heklemlyecek • 
siniz .. Garaja gidecek ve oıomohi!i 
alıp getirecek ... Evi garaja uzak d~ 
(;ildir. 

Mühendisin knrısı: 
- Mlcky dedi, keşke şoföre sö}• 

leseydln ıie gar:ıJ:ı lnksi ile f%ilscY• 
<li .. daha çabuk ge1irdl. 

Mühendis: 
- Çok clo~ru söytiiyorsun. dr<li. 

b:ıkın bu hiç de ııldıma gelmedi. 
Tekrar şoföre telefon edeyim tak 

si ile Rilsin, 
Misııflrlerden biri: 
- Böyle yapacajtımı7.a evimize 

şoförün taksisiyle gitseydik daha 
iyi olmaz mı? 

Bu sözler ev snhibini hayrrte "dü 
şfird!i. Daha doğrusu biraz düşün • 
dürdü. Ltıkin, mühendis tavrını 

bo:ımadı: 
- Hiç olur mu canım? derli. İn• 

sanın otomobili ohun da misafir 
Ierlnl takıııl flc evlerine gön<lersln. 
Yok •. yok •• hu olacak şey de~il •.• 

Beklerrıeğe haşladık. 

Yirmi ılakikıı sonra telefonun z'· 
ll işitildi. Konuşan şofördü. ne sö.)• 

Evlerdeki elektrik cernanına tu· 
tulan biri daima tehlike içindedir 
Cereyan sol koldan seeçrsc kalb; 
tesadüf eder. Cereyan '\'Ücudt.lan ılı 
~arı ÇLkmak lcin yol buluncaya kn• 
d:ır kalbi ı;ıırsnr YC onu sketeye u~ 
ratı~ 1 

"Arslan,, ''korkunç,, gibi, sonradan gülünç olan 
isimleri ortadan kaldırmaktadır 

60 • 44(} voltluk cereyanla insan Harp gemileri Sstninl, ilk defa, ~1·b labilhor yahut d l • 1 de l ti b' • k l" 1 
derhal ölüyor dn 5.000 ve 15,000vo .t m.a~ ~ o •. ' en 7ın 1 a.t;r. ' e n ır g~ı~:c en< ı ~- • 

tas.nife tutan, her 5-eYde tasnif me <.lıbını boylruııaJB namzet bulunu • mını vermesinden ılcrı gcçmcdı. 
la neden hemen ölmüyor? ı D t ...... id-,"··' ı;aklısı olen, BirJeş k el'Jetler yorlıır. ~te bn guıunÇ uıwnrı or 1 Bu harbin baı lnngıcmdn Dlrlc!iik 

Hayvanlar üzerinde yapılıın mulı Amerika.<4ı olmu5tur. lfalbuki, baş tadnn lınhlınna'k i~in, isimlerj bir 1 Devletler Amerllmsı clc,·İetıcrin • 
telif tecrübeler ev cereyanlarının ka devletler, harp genıilerin<.', hoş tasnife bağlrunnyı l~ıumlu bultlu. df'n N'orth Dnkotn, \'crmont ,·e 
kalb adalesi üzerinde müessir old:.ı• Jarma. giden isimleri l'crml:lerdlr. lar. Xe\' Jl:unP'hir :;ibUeri, ne bir 
Aunu göstermiştir. Yani •alb ada· Meı-e1U. Franı:m, ya mlicerret nıl'ı· Hirle!;:ik De' letler Amerikıısı, 1 h:ırp gemi~ine, ne de bir ~hrc i,. 
lesi Ani bir tarzda takallüs edece • nalt ya.but birtakım politikacıları. bu ga~·e ile, 1939 &f!Oesinde, bah· t-imlcıini takm:umşiurdı. J,uııun 
ğine yavaş yavaş kurt şeklinde kıv nın j lıniednl, harp gemilerinde ri~·e nez:ıretlncle kati bir kaide ka ebebi ise, bu isimler, birer şehir 
rılmağa haşlar ve kanın devernnı 'Kullanmıştll'. lıul etti. Ge~l, bu kaideye, bnzı lsınt değil, hlre1" dc,·let i mi:\ di 'e 
na miiııl olur. Kan beyine çıknın • Birl05ik I>evletler Anı~ri'lmsı eski ist.i n.-ıbı.r tla girdiyse tle, bn l.unlnnn bu isimlerde ııehlrlcrl 
yınca beyin vazifesini ifa etmez ,.e da, en-elce, Frıtn ızlann ''Kcır. istisnalnr ehemmiyetlJ değildJ. Me yoktu. Ilalbtıki, gemilere \'erilen 
insan kendini kaybeder. Cereyana lmnç •• ''Aslan,. İngilizlerin "M~ • eelii, eskiden de, Birleşik Ucvlet. İhlmler, bir Şehirden isim :ılmıs ı • 
maruz kalun kalb sektesine uğramış lfıp olmaz., gibi mıihaliığıdı isinılC'• ler Amerika mı tc kiJ eden <le\' • lnn <lcYLet isimlerindendi llfıvk • 
silıi olduğu yerde yıkılır. Bazı hay· rinl kulbiıQ orl:ırdı; tecrübe ile Jetlerin isimleı i, hal'.P gemilerine <'e, Çincinnati, Şikn.go, P~n ;cola 
tarlar tekrar elektrik cereyanını, ; • ı;i>rdüler iti: 'J\orlrunç,, ismindeki konuluyordu. Hal'.P saffı olan nrh gibi büyiik ehirlerln i~fmll•ri, ''a
ni oarak, kı~a bir zampn için te.:C. gemileri, seneler p:e1:ince, hnr.ı.p lılara. harp l•ruvnzörlrrlne, (\ev • ğır yahut hafif kı~vr.:z.örler,. ge • 
rar geçirip keselerler ,.e kan tek • ola ola. "korkuluk,, haline gcli • letlertlen birinin ismi olnn Ten • ren martta Mnnillada bnt:nn Ash
rar deveran ebne~e başlayınca elek ~·or, "Aslan,, Mlmdıı.ki harp sefi • ueı,;;;.ee, Utah, Aı'iuı,ncıas, Vyo- \ille gibi isimlerdeki d:ıha kil(;ıık 
lrik cereyanile Yere yıkılan hayvan neleri, bir g\in ha~aratm yU\:n ı m~1'. adlan \'erilnıl~tl. Bu da. de- gemllett verl~lşti. Hu kilçük 
tekrar kendine gelir. Elektrik ce • olarak tllkll<'rl bile lirkütemlJor ujz Jıarı• sann~iinin fnldşni ettiği hnrp gemileri arasmdn, yatlıırdan 
reyanı devamlı olarak vücuttan ge ve nihayet "n1a~l(ıb olmıız,, far, 00 senelik bir mtiddet z:tTfrnda, l•orvetlerden ve safreden hoznıa 
çirilirı;e knlb devamlı ~:ır~ınlıların =======================-=:-::======::::::. tefineler de \'ardır. 
tesiriyle durur ve öliiıııü intac e • bımktı~ı zıınıırdilmesin. 1 kııt erlitt'Cek nokta hizzat .ccrrynna 
der. J,Aldn hayvanları tekrar can • Koeppen elektriğe çarpılan 60 kapılmaınah1ır. llumın çaresi ise 
lnndırmak mümkün • oldu~u halde kişi üzerinde tetkikat yapmı~tır. nynkları, ıtoprn'.ıilan, yerden,, izole 
in~anlar kısa ve ikinci bir elektrik Bunlardan yalnız üç ldşinin viicut etmektir. Kuru gıızete k{illıdı, bir 
cereyanına mııruz kalmak suretiyfo Jarında yanık oldul!u g?rülmü~ ve örfü çıkarılıp ~ere serilen ceket, 
canlan<lırılnmaz. diğerlerinin yalnız sinirleri sarsıl. tahta hir iskemle. cereyanı geçir • 

5,Q!)O • 15.000 voltluk cereyanlar mıştı. Bu sinir sarsıntıl:ırı J,ıst> bir mcz. Cereyana çarpılan birine kıı• 
insanın kalhJndep evvel beynini tedavi neticesinde bertaraf edili • liyen el sürmemeli. l\11.1deni olmı 
sarsar. Bu sebl"ple yüksek YolUuk yordu. yan bir vasıta ile teli, cereyana 
bir cereyana maruz kalan romanın• Bazı bünyelerin elektrik cereya • çarpılandtın nyırmalıdır. Mümkün 
da yapılan bir mfidabale ile kurlu• nına karşı mukavim oldıılı:lnrınc ce sigortalardan cen~yanı derhal 
labillr. Kurtulamadıt;ı takdirde kö- dair henüz hiçbir şey billnnıiyor. kesmek daha iyidir. Baş vurulacak 
mür haline geçer. 1 Elektrik cereynnına çarpılan lıl- en kolny ve en iyi tedbir budur. 

Elektrik cereyanı llldfirm~yfp yııl ri de ne şekilde tedavi edilmelidir? Doktor gelinceye kndar suni lene! • 
nız yaraadıAı znman kalbde ô.rız:ı Yardım etmek için llk evvel dik • füs yaptırmak fnydnlı olur. 

OTOMO il 
Yazan: MICHAET~ ZOSTICITE'SKO ÇtVirı!n: CE\'AT TB\'FIK RNSO.\' 

ll"rliğint bilmiyorum. Fakat mUhen• 
dis tel Aşla hize dönerek: 

- .Şoför, takc;I bulamnmış, dl'<lİ. 
ancak yirmi rlnkiktı ynrü<lükten soo 
111 bir taksiye rastlnmış; o do lıo • 
zukmuş .• ~ehre yakın bir yerden 
taksi ıır:ımasını söyledim. 

l\fünfirlerden biri konuştu: 
- Şoförün bulnca~ı taksiden is • 

tifade etmemiz mümkfin de~il mi • 
dir? 

Ev sahibi cevap verdi: 
- DoJınısu ~özlerinlz gayet m:.ı • 

kul; şoföre telefon edeyim; bula • 
c~~ı taksiyi do~rucn buraya getir • 
sin ve ~izi nlıp gnrnja Rötürsiinı ga 
raJ uzakta değildir. Bir dakika bile 
sürmez .. C.arnja karlar ô'"İI eniz .. me 
sele halledilmiş <lemcklir. E"et, !'} 
garaja gltınel.:ıe .. 

l\liihendls, şoförüne Hlzıınsclcn l· 
zohatı verdikten sonra b:ılıis oto • 
mobilin bahşeıti~i kolaylıklara dö • 
küldü. 

Taksi yirmi rlnkikn sonra kapı 
daydı, 

Misafirler soknijn fırladılar. Bun 
!ardan biri şöyle konuştu: 

- Kapıda hazır bir taksi olduk • 
tıın sonr" e"lnıizdc•n b:ışkn bir ye 
re gitmek gayet ~ülünç bir şey olur. 
Yahu 1 .. flırukın da taksi ile evimi • 

ze gidelim. C.arai:ı Rilınekle m&nıı 
~·ok; vakit de R<'<: oldu. 

Ev ~nhibi hüyük bir siik(ınelle ~,. 
v:ıp Yerdi: 

- Deni t!'avet mü~kiil bir vaziyP. 
tc sokuyorsunuz. Şoförü de uyandır 
dık; adam, bir saallenberi soknktn 
taksi peşınde kosuyor. Garaja gtı 

ıneniz.i ricn ederim. 
:'\llsnfirler, otomobile koşnşhılnr. 

Fakat mühendisin şoförlle tak,lnirı 

soförü yerlerini ıılınca, otonıolıllıle 
ancak üç t.lşılık boş yer kaldı . Hal· 
buki mlsnflrl<'rin sa\'tSı beşli. 

Mühendis: 
- Yazık! •. dedi. Ke5kc iki tı'\(i 

gc~irlseydik. 'Ne f<;e üç kl5i t:ıksl i 
le sito;in; iki kişi de bııraıln bek'ı·· 
sin. 

Misafirler su~tulnr. Ev sahihi sö·~ 

aldı: 

- Bana şu d:ıha malrnl söı ı.inü • 
yor. Taksire binip gnr:ıjn Rilmt·nb• 
ele ne faycl:ı vnr? Şoför gıder, ara• 
hnyı alır, getirir. 

Karı ı itiraz elli: 
- Hayır .. olmaz. 

Ev sahibi: 
- Yuzık! •. •e olurrlıı lırş ıııisnrtr 

ıniz ol:ıC'a.,ına iiç ohanlı. lll·r şey 
volıına girıııh olurcl11. l>ıırıırı fıqş • 
1:a bir şey ~ upulıııı .. :\lbafıı lcdıııi:ı.· 

den üçü ıle şoför taksi ile gitsin. 
Biri de garaja kadar )'aya sit~in • 

Yaya gitmenin kendisine düşe • 
ceğini kestiren bir misafir yavaş • 
cacık kapıdan çıkıp uzaklaştı. Evde 
dört misafir kalmıştı. 

Mühendis, misafirlerini tekrnr 
sayarak: 

- Şimdi işimiz kolaylaştı, dedi. 
Üç misafirle şoför taksi ile garaja 
gilsin .. biri beklesin veyahut oraya 
kadar yüril~ün. 

fio;arlrlcrclen biri ntılarnk: 
- H:ıkın 1 ıi~di . .Son trıımvny gi • 

diyor. Zaman kavhetrnezscm Yetişe• 
bilirim. gec~n iz hnyırlı olsun! .• 

Bih·iik hir telil5la koşmıyn hnşh· 
dı. Tiir hn) il ko"tııkton sonra da e
meğinin Loşa gitmedi~! görfıldii; 

lnım~·:ıyn nıt:ıınıştı. 

Mühendis: 
- Kabahat kl"ndisinde dedi. Rl"k 

lrseydi otoınolıille gidecekti. Neyse 
şimdi hepiniz taksi ile gnraj:ı gide· 
hilirsiniz. Haydi yolunuz açık ol • 
sun!. 
Şoför müteessir bir tavırla: 
- ~ikolııi Petrovtç, dedi. Rl<'ıı 

ederim, toksinin parasını vermeri 
unutmayınız .. bu sabah <la tıık~I pa• 
nısını cebimden verdim. On Iki 
nıblcydl. 

l\liilıcndis, ~'lföre p:ırnc:ını verir· 
ken mırılıiaııdı: 

- nu t:ıksi mec;efoc:i l'pey<'e 
h:ılıvn mnJ olmq~a haşladı. 

Söze karm karışlı: 
- Yaptığını hesaplara söre, 

sikr hize günde wıc:ııti olnrak 
rubleye ıııalolııyor. 

pa • 

tak· 
otuı 

Misafirler. 
b:ı.şladılıır: 

şoföre yıılvarnıa~:ı 

- \man bizi doAruco eve göt!i.r 
sarnjrlan \'llZ~. çt ik. Başka otoıııobi· 
le ihliy11c yok. 

~oför ,·nzfyeltt"n memnundu: 
- Ewt, garajdan \'01geç ek dr 

hn iyi olnC'ak. Ge~cnlerdc hirkııç 

nıisııfirlc gar:ıj:ı gittik. Bekçiyi u • 
::r::ındırm:ık için ilim hir Iııı('!lk sn • 
:ıt k.ıpıria bekkılik. Oıomohlli ha • 
zır:ayınca:rn k dar da sabah olnııı,. 
tu. Otohiislcr i~lerneğe başladı. Ve 
pek tabii olarak mlsııflrler e\'krin~ 
otobüc:le si t liler. 

Taksi bizi sır:ı ile evlerimize gü. 
türecekti, 

Şoför: 

- !;iiındi mesele deilişti. dctl;; 
sizi sıra ile evlerinize götürmek için 
t:ıksiye verecek fazla parnıu yok .• 

Is anlaşılıyordu: 
Biran e\ vel cviııılzr ka' uş:ılıilnıek 

fçi ıı ndnnı boşııııı lıeş rıılıle öılersek 
yrıl, mızı btı Jıel'darı 1.ıırlıırabile • 
ceklık ,·e v;) le do yapl ık. 

.. .... 
Birle,tk Devletler Anıeriktı..CJ, 

kabul ettiği tMnife ı;öre, ta~'ln
ı·c ~emllcrine, :ya me5lmr b1r har. 
bin yshnt tarihi bir geminin ismL 
ni koyuyor, Ranı;er. Sar tog 
Lcxington gibi. Buradaki Sarato -
ga bir kas!lba ismidir. Amerlkııh· 
!ar, istiklal harpleri sıra ındıı., 
17i7 de, b 11gUn 18.000 nüfusu bu. 
hınan bu küçü'k lm&ıılı:tda, lngiUz 
generali Ilnrgoyne'o sıkıJjhrmıı;ılnr, 
te~linı ::ı.lmı~lnrdı ,.e bu ayetle 
harbi kazs.nmışlardı. 

Destroyerlcre gelince: Bunla • 
ra da, tarihi an'a.neye göre 1:.im • 
ler verilm~edir. Bu isimler es
kil.i!rden Şeref k.4\7,annnş zabit ı'ere 
gemicilere, yahut bahriyenin in '_ 
lti:sıfma. hizmetleri <lolı.uıupuıs o • 
!un siya'iet n.damb.nna izafe edil· 
mektedir. Bn isimlerden biri "Ea 
dis<>n,. dur W, birden. iki ml'ınr. 
ta~ımaktadrr. Bu mlinfHnrdnıı lıl • 
risl, denizcilik ilmindeki İ<'.atlan 
ile nıım brrı:.1iını~ olan babayı di. 
~ri de, bngUn, bahriye nczar~tlc
rinde mühim bir ~·er i~gnl eden 
oğln ka..,tetmelctedir. 

Bnnunlıı ber:ıber, de t.ruyerle • 
rin, diğer bir hususiyeti dnha 'ur 
dır. Bunlarda, in eı11lcliklcri ı
rayı gö ... teren ııunıaralar gör!iliir. 
:Mesela: 1 numnrs, 1898 <le ıleni • 
~e lndirilm15 olan ''Brainhriclge., ı 
ı.;o terdiği halde, o tarihten 1917 
:ı.ene.-.ine karlar, denize indirilen 
de5troyerler 68 i bulrn1115tur. Hun• 
dan dolayı, onl:\nla 1 <len GS ~ 
kadar nnmn.m \'ardır. 1932 den 
sonrn in~ e<lilmi olan yeni des
troyerlerin uumnrnlnrı, 848 den 
haşlar. Bu m~Iıur aınlnıllerdcn 
lıiriuln ismini taşı~ an Sims'dir. 
l937 de in n olunan 4.09 nunıorn. 
fı.,ı, Alla.<1 i"mindedir. 

"'"*oy; 
l'a.htelbahlrler: 
Bunlar, enelcc, ya hir harfle, 

yahut iblr sıra numarasile jslm n • 
Jırlardı. Bugün Percb. Pike, Dol • 
phio, Salmon gibi balık islmlcrile 
uclfandırılmı:11ardt:,, i\luhteJlf ~e • 
rHere. a:rr.~ ~ b!t..5lıyan k~'i 
meferden ~ 'erilrıılstlr. İn • 
gilterede de b:ı cinsten ~enıilcrc. 
bo~·ıe is.imler "erilmcktcdir. 

l\layn hırny:m gemiler, J~ol,"n, 
Cormor:ınt gibi J·uı;ı f .. fm:cri ,e:-i -
liyor. 

Atölye t"erniieri, \ uican, Pro • 
methcu.,, Vcstal ~bl esatiri J .. im· 
Lcr :ı.lı:1·or!ar. 

Kafile muh:ıJIZJ gemilerin 1•.'-lı. 
Jpri, tam Amerik:tlıc~ıiiır: Çn) ır 
~lbl. 

ı aht elhnhir muhnrnzıısına rııc

ınur .c"enıilerin i tmlcri <le, Hol -
land, Fulton gihl t:ıhtclh:ılıir mu 
cit lerindeıı ıılının:§tır. 

Tahtelh t!:ılr :ıtölyc r.eml'~ri, \. 
merika !'&hill~rinden A lbenı:ırl, 
Bi en -ne ~ilJi isJmlerdedir. 

Nehir mu!mfaz:ı gemileri, hll • 
Jıv~&a uı:ıı1• 5ml.ta~<I nelılrlcro 
mah ııs maiyet t:.emileri, Birle'-ilı: 
De' letler Amcr!knsm:ı ait :niis • 
temleke atfo 1:ırınn faafc cdilnıb • 
Jerdir. l\füıclnnno, Luçon ,.c Tu • 
t ufla ~ibl f<;İn!ler bunlardandır. 
ısunlnrdan Pnn:ıy 1 minıleöi ın:ın 
de, Jııponl:ır t:ır:ıfmrlnn, ~·ıınhshk· 
lu b:ıtınlmıc;tr dn büyük hir ~ti • 

(Lfıtfcn o;ayfn}ı cc,irin~.) 

,. 



- Beöl mutlaka Rusya.ya ı;otür. - Kurba) 111 ol•ımu aııcak blrku~ 

ruek nlyetlnde ıcl ln r gün eoıır ı . ct•ısedi ı.o tuktao sonril 
Bek tay göüerlnl auı.oce~ 1'1.) en • mt);ydana. ı;ıkacaii:ır. Onu ı.o!ndJ uzun 

F O) a baktı: s:ıı;larilc ~.>!'d.ı·ıı. Oltlr!(CD ı;-11( bıt .. 
- Ne o": \'erdiğln 8<izü unutuyor demedi. Bir kuçUk im;, bile can \C. 

1111 un': Beniı:nlo beraber R.u1yaya 1 rlrl.co ı;ırpınır .. Kurb ıy e ı nekbı.nde 
dunmcğ ı,arar \leruılş değil aılylL't de kımıldamadı.. o kııd.a.r kolay ca.o 
Orada .enin Jçın tı:ı.rırlıınan guı.ei \'tırdi, o kadar rnh:ı.t oldu kl_ 
lılr çlltllkte beraber )B :ımanıızı ar. l'iyen • J.'o perde~e bıtkaral( Bek. 
zu etmez: mlsln 'l tııym kadehini dol ı ırJu Hu loı;ao 

- Başımı dlnlcmeğe çok ihtiyacım kasabının derin bir ıoo!;'uk kıınlılı:Cl.ı 

, ar. Böyle bir fırs:ıtı hiçbir ı.a.nıno o.ıılattığı clnayetlcrl a.) nl eoğukl• ıu. 
l\açırmak ı temcm. lılıkla dlnll,>elıl.lmck kolay bir iş dl'. 

Tlye.ıı • 1 o poycu ı:ılı:ıeslııl ortaya ğlldl. 

ı;ıkarmıştı. lilldeblerl rıl~ • n1di,ı.e.u Gerçi l'lyeo .Fo onun tıpkı he.) c. 
c.ıolıturuyor ve kcııdl 1 ıcer ı;ılıl :;o • canlı birer mu.sal gibi anhttı~ı 'kan. 
runcrck 11ık ık B"l(t.ın tkr.ıro edL h lıadl,.elerl dinlenı ğe alı~·nı,tı. l<'a. 
.) urdu, kat, pcrdt! urkasııı~a tıı.~.ı. '1l n ılü ta. 

Bir aralık Bektayrn b şı dunml'ğe şaıı Tcınu~inln dnha faLla dlnleın (;e 
başladı: ı \akli yoktu .. tef'!\Sur ııe hlJ.lelL'ıJcu 

- .Uu gece burada .) atııear•ım, rı. vücudu titri.) urdu. 
.) en • Fo! ~'oktant>erl elimi kıına bo. 
;) amamr,tım. İ31erlme engel olan b\r 
A Lnll kızı bu sabah uzun bir yoku. 
ı ıga gu:ıd rdlm. lçluıde hır ızı var .. 
ı;uk güzel, çok tem.iz yiirekll bir 
kı~ı bu, Fakat, dedim ~-a .. bllmlye. 
ıek benim 1 lerlm:3 engel olııyor.1u. 

Perdenin arkaımıd°' !tabırın:ılıın·:ln 

'l mu~lıı. Bekta)ın 1.)lce sarbo ol . 
maıunı bekli.) ordtL Bu ıtôzlcri duyun. 
( ' üpbe3 e ılliı;tti. 

Bekta;\,n ıı:r;un yolculuğa goııder • 
ılı~ bu ı;Lnli kız acaba ı,lmcli ~ 

Ttyen. Fo: 
- Temiz: yUrekll bir Çinli kum • 

tl:ın ne Ist-:11.ı? Böyle ge.ıç kız:ları 

ufak bir tebdltlc 3ola. getirmek mum. 
hlin değll miydi~ 

- Söz: anlamı.) ordu, Babası benim 
emrimde ça\ıstJğı halde ken ll!!I lıtln 

f rkında d ğlldl. S<ı.n ı;ilnle.rdc bap. 
ı.c attırdığım nebata mütehıı ı ı mls 
'M rlnln tahll,>eAI !şile meşgul olma. 
gn bn,la.dı, Kendisine ''bü) le ı,•ere 

burnunu 80km&.. pişman ohır,un!,. 

deelğlm halde, &özlerim~ k11lak \'er. 
mi) or ve tqeb:ıuslerlnde devanı edl. 
yordu. 

- l\lls ,\lerl31 ts!ıll e ettırın kle 
ne kaz.ana.ca.1'-tı '! 

- Ne mi kaza..,acaktı? Bu, beni 
d • seni de ıehlıke~ tl du,ııreblllrJI. 

< Unkü, !\ll!ı Meri h ıpl!ihaneden çı • 
h-a.rsa bit.im lumlzl bula.bilir ve bu. 
rııeını be) nelmllel zabıta memurla • 
rına butırablllrdl. işte bunruı için 
onu i>bUr dunyaya ı;öndermeğe moo.. 
bur oldum. 

- Mis Meri hlll~ haplılhanede mi! 
- E\et, Hem de hapl!lhaneoln de. 

iller pavl~ onun:b. 
en ı;ok ~ ıtınan adamsın, Bek. 

loy! Dlıhın Şan,ghayı parmRğ'J.nda 

ce,lrhorsun! Jö'ft•·nt, o kızı öldürme. 
mell,>dln. 

- NlçL::ı .. acıdın mı ona~ 
- E'\ et. Acıdım. 
- O, Temuçlnln l'ı:!tkı.) dı. Burada. 

ki rlndaoı me.}dana ı;ıkarıp Temu • 
Cinin &Ö:t.ilne girecek \U Tem:ıı;inle 

GVleıımelerlne ç.nlı~acaktı. ı,t:tlıı kur. 
ıııt~rnda l\aldı. 

Bektay: 
- Bu gece bar açık ol ayılı, ora. 

dakl gtı.rı.!>nlardlln birini de ôbur 
l!un3a3a gönderec6l<Uın, Ii)en • f<'o! 
Bn adıım ~lınlln birini.le beni t>ll' \'er. 
rneı. için fır at kollıya.n bir n~nkor. 
dur, Onun kim olduğunu sen pek iyi 
blllrııln. Ben onu şlm:il.)e k ıı:t ır çok 
bahşl~ \t>rıllın. Rı•nden aldığı p.ırular. 

la bir \111A 311ptırmı diyorlar, H iyle 
olduğu halıle güm~ birinde bana 1. 
hanet edeceğlnd o en:ll::ıe ediyorum. 
Yarın gece ilk t:ılm ona bir ılapoo 

baltası a\'Unuak ola<"Ak,. 
- Hu Japon bııltttııı ;ın.ı ne tl'Ü. 

l ük mu\'llffttklyctler temin etti. H er. 
ke bu <'ln.ıvetlerl gordiıkçe, hlll\ bir 
"jnpoıo cel~dı,, nın Şıınghttyıla faa • 
llyette bulcınduğmııı inanı ·or. 

- Rö3le olma ı d.ıbıı l.)'I dP. il mH 
1.abıta memurları mtiı.em:ldlyen ''j9.. 
pun cellı1dı,,nı aramakla mo.gııldi.lr. 

Geceyarısı olmuştu. 

Hektay e>turduğu koltukta bir et 
) ığını halinde gev,eylp kalmı,tı. 

Perde arkasında sabrı tukeneıı Te. 
mucın Kurbıı) ı.ıı öldilrü' fi"'linll dtL 
~ .ıncıı d ı.) ııııa:u..ıdL, hançcrı koynuna 
koyarak ava.ıı .)ll\'l\' perd nln arka 
tundan tıkh. 

remuçlnln Bek ta.) la ı;llrUlecck be. 
ııap!arı vıırdL Onu blrde.-ı!>lre iildıir 

mek tstemlyorıtn. Uk önce yanın'l 

doğru ~ ürud•t Oı·ktayla konUlJIU810: 

1!!1edl: 
- ı·erlnı'l•n kımıld:ım <>nlnle 

t:eııap!ıı,uc ıtrm ... 
Bektıı\' birdenbire gö:ılerioe inana. 

madı.. aşkı.n ıJaşkın T~muçlnln )Ö. 

zUne b. ktı: 
- Rlı3a mı wörü~orum'! Klibuıı mu 

çöktU üzerime~: 
Tcmııçln: 

- Ne rüya .. ne de k!bu!I. Rir ha. 
klkııt. Teınuçln karı;ında duruyr>r! 
Dl~c bağırdı. 

Bektay, Tl)en • Foya döodu: 
- Kız.ıl kelebeğlm! Bu k:i:!!ta~ de. 

llluınlı nasıl oldu da ıuıı.hı.en dı•n çı. 

kıp buraya gelebildi'! 
'l'l)cn • l'o ceali blr t~l(t1 JrÖ!lterdl: 
- BllmlJo:aın •• hiçbir ~ey bllml • 

.)'oru~ Haydi ku•k. ona haddlnl bil 

dlr. 

1 

H /\ B E R - i\li~&m 1>oıfaıı 

HiGH SCH 

7.S.942 cuma g\lnU saat 15 te Ankarads Nal.a vekMeU binası içinde 
ma'zenıc nıl!Jurıü~U odasmda toplanan ınaızeme eksiltme ko:rılsyoounda 
(8~A10J ltra ır.ulıammen becıeıu (ıdart dergilerin tC§rlntcvvel 9-12 yllrna alt 
tevblllflde nl!shası)nın lta;e.lı zart usullle ekslltme!!l '·apılacaktır. 

Ehslllnıe ı:ar~amesl vt leferruao bedeıelz olarak malzeme mUdllr 
lü{tl:ıden aır:ıablllr. Muvaı:kat teminat <262) !ıra (50) kuruştur. lstekll. 
ıcrw tck!lf rot:lnuplannı muvakkat teminat ve ~rtnamcslnde yazılı v>?sl. 
ka ile blrllk;e aynı gUn saat 14 e kadar mezkfir ko:nls!'ona makbuz mu. 
kao.llnc!e vcrmelt'ri lflzımdır. <5540. 7807) 

Kırşehir Daimi Encümen Reisliğinden: 
Kapalı zarf usullle el~ttltmeyc konan I~: 

1 l{ırşet:ır • Yerköy yv.unun 21+510 24 --000 kllomPtrelerl arasınd l 
•'25589 'lrtt "23., t •ru ke~lf bcdellı e~a il ~osc uı.mlri iı}ldlr, 

2 Bu ~c git vrak unJardır: 

A - GrMlk 
B - Keşi! ve icc§1t bulAsast. 
C - Husasl ve fenni r;;artname 
D - Ek.s:tme şartnamesi 
B. - Mukavele projeııı 

S - Bu iş 14 7 942 tnrlhwcen 28.7.942 tarihine kadar 15 gUo mU11etıe 
kapalı zart us;.sllle f'I .!'!itmeye konulmuştur. 

4 - Ekslltu:e 2!\.7,942 salı gtlnU saat 15 te dkiml encümen ta.rafından 
yapılacaktır. 

5 lstek!Uı:nn eksilnreye gırobıımeleri için {1919) lira muvakkat te. 
m1na t > s tırmalarr ve D.§ağ'ıdnkl vesikaları ibraz etmeleri ıa.zımdır. 

it - 'l':cı.rel oC:asınrla kayıtlı old:ığUnR dair veslkll. 
B - Bu h; tçın bir hııita en·eı vilAyetten alınmış ehliyet veslkıuıı. 
C - Tekil! mektun!nıı eksiltme tarihi olan 28.7.942 gUnU eaat ıs ten 
bir saöt <.V\'eHnc kadar daimt encUmen ba,ltltabetlne mal{buz mu. 
ka btlın•le verınelerı ı:ı:arrıdı.r. 

6 - Bundaı. ı;onrakl tek!•fler ve postadaki gecikmeler kabul edilmlye. 
cektlr. 

7 Data z :,:ııde tafsllat almRk lstlycnlerln de.ltn! encümen başkltabetL 
ne mlırl!caat etm .. len ıAzımdır. 

g lllln ticrctl~ri 'esalr roasra!ların mUteahhlde a.lt olduğU llA.n olunur. 
• (7846) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum id~resi ilanları 

Muhamoıen bedeli 13G5 (bin Uç yUz altmış beş) Ura ole.o 350 (Uç yUz 
cll~)çl!t muh·ettıtlf cbatıı tetllk{lO. ağustos 1942)pazartesi günU saat 
C14 rn) on ncrt otuzda Hl'yı.!arpa§ada gar binası dahilindeki komisyon 
uı:.fı.nda:ı açIB eksiltme u .. uuıe satın alınacak~ır. 

Bu i§e ~!rmek 1.stiyenıerln 102 (yllz iki) Ura 88 (otuz sekiz) kuru;luk 
muvakkat tunlnnt ,;e ltat:unun tayin iıttlğt vesalkle birlikte eksiltme 
gtlnC taaUne kad:ır kom!s~·ona mUracaatıan lazımdır. Bıı l§e ait ;ıutna. 
m.?~er komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 7923) 

1 
Tebmln 
!.""deli 
94~.20 

1Fi9.00 

latanbul Belediyesi ilanları 
ilk 

teminatı 

i0.89 Fatihte Hoca. Uveys mıı.hallesinln Fevzip&§a cadde. 
sin1e 103 UncU adada 47,26 mt>tre murabbaı saha. 
lı araa.. 

14.18 Fatlr.tc Karabaş mahallesinin I<~evzipaşa caddesinde 
8 inci ada.da lOR/1 harita No. lı ve 9.45 metre mu. 
rabbat sahaıı arsa. 

Tahmln bedellerlle ilk teminat miktarları yukarda yazılı 2 parça ar. 
sa. satılmak Uzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmu:ştur. Şartnameleri 
zab·t ,;c muamclO.t mUdUt!Uğtl kaleminde görUleblllr. thaletcrı 27,7.9t:.ı 

pazr.rtesl gUnU saat 14. te daimi l'nclimendc yapılacaktır. Taliplerin ilk 
tem'nat mal>buz veya. ml'ktuplarlle ihale gU::ıU muayyen saatte daimi en. 
cU.J!ende bulunmaları. (744S) 

Ti.) en • Fo hi Jerl.ol belli etrnl.) ordu 
rı mıı, Bekrayın bu clnııyetl ıılecUğlne 
de memnun olm&mı, d"kll:ll. Clln•cU 
o, •remuçlnl seviyordu. Temoçloln 
lıa.ka bir kır.la m~gul olmasıoa el. 
bette tahamUl edem•zdl. 

B"ktay kesik cUml"lcrle o gün 

Bektay davranmak istedi. 
'l'emu~in lın1at ,;erme:.11" 
Hançerini çekti: 
- Yerinde otur .. ıJlmdl ben de ıe. 

nln canını ataca"'ıın. Fakat, ııend n 
bir §ey iığrenmek l&tiyorum. KurbOi. 
yı niçin öldürdün~ 

,.ı .......... _._. ..... ._._ ______ I~ 
Tlrklye ClmharlyeU yaptıjı ı,ıert anlatıyordu: 

nUtüye seh<!p ohnu t.u. - tşlerlme engel olduğu için. • 
- Acımadın mı <ı temiz ) Ureklı 

Amerika bir fstc, nckadar cidıli luu.ağıza ? •.. 
ol!>a bir .. arabete "3pm:ulıın ken - Hayır. Bir cıuımı, ~ola çıkarken, 

I ~ • 
dini n1amn7.. Bll ı5tcl.1 g:ırı.betJ, ilk önce kendi merhanı!t da.m:ı.rını 

)erli kabilelerini unutmama ı, on.. bulup kop:ırır .• Ben de böyle yaptım .. 
htrı da, gemilerine i im \ennelt'e Pcter,.bıırı;dan ayrılırluın, lıer lo;ten 
m ,mnun etmc;dir. ~Fnkat, h:ıngi önce merhaın:?t damarımı "llkUp at. 
gemilerine? Tnlıii bu suaı:, iı .Je tım . O zaınand1111berl acımak nedir 
... ararsınız , f.::r k etme\ in! Anıe • bilmem. 
r:ı.::.!dar. 

0

ka.bil~ isin.l;ritti, nçık Gözlerini kırp•~tırarak rwğ'Jk soıCuk 
< .en.'.z romorkbrlerinc ,ermekle bu güldü: 
ııt•l.ak-:?tİ ~ö.,termi!>.lerılir. On 'arın, - Sen de bir r.aıııı d ğll misin? 
lmbile l nıi ta.~ıy:ın 1\°a\ajo, Se • Ru ll)lerl pek&IA bilir lnl 
ıni-nole ~ihi romorh<l!'lcri o:<lu~'ll - E10et, Ben de bir casusum._ 
gjM Ala \e sa're •!'ibi kahile rel~i mııde:nkl casu lara merhamet yakııı. 
~ uhut yerli lehı;C!il isimli romor nııu;nıı~. O halde ııenl ~cbertm kte 1 
korle!i (}n \ardır. t~reddfıt dımly~jtlm 

llu ns•ıl, y~ni oldu~u için, ıl-ı • 1em·u:ln, hançerini ll"'tt3yın göğ'. ı 
ı::lnma 1bt.e lnıJ0, k&ldeye u n•ı • Une nplndı. 
~an i tiım:ıln.rn da te ıı.dıı[ edil • Bckl:ı) oturduğu yerdo iki bül<. 

ınd. ' a.~;ldlr. lllm ol llJ . 1 
• • • \'e Krı:ılkeleooğe s l ndl: 1 

Amcri'<n. Japonyn il~ hnrpte hu - '.J ı~·e.'I • l•'o. neuen duruyor. , 
lun•l """!!, ;!'emi'cr:i bntırnrnk, b:ı. _ ııun? "ıi ıınghnyı p:ırm9.l;tn:lıı oyn~tan 
tıt<'a'<. snkuO:ın caktır. Devnnı c • bir kııilm~ bj,, le b~r;!'t •t iı. d.ır ııııc 
ol'n deniz in aatı ile ı?.e:ıiz.e, hır • j ~araşır mı-: Htı) dl, s:.ın11 ı·u ' a 

1 <;ok yen.i hl\!'µ gemil~ri inecektir. 'I <ılın anın en glizel ııı:ıt-0sıınu 'c ~:Ctli. 
Bu tn nite "Öre, i im nl:ıcal< o!un 'ı ğln\ bn:.ırlıya.n B"l<tR)'l .u fıuat düş. , 
bu ;.;emi l er len, t~hliğlcrdc b:ıh"'c • kUnU l•ahpenln elinden lmrtıır ! 
c1 l• P .. z:ı.m:ın r.•k ele Mr ev aniı- 1 Ti.}eıı • 'Fo fenalık g••çlrdl. 
'"IDll'~cağı::; f:ılmt doı:nr.ma iı;lr.· Gt\ n bayılmı' ı;lbl, ba'ını dunra 
,.., hf!'i csı i i "mlc:O:-ıi t:ı<;r\&lllnr. dayadı .. 
chr. lı:ı:ı edit:Aiği u.t.H, hangi ge- j \'e sahte bir ta\'trl:ı çırpınm:ığa 
nılle.r o'<lufunu kolnye:ı a.nlıyabi ha ladı. 
ı .::tı:. Btı ~t;'1?~, ne de oı .. a, İ"'İ 1 (Dcı,,anıı \'ar) 

/."' l anHH::tJrt rr 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - 8ermayetl: 100.000.000 Türk Uraıı 

Şube \'il a.jans adedi: 26:S. 

Zıral v<.; Uce.rt her nevi banka muameleler!. 

P:ırıı blrilı:ttı enlere 2S,OOO lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Be.nkasrnd:ı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapıannda 

n az ~O 'ırıısı bulunarlnra senede 4 defa çckılecek kur'a ile aşağıdaki 
oıAna görl!I ıkıamlye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 
4 500 .. 2,000 " 
4 " 2!10 .. 1,000 .. 

40 ,. JOO 4,000 ,. 

100 adet 
120 .. 
160 .. 

50 llrnlıl• ı;,o~o lira 
40 
20 

.. 4,800 " 

" 3,200 .. 

DİKKAT: Hesaptcı ındakl paralar Mr sen• içinde 50 llra•JıLD 1\§ıtğı 
'!Uşmlycolero ikramiye ç:ktığı ta tdlrdc "'O 20 faz:laslle vertıeccktlr. 

Kur'alar sencdı> 4 defa, 11 !fart. 11 Haziran, 1l Eylt\I. 
11 Blrlnclklnunda çekllec~ktlr. 

~Z-1942 1 -- :s ___ --- -- • 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

939/264 
Eıu·ıl) ı>.t S&ndıf ına bor,ıu blU Fatma \'Brialerloe U&o .J oluyla t.ebllı; 

boyan 1''arrr. ... hıı)&tta ıkcn He.sköydc kcçcclplrl ıııaha.llcslnde keçeci çı 
mr.z: sokak eskl 2 yenı 121, 18 numaralı ahşap bir hanenin tamamım o 
t'lnrj derece •ı:otek gö ıeı erek 3.ll.D2S tarihinde 3700 hesap numara.al 
andığımızdan aldığı 91'> Ura borcu 28.2.938 tar!hlne kadar öde:ncaig 

dtı!l faiz, kol(lU;yon ve m&!'arıfl Ue beraber borç 23 Ura 3 kuru§tur. B 
ııeoeble 5202 r.umaıalı kanw; mucibln~ hakkında ıcra takibi başlama 

Uzerc tar..zl.'ll olunan lb\ıar.ıame borç!unun mukaveı nanı~d ı;;bstcrdl 
ilt.ı.metgl'ıhın'.\ ;:onderU:nişs! do borçlu F'ntmanın oldilğü a.olııiılm:, ve te 
11~ .) P.pıtar.:a:::ırştır. Mczkll: kanunun 45 inci maddesi \'e.fa • halimle tebl 
t;at:n ilan s•:retlle yapılır' ı.:.nı O.mirdlr, Borçlu ölU Fatma mlrasçııan ı~ 
bU l:An tarilıinden ltibnrc. bir buçuk ay içinde !&ndığtmıı.a mUracaıı.tl 
muri:ılerln!n borcunu ödelT'• ~rl veya kanunen kabule şııyan bir ıUrazla 
varsa blldir:ı t!eri lllzımc.hr Mirasçılar ipoteği kut tarınazıar veya but ba 

hyı.n takibi t.EUIU daJrcııirde durdurmazlarsa ipotekli ı;ayrımenkul mez. 
k!>r kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alft.kadarıarca bilini 
ona göre hareket edilmek '\'E' her birine .a vnı a vrı lhl:ı:ırn:ııne tabllği :na 
J~.ımma kaı:ıı olmak Uzer<! keyfiyet Uln olun Jr. (794:1) 

'~" ',' ..... o\: ;ı ... , .. •:· .. """· .,. ... ~._,,.~ .. ~.ı..,.;~ , •':: ' .. •4 

' ..... \~~ ,,.fj;.,~.1' ..... '\T ' , .... f~,. -~,;. .. '~ • ..... • •· . ·~ .._ -.·''=-• . ı... ,. .• .... ... • • -

TüRKiYE iŞ BANKASI 
l91Z tKRAMhELEKt 

Küçük Tasarruf ı adet 20l'O Llr:ılılc - 2000.- Ura 

Hesapları 3 .. ıooo ,, - 3000.- .. 
2 .. '750 .. - ll'IOO.- .. unz lKRA.ı.'\U\ E l'LANJ 8 ı;oo - 1500.- .. 

KE~lDELER: 2 ~ubııt, 
1(} .. :!:iO .. - :=ısoo.- •• 

2 Ağustos. 
40 

" 
100 - 4000.-

" ı M:ıy111, 
M 60 - 2;soo.-" .. 

2 lklncıte,rin tarilılcrlode 200 :;ı; 
" 

_ ı;oon.-.. .. 
;) uııılır, 200 .. ıo .. - 2000.- .. 

lstanbul En·rniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

40/1628 

Emnl.)ie" satdığına tor,,lu ölU Fatma varislerine il{ln yoluyla tebllt': 
Ba)an ı ntma hayat:a lkcnr Bcyoğıunda eski Sahaı Muıılahadd 11 , 

yc,ıl Sııhnf 'Mt.:hlddın nu .. bıı llesl Iplikçlfrr caddcsı eıı'~I 12s yeni l:S3,l:S 

ııul.,. aralt iki bölUklü bahrdl bır evin tamam•nı birinci derecede ıpotek 
göt:tererek JO 9.932 tarfülnae 426114511 ııesap numnraslle sandığımızdan 
a dı#ı 183 ııra borcu 9 3..9•C tarlhlpe kadar ödcmedtğlnden faiz, komisyon 
ve •:ıaı;arlfı ılc beraber borc 'i2 lira 40 kuruştur. Bu scbeblo 8202 numıı. 
rnlı kanun m•ıcıblnce hakkında icra takibi başlamak Uzere tanzim oıu. 
:ıan it.barntı:r.~ borçlu~uıı mukavelenamede göste.rdığl lkame:.glbma 
gondcrllml~e oe Cıfl:lu Ftıtn anın ölcJOğU anlaşılmılJ ve tebligat yapıla.. 
mamı~tır. ~czkCır kanunu:. 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın UtUı 
surctlle yıırrıınasrnı lmiru·r. Borçlu olU Fatma mirasçıları lgbu ll!n tarı. 
h!ntien ltll>arrn bir buçuk ev içinde Fandı!!ırnıza mtıracaatla murlalerlnln 
i).Jrcunu ödeıııelerl veya kKnunen kabule ayan bir itirazları varsa bıldır. 
mderi 11\zımııır. Mlraaçllv ipoteği kurtar \lazlar veyııhut ba.şlıyan taklb: 
11S" !U dalrcslnae durdurmazlarsa ipotekll gayrimenkul mozkQr kanu:ıa gd 
rP. Ssndıl<ça ı litllecnktır. Bu cıhctler alAkadarlarca bılinip ona ı:ör .. tıa. 

r")((;t edilmPk vo her blrlr.ı~ ayn ayrı ihbarname lebllğl makamına kalın 
<ı:.'Dok Uı:cr0 k"yfiyct UA.n olunur. (je3l) 


