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Mnnno Şef 'El konan gıda madde
eugon şehrimizi ı eri serbest bırakıldı 
şereflendiriyorlar 

Belllclmbar, memlellet dıJIHlatılll 
ıerallatlerlae lltaabal ııt1•aaet1allı 

dıwaa atmalı kere dla ııce 
Aallaradu &Jl'lldllal' 

I aşe teş.lilô.tı, mürakahe 
;ko.nisgonları kaldırıldı,gıda 
iınaddeleri serbest satılacak Anara. H (AA.) - lılill1 Şef, 

Reislc11mhur 1mıet 1nönU memleket 
dahilindeki nyahatlarin• ı.tanbtıl 
ı.tlkameUerinde devam etmek üzere 
bu &k§am sa.at 22 de Ankarad&D 
hareket buyurmu~lardır. 

Rellicümburumus Ankara ga.rmda 
Bll7tlk lllllet lılectlıl relıl AbdWhL 
Wt Renda, B&§vektl ve hariciye vekl.. 

f/(,u aAşcun: .. ~ _..__.,, 

Birleşik Amerika 
Hariciye Nazırının 
Beyana il 

HUseymCahid YALÇIN 

B t&l.EŞ1K Amerfka Jlaricqe 
JUllllft Kordd Hat pllb ... 

J.Jncıe1• tmdM' dövtlfeceib c1i7or. 
Galib ıe1m..W. de memleket ha • 
dadJan içine kapuııp bllcamlan 
dftfet.meJ• r'..,.... telala edile
mifecellne bai ......_. lcla 
«Jlpnan• gidip kendi yerinde ara. 
Yacain ve eseceiia demefl onat. 
mayor. Oalebeye ueak bll ıa.retle 
e.rltilebileeeitnde tilphe yoktar. 
Balva ne mm.an bqlanaMğı an. 
~ tı1r lıazırbk tne5eletıidir. Çatı~ 
maJann de,·am ettljt muhakkak 
oklağana cöre mtlttefiklerhı her 
halde nihayet ge~ e.e içinde 
ciddi .... llareketlerl tbnid ediJe. 
bııtr. 

Blrletlk Amerlıa hariciye aa11. 
rmm ud a.ll•Ja d.Prll lhleri is 
tlkhale ald olamdu. 65rtllttyor .. 
mtlttefik devlet adalnl"nnda tim· 
dild dtillJa n'-••ı deilıttinnek 
husmllda eidc1f bir k•ut tebelllr 
et.mae 1-flamı,tır. Batta Kordel 
Hal tstlkbalden ~ne.. vak. 
tiyle lliUetter C'-etniyeU f.etJdlMna 
IJtfl'lll ~inden Ye ..UJet.. 
ler .... nfsamm m.Wuuma k& 
fi dıeNeecle ehemmiyet verllmemil 
dmannc!M d8Jdap eaefi bir c1e-
~· bdar .hh11ettirlllttt1r. 

&ukhalde milletlerin tahalllm 
•• letlll. lunlanna lmpdmalanam 
btilııe aeamek itin bir edalet mah 
lrenwt lalnlmak f'Ma"11!11 m.v. 
wd •14tliama &lrilJorn. Ba Uıt
kllit ı..atblldl llilaver JUi IPtzll 
eırt.akları tlaiml Wr mlrallüe al. 
b:Mla tllı..ık .............. ha
Jleketlertnl tMiMea ,.._ PPDİ>'•· 
eektlr. A.lmaaJll& U. İtalya ve Ja . 
ponya cllafa ......... " -..cud 
..__ alt W et.meJe bllnnafa. 
a.lda..-ma Uir etrala kwut teUdn 
~ ~ bir .. vi qaayet 
alt_. tııafGiMü .-.ıs oluyer. 

Bif'le llir tuaVV1U'98 mo,·affak 
elabllmeal tein her te7da 9"\'el 

Mtylk hallı kitlf'lerlai --et 
-* ......... Malf6b manleket-
lerde ı.Dı lrmclisi ltiıl teref ve 
aJ'Rlyet Jclade •ar ve raııat yqa. 
ınü lmlllnmm verihneıut ister. 
Baılu ..... ,.... lllnlkıbhklan 

takdhdedİI' ld ...ı.ntk Ve IDÜMV• 
~ ..,.ı.u .erbat War1ar ve 
bir tnt:Omm dlwMı aıv-n ı..nı 
kitlelerial ublan ...,. •lrWdl79. 
lıtlirW. 

Aıaeıftıa luu'lelJ• ·-... ,-.at.._ harbden Nlll'llkl devir. 
de llllJletlerhl ~hktu, aermaye. 
e;;.liJrt,en, i,matea mastanb ol. 
.......ıan için bat varalacak ted
lairlerdea ...._ıandaıan• büa
nıtr ~ mllWlerhl tnetl nefis. 
teri lardmayaealmr ve kendileri
.. ....-~.emendblr 
ha,..t lna'lllü büAaı ve111ecelhd 
Umtd etmek iktiza edf'r. lncilt~n 
llariıal7• .......... .....,..... 

leU nldli Ştlkrtı Bara.oattu, pıMl • 
kurma7 baf kam mar.pl Feftl Çak. 
mak, ,.aınm1ade balwıan nldller, 
c11mhur1yet halk partim pnel MlıN
teri nı umumt idare he19tt aalarl. 
mebwıla.r, generaller, Ankara Tallai 
"p.rnJz.oa komutanı. Allk&r& ellUIL 
yet mUdtlrO n merkez komutam n 
diler ukeı1 n mlllld erk&D t&ntm. 
daD tJ#urlanmıtlardır. 

~r----Ticaret Vekili diyor ki:--~ ... 

y 

B01tol dlftntea 
ıoara 

'r acirlerimizin zeki, kabiliyet ve 
menfaatleri herhangi bir buhran dojma.. 
11na daima manidir. Arz ve talebi en iyi 
ayarbyacak belediye ve ticaret odaları. 
dır. Halkımız ilk haftalarda hiçbir ih'.:i. 
yaç maddesi k&J'§ıımda tehalük g&ter. 
memelidir. Reami ve huıuıi müeaıeseler 
aenelik ihtiyaçlannı derhal mübayaaya kal 

kıtnıamabdırlar. Bir iki ay sonra ihtiyaç. 
farını daha bol ve daha kolay bulacak
lardır. Her vatandq, mamulün hemen 
topla.nıp yurdun ııkıtık yerlerine sevkin. 
deki iıticalin ıebeblerini köylüye anlat. 
malıdır. Onun merhametli bir yürep var. 
dır, duyana dayanamaz, kendi yiyecefi. 
ni dahi verecek kadar cömerttir •. 

Almanlarda 
Stalingrada 

dojru 
ilerliyor 

Ticaret Velıili B~et Uz Karar bu sabah Vilayete tebliğ edildi 
_____ __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. ______________ __.__.__. __ , ,~----------·---------A~ ~ Ankara, U (AA.) - Tit:al"et 

V eldli doktor Behoe-t Uz bu elrp.m 
radyoda 8f8iıda.ki kon1J11Dada bu
lunmuotur: 

MOlllowara..,._ 
Ro.tol nülolaa laatlannın 

henü yanlmıulafım 
bil liri yor 

Lo..,., il <A.A.>. - ....... 
atndekl IPliNll · mullablrilıdl. -.O • 
1& taai'nlsml - ,... ...... 1'Jflll. 
dıtmı w bu pbria Dem ........ ... 
mal laywnda bal-1d& tMllke.. 
Din d&b& ,.. artblml 1ııildlrmekte.. 
dir. 
Şl.nUyukada Alm&a taqild laaT • 

m.ıtdlr. su nneUer ~ PGm* 
Jçm ı.tebbbl•rde bu11mmaktadlrlar. 
Nehri ~ m.UY&tıak olu lıb' 
piyade alQI onrtımlf • ...- edll.. 
mı,tlr. 

Vorcaejde e.tenltlk Rallaral •ita • 
dedir. 

Ba •bela Ka.kon ~ a. 
uÇ&klarmm KaılJpberk fellrbd bom. 
bardrman ettndertıd btldb'mifUI'· Ban 
sttmerde 1ı111 felllr a k.,. tıaıuTUa 
utraımft.ır. 
~ il (AA..) - JlolllıONdıa 

ne,redileD Rus pce~ tetıllll: 
Ro9tot. N~ra., ~ ft 

Voronej ıı..tmlerbld• Q&IPllD&lar 
de'V&lll et.mlftll'. 

Rolltotda A!malll&r k11••• tank 
tıefldllerlle h&tlummr ,um8'& OL 
lrpn'flar f&lrat mtnaffak o1amam11-
Jardır. Llktn ~ ~cllr-

(De9mm • ...,,., 

vall11 balu l»e,...& da .... ıe. 
.... ediyorda. 

Kordel Halnı dltönee' $'! • 
meU ~t temİll eda elhetbr· 
den lılrl devletler aıuı ıdlilBI ••· 
..... etmek İdil Tftcllde ıedrlle-
eek tfllkill.ta lcalNad• ........... 
•rla kalla) ettirelıllıınek llüinım 
,·eren bir kuvvetin t.eBlfnl ı.&. 
anı pldlii lteklandald mDtalea-

YENi KABiNE PROGRAMINI 
1 AGUSTOSTA OKUYACAK 

Bll!te1dll beyanatında lktııadJ, vazı. 
,.a-.ı ı••lf bir rer apdmıı 

lltdud•I• tallalD edlUıor 
Ankand&D büdirilıdijine göre, ı li celsede bük6.meUn mesai prog

BGyök Mmeıt Meellel, yaz tatili ya ı' ramını okuY11nk Meclisten itimat 
~n bnlrl&thrdılı veçblte 3 a- istiyeceiU anl .. ıhnaktadır. 
lustosta toplanaca'ttır. Aldı#ımız malOmata göre, yeni 

BatTKil Şükrü Saracolle. Meclf· hök&net mesai pro«ramını hazırla 
ala 7 almtos cuma günii attedece 1 (Devum S lnctlde) . 

Lozan günü 
Dün yurdun her yanında 

heyecanla kutlandı 
Oaıwerlltıde 11alndlça, anllat n 
ıaııtecı glzlle Lozaa ızall edildi 

Lozan sulh zaferinin 19 uncu yıı. 
d~nümü dün bütün yurtta coşkun 
tezahüratla kutlanmıştır. 

Şehrimizdeki bütün Halknler!n · 
de Ye 6niversitede toplantılıır ~ı· 
pılarak butr(lniin ehemmiyetini le -
berfiz ettiren nutuklar söylenmiş • 
tir. 

Üniverııltedekl toplantıya , şehri· 
mlzde bulunan Maarif Vekili Hasan 

Mısırda 
sükünet varı 

.~ti Yücel, Vali Lutrı Kırdar, rckli'ir 
profesörler ve talebe iştirak etmis
tir. Merasime saat 17 de şehir baıl• 
dosunun çaldığı istiklal marşile baş 
ıanmışt'1'. EvveUı üniversite rektö • 
ril Cemil Bilse] kürsüye gelerek bir 
hitabe ile merasimi açmıştır. Rel: • 
tör kısac:ı demiştir ki: 
"- Lozan barış günü, lstlkli> 

( De\'1\D".ı S llnt'Odt) 

111dll'. 
Oencvredeki milletlv eemlJetl _ 

Erzincan Mebusu 

iskender Artun 
vefat etti 

ltir ıro11e1rtH _.ntyet •tem• ı.,. MallteW .. eıımıer· 
ederek ·her milleti mlteurrma • 

:::eı~!:U::-~== de topça dtleUoıa 
Avrapadaki bir~ devleffa u. OIDJOr Cümburlyet halk ;artı.i umumt L 
ak Doluda ~" ÇiM pJdır maktan men .am., tetehbli9lne ae Londra, 25 (A.A.) _ e.B,C: dare heyeti uasnıdan Erzincan mebu 
IA!Tetle t~rak edelılleteli aalap. Mısır çölündeki 1"ırp muhabirle su ve Uıua gazetesi imtiyaz sahibi 

Veklletin 
tebli{li 

Ankara, 24 (L L) - '.ficıaret 
vNA.letblden tebUi edilmittirı 

1 - Fiat mürakabe komlayon 
lan, fiat murakabe 'e dli.yetler 
.... tePDltt kaldınbmtttt. 

1 - ~ veületlnce el 
konnntıt balunu her nevi pda 
maddeleri Uızerindekl el korm
htllmıtl luı.Idınlmıttır. 

Gıcla maddeleri aatıılan mer. 
bfft olaoü:, ancak lqe ftat ma. 
rakabe8bıln ihtlkirla mticadeleye 
aid sel&lıiyetleri belediye encil
menlerlnoe lrullandaeaktır. 

Satıt hareketleri mllU korun. 
ma kanana hMdbnlerlae te\'ft. 
kan belediyeler tarafından taldb 
ve kont?ol edilecektir. 

3 - Subafı tefkilitı kallhn1-
lllll ve yerlerine tahmin heyetle . 
rl ikame edilmlfdr • 

Yuan çetııerl 
ıaaUyet glıtıl'lror 

"- Aziz Y\ll'td8fıl&nm, 
Geçen hatta huıbubet hü:kmda

ki kaıvlanmm anl&talren diğer 
meeelelerimlee de aıraaile gelece
ğimb.i eı>ylaniftim.. Bugün de mn.. 
tehlik ve mllstahani ç<* yabı. 
dan ilgilen<fuen ve bilhBllM tehir
l~:riQıime fena lllkrntilln' doimuı 
aebeplerin giderilmeai makaadllıe 
hülriUnetindzin. d(lfUndilkleri ve al
dığı Y'f'li ka.rvlar Uııerinde dura
cafım. Hububat hakkında alman 
son kara.r, umum! ef1rinla ve o
mJn lnymetlf mUmeeeili matbuat
ta güzel ve Umılt Yerici akleler 
yapıt.J. ~lekeün d&t kate.in
de Çlkan gazetelerimiz, befcndilr.
leri bu karann t-1',.Mmiyet ve "1-
muHlnU Jr&ylüye anlaıtmak iç.in gtt. 
ul yazılar yudtlar. Hükillnet.e her 
taraftan bir ~ vatand&ltardan 
ve ~itli ı..tekldlller müme1181lle- • 
rinden bir O«ıık t.eteıddlr Ye tebrik 
telgrafla.n geld! ve bu karvm hal 
km mnumf ta.svibhıe ma!lbar oldu. 
ğu an1qJldı. 

Biz de aevindik. Şimdi lblerden 
beoklediğimiz, memleketin ekmek 
davamın halle~ mabadlyle "9 

tılan bu mWıim adımdan iyi Det(. 
cc~er alme.k )Çin :iı!Jtitrnaıns her 'J'lr. 
kUn vadfe a.m-, elbiı1ifı yap. 

Londra, ı:s (A.A.) - V&fl.ngton. muıdtr. Ekmek !ilant.ısı memleke
daıı ba.ldirildiğlne göre, Yunan Lltih. tin her yerinde devam etmekte -
barat nazın Makelopuloe, El&n Yu. dir. Bu umumi mk?ntı. çif~ 
n&ntıtan dağlarmda ve Glrlt aduı ınaJmılUnft çabuk Jetthul ederek 
dağıarmda çetecııertn çarp11tıklarmı devlete olan borcunu verinceye ka
ve baltalama b&rekeUertnde bulun . <!ar da devem ed~. Her Türk 
duklarmt Ye batlama harekeUertnde çocufmıdan l!tedi'1miz Mf'tçlye 
bulunduklarını blldlrmtıur • CDevRIDI S tlnetlde) 

Osküdar Halkevi kışrn 
fakirlere yardım edecek 

Para topianması için mlisamereler hazırlamyor 
Dünlıü yüzme müabalıala nnda birinci gelenlerle ve 

laalltevi reUi ile bir ltomqma 

24 temmuz Lozan zafcrinmin 
yıl dönUmil dün Tllridyen:n her ta
rafında bllyilic heyecan ve tezah~l
ratla kutlulandı. 

Üsküdar Halk Partisi ve Halke 
vi de bu mutlu güne tertlb ettiği 

lanuyorda. Banan gibi ltalya Jla. rlnden gelen en son telgraflara gıi.. lskender Artun hayli zamandanberl 
bef1etaaa taanaz ettlii mmanc1a re dün garp çölünde, karada sükl!· mllbtel&. olduğu hastalıktan kurtula.. 
Milletler <lemtTetinln karartafbr· net hükiim sürmüştür. Harp faali mıyarak tedavi ve istirahat lçln gel. 
ıblr eeıııt tedbirleıt tatbik vu11• yeti, muhtelif kesimlerde top ate~i. diğl Yetllköyde vefat etmloUr. 
......_ ._... yalalS tDırilteNYe ne inhissr etmiştir. Almanlar va~ı Cen&ZYl 26.7.9•2 pazar gtlnU Teı. 
dllpntlft;ti. teabmc1a ltarbe gtr. mayın tarlaları vOcude Relirmek'e v\klye camisinde öğl~ namazı lalın. ~e mUea~alan ile it~ et-

_._ u.- 1 ı t dıktan ııonra Aar1 mezarlıkta hazır •• ti. Saat o nb rde Hal"kevi reısı Re-
m- _. geke J'Slalz lngiltse ve ıec:e er ngillz istihkam mfıheıı-
harbec1eeekti. llJOetler Cem1JeU dlsleri bu mayoları temizlemekle- ______________ co ___ ev_a_m_ı_s_un_c_il_d_e>_ gat Kaynarın nutkunu müteakip &artıalama blrtncJsl Atlama birinci 
._ ... 

1 
.. _.,._ ---

1
. t .

1
. t yarışlara başlandı. MUsabak•lar • '" BIW 8o1-nclal ~a L..._. • ._. '"..,.. .,_,,._ ı. esuh c ır. ngı ız ayyareleri Eddabavn da ~yleıi>e)i knlUbtlırlJn ve ()Ak!l. .... .....-

mahzar mhtakbel tAlldl'tln an. iki ılır hücum yapmışlar, takriben dün gece de Mersa Matruhu yenidf'n ctann genç llpOl'CUlan vardi . 
Mk her a.vlet.e awa llalııal et 24 mihver tayyaresini tahrip eYlt• bombardıman eylemişlerdir. Son 90 metrellr: meafede blrinel!fi \ lmce 'bu biraz Uft!l lftrdl. Jfttl&yet 
tfımeye lrlfi ,,ir bdret salllN ol. mişler n büyük yangınlar çıkar • ı;rünlerdf' Merııa Matnıha karşı Y3• on bet yaıpı&r. orta olnı1 tale~le. "yaşa V'8.t" ol" ııealeri a.rumda ım. 
muiY1e Ol'ttıdan kaUlabllecell ati· mışlardır. pılan allı bombardımanda yüksrk ıinden ~d Göktumur kann dan genç bir çocuk çıktı. Bu Orh'lll 
klrdır. · İngUU hafif deni& kuvvetleri infıliklı 2.000 gülle atılmıftır. d.ı. 100 metre eeri>eet yijmıeye gıc. .(De9mm S llnt'lldf•ı 

ı.. 

" 
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~ ls·am Tarihinden Parçalar ~ 
) 

<~-.A.""J'V'"'-""'"-"'J'V'V'V"""-"'~VV"""-"'J'V'V'V'V'-'V'l~V'V"-"rv'<"" 
~Mahkeinelorde~~ Küçük me~~rların 
· ""- * terfi hı 

Akh kaçtıktan sonra basına gelen hakan 

Hunıavun han 
Ekme lere 

soğuk damga 
vurulacak 

OGRUSU YA KiMSE BU EVLAT 
YERiNDE OLMAK iSTEMEZDi 

Vilciyet muvallakiyeti 
görülenleri tercihan terli 

ettireeck 
VilAyet makamı ufa.k memurlarm 

terfihl için mUhim bir ka.ra.r verml~. 
tir, Bu karara göre uzun mUddet ıı.y. 
nı mevkide ka.lmı§ ve muvattaklyetl 
görlllmüş olan memurlar tercihan bu. 
lunduk1arı vaZifenin bir U.ıı~n dere . 
cesine tayin olunacaklardır. Bilhas. 
sa. vilA.yetin şehir harici köy w kaaa. 
balarmda hizmet gören memurlar. 
dan vazl!elerinde fazıa muvalfa.ki • 
yet gösterenler merıteze teman a.. 
lınaca.klardlr. , 

v azan: R. ç. - -o--

pa;::ı!:;: ;r1:~r:~ere ''Bak hakim bile. uzaktan uzağa 
.ıJ ABUR Ban gibi, büyük bir. j ne, e~ki tahtına oturmu~tu . .Şimdi 

Ti1ı:k hikamnm oğlu Huma· ttım mana.sile bir sultan oldoğnnn 
run HAD, nedense ha.basma hiç dÜjÜDÜyor, milyonlarca hal'km e • 
tı.eıızemembti. O, ölü.r ölmez, tııh- mirlerine itaat ettiğini hatırlıyor 

ta çıkınca, evveke babasının kol" du. 

Etmekıerın _bera- sevişmek daha tath olur dedi. Sen de 
ber ~öt r elıdlrler ' . . 

Son zamıınlaı dn .ı nan tedbırler• artık ne ananı, ne de kardeşını 
lroslle aÇditan açığa içemediği af. Fa.kat on iki sene evvel bora. 
yonu, artık serbestçe lçebil<7ceğ.ine dan ka.çıı;mı, çektiği sefaletleri, 
sevinmiş, tam bir afyonkeş !ıaliy • hatta a9 kaldığı günleri bl1e unu • 
le gttnle.rinl, uyumakla ge~irmeğe luvermiştil Keyif ve zevkine ka· 
lıaı:;laoııştt. 1 nşmasın diye, ke-ndislne tekrar 

Fıılcat Sher Şahin, Babor sülii. • tahtını ka7..andrra.n kansmr, (Ek .. 
le inden intikam alınak için Ef· ber Hin) ın annesini odasına bap. 
~anl.stand~ hareket ettlğ hava • settinniıJti. Artık yüziinii hile gör
ılisini duyar duymaz, biraz uyku. mUyordn, 
ı.ıından uyanır gibi oldu. Sa.ray yine bir afyon anbarı ita. 
Sarhoş kafa.site ordusunu idare lini alıyordu. Kfıh yutuyor, Milı ~'" 

clmek is~dJ. Askerinin başına. buitnnu tüttürüyordu. 
~eçti. Fakat birbirini ta.kib eden - Hayat ,.e ıe\h humlaymrşl 
·~~IUblyetler neticesinde, selime Diyerek, ayulduyorclu, Tahtına 
tı fırarda bularak, İran topraklan l<avuşmasmdnn ziyade afyonuna 
na ilti~n etti. kavuştuğuna memnundu. 

Delhınin sarayına, yine Efun 
""urkleri gelip yerle~işlerdi. 

llomayun Hiin, İra11.da on iki se
ne peri,nn ve ~efil bir halde do • 
la11h. nattli oğln. bilahıre ''Ekber" 
i"mini ahın ciha.nm en büyük Türk 
Hakanı Mehmet, bu !'lefalet yılla • 
rmda dtinyaya geldiiij zaman, onu 
Mıl'ac:ık bez bile alamnmışlar, es
ki rnbırilerden ve gömleklerden 
lmncfa1d:ır y:ıptNSlnrdı. 

Bu ellm "efalet seneJerlnde bile 
hir türlü akJmı bııcııma toplryamı : 
yor, Afyon <1enen be1iyyeden 
ya.kasını kurtaramıyordu, 

Fakat "Ekber Ran"m vaJdesi 
rant llumayun Hanın ka.rtsı, hi . 
kan olmağa Jiyık, enerjik, zeki bir 
b.dmdı. Bu fa.Jmı zaruret halin . 
de bile bi~ok Türk kabilelerine 
mektuplsr yazıyor, kocası namma 
onJanJan yardımlar iıııtiyordu; 
Ka.dınm bu :tcıklı mektuplan 

birçok Tilrkmı:m Jmbllelerini keneli 
etrafına t.oplatabilmi~ti. Ra.tti. bu 
~ekiin, ~ğalchk~a ı:oblmıo; harp 
edebllooek bir ordtı meT<ln~~ çrkı. 
\!ermf!ltf, 

Rfr<lenhfre Humayun hiinm hu 
ka<Jnr 1mvı•etlrndiğini ~ören İran 
da, hira.n evvel onun toprakların. 
dan ~.Jdlfp aftmesfni i'ltiyor hu 
~hepfon teseldrttl eden ord~ya, 
arzmm hililfma ıla olsn yaNlımfar. 
dn lmlıınuvordu. 

Yüriimege hazır ordu, ba51na ~e
~ecel< h!lk"nrm bekliyordu. Fakat 
1'iiJran hi~ d~ oralı değildi. Afyon 
~ubuğu bir ti.irlil duılaklarrndan 
diişemlyonln ! 

Nihayet kansı :rorla. ruba~ ağ-. 
rnıdan alarak fırlnttr: 

- Bunu ancak sa1tanahnı tek. 
rar Oıy:ı. ettikten s()nra. içebiril"Sln ! 

Diye baW"rdr. 
Bir.kaç gün soora. Humaynn ha. 

tım oklr baSTnn gelmeğe ba._şladı. 
Gflnlerdtnbert afyon İçmftne41İ b:ı. 
rakl:ırrna bir kuvnt, koHanna bir 
hareket getlr<U. Toplanan Ol'tfusn. 
nnn b:ı,""3 g~tt. 

- Ya f:thtmı! Yahut da ölüm' 
Diyordu. · 

(Delhi)yi 7.aptedeı; Sher Şah 
eok kıymetli bir Türk hikanıydr' 
llil!ihıre (lı;kber Rô.n)m gfüıtenliğİ 
adaleti, yüksd<Uği, ondan eV\·el 
ı;östenneğe ba..'lamış, işı;ral ettiği 
hn memJ-ekette pek ı;ahuk bir mu. 
hahbet ka7.anıvemıi:1t.i. Fakai ne • 
<lense öırnrii vefa etmetll ! Bir rt • 
\·ayette cariyesi, diğer bir riva. • 
Yetta de oğlu tn.rnfrndn.n zehrlen. 
(Jiği söylenir. 

Kendisinden sonra tahta geçen 
iki s=th, zevk ve sefahate atılmış • 
lardı. Ilele Humayunun harekete 
geçtiği zaman CDelhi) !larayı, ka
dınlarla dolduruluyor, !jaraplarla 
yıknnıyordo ! Sarhoq sah, karşISJ -
na ~len afyon1<e5 sultanın geldi • 
ğinl bile cluymann'I, znlımet edip. 
de 'illrho~loktan ayılmak bile fs1:e. 
rnemişti. 

Halbuki Da.burun o.i;lu Hnmaynn 
!iefe-rde te!ı bir :ıfyon bile yntnın • 
yor, gihule bir defa bile çub~ğunu 
t üttürmllyordu. Bu, onun için zor 
sabredilecek bir i5ti. 

Fakat kansı tepesinde, hiç de 
~akadan ho,lanrnadığmı söyfüyor, 
(EkbeT Han)ı göstererek: 

- Şrı evladına bak da acı! 
Diyordu. Küçük ~uk daha bu 

zamanda varhğmı ~östenneğe ba' 
Jaml!f,r. ibbasmm yanında ordu • 
nun harekAtmı onunla beraber tar 
kip ediyor, hatU. büvük komandan 
nrı hayrette brrnbn kritiklerde 

bile bulunuyordu. 
Nihayet bn eırdu (Delhilnin önü. 

r. .. ~elmi!t, t'l'ln l'al<tiyle onun yap 
· ~, gfbl k~tın sarfıot phm yeri .. 

Bu zııferinclen tam sekiz ay geç .. 
rnişti. 

Bir gün ktitiiphanesinde otur • 
muş, o kadnr fazJa afyon yutmuş 
ve çelanl'ti ki, hayaline birdenbire 
ha\.-alarda yürüme!< nttusunıı can. 
Iandırdt. 

- Ben bir sultan olayım da, bir 
kuıt gibi ncve uçaımyayım ! 

Di)'e bağırdı. Ve bu arzusunu 
tahakkuk ettirmek için daracanm 
önUne geldi. Kendl~ine mani olmak 
i!;fyenlere: 

- Bakınız havada nasıl :rlirü • 
nttr! • 

De<I. Ve atladı. Yürüdü! Fakat 
bu yürilyü'I Hakka doğru yürümek 
oldu! Yere düşen Huma yun Hanın 
viJcudu y\izlerce pa~aya aynhver. 
di! 

Ne taht, ne saltanat, kaçan nk
lı ~·erine "'etirtemiyorl Bu afyon • 
keş hütruınilar da se,·gilfsi afyo • 
nun L.-urbam oluyordu! Günde yiiz 
dirhem afyon yuttuğunu rh·ayet 
ederJ~r!. 

r-

ı l(ÜÇÜK HABERLER l 
• Mahrukat Ofisi bfrlktlrmi_ş oıdu. 

ğu mangal kômUrlerile odunları ay • 
ba.şmdan iUbaren satmağa başlıya... 
caktır. Odunun çekisi dokuz liraya 
satılacaktır. Ofla elinde buluna.n o. 
dun ve kömürlerin §imdilik yüzde el. 
IJslnf satacaktır. Di#er yüzde ellisi. 
nı lu~ mevsimine saklıyııcaktır. 

* Son defa kap$trlan 8 fırm yeri.. 
ne trrm açmak Uzere müracaat eden.. 
lerden Uç tanesinin dileği kabul edil. 
ml§Ur. 

Nikah 
Husrev Gerede ve Satvet LQtfı To. 

za.nm yeğenleri Refia. Tozan ile fi.e
ğerli sanatkArlarımızdB.D terzi Ya
vuz Sezenin nlkAh törezıleri dün Be. 
yoğlu evlenme dairesinde birçok a.k.. 
raba ve dostlarının huzurlarlyle icra 
kilmmıotır. 

Yeni evlileri tebrik ve &aa.det için_ 
de ömür sürmelerini temennı ederiz. 

na eserde ne böyle blr karlkatiirün 
kast-edilmiş olabil~'1nl, ne de ha~ 
na böyle kötü bir niyet atfedllehi. 
leceğini, çünkü hil•ayenin 1919 •la 
yazıldığını Ye be-nim ela.ha o za -
manda·n ın eli Rel<'h'm hususiyet 
lerJni kesfe<lebilmem için büyük 
bir Jdl.hin olmakhğnn icap edeceği. 
nl i!-ibata c;ahc;m1'4. Fa.l•at bu b:ahat. 
sansü rmemuronu tatmin etmemis 
olacak ki Utanın mesaisine devam 
eclehlknesi için, c;ahsan Göbe1sin 
i5e miiclah:ı.le etmec;J liizım~~mis. 
o sıralarda, m CÜ Reich henU;ı: 
ynbancı edebiyatla fllitre ediyor 
ve etr:ı.fn karsı ond"'n korkusu ol. 
mndığrnı göqtermek istiyordu. 

İkinci i!' blrnrr. daha. sonra.ya m. 
eirlir -ı·e "İyi niyetli incınnlar''a ait. 
tlr. Bir giin Pnricıte, Göbelsln bir 
:t<lamı beni :ıı:~yarete geldi ve şun. 
lan söyledi: 

- Almanvadn "bi Niyetli tn. 
e.anlar''rn bl; terclim~ini ne5ret • 
mek i"tiyoruz. 

- Çok ~zel, Mdim, 

- Bu tercümenin knsursm: ol • 
mnsmı ıstlyoruz. AJ"7.1J edivoroz ki, 
sirlra eserinizin t.ettümeslncle ile 
P:ronstnn IDc tercilmesfndeki aynı 
haf.a1arn düşiilmesbı. 

- Hakhsını7 .... 
- Şu ~mıdaı bu terdim~yi A -

manyada yalnız bir adamın hak 
kile baıııa.rablleceğinl z:ı.nnedlyon12. 

Bir az alAkalanıua.kt 

le ekmeklik un sarfiyatında mühim 

mikfarda t~samıf tem~n edilmiştir arama rahatstz etme ... 
Tasarruf mıklarının gunde 600 çu ' • " 

Yeni aımacak memurlar mil:nklln 
olduğu kadar küçük dereceler ve u.. 
Z&k na.b.iye ve ka.zaJ.a.rcıan l,e başla.. val, yani yüz bin ekmek oldu~' 

malıinıdur. Fakat, yaz uylurı dola 
yısile şehre ve lıılhns a sayfiyeler· 
fazla misafir geldiğinden bilhass1 
pnz:ır günleri hurnlnrda ekmek zor. 
lu~u göriilmcldedir. \'ili'ıyet. :ılfıkn~ 

darlara giiııdcı ti illi <'mfrcle, sayfi • 
yelcre giinii birli ine gideceklerin 
\·e pazar gezinti~inc cıkacnkl " 
ekmeklerini bulundukları ycrlcrdt"ı 
temin ederek yola çıkmalarım he 
tırlalmıştır. 

Diğer taraftan taşradan şehrimi· 

ze ekmek kartı getirildiği de tes'-.il 
crlilmişt!r. Bu "rndn yapılan hir 
cürmümeşhutta Br~iktaşıa İskender 
deposunda hlr bak1mldn 23 nğır iş.. 

çi, 35 hü:, iik ekmek kıırlı bulun 
muş!ur. Takibata devnm olunmnk • 
tadır. 

Eli.MR/111,ERF. E1'1KET YERiNE 
Dk~IG. I 

Uzun müddettenberi 5ikiıyc!Jeri 
mucip olan ckmeJdere yapıştırılan 

kağıt. vali ''C belediye rcisinin tcı<• 
lifi tizerine koldırılmnğa karar ve
rilmiştir. Kfığıt yerine ekmeğin al. 
tına soğuk damgo vunılaraktır. Bu 
ıfamg-alar mınıarn şekli ' olacak 
ve her fırının birer numarsı olacak 
tır. 

Csk dar Yeril 
Mallar a 

s rs 
ÜskUdnr yerli mallar pazarı satış 

memuru AU ile kupon ve tevzi me. 
munı Hayrettin, 'Y9.0ar, ve Salt a._ 

drnda iki arkadaşları ile Binnaz ve 
Ham.100 adında iki ka.dın da. beraber 
olduğu halde sahiplerine verilmesi 
lAzımgelcn kuponları saklayarak 
bunlarla külliyetli miktarda basma 

vesa.lre alıp Nlkolaidis adında. bL 
rısine satmışlardır. 

Yakalanan suçlular ÜskUdar mtllt 
korunma mllddeiumumlllğl.ne veril • 
ml§lcrdlr. 

---o---
• • Atılay , , e itleri 

lhUlall 
Geçenlerde Çanıı.kkalcde 38 er ve 

subayla birlikte b:ıta.n "Atılay., de. 
niza! tımrzda şehit ola.ıılar için önU _ 
mUzdeld pazarte.sl gU.nU sa.at 16 da 
Yavuz zırhlraında bir ihtifal yapıla.. 
caktır. 

Kalay tevziatı 
İstanbul v lA.yeti emritıe verilmiş 

olan kalayın evvelA. kalaya mutlak 
ihtiyaçları olan elektrik ve hıı.vıı.ga.zı 

idare ve §irlcetıerlne tahsisi ta.kar. 
Tilr et.miı;tlr. 

• 111.:111. 

JUL ROMEN 
. , 

- Ya, cle<llm, 1.immiş bu a. 
dam? •• 

- Prou t'un ikinci müt.ercimi. 
- Doğru, hnkihten iyi i ııt.i. 

hap etmişsinlı~ .. 
- Ne yazı'k l<i bu nda.m yıthn

didir. 
- Benre bunun hiç bir mah. 

:mru yol<. 
- Evet amma, b;..lım i~in bir 

hayli mahzonı var. Onun i~ln bıı.
kmız sizden ne rica eıliyortl'~. Dok 
tor GöbMl'le bir mektup ya:ıı:arn~< 
bugün 4Jmnnya<la "iyi niyetli in. 
•rutları"nm hakkiyle tercüme ede 
bitecek, sizce hlr tek mtitercim 
me\"cud olduğunu \"e bu miiterci" 
min de Franz He5ııel oldui:"tlntJ hil 
dirrnek Hltfnndn. bulun~nk!'ömız •.• 
Dr. Göbbel , c;izl memnun .etmek i 
ı:in, icah e-t:lcn emirleri Yerecek ve 
tnbi tle "iyi niyetli fnı;;nnlar"ı 
1\1. Frnnz llessele tercüme ettir -
me"k müsancleslnl a.lmıq olacnktır. 

Huldkatf'n de bö~·le olrln. 

Sar reyiB.mmdan fkt sene son-

Birinci sulh ce-.ıa mahkemesinin 
m üba,irf tanruı.n sesiyle: 

- Emine, Hü~yiiin ! .• 
Diye bağırıyordıı.Falnıt ni\rasrnı 

bir i'kinci defa tel{rar]nmasroa m. 
zum k:ılm:ıclr. İki ayn smıya otur. 
mu5, siyah tayyörlü ya!ô!h bir ka. 
dmla, kurşuni elbiseli bir delikao. 
h ayağa kalktıJar. Kadın önde, 
trkek arkrula olmak Ü7ere mahke. 
meye girdiler. 
Kadın davacı, delikanlı da suçlu 

yerine oturmu~tar<lı. Az sonra ha· 
k:m başını okuduğu evraktan hıı.y. 
retle knldırara.lt ve her lkl~lni de 
uzun uzun süzerek: 

- Demek, siz a.na. oğulsunuz! 
deill. 

Ve adının Emine olduğuna söy. 
le:F.ğ'ı kadına 89rdo: 
. - Anla.t be.kalım hanım, oğlun. 
~n niçin davacısın? 
Kadın, ba.şmı mUteesslraııe iki 

tarafa doğru salladı ve: 
- Ah oğlum, dedi, ben oğlum• 

ifan davacı o-lmıyayrm da, kim ol. 
fıUn? 

Beni evlendiğinin daha ikinci 
~ünü sokk:ıta bıraktı. E~lannı 
alıp gitti. Bu yilT.den darıldık. 
Ben de kendisini evlathktan red· 
Oıettim. 

Fakat ge«onlenle tekrar e'ime 
geldi: 

- Ann, dedi. Oğlum oldu. Se • 
ninle ba.nşmağa. ~klim. 

- İstemem evlldun, istemem. 
Ne senden, ne <le oğlundan bir ha. 
yır beklemlyoro.m. Beni ralıa.t!'öız 
etmeyin yeteri 

lJJye ren isiDeliipıyr a~madnn. 
Vay sen misin kapıyı 11.(!mryan! 

E\•Iat değil, ki haydut! Tuttu, ka· 
pıyı bir~ tekmede kırdı. o~tö • 
me yünlü: 

- Sent öl<li\rmiyeylm d-e, kimi 
ölılüreyim nna f diye beni, yani 
anasını bfr hayli dövdü, yerlere 
bayp;m Serdi, Uı;;telik öfüm1e de 
tebditlenle bulundu. 

va.,ıı kadın sözlerini bitirince 
oğluna doğru gücenik bir tavırla 
lıaktı ve yüriinii bunıştorarak ye • 
tine oturdu. 

Hakim, hu sefer de ilelikanlrya. 
döndü: 

- Sen ne hiQim evlftt.m1lf."m, be 
oğlum, dedi. İnsan bu sayrh gUn • 
lercle anne<>-inin, büyiiklerlntn elini 
öpüp hayır dua.Ja.rmı a!mn~ı lfızım 
~elirken, kendJlerini döver mi! 
Bu ne iştir, böyle? 

Bir fabri'k.ıda. u~tabaŞT otdoğnnn 
ı.Uyli:vcn delilmnh: 

- Ben Lir ~y vapmadnn ki, de 
di, bi.r su~mn \0nna sorun, cö~·li • 

• 9 yeyun. 
- Ben de ~ına başka bir ~y 

.. curcu . 

LUTFI AY 

ra her ~y ne kadar değişmisti. O 
sırada Londrada. bulunuyordum ... 
r.ibbentrop ~la orada sefirdi. Ken. 
di5ini görmeyi aklımdan bile ~e -
!;İmıiyordum. .Son 7.1unanlardaki 
faaliyeti hakkında. J.ondrada duy. 
duklanm bana hi~ de kendi ile gö 
rüşmel< a.rznsunn verecek. şeyler 
rteğllcll. Hu kadar de~işmiş b!r n.. 
damla konuşmanro ne manaııı kal. 
mışb? Şimdi herkese rejimin ince 
ve uzlaştm"ı bir onsum gibi değil 
lıa5in blr kölesi giM görünüyor " 
du. 

Ribbentropon Londrada miis. 
tağni bir aristokrat un·n takın. 
nnya c:nlrşıp ça.hşmadığmı bllmiyo. 
nım. Yalnız bildiğim bir ı;ey var 
-;a, orada hiç muvaffak olanıa.ıJı. 
~'lclır. İngilizler onnn hallerini he
~enmiyorl:ır<lı. Londra so;ıyeteshı 
de 1•endini göst~rmel< ,.e niifuz kn 
ınnmak ic:ln fhtiynr Pf tiği harP.ket 
tarzı tn~iliz efkarında. biiyük ll"İl 
7.a<klerle bir a~":l.rda telak'-<i edil. 
memesine ~beb olmuştu. 

M&ıihi taldb eden gönlerde telı: 

M.rmadmı, ki ..• Suçunu aıın~n an • tılacaktır. Bu 8Ul'eU~ memurlara 
tattı, ıten de, ben de bora.dakilerln ayrıca bir te§vik ve takdir lmkw 
hep<;i de dinledi. veril.mlş olacaktır, 

- İyi öyleyse, anlatayım: Şehir içindeki kaz.aıa.rcta bulunup 
Geçen1erde bir çocuğum oldu, da. muvatfakiyeU görUlmıyen me • 

Romşular geldi. "Ayol ayrptrr, murlar da diğer şehir dışında.ki vUA.. 
annenle artrk lxlnş da. elini öp, ha yet na.hiye ve kazalarda bulıınup da. 
yır duasını at." dediler. iyi çalışan memurlarla değl.ftlrlle. 
Doğru olacaktL Kom5t1lammz • ~ktir . 

dan Sadiye ile kalktık annemin e- • 
~"ine gittik. Fakat daha kapıyı 
ta.lınamrzla beraber knkarde§iın 
Aliye, pencıereden ba.şmı uzatarak, 
h Ufürlere ba.'}ladL 

- Ayol, ne o1uyorsanuz, dedim 
buraya kavga etıneğe gelmedim, 
kf ••• 

Annesi oturduğu yerde kalktı: 
- Y:ılan söyliiyoıısun, dedi, kız 

karde.,ine iftira etme. 
- Sen su'!I hannn. 
Delikmılı annesine yiyecek gibi 

baktıktan ~onra, ~özlerine devam 
etti: 

- Kızkardeşim bir taraftan 
kilfrodiyor, unnem de bir taraftan 
"biz seni reddettik, ne senin n.e de 
oğlunun yüzü." diye bağırıyordu. 

Fenala5trm, koıw.ıııu GUUzat'dan 
bir bardak sn istedim. Ue,sl bu 
kadar. 

- Demek knpryı kırıp anneni 
dövmedin! 

- Hayrr, lmtiyeu. 
- Ya bu, annenin dö\riildüğii. 

ne dair ola.n. doktor rnpom neci~ 
- !f. 
Ha.kim bu sualine cevap alama. 

ymca kendisini yerine otnrttn \'e 
şnlıitleri QıB.ğıittı. 

Topu, fopu rki tan~ şahitten hi~ 
ri olan Sadiye, mi-ıeyfnle birlikte 
anne.cıinin e-\ıfne ~ittiklerini, kapıyı 
çaldı:kla.rmr, fa1mt a.nne!dnin a~ma. 
drğmı söyliyerek: 

- Buun üzerine dedi, Hti!ıeyin 
kanıyı tekmt"lemeğe başlarl1. Ben 
de korktum, düşüp ba.yıldnn, !IOD • 

rasmı btlmiyornm. 
Hakim !?iilümsedt: 
- Demek filim lropta! 
Sadiye de güldü: 
- Evet. bay hiiltim, tam o sı • 

nıda. ~optu ... 
- Pekiri sen. ~öyle Qekil. Mil· 

haşir efendi öteki <ı:ahiili oağır. 
Bn ,alıit cfo Giili1!ftr ıubndald 

kom~ Jmdmdı: 
- Vaka c:ünii, diye nnlatnu.ğn 

l>a!!latlı, Hüseyin He Satliye, Eml • 
nf'nin -e'ine gelmjcılenli. Hü~yl • 
tıe: 

- Hayrola? eledim. 
- Çocuğum oldu ıl<ı. annemin 

clint öpmeğe ~eJdim, dec1i. Ren r]e 
(lf'ncerede11 keriye çeklldtm. 

Bimz sonra. lfUseyn bize geldi: 
- Amnn te:v.ze fenaJa!<;ıyonım, 

rar onun Mbsiyeti üzerinde clü • 
ı;.ünmek ~hreslnin, zihnimde can. 
!anan, muhtelif 5C1dllerini, elime 
aldığım bir clcste iskambil kağıdı 
~lbi, yakından fotkr.c et.mek frrsıı.. 
tını buldum. O smıla.rdt\ en hiiyUk 
emeline, Abetzin tah:t'kkukona. ~·nr 
chm etmeği herlm;-ı ~cin bir ,.a.zıfe 
ol'am.k g<kte?"dlği emeline, kavuş· 
mu'.'!: Reich'fn hariciye nazın ol. 
muŞıu. Fransuva Ponc:;enin 2R ey. 
lfıl çarsamb:ı. sabahı Ilitlcrle ,·okn 
!,ulan ~örü~mesi hııldrmdıı önce 
telgraf haberlerine, s0nra. !-!İfnlıi 
raporuna muttali olclum. Bu gö. 
rih::mcde bir nokta benim nazan 
dikkatimi celbetmişti. Fransu,·a 
ı•on..c;.e. ır,ayet nıiiıe!-sir bir ifade ile, 
ön planda, Bitlerle gorii~Ur'l<cn, 
Ribbentropun ela arknda, k\i~ük 
lıir ma.~a.d:ı. oturduğunu i,Şııret e
diyordu. Fransuva Poncıe Çekoslo 
vakyaya. lın1"51 vaki o1a<'3.lc bir ta· 
arruzun Almanya. için mucip ola. 
bilece~ felaketleri hatırla.tarak 
bazan Bitteri mütchas~!J e<lec~ 
!'>eyler söyleyince devlet rcfslnin 
~<>lıreı;;i deği5iyor, vummmyor gibi 
oluyordu. O zaman kuru, hl1ek3.r 
ve nıüstclızi bir !!e! yükseliyor, Rl 
bentrop, gerideki kiiçilk macıasın
dan kati ve yank bir ağ17ta müha 
hale ediyordu: 

- Yanılryorsunu7., sefir haz. 
retleri .•• Biz her 'le~·f ditsUn~nk •.. 
Her ihtimali gö7..e alnuş buluno.yo. 
ruz.. (Devımu \"8.f) 

Fransız işçileri Almanya ya 
gitmezse fabrikaları 

kapanacak 
Londra, 23 (A.A..) - Vifi hU!dl. 

mcti işçileri ikna. etnı.eğe çalıfınak .. 
tadır • .Az. ~1 gönderllmeai karpın. 
da A.Lınanlar, Franaızıa.n, tabrika.l&.. 
rını kapa.ms.kla. tehdit etmektedlrler. 
Almanların asil. istedikleri uata 

demircnerdir. 

Aınerikanm istihıalatı 
Londra., 2.5 (A.A.). - Son üç ay 

zarfmda Amerikan Uıtihbaratı 1942 
sene.sın.dekinin 4 misline ı;ıianıttır. 
Kana.dada bu nisbet tıçtur. 

Sun1 ıa.stik imali iÇin .ııu.ausı tef. 
kllA.tı kurulmaSllU Amerikan mUmes. 
BiJler mecliBl kabul etmi§tir. 

baa. bir bardak sn veri dedJ. 
Yüzü kir~ ~ 0~, hiddet • 

ten tir tir titriyordu. 
Bu smı.da ~ de sokağa 

tıkmış, ağabeysine lli.Ieoı kal'!fı • 
&mcla köfü kötü 1iflar sarrewyor
du. 
~ka şahit okna.dıimda.n mu. 

Jıakeme bitmişti. Hikiın davacı 
nnneye döndü: 

- ~, d.~· ~aydı oğluna 
affet gitskı. Dır ıştır J'aı>mıJ eu. 
nl öpsün, af dilesin. ' 

Af eden de af bolar, '"1nu anut.. 
ma. 

Zavallı sna, oğluna 20ktan af • 
fetmeğe }lom:dı, ama, her halile 
biraz ders ''ermek için üzmek İl!I • 
tediğinden olacak: 

- Affederim ~ bay hlkfm, 
df'di, bana bir h"E'fil göstersin, kl 
bir da.ha beııi rnlıflt"JJZ etnıly~ 
~,·ime ~ebnyecelc. 

- Kefil mi 't Kefil ~ elimdeki 
kara ka.plı Idtap. Bir daha böyle 
lıir '~Y yapar da karşmıa geline 
ucuzibiıınh-· 

Haydi oobymı, Hlhıerm, csp -.. 
nenin elinl 

Hüseyin annesine doğru dön • 
clil, elini öptip b~ koydu. Ka • 
dm her halde sevrnc;ten olacak ağ 
fomağa 1ıeşlamıştı. Hepsi beraber 
Mkime t~kiir ederek cJt,an ~ 
tılar. 

Bu ıııeferHk lmrhılduğun11 Jnse, 
yine söyljyen lıAldın dışan ı;ıkar .. 
larken: 

_ Dikbt et, diyordu. Bir da. 
luı anneni ttı:m.e. Hem amktan a
zağa ıııevişmek t.atıı olur. 

Fakat anne ne kadar olıııa Rn. 
clislni kJYMJYB döven oğlunu yü.. 
rekt-en affetzn~t Koridordn. 
km ve pbitlerle birlikt.e gider'k-r. 
ken yine mlinaka"'lanna devam 
edivorJardı: 

-· O kadm yüzünden blltftn Top 
kapıyı doyurdmı. Edimekapryı da 
doyııruyor.mn. fyi güzel hıtediğlni 
yap, ben 'lenden ne paı., ne pul 
is ti :\"Onıııt• 

Ama, analık ha.kkmı, hHnnetlni 
bekliyorum. İy:i elbi!ıeler, ~iz a.. 
yakkabı'l&r gi:nnekle iman lnııau 
o11lm8Z. 

- Neye böyle diyo1"811D1 anne, 
ben sabıkalı bl1' adam değilim, ki. 
Nicin artık benimle ba.~ıyor. 
sun? 

- Hayır, ha.yır, bak hlkim bile 
ne dedi, uza.!rt.an uzağa se,·ipnek 
daha tath olur. !!'.en de öyle yap, 
ne benJ, ne 4e kızb.nli!,blt bir da. 
ha. a.rama ••• Rabatı;ın etme ... 

Doğrusu :ra, kim~ bu evllt Ytr 
rinde olma.k istemezdi. Onun dQ. 
aJnı ba acı He kmşnn~tı. Riç btr 
§EV <ıöylemeden anne§fnden mak. 
lRştr, kalabalığa ka~. 

Krıkarcleşl ise bir defa oll\on 
yüzüne bile bakmnmıq;L 

NİHAT ŞAzt 
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Y61melı ziraat 
Bnıtttlslbala mala· 
telli şabelerlnden 

• 
rı 

134 genç 
mezun oldu 
Ankara, 26 (A.A.) - Bu sene yük 

Şark cepbeslnde 
. . <Bat. tarafı 1 nclde) <Bae tarafı ı nclde) 
ıçın kan döken ITi.irk milletinin b · Vlşl, ı~ (A.A.) - Rostof şehrinin (B:ı.c;tarafı ı nclde) J B 1 . 
istiklıiH kayılsı~ ve şartsız olıır:ık §ima.l batısında, Don nehrinin cenup ist!calin bakıl· seb•plcri a l t <'~ un um 1çinde her tarcıfı sl-
;::;:üd~~ığı şeref giinüdür, zr kryısmda birinci köprübaşı kurul. ! rnak, duyunruı.ı~" ve ~fçiyi bı~ l~u 1 eı~~~~ 1~~;:ısmda, zann:ı.ua, 

muştur. ! susta teşvik etmektir. Onıı can- 3e-ildir Fn.k?.t unanlar dn eksik 
_nn döniiııı güiıüııc, hu itihar ı;ıi _Stalingrad §chrl için §imdi t.?hllke 1ı ve merhametli bir yU iri g ll · bu gn!ıllerln u-

nune, bu şeref \"il zafer gününe tıla• gltglde artmaktadır. dır. Du\ a.,.s a dava arnnzr~E'" v;r- ~utt~ dan bir ~y de vardır ki: 
mak kolay olmı4h. Bu nıünnscbel; Bu cephenin diğer keslmtc~ınde kı kendi yiyecciY·;f dah: v an :k dur. a zararı yalnız mem ekcte 
Eb:ılt .. Scfimiz, ~iz kohraınan A bava faaliyetinden bah.sedllmck~edlr. kadar cômerttir 'İd::ı.re ~. lerec. b;.;ık· ı . bizzat kendine olan haris 

serbest bırakıldı Lozaıı glal 

0-uteıe sOnderllaı 
l!inak Seri verilmez 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~I sek ziraat enatitUsUnUo orman, zira 
at ve veteriner fakUltelerinden 134 

talurku hf" ti · r erımı- ır <ıza.nco "Ok defa ku • ı ırme et •annrım. AlmRn uı:akla.rı M:urmanskm şlma. z n, p3rti ve di:;:er te"eitkiller baş d kl d H " • .Jnru 
0 

-
. _Ne mutlu Tüı!k milletine ki, hr llnde bir Rus denizaltısına taarruz kanlarımızın m~hsulün hem t u an ır. uduttuz ve ga 1' m • 
ikı savaşın knhrnınıını l\lilli Şefimi1 etml&ılerdlr. lanıp yı.ırdw{ sılo«::k erleri en ~p nı para knm.nmnk hırsı kimse ta
başımızdadır. Dooüın gününün, iti \'ifl, :?l (A.A.J - Roatotun suku. kindeki ısticalin . S:beple~:ı ee - ~ı~dan farı:t e.di!mcz zanneden 

......,, ....•......•••..•.. talebe diploma almağa hak kazan -
mı§lardır. 

~Dünden E 

J Bugüne! 
ba_r _sününıin, şef;t:r günfinün öne tundan sonra, Doneç havzuında ve yer nnlaw..alarmda cok bti~ un r, kcnıülerının halk ve hU..'tu-

yüksek orman mühendisi akademik ıuını derinden <1lıyt1n Te bunu dl• Don nehri kıvmnmda bulunan Rus faydalar görmekteyiz. met ~m<lan ~.kadar ince bir 
yunna vazifesile~mükellcf olnn 1· kuvvetlerini kurtarmak için artık Hukümetiı:.izin aldığı dr . !Una ıle takip edildiklerinin far-

Orman fakUlteainden :mezun olarak 

.••................ ,,......• 

BOSTOF D'OŞTO 
Alman orduları baokuınaııda.nlığı 

tarafmda.n dUn bir tebliğ ue§rcdil _ 
mı,Ur. Bu tebliğde Rostofun dll§tU_ 
ğU blldirllmektedlr: 

Alman ordu kuvveUerile sillhlı, 

hücum kıtaıarr ve Slovak te§l'-illcrl 
hava kuvveUerimlz tarafından tesir. 
U surette desteklenerek Rostofun de. 
rlnliğlne yayılml§ kademeli mil.stah. 
kem mevzilerini bütün cephe b:ıyun. 
ca yapmı§lar ve çetin çarpı§malar • 
dan aonra önemli bir muvasala mer. 
kezi olduğu kadar mUhlm bir Rus U. 
manı olan Rostat §ehri.ni bUcumıa 

za.ptet.mlşlerdlr. 
Şehrin son kalan düşman kuvvet. 

!erinden temizlenmesi ı,,ı be.len de • 
vam etmektedir. 

Don nehrinin büyük dirseğlndekı 

unvan ve diploma8UU almıya hak ka 
zanan 40 yUkaek orman mühendisi 
§unlardır: 

Ali Karaağaç, Ömer özen, R&hml 
Toker, Sabahattin Albayrak, tamail 
Güneı, Kemal Şenol, tsa Bingöl, 
Necmettin Sönmez, Yahya Alankuş, 

Ömer Erturan, Zeki Çeki, Yunus ö • 
cal, SU!eyman Erol, Ahmet Ikı§, Be . 
sim Oğuzcan, İhsan l§ıklı, Faik G\11. 
cur, Orhan Yamanlar, K!mll Bilger, 
Ali Rıza Kaptan, Mustafa öncel, ta • 
mail Toprak, HUsametµn: şeııer, Mua 
tafa Tırpan, Vahdettin Duyarba§, 
Faruk Sevinç, İbrahim Egemen, Ya. 

. kup Gürsu, Muatafa Kasrm, Mahmut 
Moluı..AbduJlah Toker, Abbas Clliran 
Saim özengln, Yusu! GttrdU, Dul'9un 
Şengül, Hikmet Onar, Muza!!er Et • 
ker, Şere! YUnten, Hüseyin Alpat ve 
Ahmet Çağatay. 

lnglllz tayyrelerı 

Rur'a hücum 
ettiler 

Ulmenlerimizle seyyar mUfrezeıerimlz 
yaniden yeıılye savaşı surul~n ;:>ov • 
yet kuvveUerln.ln mukavemeUnl kır. 
ınI§lardır. Bu mtlnasebeUe 69 hUcum Londra, 25 (A.A.) - Hava nazırlı.. 
araba.aile 29 top tahrip oıunmuqtur. ğı ebllğl: 

Voronejin §imal bat.ısında oldukça DUn gece bomba uçaklanmızdan 
rııilhlm dll§man taarruzlan. karırlık mürekkep büyük btr ~ık.il Rurda ve 
taarruzlarla yok edUm~tlr. Ruenanldeki hedeflere taarruz st. 

Sava§ ve plke bomba uçak gnıpla. ml§Ur. Bolandada>d aQ&k alanlan 
rıınız kara aa'f&§larma mUdahale e. da bombalan!Dlftlr. t_.a .ıtındald 
derek SovyeUere ağır ka.yıplar ver. •ar&l!Be bulwum''demi~ ft daıba 
dtrmlşlerdir. ımıtka hedetlere k8flt., t:ııwıw J19P. 

Volkof cepheslhde ve Lentngrad ıs. makta olan avcı •.-rtd IDlll ııp 
nUnde düıman taratmdan yapılan tayyareler tarabndad,,..,. =- -C • 
yeni taarruzlar akim .ıu.ımıı ve Sov. ramI§tir. Bu bare.ke'iıer. .,_..,. 
yet kıtalarının hareket mevzDerl bombS"1V'JrJıvmn9'!!1d cfttfmar t&Y
top ate§ile tahrip cditmi§tir. ~ .... tahtlp 4ıltm!§tlr. Bomba tay. 

Moskova radyosu bugiln öğleden yarelerlmlzden yedisi nokaandıt'. 
sonra Rus mlllctine heyecanlı blr hL Londra, 23 (A.A.) - İnglllz bava 
tap yapmır: ve "vatanınuz tehlikede. nazırlığının tebliği: 
dlr., dedikten sonra şöyle devam et. ?iıigillz uçaklan Aımanyada Dala. 
mlşUr : berge taarruz etml§lerdir. Hava prt. 

•'DU§man bUcume. eçmek ve m~ larmın kötü olmasma. rağmen he • 
ekct içlerine daha d rın glrebUmek defiere laabeUer kaydectllmfftlr. 

içın bUtün ihtiyat kaynaklarını bir İki tonluk bombalar patladığı va. 
ya to;ılamı§t.ır. Dü manı durdur • kit epeyce ziya husule geUriyordu. 

1ıa k, ve göğtlslerlnl birer kate yap. , Salı gecesi bu §Clırln üzerinde bu 
:ık için bOtUn vatanpcrverlere hL bomb&lardan 60 tane atılmıştJr, 

b ediyoruz. Geçen ıa aylık sava.ı: Denlzaltdara li:• .. • 
:ı asınôa Sovyet vntanperverierl - Y8 
nıerce kabraman1ı1< örneı"tı ~ısstı:ır. lngilizlerin müdafaa 

ınlşlerdlr Va t.ı:ınp"rvcrllk heyecanı vaaıta}arı yeniletti 
ım11 de ıırtmakt dır. Bn heyecan• Londra, 25 (A.A.) - ıs (A.A.) 
l:i U> .. mrk tçin yalnız bır şrk\1 var. Alman radyosu, aon altı ay zarfmda.. 

dır. O da hArek te I'! "ınek ve mem ki denizaltı faaliyetinden bahsetml§ 
leı<e t ln lylllğl l~ln c::ılı maktır. Va • ve bUyük muvaffaklyetıer elde edil. 
tanperverler bunu b'llyorı:ır ve me "' dlğinl iddia etmlıtır. 
r r te oıan bağlılıkı-ırını g6 ~ert1c~k Ra dyoda şunlar lllve edill§tir: 

terdir. Dü!lmsn durd ıruıac:ık ve tah lngiıtere mUdafaa vaaıta.lannı ye. 
rıp cdileceltUr .. , nUeştlrdl. MUcadele pek zor olac&k • 

ur. Her vakit bu nevi muvatt&ki.. 
'\ '11111 ı\I, RICDERIN l\IE!'öı\Jiı 

t~nbul Üniversildinin ıninnet , Timoçenko hiç bir §CY yapamaz '"'· r.i karorlar da sunla.rdır: ger )e- 1.'llld~ de~llerdir. Böylelerine de 
ş~ra.nlarını, deriJı saygılarını kel' nilmektedir. Yeni bir kararname ile vil~y t~ tavsıyemız, bu gaflet uvkusundan 
_dı~erıne ~rzedcr~' İsmet lniinünı .i..-ı~e teşkiliı.tmı ve fiyat muraıc.:Y uyannuıfandır. 
0 ?unde roınnet ~ hürmetle eğili • Üsküdar Ha•kevı" nt·n tJC ve tesb!tlııcle ~alı~an heyetleri! Her işimizde olduğu wı bu bu-
rım." ~ ' ka1dırryor ve bunların vazife .,e sus.ta da en faydı>.lı bildiği tedbir-

.. Rektör Cemil ~ .. elden sonra kür fakırlere yardım salahiyetlerini :nahalli belediye _, lerı alan lılik~tle hrukımızın e!-
suye Maliye or<tiİ:ıaryüs proC~örü 1 !ere devrediyoruz. Bundan ba.sJm n~ Ye taci:'Ieriınizin ve her tilrlfi 
F~zıl P.elin ~lmip ve (lktıs:ıtcı g..; (.Ba§tarafı 1 nclde) yer yer clkoymaları da menedi-.: ~ te§ek!ktillerin istekli b"r ie 
zuyle I.oznn)ı etmflı surcıte misa!. ~y~u. Sonra Bilfil ve Orhanm ~onız. Belcdiye!erl, ticaret odalar} bfrJ~g yapac.'lltlnrındnn emin im . ., 
lel'le izah etmişti~. 1§.~üiyl~ 100 metre kurbağiıı.ma. rmdatı ve diğer mahalli teşekkül.. Fiyaıt murakabe komisyonları, fi.. 
Bu~dan sonra ~ırasiyle profesör Y~.: mil~~ başladı. Bu yüz lerden istifadele.ncllreııek ve mili- yat murakabe beyeUerl ve villyetıer 

~~.ckkı Hikmet deıenbek {Av'Uk~l ·~e ~erlenne ~ç. ~!yordu. il lf korunma kanununun ,•erdiği lqe teşkilAtmm kaldırılması hak. 
gozüyle Lotan), • lııakkı Tarık Us kı rakip kuriııağayı takliıden jestler bUtün salaruyetlcme de techlz ~ kında ticaret vekAteti tarafınd&n a. 
-Almanyada bulıman a~abeY$i .<\ yaparak gay~t ağır yüzüyol'lardı. yonız. Bütün gıda maddelerinilD iman kararlar, bugün öğleye de>fnı 
sım Us yerine- EGazeteci gözüyle • Sonra ;sna1 Solgund~~ birinci fiyatlarmı scrbt-et bırakıyor l"C vilAyete tebliğ edilmf§tır. VUA.yet alL 
Lozan), hulmk ~lebesinden .Meh- lik !haberi alkışl&rla ılAn edıldi.. tesbit edilen fiyatlan da kaldr~ kadarlara tebligat yapmı. •ır. İaşe 
lika Ş:ırman, Hüsamettin 2\tıl (Gen" ~endisi euallerlme ~Yle ccva.b ver ~-·onız. Şimdi ne için böyle yapp- müdUrlllğllndekI memurlar, ay sonu. 
l"k - ti. ı. goıüyle Loz.an) mevzuu etrafın. ' . gımızt izah edeyim: na kadar olan m&&§larmı ay sonunda 
da birer konferaı:s vermişlerdir. - Ben Haydarpeoa li&esi son · Malfundur ki ~dm en ellr:i alN'.aJrlsrdır. Ondan sonra m&D.§lan 
Asım Usun Jıilap>esi, ba!}mtıharrır Sllllfm.daymı, deniz eporlarına ba- Ye en sade kaidesi olan ''ant ıve f§le.mfyecektir. Subaotlar da i§lerini 

Lozan müu&erel~ini lsmct lnöııü yııb:nm. Seıkli.z eenedir yüzerim. Mo talep,. in tesir ve DÖfUZUınU ta.ına- ay sonuna kadar bitirmi~ olac:ıklar 
heyeti ile beraberf!1Jazetecl sıfatile dada yaprlan yüzme teı;vik müsa- miyle bertaraf etmek kOla.y bir iı:ı dır. -
cok yakından tak;> imklinını btıl• bakalıamıa da iştirak rettim ve ika. değildir. O çok dikka.tıj ayartan- Diğer taraftan ticaret vekıUetince 
muş olduğundan ıcok alkışlanmı" za.nc!mı. Nitekıiıın bu ~ de gir. ınak :i8teyen pek na.zik bir meee- . muhtell! zamanlarda elkonmuııı bu _ 
ve büyi'ık bir alAka toplamıştır. mdt ~ l~tt.iğime göre bu ledir. Bizde ve her, yerde arz ve lunan ber nevi gıda maddeleri üze • 
Kardeşi Tarık U!i!Un okuduğu hita• müea.bakala.rda lkaza.na.tUa.r Adana talebi en iyi ayarlıyac&k iki mtl- rindeki hUkUm de kaldırılmıştır. E _ 
besinde Asım Us rezcu"mle .. ö,•le d•- ya giciecıeiklıcr ve ıa.ralanndan 'für. him hallt mil~ vardır. Be,__ bu Y J - ki ·~ aaaen meyanda bulunan pirinç bir 
nıiştir: , ·ye ji.i2lne §&IDPi.vonu aıeçiiecek - iliyeler ve ticaret odalan: Banlar müddet evvel serbest bırakılmt§tır. 

"- Hepimiz blli)ııoruz: Mili! Mü· m'e İ§tc, bcmm en büyük :lıdcslim. her ye.de <>mahallin en :fyi, en a- Şimdi ellı:onma hUkmUnUn kaldırıldı. 
cadeledc büyük taarruz Yunan or- Bunun için 9~ mcll, halkmm, ımolıitiııin lbtıyaç- tı diğer maddeler §'Jnlardır: 
dusunun lzmirde ·denize dökül.mesi Bilile en kl.Mtbıir. .manda. ide- Jemu~ ~ ;mııollıeriıııi kazanç 
ile neticelendikten, sonra Türk or. aline lmvn:" .. •"' tanenni ~ ~.~. ~ iften anıa.. Kuru 'bakla, lkuJ yemi, buğday, ar. aynld:ım. Bu ~ !bıepııindeı J'8!l ~ ~ p&, yôıf, çavdar, mısır (yanı ek.. 
dosu boAazlar bölgesine gelımiş;_ he- .1 mecsup tec- mekllk Unlar), fç yağları (mahlQ yağ 
harada müıtefik ~ işg:ıt~ y~ t5Qlı~e JMPI • ~~ ~ tc;dddn etmiş- ima.il i_çln), AlAkadarların ver ma 
kuneüerile brfaiatmlftı. o ~ an ım.aıbllka 1 1 ,.,.. t,, !Bu çey ~uar;. 
B-Jkumandan Atn.ırH İataJJlial.~?e ~~t devam.~ ~r Hiiklr :vıe ~ bi•'ar alan l~ata göre ~ karar Uzer1ne f iyat 
ttıl wrl.ilaerme )fOrüyerek ı.ı.o • l~~ ~~wlı&.•Wton ve almak mectıcıd)le'tfnde olan Ye lan murakabe, ibUklrla mUc.:ı.dele, 
~ w TnikJ"8yı ggale teşvik eden ~ di..vo ......... ,'Ye bil gUızel h&lk ta'l'tlf:ıDctm eeçllrniıf. mahal- vurguncutuğu takip bakımından miL 
~ Gldu. Atatüıfc, bunu yapmadı: mlijdeyi da~91!'1en akei aa. ~e bir QOk m~erle .ae baf. 11 konınma kanununda d& bazı tadi. 
dlfiindft ki, lstanbıUl ve bo~zlar Ü• tla tekrarlryordu. .ı bulunan bu arlı:adqla.rm her - ıa.t yapılmaaı icap edeceği ileri su -
.-;ne yftriimek mliittefik devletler. Bundan eonra...,-müaab&kala hangi bir ihtiyaç maıcl?csinde hu- rtlimektedlr. Bu hususta bir karar 
le yeni '.bir harbin b~lnngıcı ola • rma ~lan~ı. ~le .gelec"k ga.yrl tabiiliklerin ve verlleoeği aanllma.ktadır. 
bilirdi. Halbuki fstnnbul ve bo~a.z ~ilyUk hiT ea:bmnztı:1rla neticeyi. iht.Urarm kontrolihıde vercceltlM"i m;u:ntYE· TEF'.11Ş KADROSU 
Jıarıınz olılrak a!ınabileeekti ~fo- ibe!klıyen • genç, ibt.iy&r bir elirü ~la.r e~bctte yüzde doks.m da- TAJt\1.YE ED1LEOEK 
danya konferansınöa mütarek~ rt helk mlıılde tc>Pamnıtlardr. Bıı ha ieaiııetli ve daha ~rinde ola- Fiyat murakabe ve ibtik&.rla mU 
larını kararlaştumak için munt":-as son lOO ~~ ~ai yiimfe Orhiln c~r. BelediyelCl' ~ kendi cadele 1§1 mah&lll belediyelere ve u. 
olan Garp Cephesi Kumandan- ve Saadettin l§tira.k etöler. va~leri olan bu işletıın,i g6rUr- caret odalarma verllmekted r. Ancak 

• . . - 0 Bir bmn. ''yap." Sa~ttin der ken kendi tlcaret oda.lannm bol--
yolda dırclttıf verdı. Bu işte 1am iken diğerle • "ha d" Orh salar ve hü..ınnn.eti ilmh • belediye kadrosunun lüzumuna göre 
ınu\'affak old~nu görünce sttlh ' . ? . . }' 1 a.n:. gay. ~rdıml . n, m eret ~ takviye edilıniıei de gerc"klı g6rWmek 
konferansına giden heyeti b ret, sen ibiri,ookin diye b&.gnşı - S o.rmı damıa yanlarında. bu. tedir. Şimdiden beled ye te U" he"cU 
la . J 0 • aşı °'" yorlardr. Bu he:yeean içinde &kan lacakla.rdxr. İcap ederse lllzumlu • o1 

rak d~ smet lrıönü secildı. zameıı çok çabuk geçti. Nihayet Or yeni kara:rlar da alma.caktır. kadrosu genl§letllmektedJr. Kadroya 
Tam ~sabet de bund~ olmuştur. han Aboy bravo sesleri içind .. sa. Şimdi bizim, halkımızdan, mil- alınacak 8 kI§i için imtlhao ~çılm • 

Lozen Konferansını takıp edenler hiJ ~llctJ Kendisin" va.ff k-. es.seselerimbden taclrlerimi d tı. Yeniden 50 kJ§l daha. alın:ıcaktır. 
ismet lnönltntln harp sanatında ol· tm· ev:·~-ı..;):.; . 1 mu aj !'Y~,.: bazı ricalamnız · 01., __ ,_._ _ z en Bunlar da imtihana tabi tutulacaktır. 

' 

" 'b" 1 . "'"'"'"6 .. eev.ıır:ıç ve gurur çınuıı:: <>\;UAWC. Bö l likl be c u"u _ Rt ı d plonta!ı sa~atında _cıa yorgun ve çelcingendi. Ya.nmuL ge ı _ Halk, muvakkat bir za.. Y e e lediye tefti§ kadrosuna 
en yukkds~k mahl aretd. sahlıbl oldu· ·ı· lince, kaç .~it' yUzdüğilnu 30r- ma.n için, billıa...cısa ilk haftalarda yeniden 58 k~i aıınmış olacaktır. 
nu ta "ı~ e!111 ~ler ır. ,ozanda l·~ dum. Bana. ilnıır.ıca şunları söyledi.. iıiç bir ihtiyaç maddesi karşısında Kadro 88 klşıUk olduğuna göre yeni 
~et lnonunün .kartısına çıkan eskı Şimdi 20 yaşmıda ve Hukuk faküa. tehallük göster.rnemelidjr lht.iyucı alınacak elemanlarla beraber mevcut 
sı~tem IJllrp diploma1lıın iptirl:ı tet!lndey.iım. Orta. mekıtenbcri mun- varsa ve bu ıhtiynç hattA acil da.- 96 ya çıkanlmış olaeaktJr. 
Turk murahhas heyetini imparat:>r ta.zaman yW.düğQmU hesab edor. hi olsa muUakn robırlı olmalıdır -------
l~k . devnnin murahhas heyefüzi sek tam 5 8encdir"lbu E:pOTta mcş. ''Malırumiyetin zevxinı num men: Yeni kabinenın programı 
gıbı telakki etmek i lediler. Fakat gulüm. fa.atleı-imiz uğruna ta:tmak istiyo-
t~crübelerden som-n nibayet vaıi • Diğer den.iz sporlarmr da seve rııım. Bu benim için bir vazifedir . ., 
~eli kavradılar. riın. Hele atla.maya. baytlrmn. MUs fikıini evvela kendi nefslne sonra 

. ~smet İnönü Loıaneta hertürlü taımeı hukukçuyu ve yUzme ~pi da etr:ıfmdakılere açılmak ve tel 
muzakere ve miin:ıknşalara başla • yonunu tebril ede'l'ek ayrıldım kin e~ek yolunda ısrar etmeli _ 

ten iman deniz kuvvetleri başko!llu . Amerikada grevler ına_dan önce garp murahhas he~ et. M"tikafö.t tevziinden sorırn bizi d.ir. 
Jek tR"t amiral Rcd r Alm !l denizaltı. vı11ı, 2."I (A.A.) Amerlkad&, lerıne mühim hir esas kabul ettir · bckll~»cn kayıklara bindik ve mı.ta. 2 - Memleketini muhtelif ver-

~rn 
yetler beklemek doğru olma&.,, 

(Ba§ brafı 1 ncide) 
mak maksadile tetkıklerıne de\ :n 
edhor. Yeni Uaş,·ekıl Sukrü Sara • 
co~lunun Büy{ik 1\Iillet l'ıtcclı inde 
oku1nca~ı )eni programında şimclı 

Ye kadar dürüst bir tarnfsızlıkln 
gerek multefikimize, gerek ılo il l 
larınııza karşı idame edılegel n h 
rlel siyasetimizi teharuı etıırdıkl n 
sonra dnhili si;}nselc H' bılh 

memleketimizin iklı ııdı durumu ı 

ler ırırmın altı aydanb8 rl Amerikan su. gre\•ler yUzUnden haziran ayında ~~: .. Bu esas konferansta büyük ve cık gazinosuna çı:'!ttık. Orada Hnlk lerindcn, muhtelif stihlak ~er-
DJÜ rınrıa elde ettikleri m Jvarfa\dyet _ 250.000 1~ gllnU kaybcdllml§Ur. kucuk devlet telakkilerinin yer nl~ evi reisi, RC'p.t Ka.vnarla evin muh kezlerine lüzumlu şeylerin gelme-
ı1en l<' r llzerln<>, dcnlznltılar komutanı ~nnııısı, bütün murahhas heyetleri.. telif kolla.r:ıının faaliyeti bakkı."l<lıt ~ on beş yinni güne bağlı oldu-
mu Donetzc aşağıdaki mesajı gönr:ler • 1Sk8Dd8r ArtaD n_ın müsavi haklnr ve şartlar rlnhi kon~k. gundan bllyllk :miktarda sa.tm al. 
ti i nılş.tlr: f t iti ~ınd~ hilr ve serbe.'it olarak kendi Yeni reis diyor ıki: mak mevkilndc olan resmi ve hu-
1~.; Altı ayda.nberl denl:ı:ıı.ltılarınız, ve a e ışlerıncle konuşmasıdır. - Ben ü•Udl\r Halkevl reisi ~tısi :nUesseseler amirleri de, ''Fi-
f'N ~meı ikan sahili açıklarında, dUşmıın (Baştarafı l ncldr.) Lozan koııfrr:ınsının ilk snrha • olalı altı ay oldu. Bu ikrsa znman yat serbesttir, bUtün senelik ihti-
Olı ıaşe gemilerine karşı. muvaffa klyet. !anan makbereslne defnolunacaktır. s~ndn İngiltereyi J.ord Kurıon. d8 evin her kolu çalIŞtı. Gayemi~ yacımz derhal temin cdcceğım ve 
ğill neticeler veren Aman!lız bir müca. Merhum orduda ve bılhaaaa cUm. 1'ransa~"J Möwö Rompnr, İtalyayı Ha.lkevine azA olan gençleri. tam etmeliyim,, sevdasına kapılmama. 

1 1 le açmıştır. Bu altJ uylık rnüdilct hurlyet halk partisinin kurulu~undan Marki Garonl, Yunanistıını Vcnize,. hir d~plinlc iradeli olarak yetiş. İ'drrlo.r. Onlar, bu ihtiyaçlarını bir 
h in r.a rfında bUtUn harp sahnelerinde bugüne kadar muhuebcclllğinde ve los baş mur:ıhlıas ol ırak temsil ed: :melenne gayret etmektir İradi v,. iki ay sonra daha bol \"c dahn 
"<'n ~ 848 200 tonUAtoluk cemnn 616 ge. mebusluktan sonra da umumi idare ~·ordu. İkinci J,ozan konferansının ahlW vamflan bozuk e>lım fertle~ kolay b ılı?e:ı.klardrr. Ani hareket
mo mi batırdmı§tır. Bu yeltOnda.n heY'lU mesul mubaslpllğlnde bulun - ılk RÜnOnde hu ln.r:lllz, Fransız. J. fi.:! c~miyetteki zararları çok bU. ler, piyn.sada lilzıımsuz fakat uı
rn~ 2 817.600 tonlU!.to tutarında 467 ge. muı:ı. çalışkanlığı, sadakat ve dUrUst. lalyan ' 'e hatıfı Yunan baş murah .. yuktur. Genı:lcrin bilgileT'l. rutla. rarlı darlıklar clo<:rurab lir. Bu da 
,.il 'lll münhasıran Amerikan sularındB lUğO ne temayüz elm.1§ ve herkese hnslarının gelmedikleri görülünce ~ ~btilyetleri az öl8un, yeter ki halk haleti ruhiyesine fena tesir-
c':a tırılmıatır. , kendisini sevdirml§ blr arkadS§dt. fs~ıet lnonü baş murahhu olarak dur'ıist bir kare.kkre malik olsun. ler yapar. Bu itibarla müessese 

( E'Tide ettiğiniz muva.ffakiyetlcrcien ÖIUmQ umum! teeıstlrü uyandıran muznkerclere iştirak etmemek ka . lar. Bllha~a üstünde israrla 1ur. lı olmalıdır. 
ht• ftlhar ve eevino duyarak alze ve merhuma hakkın maftlreUnl dtler rarını venniştir. Bu suretle müsa'i duğumuz diğer bir nokta da şu. 3 - Taeirlerimiz, her memle-
nıt ı<ıymetll mllrettebatmıza, yorgun. ailem erklnına aabtrlar temenni ede. haklar Te şartlar dairesinde konu~ dur : kette olduğu.gibi bizde de çok ze. 
gnı . ık bilmez faaliyetiniz ve elde etti. rlz. ınıık esasın~n tathlkntta hioblr su• Halkevhıe gtrecek azı\nm her ki ve ~k becerikli adamlaı·dır. On-
nıt "iniz ba§anbt"d&n dolayı samımı retle ihmal edilemiyece~ini hıısım §eyden evvel bliviiklerine hUrmet !arın zcld ve kabiliyetleri hcrhan. 

m ,. 
' 

hriklerlmi gönderiyorum. mamı§aa d& ıntulklar çok §fddetll clevletler hey<'llerine aıılıılılıııı~lır. küçiiklcrinr sevgi hisleriyle ool~ gf bir buhranI'.l doğmrı.smn dalına 
olmuştur. ..:ı~ın mücadelecte Türk 7.aferinl clm:ıtan. En büyük irlcalirn ı;enç. manidir ve menfaatlerinin İcab; 

Tayyarelerin milUyetl tahkik edil. aısnının otomob!Ji jrCcmcı;i" diye lcre bu hl.;ıısi ve ruhu asılnmaktrr. da budur. !{endi tcşckkUlleri , on-
mektedlr. tarif eclenlcr varclır. I.o~n Konre Evin faaliyetine gelince : Dil e larr dalma. ikaz eder ve aralann

FRANSADAKt ISPANYOLLARilll 
AKIBETt: 

ran~ı da orrlndıın yeti~mlş henii7. debiyat kolunun hazırlaclığı koııfc. daki kötüleri temlzlemt"k 1.çin yine 
39 yaşında gene ve tecriihesiı bi:- rans :rnevzul:ın rcvrede iyi bir inti kendi n.raln.rmdn mücı:ıdele cıler
diploma1ın sırf ~ahst dehıisilc her ha brraktr. Edebiyat mlisabakal:ın !=============== 
biri memJe:ketlerindc mesleklerinin yapıldı. Kuttti'r g~leri tertib edil dağıtıldı. Biz de oon zamanlarda 

temas edilerek mc\'rut zorlııkl rııı 

mehmnemken giderilmesi icın ı • 
nacak tedbirler üzerinde lıemı ı 

yelle durulmaktadır. Jhıklımctln k 

lısııdl tcdbir'cr uz.erindeki b ' ıı -
tının ticaret ~ e 7.İr:rnt 1 mınd 
tesirler lOpnr.ı •ı simdicl n 
lOr, Proıtrnmın ıktı sııdl 

lanzimi hususunda Bat;H 
Sarncoğlunun Tirııret \ 
Rcht'cl U:r: ve Zir a t \ek 1 
lfalipoğlıı ile sık sık tem 
bulunduğu nnlaşılm k dır. 

de 
Rus tayyareleri ucnıu 

\'işi, 25 ı(A.A.) - D!ln 1 
bancı uçak 18'·eç ş h rlcri"1d 
Uzerlnde uı:mu<ılur. Atılan l:><: ı 
dan anlaşıldığına glir• b ı 
Rus uçağı idi. 

lsvcç hOk<ı 
dinde prot 

ı \'Ecn: HtR ADA BOMBAl..ANl>I 

mtıyeU meçbnl iki tayyare evvel. 
gece saat 21 le yarım anuımda 

!l!voçe alt Osland adMmı bombala • 
11 tır. Bu ada 1sveçln cenup doğu 
umunda bUlunmaktadrr. 
Tayyareler, adanın batı aablllnde, 

nogbolm üzerine parqUUU tenvir 

V&§lngtond& re•ml mahmtere ge. 
len haberlere gtlre, JAvAl, Fran.saya 
sığmml§ olan "9'e orada yqıyan 

100.000 cUmburlyetçl İspanyolu çalq. 
mak üzere Almanyaya g\indermek 
latemektedlr. 

kurdu olarak tanınmış bir sürü l"Ui di. 200 kilo k:ıdar fasulya, kömur rl . j 
hir garp diplomatlarını mnğliir> KöycUlük kolu, civar köyleri do ğrttrk. Emin m ki bu mıkt:ır çok çn Satılık ev 
etmesidir diye ifade edebiliriz.'' laŞS!"ak hal'l<la tc-nuıs etti. Oralar. hlık yilksc~cektir. ÇtlnkU bu gaye- / Heybelinin n güz 1 " >'ilkıı 

ışekıerl attıktan sonra lkf infllA.k 
ve S yangm bombası a.tmıştır. Bom. 

Çungking •ehri bombalandı da okuma odaları ec;ttlar. Mesela yl takiben balolv, müsamcre,cr rinde çamların ı ndc o:ı ı 
:r 24 temmuz Montrö gUnUnde Çı-k terti;J için hazırlanıyoruz. öanatr mükemmel bir &'.U":ı cı V" ev 

J lar şehrin 300 metro kadar cenu. 
"\utla dOşmllşU\r. Bundan sonra tay. 
ue1~r şimal doğ'u lstlkametlnde 

LA.vAI bu tspanyollan Alm&nyaya 
gidip çalı§mak veya Franko mak&m. 
larm& teslim edflmekten blrlD1 tercih 
etmek zorunda brr&kmlftır. 

Vi§i, 25 < A.A.) - Ku't"'\"elll J:ıpon me köyilnd• b;r olmma odası aeıl. teşvik maks:ıdiylc 26 ağusto•ta e- IU!füyle mUnas P g 11 11 te b 
uç.ık feş!<illeri Cunking şehrini bo ı mrştrr. , imizde b'..r re"'Jn se'rgi<1i ne "tız ıl bulunan ve etrafı çlnko k p!ı kııl 
bardımnn etmi';tir. A"kert hcıleflr• Sosyal yarclnn kolu :.SC geçen ıse 1 Spor barckcUttln(' geı ncc clağ ve lanıslı iki d:ı.lrell b r ev s::ı."ılıkt1T 
re lam isabetler olclu~u sörülmii :- ne idare reisinin teŞel-rl-üsU \'e gny ı lrn• sporlarına çok ehemmiyet veri. 1stiyenlerin H yb"ll ı .. k l m 
ti1... tttiyle fakir halka kömiil·, pirinç k<.'Cktfr., Bay Mcbmede mUrncaıı.tıarı. 

kla,mı~tır. 
lnsnnca kayıp ve mo.dd! basar oL 

r ı 
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nçlerin günü 
ı.;cnçlerln uaıılaruu her haf la cumarlesl oD.nleri ba aütanlardo 
ncşreıliuorur. Yormın inı:alarının doOuşunda faudalı olaca4ına 
~uphe etmedijjimiz bu sütun için ol$nderllecek 'lla.:ılarda ,u nokta
lara dikkat edil111csini rica ederiz: 

1 _ Yazılar okunaklı olmalıdır (mümkilme makf~ il~ ll4zıt . 

malıdırJ. 
2 - Kagıllurm yalnız birer tarafına uaıılmalrdu. 
~ - Nesir ya.:ıları en cok yllz kelimeul oecmemelldlr. 
_. _ Bu sütun fç_ln oöndcrilecek ya:ıların zarfı a:erine "Yarı. 

nın im:nlrırı,, 1'amfı knnıılmn1rdır. 

UM11' 
Bütun ömriıroüzce onun ardından koşarız. O, l:Jyle bir ~eraptır 

ki onunla avunuruz, hazan da onu kaybettiğimizi sanırız, boş kor
ku çünku insan onu kaybettl{ii an yaşayamaz 1 

tnsanlar bir serseri kafilesi gibi fimit kervanının yolunda ko
şarlar. Bir farkla ki bazısı kendini bu yolun başında. bazısı da 
~onunda sanır, 

Bu yol l\rı:r.nh ve çetindir, fa'knl ümit, ah, ümit öyle yenibnez 
lıir varlık ki.. insan o(;lu o yolda yaralanır, çırpınır, düşer fakat 
gözlerinin son ışı~ındn bir ümit, göğüsten fırlayan ah! ta gene bir 
umit lılrcr. 

lln~·nt ümit etmekle geçen bir ömrün "ahnesi de~ll ml'l Omiıt 
bu J.ıadnr parlak ve cazip olmnsn bu haynt çekilir ml'l 

tnsnnı onn bn~lıyan yalnız ilmlltlr, ümit! Ayten Tına:tepe 

UYKUSUZLAR 
- Uynuamadığım gecelerden birinde -

Komşunun bir oğlu vnr. Y'(lttıtıımız odnlnr knrşt karşıya. Gece
nin Jıansi vaktinde penceresine baksam, flllll kısık J(ımbasındnn 

akşam ışıklnrının sızdığı görülür. 
Bir giln bana kendisi lAf attı: 
"- Ne ynpıyorsun?'' dedi. 
"- Hic." dedim. 
"- Ben de.'' dedi. 
O gün epeyce konuştuk. tık \nnışmnmınn ıevldnl çenelerimiz 

çıkardı. Yeni arknclnşım sab:ıhın ilk all'tmetlerl belirirken: 
- "İlhamın saati belli olmaz" dedi. Abdullah A#çı 

KARDEŞiM 
- Süreyyanın a:l: ruhnna -

Seni ııncali, hafı:r.amdıı senden k1ılan bir tutam san saç ve bir 
çift mavi götle hatırlıyabillyor, senden kalan sabık bir resme göz 
dikerek bu soluk hallard::ı, senden kalan iki rengi birleştirerek 
seni tnnımağn Ç'(l11"YOrınn. 

Sen, masum mavi gözlerine yaşamanın elemli gölgeleri döknı. 
meclcn, bu klitfi menzilin iki yıllık mlsafirUAlnden usanarak gitUn. 

Ne vnkit iki yaş, farklı kardeşler görsem, onlara bakar, dalar, 
düşüniir, seni anar ve yanarım. 

Her san saçta, her mavi gözde senden bir şeyler aranın. 
Sen şimdi, ihtıyar kayısı t1ğacının ynmuşak. serin gölgeligindc 

kırmızı loprnklı mezarında, ibu lılemi nnlıyamadan gitUSln gibi 
orayı da l1erkes gibi anlıyamadnn uyuyorsun. 

Çürüyen lıedenlnden uzaklaşan ruhunla .sayılı günlerde, bir 
kuş. bir rüzgür olup evimizi seleblliyor musun bilmiyorum kar· 
deşim. ADNAN AKT 1.v 1 

EViM 
Kaf am'da kurauğum ~u. 
Yeşillikler arasında dururllu. 
GıJ.ncş ona vururdu, 
Gcc~dcn kurlu1ırnca. 

Ay, 
Dağlardan doğunca. 

Gölde ... Sazlar boyunca. 
Bir gezinti yapardı, 
Sonra ucrgun yatardı. 
Evimin saçağında. 
Gol swlaçle lllrerdi, 
Kuşlcr mnni 8Ög1erdf, 
U1muan nıisafiu .• 
Jlor menekşe, li1 lale "durianmı ıarardı. 
Kelebekler, ,lçekler, mldr:lar oülı1şürdü 
'Ağusto:s böcekleri '(fizlicc öpüıllrdü, 
Euimln bo.hçe3indc. 
Cok scucrdim evimi, 
Bıitün emellerimi, 
Ben ona bareamııtzm. 
Kardnm binbir emekle, 
11u ıeui aüşünmcklc, 
Geçli bıilıin gençliğim., 
'Anlauınr.a hayatı, 
Dciil§fi na şe.uin tadı, 
YıT;ıldı gıi:cl evim. FERfDE rlZPı\ Y 

_. 

StlLVK 

Bu ormanl:tnn en b~lıl.b ~yt sn. 
tüktür. Kııpbn, Tsampa, onun ya. 
ıımda ehemmlyetlerfnl kaybeder • 
lcr. Bunl:ınn uzunluğu, iki, U~ 
.,nntlmetredir. Bir ~r, yorgun • 
laktan yere !:Ökmesln 1 SUlöklcr, 
Uzerlne saldınrla.r. Askerin her ta. 
rafmrla, sUlükler toplnnrp nçıJarak 
hayret edilecek dtte<'ede bir sü • 
ratle ilerlerler. Bir de bakarcımız 
ki, ~etlrlerlne tmmuımıyıı. bn~la. 
mışlnrdır. Oteldler de başka tnrnf 
Jnrın(lan üzerine tırmanırlar ve ı;e 
tirlcrjn, elbiselerin en kliçlik ele • 
tiklerinden :stlfade ederdk hortum 
h1nnı daldmrlar Ve emmiye baı; -
larlar. 

flk nnıfa 1sınslıınnıla.n bir acı 
auvulmaz. Yalnız knn tolnmnnn. 
tlijnen sülUk, kendini lrny,·erip ye. 
re d~tliğü zam:ı.n emdiği yer im~ 
Pınrrr ve o kndnr acır ki .. he~ lın 
rnranın üzerine biraz tuz koncln • 
ma derhal, lum zclıirlenir \'e bir 
I~ aruıte \•annadnn ölüm yetişir. 

Bu siilüklerl, istediğiniz lm<lar 
{ırlntıp Rtm. Koşa ko'a yine gelir
ler ve yorgunluktan blfüin iseniz, 
muhnkkak, onlar size ~llp gelir • 
ler. 

Biz. getlrlerfmizi ıslatmakla, ,.u 
cudlamnm su ile O\'lnllldn hn beli\ 
la.rdtın s:ıkmabtleecğlmizl zannet .. 
mistik. Ne ~er! Bn cnre de pam 
etmeili. Yorgunluktan, yere uzan.. 
nuığa mecbur knlnn birt'()lt ark~ • 
daşlnnmız, stilüklcrln hücumuna. 
ul:'nyarak ölUp gittiler. 

Bu telıllkeler, bu yorgunlnklnr, 
~u hnrnret Ye ynğmar bl1i korlru
tamryordu, ÇtinkU hnzerdekt talim. 
lerfmlz, bnnılıın az yorucu değildi. 
lliz göl,..ede 40 derecede talimler 
ynptığnnn, ko~ttr ndımlarla gittJ. 
f,'1miz zııID!Ul, Tokyodaki er.nebller, 
mtttcesslr olurlar, lıize ncırlnrdr. 
Aldı~ız ncılccrl terbiye bo mU • 
hilii.t önünde, yılgınlık <luymnmızı 
linlUyordn. 

Bo kUcükli.'9dere daynnamasny~ 
dık, sonraki muclzcleri gösterebl .. 
lir mtym.kf 

ÇEViRME HAREKET.t 

fponun cenubunda bulanan Ku
('aD me\·kifnı'le, düşınan, tahkimat 
raımnşh. Takip ettiğimiz yola hl .. 
kim bnlnnnn, 800 metre yUksekli.o 
~nde bir tepenin ilzerine top koy. 

Yazan: M. Rasim OZGEN 
Bac9kl:arımna stılilkler yapşyor • gun ve uykusuzduk ki, toplara Jln· 
du. Etnı.foım.da zehirli yılanlar yandık ve uyuya ka.lclık. 
dolaşıyordu. Dakika. getmiyordu 
kf, önümllze bir yılan çılanasın ,.e 
başını kaldmp d& nlı'k ~mı 
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DehŞeill bir hararet vardı. Bir • D:ğer blr Japon mtlfrezcsi ıle 
denblre bir fırtına koptu l'e öyle denizden bir (e\irme hareketin:: 1 - Mısırdn hükClmet sürmüş bir 
IJir soğuk bnsh k1, arkad&(llanmız giri~ati. Bu hareketi de bir Jn. 

1EUlıile, 2 - Kari, doğurtucu, 3 -
dan birçoğu bitkin bir halde yt-< pon zabiti 5öyle &nltıth: B"r lıalyan parası. ilfri kulenin h:ı 
to ynvarlnndı. Bir Jmmn arkaila.7 Biz, Lelok·Anson ekannda pel> ,lıuuhığu şehir, akıl, 4 - Mnnn ız 
Jamorz dn., syakta uyu,up uyuk • mli.stabkem olnn bir tayyare mey. ısrar, kitap ,.e gazete basan, 5 -
Jnmıya başlıyorlal'dı. Onlan, ~d • damın ele geçirmek için lınıbecli • ~·azılı, "bir ~·emiş, 6 - l\Ieşguliyct. 
ıJetle sal'Sl)'or, ur..ndmyorıJuk; yorduk. lnı;Uizlcr ölünceye tmllar birisine sonrndnn takılan isim, 7 
~ünkü uyuyanlar, bir daha keneli. <ırasmı müdafan. etmlye n.zmetnıiş - Son znmanlnrda rağbet hul:ın 
lel'ine gelemiyorlar, ölüp gidiyor"' görünUyorl<trdı. Bu mevzii knrn bir üsllıp, knbank. 8 - BulunmP 
lardı. Clnn Çe\'inn-.min lmkimı yoktu. {~ • ~a çalışılan, snrhoşun feryadı, 9 _ 

Pcic nz fstfrnhnt ediyor, get'e .. nümllzU, yüz-emiyecel< <lerecf"tle pbisemlzden bi~f, bir musiki öle 
teri ek yUrüyor<luk. Saatl&rcn, kim &Uratıı :ı.ltan bir nehir l<esiyor<lu. ı ıi, ·10 - Bir cmır. Amerlk:ıdıı bır 
sc n(:mn açıp da. lakırdı söylemi • Xeblrde, timı;nblnr da ''nrclı. l)'i~ .~·cr,11 - Güzel sanat, bir şayi, bir 
yordu. Böyle bir yerde pirincimlzt ınanın arknsm:ı germek irin, bıı~- cin~ kömiir. 
de pl<jiremlyordnk. J\<'tık. Bulafiak Jm. bir yol bulrna1< lihımdı. l'ukardan aşağıya: 
tıulnrdan da lçemlyordnk. O civardaki köylerden birlndc, 1 - Siynscl adn~ı, 2 - Tnrlnôı 

Böyle za.ınanlnrda, ınbltlerimİ7.: birı;o!< küı;ük balıkçı knyıklan but. ,ki hııRd:ıy mahsulu. arnpça (ortnl: 
- Pirin~ eminiz! duk, Bu kayıklar. yaran :ısır kndnr I:ır). 3 - Türklerin ilk vatanların. 
Diye <.>mir veri'•;orlarclı. Bi7. de, e""·el, korsnnlnrrn Jrnll:ır.rlıld:ırı dan, hir maden, 4 - Bir cınir, dlbi 

pirine emerelc pek<ilmetimizi geve. closten ~eylerdi. Bunlnrr gecele'.' in 1ut>ılnn, 5 '- Perı:ıvsi:r., 'kuvvet, G -
liyordnk ,.e böylece İngiliz to~a denize sürclük ,.e içlerine nt?adık. r~crclfe c:ılış:ın bir edat, 7 - Bir 
nıeV7..ilerine lml"'Sı bir'°1evirme ha· Şafak sölrtüi:-ü 7,.ı.nınn, hücum \yemiş. nrnmızd:ın biri, bir Yemiş, 
rt'kotf ynpıyoröuk. · kayıklamnıulnn biı~açı, nehrin '8 - ~iivari, 9 - Bir edatın klsal 

1nr;tlizlere oepheden taar:rnz et. man abmd:ı hocnlnmıra başlndılar. 'tılmışı, isim, bir kuma,, 10 - Pey. 
m~< bi7.e tuzluyu. mal oh\cakh. Bu l!erliyemi:rorlardr. Yalnız knrny~ I gumherlerden sonra, 1 !Anıların h.ı. 
nıı bildiğimiz için seve seve, yol çıkmnk için mlis:ıit bir yer Rrnr 'şına geçen. hlr nota, 11 - Fotoğ 
znhmetine kntlanıyo1"duk. gibi yapryorlardı. Düsmnn, onlnrı raf, firari. 

gördü ,.e diğer cephelere birkaı; nıi ~Nnl:ıi bulmacanın halli ~ -Uç gUn ,.e Uı; gece s0nra, hede-
flmbe vardık. Ormandan geçerek, be~i bıral<arak btit\in kuvvetini 1 _ Çelik, Çomak, 2 - Aşiret. 
~ura ba.tarıık, 0 kadar gizil yol o tarafa topladı. Diz, :ır.aten kartı· Zadct, 3 - Der, Limon, L, 4 _ t 

yn. ~ılannlı: lsfenüyorduk. Hali adı· 'rak, Cani, J. 5 - Re. Amil, Um, r, 
aldık ki, İngilizler, kendlleriue eJ.. 1 
11 metreye kadar yakla~tığımız mız düsınaru nhlatma,<h ,.e bnndn _ J\nrir, ~nme, 7 - .ase, tm:ıl, s 

ınuvnffo.lr olduk. _ Ablcl:ıt. Hane, 9 - Ze, Ak, H::ın, 
halde bir ~y hissefjnetlller. Ilöyla Diğer knyıklnrl:ı flüqynnnm <Hl•· R. l o - Is, H, Dal, F, 11 _ Kaç, 
birden geleceğimizi hatırların& luıtini Ç;ekmedcn ikindiye doğrn, Yem, Bal, 
getirmemi~ ohtcaldar ki, nrka. ta. 20 kilometre dııba cenupta bulu • _ _:._....:...----------
nıflarma nöbet~l bile koymamııı • nan Kuala.Selii.ngorn doğru flerlı:· BE; \EP' :fj~9 • • 
l,.rdı. V:ılı:ıt da ""k erkendi. Hepsi ,,,, ı-.:-:..~.1 • • 2 •• ...- ulk. Kcndimlıe yerli balıkçı !'iic:ii .\.,~ 
uyuyorlardı. "''" 3 \•eriyor<lulr. Sahile ynnnŞil' ynnn~-

Yerde sUrUklenerek nerllyor (Oazeteml7JD blrtnd tlaJ"faaınııa maz, Jaınıya. ntlaılf.ı< ,.e İlil5Jlll\Dl\ 
<'luk. 'Ellerimize 4iillllkler yapışıyor. baskın yaphlc. haşlıl< yanmdald tarih cerccıvca1nı ek.. 
du. Biz, sUHiklerl deıı.il. kendimizi Uyere\ı göncıerecek oıroyucularunu.ıa 

& (Devamı vnr) 
lıile dilSilneml;rordıılc. Illraz daha tlrar1 mablyetı hal% olmıyıuı kUı;tUı L 
yn'kln,.c;tıktan sonra. dUşmnn or • Fenni lnnetçl 1AJ:ılıın parıuuJ nt'1rolıınur.), • ~ 
dugiilıma, el bcmbalımml7.I yağ .. N I E I Evlenme teklilleri: 
drrıllk. Telörgüleriul a.,tlk ,.e topa ar ŞI z * 27 ya§ında, ıt.sc tahstııı, asker. 
lann yanma. kadnr soknlduk. ~ir • Bllyük yaııtaktlerln de sUnnetleri l!ğtnl yapm!J. Anadotuda resmı bir 
mi saniyelik bir kayna.'}111a, mu • kablnasmda kolaylıkla yapılır. (DU. tabrlkadıı 100 ura ma~lı meınur vo 
\11ffakıytıtl t.emın etmlye l<Ul gel. ğtın lçln bir hafta evvel mUracaat.) diğer bir tşten aldığı para Uo ayda. 
<li Ye garnizonu teslim .:ı.ldık. Ak.saray polis merkezi karşısında eline 105 ııra pııro gcçe:ı. Ciddi ve 
~tiğimiz eı.lyet, yorgunluğu • No, 1/2 Tel. 20937 den isteyiniz. dUrUst bir bny. sarışın veya kumraı, 

muz bosa gitmedi. Bir arkadııtt • orta boylu, mUtenaalp vUeutıu. ı;11zeı_ 
mız, bir memleket ııarkısı tutturdu. ce, yemek ve dikl§ten anlıyarı, Ana.. 
llepinıJ..ı ona uyduk Ve ortalığı in • R A Ş I D R l Z A doluya gldebUccok clddl bir bayanla. 
lettlk. Şimdi, bayrağnnız, zaptct • TtUTROSn Halide Pl,kln beraber evlenmek lstemektedlr. (M. El. f9) 
tlğim.iz me\·ziln Uzerin<le ullauı • rcmz1ne mUracaat. 

··nobsıuı,, 
Tordu. I ı ...D"tU. Vodvil s Per..... • arıvan m ... . , Surnmıza, buramıza ynpı~an sii. - - ...., v ı 1 ısı h<'sabı 

'Oı; ..4'-denberl l'UrUyorduk. Yor • Yaz:an: Mahmut Ye.art • lk tahsil· yaz gayet 
f:>UO• lüklcri. ~ip attlk \'e o kadar yor 1 bilen ıs YA•ı d g'CJl(lnk, blttiindik, fnknt yolumu~ ' iyi, a:ı: d3.kU o -,. n a. bir 

m devam edebilmek fçin hiç <lor.. gene;, herhangi blr. ruUessesede 1.§ &.. 
·"' t b _,,. k D M B Ş B lT R -.-. .... .-. .... -. .... -...--..-...--...-1 ramalttadır. (Acele) renızıne :rnıı-

~u~~::.::~:~~:~~::~ (~y,,,.,_,.,,,,,.,_,..,,,.,.E,...,,,.,_,.,,,,,.,.,..N .. •.l'",,,.,_""'J,. H A"y"'"':a:".a. :a." A•:a:""'"' :a:"'"' :.:""T ...... " .... '"""""'" ~ ca~t.Eyl yemek bilen bir kadın :: 
kavemete cn.l~tı, nma sUngiileri • ~~ H yaşlı, klmseslz, klSydo bulunan blr a. 
ml'ze dn.ynnnmn<lı. ~Mşh, kastı. ~ ilenin yalnız yeınok l§lertnı ucuz blr 

.. 'ercye mi f Onnanm i!.)lrııe. Arn"' ~ tlyatla yapmak istemektedir. Boyoğ. 
aık, tanıdık, izlerini bulamadık. Zn TU·~ AK.YEDE -~ lu Tıı.rlab:ışı Tt.ırnn sokak No. 42 
\llllılnr, muba!<knlc yoJlarmı fa ır· 1 ~ Mndam Grei!f vosıtaslle Bayan N .. e 
mt".1.ar, 6lllme m!\lt'k(im olmuşln1' " ı~ müracaat. 
dır. Belki <1e bugUn bir m·cr ontn. B •ı R D ·ı R ~l 1-'.lc- • .:ırz: 
rın gittikleri yerde, kemiklerini ~ı • {A.E.) {A.M.) C2. Ayla) 
bulaenktrr. ~ O D A 'C (Bahar) cB.L.ll.C.) (B.V,) 

CA.T.A) 
(85 c!dcU 

<D.180), 
(F.N.S.)' 

Şimdi (falın. ı;lrlil'kle ''e çok yn· ı-;.~ Abdülvahit Turan t:'I olıılım) (Deniz) (Değer) 
vns 11erlfyordnk. Gicllyor, gfitiy<ır, -;.~ ~~~ ıE. Urnıı (E.O> <E.L) 

mamul6tıdır. " ı <H B 888 ~lok. Ama ~Unde ild ldlornetredcn ... ~ coUıscren) (Gar · · ) (Hulya) 
ftı7l:ı. yürilvemh·orrluk.Çfüıkli hof!a ~~ Her satıcıdan ısrarla '~: IH. önsal) (H. 45> Oi. 450) 
vmrın lmrlnr gel~ bir h!ıtn•dılı :. ~ isteyiniz. t· (Kaynak) rLQtfl) (M.T.R.) (M.. Nur) 
cinde yol :ıhyordnk. tlılclr hirıl... ~. t~ <Sami) (S. R. 42> '8. T.) <S. R.l 
''iicmlamu?..ıı otlnr. ~nrmn11ıl\ln1' <lo ..:~ Tak/itlerinden sakınınız ~ <Sevgi ı lŞ.C.K.) lŞ.F.) (T.H.R.Z.> 
bnı:ror. zalıltlerimiz btmlnn. l:r·ı,. 1lltanbul: Galata. Nt>..cntlb3y ~ddeııl No. 8! Tel: 40058 ~ (Tekcan) (T . .A..Ş.l (Tall!m klmdl> 
larHe lmn:ınn 1•;7., lmrfan ·orl rrh. ".,"'...,"'•"""""'""""""•""""""""''"""',.,"""""•"•""""Alil:::~:;~~~ (Y.B.) (Yedek denlzc!) (Zllmrlld) --------------------------------------------.....-----------------·---~ .. -.-.-.-. ---------------.-;. --- .. Leman.sMdn bir neı;e ile gillcrek 

6lizle.rhıi funıarnladı: 
- Galibn ben ç0bok hayiile kn _ 

pılnn bir !mdmmı.. Onclan olacıık 
lıer halde .• l\ennn Ferldln bu hUI 
ya ı hana tok stızel lıir ~ey gibi 
görUnmUştU. 

nrrunnğs. ''nkfetmiı; bir aıltım. 
Nnıııl olur Cla tlmffle llfılk olur! 

- Daha bu giin t!mıdc gU:r.el 
ılenenıez, fak!\t büyti:Jükçe ~ilzel • 
le~eoeğinden e:nin olablli~inlz •• 
Rilh.as a gözlerinin güzelHğlni in. 
ldir edemezsiniz ya • 

- E\'el4 göz.leri gllzeldir. Bu e 
€fi<:en t1iitUn ~~U"r için öyle : 
nen bir tec;eJli cümle hlir: "<)lr -
kincllr, fakat gllzel ~özleri var • ., 
Y.a\'allr 'Omit için de bir teselli o 
ll\Cakt1r. Size bir Şey c;ö~·Jeyiın m( 

- Nasıl ohır efendim. Dii~ünU 
ntn bir Jrerre, ben otm:altı yaşın= 
da bir adn.mım. Bn ya~t& bir ada 
mın on nltısrnda bir Juzla e\'len : 
mes1 deliliktir, ynlınt ı:ocu'k gibi 
karıkooo. oyn:ı.ril:ı.ktan hnşka ne 
dlr? • 'Omiıl benim knrdeşim , luzım ola. 

hilir, fakat Jramn olamaz. nnunla 
evlenmem zavnlh !mı bedbaht et
mehten başlm bir şeye ye.ramnz. 
Zlra bu e\·lmnıenln merlınmet~n 
lıaskn mfin8sı yoktur. Es:ı~en 1} 
mid evlenme ~~ğma ~elinreye ka: 
clıır ben çoktan e\·lcnmi5 bolunu • 
rum, hnttl Jm.nm belki de tlnıide 
rnıinnstp bir kcca bulm:ık için bn. 
nn ~"Brdnn edebilir. 

Leın:uı hala gUttiyordu: 
- Demek tl'miil.~ !işd' o1mnk· 

tan korkmuyorsunuz Ö\'le mi~· 
S:ıbri Pe!<, kollarmı hnvnya b-al_ 

dırdı: 

- Aman :.vnrnbbi... Ilcn nnsıl 
fi ık olnbllirlm. nllha sn mini mi. 
r.I bir 'kı\•!t, \"eli 1 olduğum bir 
)"B\ntyn.. t.Jmldln bencle biiyle bir 
lıis uyandrmıasmn imkan var mı· 
dır.? Leman spnimi bir sesle bu fik. 

rl tastil' etti: 
- Doh'TU söyliiyorsunuz, bu me 

l!öe!eyi lıülyn doia hlr nıekteplJ iuz 
- n:ıhmmtı ki. benim ;.;ibl bli. p:lbl sOsleven benim. Belki <le ba

t ün ömrünü güıcUlk ııe old!.tğunu bnsmro fikrine ill< giilecek olan 

S:ılııi birnz susta, eonra mUte 
-"" yfttDıılıı ~iPerfwf ~~ır: 

·-ettf: 

• 14. Nakleden: Muzd~er IJ:SEN 
Ümidcllr., Bn ya~tnJ;j lJir luun gö, 
Lünde, otu111ltı ya 1nd:ı biri"i ih. 
tiyar sayılır, 

Snbri baı;ını ~alln)·arak <lü11üıı· 

cesiuj söyledi: 
- Doğru! •• 

Fakat Ler.1anm bcldenmcyen bu 
ı.özlerl genı: <liplomntn bir pnrı,:n 
ııcı gelmişti, lıudiseler birdenbire, 
kı:f:ı'>ında C!lr.lnndı ,.e 'icdıınındcı 
neılıuncte benzeyen lıir ürperme 
dtıytlu. 

Sabri hn•irc~n ayrılırken er.11 
ili, beliti <lcrsler ' 'c ı;:urültiilÜ 
nıelttcp hııyntı nr:ısmda iıtirııJ>• 
larını bir parçcı unutur cliye mdt· 
le&.. bırakrnr<;tı 

t1nıiı1, Y~nı bİr hfty:ıt yolııno. a 
tılnn her lnc;.'Ul ırihl 1'cııclinde ~·eni 
hir lmn·ct buluyordu, fakat lJ:ı . 
2an ~l>epsiz llzünlülel'le lmlbi M· 

kılıyor. O \"alut hemen Snbri he 
;rin ırelttııpl:mmı sarılıyor \'e bÜ 

mcktup~nrı tekrar tekrnr olmyun. 
<-ıı. yeni bir Vn id Ye teselli rıılıu 
du,ruyor<lu. Her ı::ışkmlık nnııula 
Jıcmcıı bir Çrnrc vasime sorayım., 
cüınlesi 'ünıld=n dudnldımnılu. td'· 
Tarlnnuıı duı-uyordu. 

S:ıbri Pek, -Omlcl idn atleta 
lıir iftihar lmynıığı olnıustu. Ar • 
Jıncl:ı~1n.n onun bu gunınınu yerin. 
de buluyor, Iıntt!>. "I:ısaıı ynrnı ~~
fir, mebus, veltil ol:ıcnk bir vn..,lsi 
olur-.a cllı.ct te gururlanır,, gibi sijz 
lerl dinLcrnelc t'midln pek hıışuna 
gicilyordu. 

Pcn·in <'P~ycc Uren blr grip· 
te:ı ı.alkıt> mektepe diindliğil 
vnkıt Um.leli bUtün nıc"ı<tcbin oicl 
si olmuş buldu, Ümidi hütiin mel~ 
tep tnmfmdM sevilmic; görm.ek 
Peninin smirlcrinl bozllu. 

ı;-nkat tJmlclin mekteııtcn nyrıl 
mnsı yn!:laşıyordu. Snhri Pek iz.. 
mire dönmüş, Nnime hanımın Ü· 

midi ~·anma nl:ıcnğrnı müjdesini 
f,:Cthınhti. 

t.Jmid mektepten :n·rılarn~ını 
l'ervin.:? ~öylcll-i, o 'ulııt ilti im: 
b;ışunsa iıstlkb:ılt clü~ündiilcr. nır 
çol.i hUlynlnr 'knr<:uıar. lıir nrn:ık 
Pen·jn Uınide '"Ordu : 

- tstnnbuldn piyano ılor,,Icri 
ne denun ~ılceek ml~!n ?.. • 

- E··et • l•nttiı ~a:ı dcr-;I de 
ıı.lıtc.-ığım. Vn-.hn e inı·n ı:ol' gü. 
zel olduğunu sövl.-::mic:ti. 

- Bılrtnn nrtılt <:enin btı ''!lsin· 
(len. Hem ı.,rai.lba bu lnymatll 
vnstn, b:tb:ının so:ı nnubrmı ye 
rine "et1remh·ccel:. • 

l~mid şnşınnı-. bir halele :mlu: 
- Il:ıbamm nrıulıırı mı~ .. ifan 

r;i arml:ırı? 
- Bilmlyor musıın'.' l3nban, 

fı:r..iz dostunun seni nlma ını ı.,_ 

tiyordu. Bunu iilmezclen e\"\'cl ona 
y:nmıı;. 

t!mf<I hlss~ditir bir gururla tek
rar sorılu. 

- Bunu san:ı kim söyledi? 
- Jlic kimse .•• Fnlmt cınlıı ol 

Eöyledk'lerim <loğnıılur. Bir ~ün 
Jınsta l<lhn. Yabyordum. GfükrJm 
t<npah olcluf,'U irin beni uyuyor zan 

n;ttilcr. Bn.b1m ile annemin bir 
korıuem~~ını dlııle-lim. Se\ giU 'a,· 
::.inin seni hız ım .. ıleşi y:ıbuıl kızı 
gilıi sevdiğini, seninle e' lenmc); 
ı.ntiyen dli~i\tunedlğini nnııcıne 
t:i•ylcnılş. Jlnttii. •.• 

- 11 .. t~fı ? •• 
- l'tiuhnldrnk sl:iylcmemJ isti .. 

'.\·or musun? 
• - En·t. .. 

- Huttiı. seni r;trldn bile hulu. 
~ orınu .. 

Umitlin yUzilnden bir elem göl. 
gesl geçti. raltnt. fasılncal• htr ira 
ele '"""'etiyle lietıdini toplndı. :t~· 
linılcld 'iia~u11ıı.rı clolabın 111erlM 
koydul<Ulll sonr:ı ne ynpnca"ını !i!l· 
~ırn.n PCl'\inc b:ılmrnk: 

- J>clt .llü •.• dedi. J~snı>en be 
ııi:n nklmnlan <la böyle bir fil<ir 'c 
arzu geçmemişti. Bay Snbrl beni 
çorul' fa.rı~bnc!.t.f' h:ıldıılır. Çirkin 
liğime gelince, onu herkesten ev. 
'el l•cnrlim göm1ll11ümclllr. Fni nt, 
l:litlln bunlara rni;'IDcn Snhri l't":· 
ldn ~ok kıymetli bir 'nsi, dcrli"t 
Mr in<;nn, keudi'>ine ~u, enikb'lir 
bir lınmi olduğunu hiç kim c hh·ır 
edemez, Bundan öte"i snılecl' d ... di. 
lioduılur. Geçelim. (Dc\lımı '<tr) 
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Fe~d rt~areşai Rommelle çarpışan 

General Auchinleck 24 
Roma kapılarında etrafı yük 

lngilterenin. kara muharcbel cr:nin makadderatını yüklen m.iş olan General Ohinlek, 
geçen büyük harpten başlıya n asl~erlik hayatında çöl ve dağ sırtlarında birçok tecrü. 

beler geçir mi~. lngiUz generali erinci en dir . . 
sek <luvarlurfa çevrilmiş bir sokak 

/ b. O~:nlek, bu klÜ'!lik lı.ıırek~tlerle I Alnuı.n ordnla::.-ı, Nor\·eçin cenu -

1 

vardır. Bu sokaktan hiç kimse geç 
i Jr ı5 yap'Utlılacağınr anlaymcn, ~:ıncla muzaffer olunl'ıı, hele Bel mez. Bu yüksek dıvarların orta ye 

B ffiKA? İngi.Uz generali nr 
dır kı, İngı!terc her sılcıı1tığl 

zaman, buniııt•lan birini hat.rrl:ır ve 
harp nml,adderatını, bunların o • 
muzuna yüldetir, Bunlarıl:ıa liü • 
nin;ham, Riti, Alman lmnıa.u<la:ıı 
l 1 rınımelln önünde, prcstiJlerini 
lı.ı~ betti. \':wel. "çöl Saıwıyonu" 
r;ohr.:tini, mrm:ınyatla z~delclli. 
<ierj~ e Jn;;ilterenin o..ı.:ışıul< urdu· 
lan h2-:ıkumand:ını Gcneral Olıin · 
lcl;: tek bnşma, Marcc::ıl ııamzed' 
kıldı. Uak:llıııı, o oyıı:lk lıarıı ıalii, 
in~ar edip de, <1~\·let kuşunu, bu 
Jn:!iiiz Geneın\:ne na~ip etlccci• 
nıj? 

General füad O:ıinlelr, bnc:füı .)4 
ya~ınt.:: buiund•ığu i(n, Oı ta ya)
ta lıir liucıandnrı sa' ılır ı-.imdi im 
y~alıilcrc, ~C;D!: l;~ruu~<!~n da' ıJe 
tıiliyor. O hıılde, İn;?;iiiz Generali, 
~eni za.ın :ı...'lın k1mb.il!r !:e lılltmete 
da~·ana.:-al< moda o!an lm meziye • 
Uni ele kazanını' bahtfyuriarmdan 
lıiridlr. 

JUiid Ohinle!<, 1888 <lP, hlanda. 
da Joğdu. n.ıbsı ıfa askerdi. !lu 
~<izden o da bu mesleği iııtilıaıı et• 
ti. ilk talı,iJini 1rbrıdada Jkmal 
ettikten sonrn \'~!ington kolle,jine 
gireli. Yirmi be~ ya~mda i'iiinci 
mülıizim olrlu. 

İn;;i!izlenie adettir: Yeni ztthit 
~ık:mlara, nerede hiımet cıleceğl 
f'orulur; çiinliü nıiht~mlekeler ,·ar 
drr, Burnlara gitmek, istikhnl nok" 
1 a'>m<l:ın, ç:ıhuk yükselmeye ve par 
lak bir istikbale l<avu~ııır;ra iınltan 
Jar verir, nmn İngilil adalarrnd:ı. 
ki medeni h:ıyatt.nn uzakl::ı.~manıu 
cazibesine !•artiT gelmek de mıhı 
külcctlir, 1nı~i;t~re<len lınrlce p;it. 
meyi göze almak, ~üpJıesiz !lergü • 
ırcştdliğe he,·e" edenlerin, lhtirns 
b~liyenlerin !dirıchr. 

KID.d Olılnlek, bu sergilze,tdler
den biri olmalıdır l<i, ::ıskerlik sta· 
jını Adencle, su Y emen:n altıntl;ı!;i 
Mcuk, «;orak yerc!e yapmak istemiş 
\"e l teiWe iı.mir1erini lıa) rette ın. 
~ahmı~tır; zira, A<lıen 1n~lliz zn. 
tıH 1eriııin telald{!sinde bir menfa • 
<hr. Onl:ır. l{mlf1enizin cennhun • 
da bulunnn ve dünyantn en kızgın 
giinc.şi a ltı!Ja k:.wnıl.m bıı kil-.Ii 
twı:aklı lmya parç:ısmu ''Tlıe Gate 
o{ the Kell'' yani ''Cehennem kJ· 
}Jı'Sı,. derler, 

Olıinlek, 1913. 19J.ı senelel'ini 
Adcnde gr~lrdi. Onun, bu tercihi· 
ne sebep, b:ıbasmm ta\·ıo;i:ı·ıeo;f i<li. 
Babnısı: 

- Oğlum. Ac1ende stnj:nt ya • 
ıırp bitiriı·s~n. nrt!l;, <liin~·ada da 
y:.ınnmı~ r.c:ığ:n havasına alışamı • 
y:ıcağın bir yer lmlm:\7; ıJemiıo;tl, 

Geten büyük harp başlaymra., 

JOf\::l ya!un~arku /"CÇfj \'C ~c~ernl 
Morcyin J.-uma.n.l::sı :ıltındaiii 1n , 
gmı. ordusnmla, h:ı.k hnrcı:.<ahna 
i!;itir:.tk etti. mı 7 senesktclr !'Üzba· 
"ı idi. G:::!lf'ml T:ı,·sEnd, Kiit·ül. 
Emmarcd~ mnğliip ,.l! e"ir e''.ildlk 
ten Vir'•~ ay sonra yüzba~ı Oh'n. 
le!<, kumanda. ettiği Jnı\Tctle Ttirk 
ler tar:>Jından zayıf bir knYvetle 
ru!idıt fa:ı •"Hen bir Dide gı-çidlr. 
ı1eıı ~"ı;miye \"e Il3ğrlncln ~irm:ye 
mum.Un k o!dn ve bu muvaff:ılny~ 
ti He hiinyesinl süsledi: fakat hin· 
be~ı o1amarlı; ~ilnl..ii İngili71er ıU· 
~er C:?phehrile fena ıof.u<:tıklnn için 
Olıin'elte kfymet verecek hnlde tle 
ğill.,rdl, 

niiyiik bn.rp bitin<'e. ylizba."}J o. 
hinlek Ba;;.dndda kaldı. Irak 1919 
ıo;encc;ind~ tn~ntereyc ilhak olun. 
mu41 ,.e ba,mn da, mlime<ı:sil oln • 
ral{ mares:ıl Alleonbi ~etirilml,ti. 
l'lizhn..~ı <h onun kumandnsı altın. 
tlıı. bulunuvomu. 

Olı;nlel<in bu !-azarl hayntr, hiç 
lıi• fe,·J\!llMelik ~ö-.term.-eıli. Kule-
mi ge!lnce hinhnc;ı oldu. ~onra fn. 
~iltcreye geı:ti ve 1930 -ıenesinde 
miraln.yh~ yü~eldi. 

Bu 7'.ama111:ırdn, Hlndicıtnnm ıı:;l • 
mal bnl'lutlnrmda, Aferldi, Veziri 
,.e Tari bhilelerf. ~emi nzl)•a al .. 
m1oılam1 ve ynptıl<lan tn<ılrmlarlıı 
tn~li1lerİ JnrımhyorJn.rrlı. 

tngıliz harbiye nezar!!ti, hu \"esi· 
le ile. mUcıtemreke fel'riibecı.ı bulu _ 
nrın mimbv ahf,,lel\İ hatırladı ve 
onu Penrapdaki l\fli!lltnz lmvvcte 
kmnırnrlan tayhı etti. 

l\liralay Ohinlek, fln km:etln 
1ı ... smd.-ı Hin"'lı;;t11nm t\fganıst.an, 
1~·5mjr ve Tibet hoc1ut1:nmcla !ı.e -
neleree kıhi1C'lerlr ~rrııstı. İlk F;e 
nelıo.rdP., d:ıit tepelerincle ho~a·ıln-! 
\·e d~rin ,·:ıtlllf'nlP muharebel,..rıfo 
mm·affoluvet k:wnn:ım!ldt; çiinkü 
rln"Jı 1qıhi1,..J~'". ba .. knıl~rlı:ı. bu c;u 
l:ırl1 . İnl?'iliı lm\'\·etelrinl bozuyor 
br<lı. 

· ~an sistem tec~ı:z:ıta liizum bulun . !:ika. \'e Fran;.n<la galip gelince, rintl~ açılmış demir parmaklı!,Jı 
c'lıı'Gwıa anladı ,.e Dellıiden dağlar ge~ral Ohinlo?ki Nor\'eı;te tutuna. bir kapıdan etrafı yüksek a~aclar. 
d:ı harebte lınbiliyctli ıuotörlü ınıyaeak hale getirdi ve t:ıbilatlle la çeYrilıniş güzel bir yol görünür. 
mitralyG:.:1-:.r, zırhlı kamyonlar btc. ln~ilterrye dönmesine zaruret gös Bu mükemmel bahçeye htlkim olr.n 
di. Kab'!elcr, bu r:elil< ve demir terdi. ev kimsenin giremediği bir yerdir. 
l\UHet:ere day:ın:1machlar, birer Generaı Ohlnlel<, lstilii. telfü~ı :. Gizli fakat \'aziresini bilir nöbetçi 
hirer istiyma.n ettll.er ve mira'aya ç~ntle bulunan tnc:iltcrede biiyiik ler burnlura kaıl:ır yaklaşan meral: 
murnifak o!aca.k ''esileler ,·er<lilE>r. nritanya. :ıdasmm cenup sah llcri hları derhal uzaklaştırırlar. 
Ohinlek, bu muvaffakıyetleri ~ıra· miMafa:v:ımr Iı::ızırlnmrra memur Bu e'l"e Torlonya villası derler .. 
"tr:ria, l'va kumnndanhğrnıı ~onu edilt!i Ye istila tefü.§t geçince bu Yencdik sarnyı Düçenin resmt ma 
da fJl'){a Immancl:ı.nlığınn. yükseldi. cle!ıı bli:viik bi 1 İ" t nJ- kamı, hu villada Mösyö l\Iussolini 
l n3r, · d ıı· dl h 11 • r e ıemm ·' e «n · h i · k • 1 • 1 d ~· ı &ene'>rn e ın sta:ı ı:ı~ıu • Hindistan b:ı1ıkn da Jı<:-ma t nın usus ı ame ga ll ır. 
duı\J-• · l h 1 tl i h ~ man n ,., ' a • 1 1 h""k.... · · · h · ..... ~ı sy:ın ~re <e er a!itı - yin erlil<!i. ta yn u ·umet reısının arpten 
rılnuş, sükurı iade eclilmi'itİ. o G 1 Ohi n· 

1
• t evvelki yaşayışı ile harpten ~onra 

lı.nlek t.e gözde bir genernl olmus. cnC"r:ı nlck ın< 1~ nnıJa k" 1 l h" f Kıral naHıi Lord LinH~oYfln ha'!. ık ıayaot t~rzı .~rlıtsı~c. aT ıçl. aı·k 
lu. b:ıs:ı \" d' Bl ·d 1: J :ro ·tur, :vıne gun erını or on:y::ı 

193G ela. 1taisnn1aı·. Ilalıesi'lbn miİılflet ::r~·ınd: ı~:~ıs~:a a~rc;~r. l vilkla~ı ile Ykenet~ik ~;nr1ayı harasında harlıine glrişıni . ..;J~rdi. Alm;rnlllr, sonu 1 t' . .. 1 1. I J ta sım elme.·ıerlır. ı a nız nyat tar 
0 • • • 

1 
. n {1('\'\·e ını uc; m ~ ·ne çı car d w. 'f 1. . j al 

•lo~ ~e·ırının so ~ahllini iı-gal et. .. tnrrıı· b . d . 1.. , zı egışmeycn •• usso ının n ı:: ış 
mi l . . İ · uı, ~ ı:ı :\\ a or tt<;Ulll nn ayrı 1 . . .. 

Ş cr<ıı. sp:myada de.hlli harp la bir ta"'' 1 , ti .. d ması hır haylı sıkılnşmı~tır. "fa;ı: 
t B r .·.,, are mV\ie m~y ana. f{e • k 1 1 13 k'l" ı 

zrr,mış ı. tın :ır, A\TUpıının fs1ilr. Hr<li. ·ış ta yan aşvc ·11 saat a Lıd:ı kal 
hali noktasından 1:\>i alametler de· ı K 1 1 in . ka1". Biraz jimnastik yııpıır, hafif 
ğilill. İngiltere teliis:ı ba~Tamıstı h ış o., ar yaptı ve H dls~ . .nnda bir 'kah\"altı eder Duçe bütün ye .. 

- " , · ~ enıın•y tlt b" h sana · İn~Hiz h'lrbjye nazırı Düllmııer tt B ' e tardır nvrp 
1 
ıi" yda • rneklerinde sebze, mcyva ''e sütterı 

Jıer ltıtima1e kaNJ tetilt buhınmı : 1 r:ı '· n sı:ra. a, A\"e - ısır an başka bir şey yemez. lçki olarak 
ya mecburiyet J,2:Örüyorclu, Bunun ı bn.~lta blr Y~~e .na~ltni iırıt~mlştt. da yalnı-z Roma cinrında fışkıran 
lı:in de, gözde ~enenıllerini i<'a - Obınlek ta.hu Hrndıstnndakı faa. • milden suyu içer l\Iusolini şarap ,.e 
bmd:ı lüzum görece!{i cephelere 'ı Jiyeti ile biishiiliin göz kamaştır • kahve içmediği ı.ıibi cığara da kul 
A~ndermek iı;-in, eli a!tmcla. bulun 

1 
mı<; bulunuyorrlu. Onun yerini an - !anmaz. Kahvaltıdan sonra Villası. 

dunıyordu. .Bunlnrdan blri de, 1 cal• o tutabilirdi. Bu suretle o, nın parkında atla gezinir. Bu ~ihhi 
1936 da. fn~ıI!er.eye <'elbedilmiş o. orta'jnrlc ortluları ba~kmnandanlı rejim Duçe için adeta mukaddes 
lan ı?:ener.ıl Ohinlt"ktt. ğma ~etirildi. tir, hiç. bix sebeple değişmez. Mö<;-

General Ohinlek, bu intizar Gener.ıl Olılnlek, bu~ün, tn~Ute. YÖ Musolini kış sporları yapmaz 
de\'resjnde ta 1910 senesine kaılar renin Orta~arl•tnld !} unC'u ve 10 un ve yüzmez. 
~ı::r~zede lınldt. Bu Ren~. ln~iH~re I C'U Mdnlnrlle 8 inci l\fıcı.ri- ordu'ln • Saa1 sekizde Vene<lik sarnnnın 
~o.ne~e bir ku\'\·ct gondermıye nun a.rta ~mJn.n ku\."\'etlerinin b:ış nöbetçileri bir numaralı siyah ve 
Almanlaı;ı, oradaki demir rnaden. j knmnndıınıdır ve kumanda salıası uzun bir otomobilin saray kapı$ın 
lerind."TI mahrum etmiye karar \·er , Libi çöllerinden KaH<as da. vl ' da durduğunu görürler. Bu o!omo 
füği zamnn. gen~rnı Oh1nlekin ilin ! ka~ar uzanrr garına bilde baıan faşist milisi üniform\J~ 
üi-.tım dnğlarmda oJgunlac;tırch~ı 1 Gen '. . . . v ~ı ile ekseriye!le de koyu renkli 
İe<'riibesine güveneli. Ve Norveçe .. ?rn1. Ohınlekin \azıfesl agır• bir rlhi~e ile Duçe bulunur. 
.!!Önderdi~i lmn·etin basına Ohm• ('Jl', Çü~kü fotd mareşal Fon Uok Düı;cnin otomobili eski Pon t"n 
lehi ~eÇriı11. 1 orclularıle feld mare'}al Romnıel bataklııldarınd:ı yetiştirilmiş pnn 

General Ohinlek, Norveçte, NAr 
1 
ordularmı tesldl ettlkJerl makas cardan çıkarılan alkolle hareket e 

\"lk \"e Tı·an<lyen h:ıreketlerlnde, ayaklannın lçlndedir. :Bu ayaklar der. Duçe kH"mızı renkli yarış ot01 
Alman kumandanı DiteH brı şimal kapanrrs:ı. Ohinlek orrlulannı fena mobilini çokt?ln hırakmıştır, zira 
ciiyarınm bazhı snlıalannda hafta. halde biçerler. benzin tnsarrurunda memlekete ör 
lar<'a müşlılllata uğrattı; fakat 

1 
M, Rasim ÖZGEN 'nek olmak istemiştir. 

Belt"diye Rsisi - Dudai\laruıı 
,~aptrda(araJ.: ve yavaş vava,~ kıılııijı. 

m Jmş111nrak söylenir J. Şu hale na. 
zaran, baylrır, bu sahada ihtiras sa 
hihi bulunan itfaiye müdürü Semi~ 
on YaYiliçin fikrini almak isteme!. 
misiniz? Varsın anlatsın, ondan son 
ra hiz de icabını düşünürü?.! 

İtfaiye müdürü - Benim fikrim 
şu... (Kareli mendiliyle burnunu 
siler). İtfaiye faslına tahsis olunan 
on bin ruble, belki biiyük bi. pa • 
raılır, fakat .. Dazlak kafasını .!l 

ler) hakikat hftlde, bu bir gösteri : 
den ibarettir. Bu, para dcltil bir 
haral, cevvi havadır. Tabii, on bin 
rubleye de itfaiye teşkilatı idare e
dilehilir. fakat bu gülünç bir şey 
olur! Şunu bilmelisiniz ki. .. İnsan 
ların hayatın da en ıınühim şey, 

yan~ın ku!C'sidir, bunu her hn~~i 
bir fılim de tasdik erler. Halbuki 
bizim :vanğm kıılesi, kati bir dillı• 
ifade edecek olursak, hic bir i5c 
yaramaz. çünkü küçükliir. Yüks~k 
evler, (elini havana /.·:ıldırır), 3-·an. 
Jın kulesinin etrnrını sarmıştır, bun 
lann :ırasın<lan, yanğını görmek 
şöyle dursun , gök yüzünü bile gö

remezsin. Ben itfaiye<'ileri sıkış 
lırıvorum, fakat kabahat onlarrtı. 
mı? Sonra at ve fıçı vesaire hııı;u .. 
sunda da... (yele{iinin dii1ime/erini 
çö::er, ir;ini çeker 111' aynı şekilde 
11ö::7erı"nc der•am eder.). 

Encümen azaları - (sözbirliğiy• 
le itfaiye faııhna. munzam tahsisat 
olar:ık iki bin rublenin il~vesi ! 

(Belediye Reisi Ioplcıntı salonun. 
dan gaz.ele muhabirlerinin çıka • 
rılması için foplantrya bir dakika 
araııerir.) 

İtfaiye müdürü - Pek ala. Sim· 
di, elemek oluyor ki, sir., yanğın ktt 
lesinin iki metre yükseltilmesini dii 
şünüyorsuuuz .. Peld fakat bn me -
selede ilk gayemiz h:.ılka hizmet ve 
ayni zamanda devlet menfaatleri:lİ 
korumak olrlu1tundan, sayın encii· 
men azası baylar, dikkat nazarları 
nızı şu noktaya ~ekmek isterim ki, 
bu iş müteahhide ''erilecek olursıı, 
belediyPmize iki misli pahalıya mııl 
olur. Çünkü müıcahhit, halkın men 
faali arını değil. kendi menfa:ıtıııı 

gözetecektir. Eğer inşaatı "endi m:ı 
rifetimizle, aeeJe etmeden, yavuş 
Yavaş yaparsak, tuğlanın beher bin 
ndedi on beş ruble olduğuna ve 
hnnltırın nakli itfaiye atlariyla )"3. 

pıltl ığı taktirde (pö::lerini, hr.sar>, 
ediYormuş nibi, tavana diker)., Oıı 
iki arşın uzunluk ve be~ rınrmak 
kalınlı~mda elli ııdet kalası da ila 
ve edersek •. (hesaba. dalar).. 

idare adaınlarz 
iki perdelik piyes 

Yazan: A. ÇEHOV 

Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL 

Belediye reı~uıı. Daimi Encümenin 
toplaiihsı. 

Encümen azaları, (sö::birliğiyle), 
- Yanğın kulesi tamirat işinin Se 
mion Y:ıvilovi ç tarafından rlerutll<! 
edilmesine ve ayni maksatla, bir 
defaya mahsus olmak iizere bin be<ı 
yüı yirmi üç ruble kırk kapiğin 
mumaileyhin emrine verilmesine: 

İtfaiye müdürünün karısı - (din 
le{Jfriler arasında oturur ve yamn
dald bir bauana fıszldor). Benim 
Senya, bu kr.dar mcsııJiyctli işleri 
bilmem ki, niçin üzerine alır! 0-
mın bu sihhatiyle inşaat lşlcriylc 
u.~raşmak olur mu? fşin yoksa bü 
tün gün amelelere dayak al! Taıni. 
rattnn beş yiiz ruble gibi ehemmi· 
yetsiz bir para kazanrıyım derken. 
sihhrıtindan bin ruble kaybed~cek .. 
Hıırlala, iyilikseverli~ yoluna kur 
ban gidecek! • 

ttr:ıiye müdürü _ Pek fıla. Şim. 
di müsaadenizle personelden bah • 
scdcceğim. Tabii ben, ali\kalı ol 
marn dolayısiyla ... (sıfnlır), ancak 
şu noktaya işat"et etmek isterim ki 
bana .. Dana göre hepsi bir... Ben 
artık gene değilim, hastayım. bu 

gün değilse yarın ölebilirim. DokM 
tor, bencle tasallübii dahili olduğu 
nu söyledi. eğer sıhhatımı korumoz 
sam içimdeki damarlnrdan her han 
gi biri k:ıpuverir ve ben, tövbe -ve 
istij:lfar edemeden ölehilirim. 

Dinleyiciler arasında fısıltılar -
Köpeğin ölümü de köpekçe olur. 

İtfaiye miidiirü _ Fakat ben 
kendim için uğr:-şryorum. Tırnrıy:ı 
çok şükür, ya5ıyacağım kadar ya 
şadım. Hiç bir şey istemiyorum ... 
Ancak ~una hayret ediyorum ve .• 
Halla bir nevi tecssiir duyuyorum .. 
(Elini ümitsizlikle .~allar). Yalnız 

aylıkla çalışıyor, namusumla, ku. 
sur etmeden çalışıyor.sun.. Gündüz 

ve gece rahat yüzü görmüyorsun ... 
Fakat neye yarıyor? Neye u~raşı • 
yorsun? :\lenfaat var mı? Ben ken 
tlimden bahsetmiyorum. söz geli~i 
söylüyorum ... Tfaşkası olsa bu ay. 
!ıkla çalışnınz .. Ayya~ bir adam irn 
vazifeye girer, !Ukiıı işgüzar, ağır

ba~h hir insan , bu aylıkla al ve 
itfaiyecilerle uğraşmaktansa açlık. 

tan ölmeyi tercih eder •• (omu:.ları 
m si/kr.r). Ne menfaat var? Hrışka 
milletler, bizdeki usulleri görmiıs 
olsalardı, öyle zanneliyoruıu ki", 
bütün gaıetP!er hallaç Pamuğu gi 
bi atarlardı. Batı Avrupııda, mese1ıi 
Pariste her sokağın başın<la bir 
yanğın kulesi vardır. ve itfaiye mii 
i.iürleri her Yıl, bir yıllık maaş nio;.. 

betinde ikramiye alırlar. insan höy 
le bir memleketle seve se;e hizmet 
eder! 

Encümen azaları _ Uzun yılfaı. 
dan beri vazifesinde lıüyiik lın~a, ı 
lrır gösteren Semion VaYi!içe · bir 
def~ya mah~us olmak üzere iki yiiz 
nıhle mükafut verilım!-;i ! 

hfaiye müdürünün karısı -
(komşusuna fısıl dar) Ne iyi C'lli de 
bu Parayı, kop:ırılı ... Akıllıdır! Ge. 
çen !?'Ün Piskoposa misafirli/:k git
miştik, bir çırpıda yüz ruble kay 
betlik, ~imdi, biliyor romunuz, o 
kadar acıyorum ki! (Esner). Ah, o 
kadar acıyorum! Toplantı çabuk 
bilse de eve gidip çay içsek. 

ikinci perde: 
Sahne, yanğın kulesinin hulun. 

dağu :yer. Nöbetçiler. 
Yanğrn kulesindeki nöbetçi -

( A:;ağıya bağırır) , Hey! Kereste 
fabrikası yanıyor! Tehlike c:ınını 
vur! 

Aşa~ıd:ıki nölıelç! - Sen yan~ı. 

nı daha şiıudi mi gördün? Halk o 

Yenedik sıır:ı:rının Mapcnıonde 
salonu meşhurdur. Bu sarayı ziya 
ret edenler bu salonun kaygın dl>. 
şemeleri üzerinde yiirürken düş 

mekten ı,;o.k korkarlar. nu salonun 

bir kenarına Duçenin kocaman ya 
zıhancsi yerleştirilmh:tir. Sol köş~ 
sinde bir çoc~n ait eşya ,ardır .. 
S:ılonda pek az heykel bulunur, son 

günlerde bu lıeykcllere bir )cnisi 
il:lvc cclilmiştir. i Ağustos 1941 de 
Piza civ:ırınua yeni bir uçağı tec 
rübe ederken diişüp ölen 27 y:ışı:-ı 
rla bir tnyyarc suhn) ının, Bnıno 
::\hısolinin heykeli. 

-
ltalruncasından okumaya meraklı 
dır. DeYlet işlerinin verdiği yor 
~unluk arasın<la okumak Duçcniu 
biricik ihtirası 'e yorgunlıığunu gi 
deren eğlencesidir. 

Ilir harp şefinin tetkikini iı;teyen. 
biiliiıı meselelcr miistaceı lüzumlıır 

dan do~an ra1>0rlar iı•in J)uçenın 

nıfıkcmmelcn hazırlanmış bir teşki 

![ılı varılır. Emri -altmda çalışan 

mu.lıtelıf rütbıtJi mütchassıs'ar Du~ 
çcniıı isteclirıi her vesikayı gayM 
kısa bir zamanda lıazırlarlar ve 
efendilerine sunarlar. Bundan iler 
s.i yani karar vennek ve verdiği kn 
rarı emretmek Ducenin vazifesi 

Du salonda gözle görünmeyen hir 
D k 

dir. 
dcğisiltlik rlaha vnrılır. ı'"ıır ·öşe. v ed'k ık k k lı 1 . ' . • . b b- en ı · sarayına -s · sı · a u o. 
sıne • yerleştı_rılmış u uro u.. lunnn arlaınlar arasında en iyi Jı:nr 
muını karargah olımışın:· D?ğnı şılanan Aldo Vidusonidir. Bu adam 
telefon hatları Dııçe He Fuhrcrı da \ 2fı ya~ında bir gençtir Uzun boy 
imi bir temas lırılinde hulıındnnı~. ludur. çe, iktir, zelddir; inanılma • 

İki de·dctin genelkurmayları 'tfa 
bu sayede harp hndiselcrinin bütün 
tafsilallanndan d:ıkikası dakikası 

na haber alırlar. 

Bomboş, bu taş bina içerisinM, 
tınkı Torlonya villusında olduğ.ı 

gibi ::\hısolini harpte vazife alanlar 
dan bn~kasını kabul etmez. Duçe 
günden giine ~·alnızlığa gömiileıı 

bir insrın olmakta, iş arka<laşların 
dnn ve asker siYil yüks~k memur 
lardan ıba~ka kimseyi kabul etme-
mekte, ç:ılışmaktn ve düşünm<'~ 'c 
ve halka ço'k nadir fırsntlarrla ~1' 

riinmekf('dir. 
Hususi katibi Çezare Di Nikolo 

her sabnh efendisine memleketin 
Qiiliin gazetelerini getirir. llusust 
kfıtip ~u gazeteleri Duı::r ye sunma 
d:ın evvel dikkatle okumuş, icap 
eden satırların nllını çizmis, notl:ır 

ilave elmiş, lıulılsa bir hususi k!i~ 

tilıin yapmakla miikellef olduğu l1rr 
şeyi yapmıştır. Fakat ::\fusolinI Al 
man, İngiliz, Amerikan ''C Fransız 
~zetelerini bizzat okur. Ahnancit 
ya terrenıe ectilmiş İtalyan kilnp " 
larım Almancasından, ve !ıalyanca 
ya çevrilmiş Alman kitaplarını ·an 

raya koşalı yanm saat oldu, hal • 
buki sen şimdi furkıııa vnrıyor:mn. 
(Biiyiik bir f erasetlc) UııunJuyı is.. 
ter aşn!tıya dik. hepsi ayni yoıa 
çıkar. (Çam çalar). 

(Üç dakika sonra yanöm kııle~i 
rıin karşısındaki evin pencerc.çind; 
itfaiYe müdiirünün uykulu yüzii. gü. 
riinür). 

itfaiye müdürii - Yaoj:lın nere
de. Denis? 

Aşağıdaki nöbetçi (l'a::i11ı•/ 
alıp selılm ııcrir). Kerf'ste fabrika 
s.ında, beyefendi. 

ftfaive müdürii - (Başını sallar) 
Tanrı Jwnısun ! Bu rlizgilrda, hu kıı. 
raklıktu... (Kolunu silker). Tunn 
göstermesin! B:ı ilfellerden nasıl, 
sakınmalı bilmem ki?... (Elleri!ll" 
yü:iinii sıvazlar). Bana hak, Denis. 
Onlara söyle. hirncier, atları hemen 
arabalara ko5up hemen yofo ı;ıksm 

lar, hen de şimdi... niraz sonra gc. 
lırirn... fiiyiıımek lfızım, falan fi 
ıan ... 

Aşağıdaki nöbetçi - lyi ıımmn. 
beyefendi, ~idccek :ıdıım vok ki! 
Hepsi şunıya burayn rl;i!ıldılar! 
Yalnız Andre: burad:ı 

İtfaiye müdürü - Korku ifade r. 
den bir Uü:le) Peki öteki alç:ıkl:ır 

nerr.ye gıttller? 

Aşağıdaki nöbetçi - !l!ukar lan 
go~mn çizmelerini tllmir ediyordu, 
biraz evvel onları teslim etmeyı• 

.itilli. Mih:ıili siz kendiniz :rnlnf .s:ıl 

nınya gönderdiniz... Yc{tor. itfai 
ye atlarıyla hapi~hane mihilirün ııı 
1.-aldızını derenin öte tarafına g~z. 

rıcye götürclii. Nikit:ı ~arho~ :\'[ltı • 

yor. 

llfııiyc miidürü - Yn Alekscy~ 
Aşağıdaki nöhelci - Alckse' 

dereve, istnkoz lııtına~·a gilli, ı;üıı 
kü demin kendini?. emir lıııyurmJ, 
tun uz: yarın öğle ~emeğine ınisa 
firlcr ~-e!eceğini söyll•tliniz. 

itfaiye müdürü - (Rüuük bir 
i.~tihfafla l•asını sallar). lştP gı 1 
~e bu adamlarla çnlış ! Rezalet, ce. 
halet ... lsret ... Yı:ıhancılar hizinı ·=> 
!erimizin iç yüzünü bilse!er halla< 
pamuğuna çevirirlerdif Me~elii P,• 
risi ele :llalım, orada itfaiye araba 
!arı durmadan dinlenrııedcn soka' 
sokak koşturur, ııhaliyi hahire c 
zer; yan~ın olsun olmac;ın, sen kos~ 
turmııkla mükellefsin! Halbuki bu 
rada kereste fabrikası tutu~mıı'} ~ cı 

nıyor, tehlike vnr. meyrlandrıysn, 

hiç kimse göl'iinmüyor ... Sanki he:• 
sini şeytan yulınıış ! .o\ vrııpa nl're 
de, biz nerede 1 (80~1111 iceri1Je. O• 

nnya Çl'Vİrİr, laflı bir ÇCS/C) l\faşt•n· 
ka,redingotuınu lı:;.zırlal 

yacak kadar dinamiktir, J.ıir koJu 
mı da İ~panya h:mbimfo ka~t>Ctnıiş 
tir. 

lt:ılyan gazetelerinin askerlerden 
sonra en ı:ok bahselil~i adam rla 
Aldo Vi<iusonidfr. Halk da bu ada 
mı 90k s&ver, zira tıalyan şefi ken~ 
disine çok ırnühim bir yazife ver 
miştir.: Kara horsa ile mücadele. 

Generaller, nazirlnr, polis müdü 
rii. Roma valisi, biiyük meclis :lZB• 

l:ırından günde elli kişi Başvekilin 

huzuruna kabul olunurlar. 
Bu adamlar muayyen saatte tAm 

kendilerine '\"erilmiş randevu anın 
da sarayrla bulunmaya meclrnrdıır 
lar. Geç kalanlar kabul edilmezler. 

S:ı:ıt birde Mmolini jşlerini hırtı• 

kır, Torlonya viÜasına girer, kı~a 
hir öğle uykusu uyur, sonra lekr:ır 
Yenedik sarayına döner. Orada ak 
samın saat sekizine bir çok günler 
de gece yarısına kadar çalışır. Ak 
ş:ım yemeAi için Yenedik sarayın • 
dan ayrılabildiği dakikndnn ilib..ı 

reni i\fusolini :raalleriııi karısı Do 
na Rnşel ve iki küçük çoculju ile 
geçirir. Bıı toplantılara hazan Kont 
Ci~nnonıın kansı Eda da iştirak e.. 
-der. 

Musolini ~cç kaldığı vnkıt ken 
dlslni yalnız Dona Raşel bekler. () 
vakıt Duç.e odasına çıkmadan ev,•el 
çocuklarının yııtok odasına girerek 
iki yavrusunu öper. 

Duçenin muntazam, çalışmak · 
cin hummal:ırlıı tlohı ol::ın htı ) rıw 
şayış şekli ııncnk tefüş seyahatle 
rinc çıktığı vakıt dc~i5ir. Bu tf'flıc; 
seyehatlerinden h:ı.ş1uı İtalyan Ba!), 
'·ekili yalnız arasıra Pr<'dmio kö 
yü ciwırınd:ıki Tiok::ı delin Kamin'l 
ifa şatosunu ziyaret eder . .Musolini~ 

nin anne ve bnhnsı ve oğlu Hruno 
nıın me?:arlnrı lıu köydedir. 

Musolin i seyahatlerinde yalnız 
t:ın·areye biner, tayyare-;ini bızıııt 

ktıllıınır. 1!)41 yılının martının iJI;: 

gününden ağustosun 29 uncu gılnii 
ne karlar Hl defa hava yokulııl(n 

ynpmıstır. Bu ~·olculukların ek rri<;i 
40 ilô 70 rlrıkikıı devam eden kısa 
seyahatlerdir. !'akat 26 ve 29 ağuc;.. 
fosla Fiilırerin ~:ırk ceplıesinc'tel i 
kar:ırgôhın:ı yaptığı seynhnt c;ır:ı 

sında 1:la 150 dakik:.ılık ııçtL~lar 
da yapmıştır. H. tıa kısa lıir zaman 
kin Hillerin dör1 motörli.t tayy:ı " 
resini de kullanmtşlır, 

ÇerçeYesi hiç değişmeyen iş ~c 

enrllşe dolu bir haynt. İşle Du('" 
ııiıı çnlışması. IJ.ırp 1\Iö~yö Mu~oli 
niyi çok değiştirmemiş gilıi görü • 
niiyor. Fakat kısa kesilmiş snçJ,ırı 
ağarmış ve taş bir maskeyi ımdır:ın 
yüzünde çukur1nr hasıl olmoştur. 

J aponyanın en garip kulübü 

Japonynda, evvelce. vücutlarını 
iğne ile dövme yapmak pek modı 
idi. Bu asırlık adet. otuz sene ka 
dar evvel "vnlıc;iliJı alaınelidir.,, ve 
"n:ı•c!eni insnnl~rn )akışmnz .,dne 
hii'uinıctin k:ıll bir J,:ır:ır ilenırnedil 
di. Bundan dolayı, bu r;ün, Japon 
yada. otuz yaşından küçük olan 
hmlan hiç birinde dö":mc fY'Öriıl 
IT'ez. 

lhılhııki ılahıı büyük yaştaeıl ın 
l:ırd:ı, cııiırk ,altmışlık. erkek v_eka 
-:lınlarda, bir kaç renkli, snnatkar.t 
nP işlenmiş dö,-meler çoktur •. 
İsle hu dlh·nıelilere mahsus bır 1

.11 

lnp vardır ki, bunun ôıôforı sened<' 
uir rlefn topl:mırlnr ve birbirine, 
vücutlarını tezyif' eden dövmeler· 

ı .. ~hir ec'lcrler. 
Hükiımet. bu k"lüp ve ceminte 

"arılolunnı:ık hnkkını bir şartla t:ı 
nırnıştır. Kuliihe ~imıek isle)l'nlcr. 
1icncli elleri ile bir mektup ynzar 
tar. Bu mektupları, hükümele ,. r 
lcr. Bu mektuplar, öldükleri zamnn 
ılerilerini l tıp ıık:.ıdcnüsine hır k 
lı.klarına dair bir ruhsamamedir• ,_ 
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24.i.9,&2 MUAMELESİ erli Mal p zarları 
Londra 1 Sterlin 5.22 MÖESSBSESİNDEN: 
Nevyork 100 Dolar lS0.70 

-132 . PAMUKLU TEVZi KUP 
L AMIŞ OLA A 

Cenevre 100 Frank 30.03 
Madrit 100 Pezeta 12,89 
~!OKbOıDl 100 lsvcç kr. aı.16 

E8RAM VS l 'AB"ll..A'l 

EneUd,8ug11L 
İkramiyeli %11, 938 20.~ -.-
İkr. Erganl ""c5 933 22.4.0 -.-

u lgtiler. f ~'tycn • ıro bu sözleri aöylerken 
Temoçln: yumruklarını ııkıyordu. 

- Çok aeflı Ben ıııo kadar IMztUI Teıuutln onun ba derece kıaka.nç 
Jley.cu fçmemlttlm. bir kadın olduğunu yenl anlıyordu. 

Diye mırıldıuıdı, Kendi kendine: 
Tiyen.It"o fuıtüste birkaç kadeh bir. - Ah, ııa Tomsonu bir kere r.ln • 

den içerek: dandan çıkarabllsı.ın .. ondan sonra 1 
her oey yoluna girooek.. diyordu. 1 

%7 1/2,933 T.borcu Tr.29.80 -.
%7 1/ 2,933 T.borcu tr.3 23.SO -.-

latan bul Belediye budu tları dahilinde ikame\'. edip de henüz birinci devre pa. 
muklu tevzi kuponu almamıt olan sayın lstanbul halkının a~ağıda gösterilen ma. • 
hallerdeki ekiplerimize nüfus cüzdanları ve Ekmek karne!cri ile 31.7.942 günü ak. 
şamına kadar müracaat ederek tevzi kuponu almaları ve bu tarihten sonra kupon 
tevziine memur ekiplerin vazifeleri nihayet bulacağından sayın halkın bu müddet 
zarfında behemehal müracaatları ilan olunur. Pamuklu kupomı tevziine memur edil. 
miş olan ekiplerimizin çalıt tığı mahaller: 

- Bu. ?\nnkln ı:ıirlnclnden ynpıl • Tlycn • Fo, Tomsonun tahllyefifnl 

1 
m~tır, dedi. ~-a.ııkln Pey.cusu bôyl., 

ertesi güne bırakmıotı. 
dalma lez.zetlldlr. Fııkat ba.na btı 

Gecf>ynrısı •. hAlli karıılıklı içiyor • l 

o/o 7 1/:2,933 T.tıorcu a.! ıa.ao -.
Sivu . l!::zurum 1 19 9:1 - -

akpm ~bir de içsem leuetll geli • tardı. 

yor, Tcmoçln ! Seni kıı11ımda bUr ve Temuçln içer gttn ~rUnUyordn. 
serbest gördükçe daha fazla neoeı~ Bu içkinin llMu acaba nerııye va. 
nlyorum ve SMinlyonım. raeaktı T 

- Benden hl)Şlandığını tahmin e • '.flyen . ıro &arho, olwu,u,. 
dlyorum. Fukıı.t, ltldallnJ kaybctmiyordıı. 

- Bunda.ıı ottpho mi ediyorsun T Tenıuçine sık wk: 

Beni herkes seTer. - Seni ııevlyorum, diyordu, seni 
- Senl, berkesin ııevebil!De81 ı~·ln, Nal,'"ftııokldcnbcri scvl)·onıın. Eğer ae. 

aeıı de 1evtlmeğe ı&yık olıı.n kimse • nl aevmemı, 0153ydıru, baglln h&yat. 
lere &ev&'i ıöstermellsln T t.a bcılunmuacaktm! 

- Ben ııc.\Tfrnl, bir mirasyedi ke.. Temuçln merakla sordD: 
eesı &'lbl her yerde boşaltam~m. Te. - Niçin 'l Bruı sıına bir renahk yııp 
moçln l Ben senlıtı gibi yapamam. 

- Ben paramı s.arfederken d1i5llnU 
rüm. Fakat mahabbetlml harcarken 
~m. 

- Demek lt, !~yık olmıyan yerlere 
de •rfedyonrun ! 

- Bayır. tsev&'i, harcanırken, gld~ 
tıeği )·eri bulur •• ve dalma !Ayık ol • 
dufa ktmlclere gider. 

- Baham vaktile bana: "Kuaur. 
1an:u tıMblh edeae dll~man değil, 
dol'IC; r;özlle ba.k !,, derdi. Sen çok aeı 
~onwıM fakat sana dost gözl.le 
b:ı.~rum. Sözlerini can kıılnğ'ile 

dinliyorum. 
'.l'emuçf.n yeni bJr tuzağa dilşll. 

rttlmek lbtlmallnl dU,llnerek lbtlya.t.. 
h ~yor ve peycu kadehlerinin bir ~ 
tunu '!'yen • Foya sez.drmeden - • 
içer gibi röriinerek • yere döktlyordu 

Tlyen • Fo mütemadiyen içiyor ve: 
- Napsa kide geçen eon l'ecıeDJl:d 

hatırla.dm mı Temuçin ! diyordu. O 
ıecıe aana te-krar bu.lupoağımızı söy. 
lemf~tlm. Sen bana: "Dünya çok S"e.. 
nl~ttr. Bir daha k&fllla.,aeağlmra 

ummayorum.,. deml:ıtiıı. Bak, §O tıe. 

aadiltler bizi naııl baluşturcla ! 
Bundan sonra Temuçln, Bektayı 

hatırladı: 

..._ Bu adıunm aesecllnl ort&clao 
dırttın mı! 

- l\lerak etme.. bu evde bJçblr 
suo mel 4anc!a kalmaz. O derhal gL 
deoef1 yeri bulur. 

- O halde mlsrer Tom!onu ma.h. 
zenden çıkarmakta bir mahztır kal. 
madı. 

- Onun ~ biraz tedbirli da'V. 
ranmak J.AzmıcelmeE mı! 

- Tomııon çok namnılu bir erkek. 
Ur. Vercllğl 58sde dnnrrN lııtenetlT., 
ken&fnt tahllJ"e etmeden lJnoe ııöz 
atmız. 

- Bu iti yarın aab3h ha.lled.,rh:. 
Ş.lmıft vyuynn adamm rMıatmı bot;. 

mryalım. 

- Ben llfd. t.mnla ederim kt, o a. 
clAmdan bl~r fenalık JiSroıe:r3tııılr.. 

Bt'Wdıl eo1ı y.nhm skeceirımılıı. 
- Pe~ Yana nbalı tahHye ._ 

4'eeeflm. 
- Ta illa ım.u.. • ,...n, lmdm 

bpt6imede m! blaeak r 
~ O Jr:adM- c!eTfll ~mete va.k. 

&!m.,.olt. 
- GOnell ollU', Tlyen Fol Tomaona 

lıara-ya cCJnclenın, eeııln ~nln 17.lnt 
...._ Te ı.enı rataıı • kaclmdı.r. 

~ • Po yan IMe Temnolne 
!ıaktı: 

- O ı.rdeo bil lımdıa MD1 eevl,yor 

~4! 
9)ıııı:ıpr..• .. eııertnı ka1cludı: 

- llaJ'11' .. tııayır.. o ı;ok üımlz ya. 
nılıı1I 4"r ':ka48ıc1ır. 

'l'1N. F'e T~nln 8iSd1ııll kes. 
ti: 

- Onaa temiz J'llreklluti. eenl aev. 
meslne mani midir f 

- lla7tr ama, aramızda böyle bir 
~ ,.ok. O ~ benim yol arka. 
~ılır. 

- Ba lmdnn timdi nerden batır. 
latt111.ıınna T 1 

Diye ea,ientJorC!u.. Kml keltbetfıı 
neoest birdenbire ksçrvermlıtt1. 

Tcmuçln: 

madım ki .. 
- Bana fenalık yapın~dın ama. 

emri altında bulunduğum o.dam se. 
nl öldUrmcğe karar vermlı;tl. 

- Bu adam, Be.ktaydan ba:tkn biri 
olmasa gerekN 

- Ştq>heslz. Ta kcııdi.sl. 

- Beni öldürmek tçin bUkümettn. 
den eıulr mı almıı:tı '? 

- Sölllyeoeğtm ııeyt, ağl:.tmdıwı 
ı;ıkmadan antıyoreıın? Se zeki ve 
anlayıııh bir adrımsm! 

Tcmuçln gl\lllrusedl. 
Ttyen • Fo: ./ 
- Beni bir kere olsun Öpmlyecek 

mfsln 'l dedi • belki ııtmdl barada, &e. 

nln dldnl.n dlblndc ım:ıp 'kalacafrm, 
Yoksn beni kucaltlamaktan t.ek~nl. 

yor oıuının? 
- Evet •• geklnlyorum. ÇilnkU lmr. 

olmda, :Sagnsaktde tanıdığım ve ho,. 
!andığım Tlyen • 1'"oyu gormliyorum. 

- Hayır .. bayır .. sen ya.nılıyorsun! 
Ben o zamankinden çok daJın samı. 
mi bir kadınım. Kendimi sana ısın. 

dırmak ıçln ne yapmamı istiyorsun 'l 
- Biç .. sndeee olduğun g-lbl 'örün. 

mck." 
- Dünya.da kim bunu yapabllmlıt 

tır ki, benden oldu[;um gtbl gürlia. 

mcml lstlyonıun T 
- Hakkın vur! lllr caınıı>tıın bunu 

istemek pek manasız olar. Fakat, bir 
erl<ek, m\13takbel eşinden böyle bir 
DCY htlyeme:ı mi! 

- Az konuşan, çok muvaffak olur. 
Çol{ söyllycn, çok yanılır.,, diyen bir 
Japorı nıo:ıotunun ba sö:z.lertnt ha. 
tırlıyan Tlyen • Fo muhatabına ma. 
nah bir baluşla döndl.l: 

- Bu &azlerln gerçek mi': B&ıl 
umıellğo seçtiğine inanabilir miyim T 
Temuı;ln ciddi bir tavırla bs::ımı 

11allladı: 

- Evet. lnıuı.a.blll rsln. Tlyen • Fo? 
Beti hayatta ancak ııcrun gibi bir ka. 
dınla e\·lonebltlr om mesat olurum. 
Sen de benim gibi bir kocaya muh. 
t~m.! 

Ttyen • Fo bsfİnı Tmımçlnln om~ 
Jarına dayadı: 

- Ooh.. ~te imdi ömrilmde ilk 
defa geniş bir nefes alıyorum. 

- S:sna bu dakikaya kadar biç 
ktmse evlen'"<' teklifinde ba1'unmııdı 
mrT 

- Benimle edomnek lıtlyenleır 

~lrt:o; tıı.kat ben onlar arasında hiç 
btrtııf seçemedim.. gözüme kestire • 
mcdlm. \ 'e uıtea onlarla mesut da. 
olamaJ:dım. ÇUnhtı yth1Mllğtımtb; yol. 
Jar a:r1'17dı.. görO,terlml:ı do. duyuş 
ve döııUnQşlerlmJz de tnrklı ldl. 

- Bana kalbfnJ ~ktıın çekin. 
me, Tlyen • F~ Mademki btrblrtml. 
1:1 seıvtyonı7. .• MBdemki hayatım~ 

blrlC!Jf:trecetlz.. blrblrlmlzln ~ytblttnU 
anlryabm .• Bir temlı; ayna gibi, içi. 
mb:.ı btrblrmb:e göstereltriı. 

- Jkosıde-n elimde olmıyan bir tey 
ls~me, Tem~ln ! içimizi birbirimize 
ancak r.a.man gi;sterecekt1r. Şlıııdl ne 
ıı6yle9e111 &eni ahtatmr, olurum. Za.. 
ten IK'n de bana lnanmıır.am! 

Ti.ren • Fo bu bahsi fınlıı uuıtm-ık 
lııtememı, gibi görlindllM bir kadeh 
lçtı ve gözlerini k padı. 

Temuçlnln dlı:lnde uyudu, 
Temuçln başmı duvara d yadı-

0 da uyuldamnC-a ba~laclıN 

Sivas • Erzurum 2.7 
er. il. 9 38 lia.ı.. ta.h. 
%7, 1941 D.Y. 1 
%7, 1941 D. yolu 2 
Anadolu D. Y. Ttl:ı ~ 

A.nadol ! D yolu t;'c flO 
Merkez bankası 
Anadotu O. t . Müm 

20.-0:S 
'Z'l.00-.--
19.95-.-
19.65-.
IH.liO -.-
30.75 -.-

llS3.71S -.-

1 - Beyazıtta Veznecilerde Letafet apar\:ımanında Cümhuriyet Halk partieinde 
2 - Sultanahmette Adli Tıp Müeuesesi yanındaki Sebil binasında, 

1ş bankası nama 
Izmtr Esnat • Allall B 
tmar Bankuı tılase 

Mlan çimento 

Ci2.--.-
15 
&.ıo 

Z2.- -.-

3 - Unkapanı Köprüsü başında eski Küçükpazar polis mevkii binasında. 
4 - Beyoğlunda Galalasarayda Su terazisi sokağında, J• • 

5 - Beyoğlunda Taksimde Rum kilisesi binalarında, 

Aıta:ı çtm~nto m0e89ı. 

Şark detfrmenl'!ri 
İttihat değirmen. 

12..SO-.
ô~O 

6 - Be~ikta,ta Kaymakamlık binasındaki dairei mahsusRda,, 
7 - Osküdarda Uncular sokağında, 
8 - Kadıköyünde Kadıköy Yerli Mallar pazarlarında, 
9 - Büyükadada Adalar Kaymakamlığı binasında, İa§e Şefliğiiide. 

11.--.-
27,715-.-

1'. k!Smllr maôen. 18.- -.-
Cl(, & T. bollolan 94.- -.-
'Nlrk U , Ttyatrc 69.M. --
tat. Umum Slgortıı 29.- -.-
Şlrketihayrlyt ıtı.- -.-
Şlrlretlhayr!ye tem&tUt 30.- -.-

Rıhtım tahvili 15.110 -.-
tst. Su tnlıvUI 5.10 -.-
lat, S1ı tı!&M. 6.- -.-
l'llrk borcu Tr. ı -.- 24,8:5 

lJoraa harici altın liyah 
Dtlnk1l Bo ı;1lıık ı; 

Re§adiye 29.6.'! 28.211 
Külçe altm gramı 4.16 3.99 

• 

14,30 • H,40 İstanbul at yarı,ıarmm 

1 

tnhmlnlerl. 18 00 Program 18,03 Rad 
yo dans orkestraııı 18,45 Radyo ço • 
cuk kulUbU 19 80 Haberler 19,4:S ka. 
rışık §arkılar 20,15 Radyo gazetesi 
20,411 Krsa fasıl progra.mı 21,00 ko -
nuşma 21,115 Dinleyici Lstekleri 21,411 
kon~ma (§ılr ve nesir saati) 22,00 
Radyo salon orkestrası 22 30 Haber. 

, !er 22,l>O kapanış. 

61JZEL FOTOGRAFLAD 

ütün · ~ KODAK'!-"Satıcılimndşn 

~odak Film f steyinlz. 

., 
1 KOD7'1tlEG-V°PT) ıt9.1stantıut , ........._ ............... ~ """--. ~ 

Kırtehir Daimi Encümen Reisliğinden: 
Kapalı uırt usullle ekrfltmeye konGn 11: 

1 - ~ehir • Yerköy yt•.unun 21+510-21 f-000 kilometreleri arl\Sın1a 
"2M89., lint "'23,. kuru§ k.cşit bedelli ~elı ııose tamiri ~ldlr. 

2 - Bu .l.şe alt evrak şunlardır: 
A - Gru.fik 
B - Ke.fff .ve keş~ hulAsaBI. 
C - Hus:.ısı ve fenni ~artname 
D - Eka~:tme f.&rtnamesl 

it - Muı<avele projeeı ·-- • 
3 - Bu I§ H 7,942 tnrlhfIJcen 2S.7,342 ıarfblno kadar 15 gUn m!Jddetle 

kapalı zar! us:.ıllle elııUtmcye konuımu§tur. 
4 - EMlltu.e 28.7.~ salt g1lnll ea1!t 111 te daimi encümen tat"B!md.ın 

yapılııcoktır. 

5 - 1ateklllerin eksiltreeye ~lrcbl!melerl ıı;ın (1919) 11Ta muvakkat te. 
mlnat ;>atırmalnn vr nııağıdakl vc81kalnrı ibraz etmeleri ta.zmıdrr. 

A - Ticaret od.aıunrta kayıtlı olduğuna dair ve.sik.o.. 
B - Bu iç ic;:ln bir hııtta evvel vHAyctten alınmış ehliyet vesikası. 
C - Tek11t mektup!ıuı eksiltme tarihi olan 23.7.942 gUnU ııaat 15 ten 

bir saat tnoeitne kac!a.r dniml encllm'!n b:ı;'tltabetlne ınakbu:ı mu. 
kabllindfl "·erm~leri JAzmıdır. 

11 

Jandarma Gn. K. lıtanbv' Satmalma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Tahmin b.dell İlk temlna' 
Lira Ku. Lira Ku. 

49SOO çift BUyUk kopça 866 30 27 47 
121100 Küçük kopça 6015 50 •5 41 

239 kUo Parafla ·29s 75 1?2 41 
113 ., Sabun 88 H 6 e1 
58 .. Çiri§ :15 90 . l 19 

273 " Soda '-.. S:5 42 _ 2 66 
Yikt&n, cinsi, tahmin be.deli \·e ilk teminatı yukarda Yazııı altı kalem· 

dikiş malzeme.!i 30.i,942 perşembe gUnU saat 15 te lstanbuı Ta.kaimde ko. 
mlsyonumU%1a pazarlıkla almacııktır. Altı kalem malzemenin bir istekli. 
ye lhalcsl caiz olı:luğu s1bi lkl ı:ıevı kopçanm bir ve (liğer dört kalem ma. 
zemenln d~ ayn ayn 1stekıilere ihalesi caizdir. Nümune konıısyonumuzda 
görlllUr. şartnamesi paraaız almır. lsteklilerln teminat mektup veya mak.. 
bu:ılıu-ile pazarlık glln ve saatinde komisyonumuza gelrneıert. (7686) 

f PO 
Ş BIÇAKL 

Cildi talı.ri§ etmez, 

cUdi yumu§tl.tır. , 

B«"r yt'rde P O K ili R ..... , 
bıpıı.klarmı arayıntz . 

[ latanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin 
°bedeli 
:ı0ı::.oo 

884,00 

llk 
teminatı 

2D.S5 Aksarayda lnebcy ma1ıalleslnln l{oçu'bcy soka~mda 
61 inci adada 26,50 metre murabbaı arsa.. 

28,80 Edlrnekapıda Hatıccsultan mahallesinin Fevzlpıış& 
cncıdeslnde 19,20 metre murabbaı arsa, 

Tahmin i:.cdeilerile tık teminat miktarları yukarda yazılı iki parça 
ana satılmak t!zcre ayrı ~yn açık arttırmaya konultnu§tur. Ş!lrtnamelerl 
zabrl ve muli -relM mUdUr!Uğll kaleminde görUleblllr. İhaleleri 6.8.942 
pcl"§embe günll saat 14. te dalmt encUmendo yapılacaktır. Taliplerin ilk 
tem!r.at mc.!tbuz veya mektuplartıe ihale günil muayyen saatte daim! en. 
cU'?'lPnde bulı;nmaları. (78e2) 

------~~--~--------- ~~-~----~-------------------
,,~~BErZE:El9!B--Em-"B----IJB!f~ 

T kiye com iyett · 
ZiR AT BANKASI 

KurulU:J tarıtı.I: l~. - ~rmayesl: 100.000.000 l'ürk Un.ııı 

Şube ve- ajans adedi: !611 • 

1 
Zira! v<ı tlcaı1 her nevi banka muameleleri. 

Para blnktlıenlere 2S,!>OO ura ikramiye veriyor. 

- Zavanı Mis Meri! cltyordu • Be. 
nln .lzfml bulmak için ;rtırlidiiı;.u yol. 
da befına neler gehnlş. Bektay onu 
bir dnayet ııuçile haıpso attınnı, .. 
Halbuki o sadeoe neb9.tat meraklısı 
bir seyyahtır. ,.e biç kimse ile ev. 
Jenmeğe ııl)'CH yoJrtur. 

Tcmuçln (kn:ıJkelebek)ln gerçek 
ten uyudağuna lnannıryordu. 

- Tlyen • Fo.. U),ıdnn mu 'l 
Diye ıc IMdl. İğildi. • 

• 6 - · Bundnr. sonraki tek!Jfier ve poııtadakl gccikme:e-r kabul edllrntye. 

- Niyeti yoksa, seninle neden bu 
kadar m~gul oloyor'l 

Ve ynnaJ;"1nd&n öptu. 
Tlyen _ Fo 00'\'llp vemıedl. 

(Devamı nır) 

r. 

Devlet Demn-,.oHan Ye Limanları fşlefme .
Umutn idar.esi ilanları 

GQmt1l.kltı batnulclcrden gümrük muam"leterlnin ifası iı;ln all.!lacak 
creUere malını8 yenl bir tari!e yap:lmr~tır.Bu 1.9.942 tarihinden ıt~baren 

rtlrlUğe gi~kUr. Fazla bllgi, istasyonlardan verilecektir. (15728.7956) 

~~ . 
7 - Daha zıyede ta!ı!llAt almak lstıyenlerln dalm! encUmen l:ıa~kJtabetL 

ne mnrecaat etmeleri IAzlmdır. 
ll- - tıAn Ucretkrl vesah· n:ıssraflnrm mUteıı.!ıhlde alt 01duğu nıuı olunur. 

(7846) 

htanbul Jandnrma ~atmahna komisyonundan: 
Bir kilosuna 172 5 yUz yetmiş lkt kuruş eıU santim tahmin edL 

len nilmunc \"C evsa!Ue şar;r.ameslnc uygun (4000) llrolık na!talln 10.8 942 
paurtesi gUl'!l ımat 15 te İstanbul Takıılmde kom!ııyonumuzunn bulundu. 
ğu mahalde n~k eksiltme ile almııcalttrr. :Muvakkat teminat (300) 111"11. 
dır. Nümune berg11n kom~yonumUJ:da görUlUr. Ş:oırtnıım"sl pıı,.a.s::z: e.lmrr. 
lsteklllerln teor..lnat mel:tup veya makbuzlarne el!slltme gUn ve saatin<H 
komisyonumuza gelmelcrl. (8002) / 

Ziraa: Bankasın-ia kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besapıarmda 

e n az tlO 1 lıa&J blllunarlara eenede 4 defa ı:ekilEcek kur'a ile aşağıdaki 
;.Hına gdre ıkıamlye dnğılllneaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık 5,000 Ura 
4 600 .. 2,000 .. l20 ., CO .. f,8CO ,. 
4 .. 2i>O .. 1,000 • 160 .. • l,%00 • 

40 .. ıoo .. t,ooo • 
DIKIO.T: Heaaplaımdııkl paralar btr sene içinde M liradan &§ağı 

'!Qşmlyenlett ikramiye Ç?ktığı takdırde % 20 iazıasııe verilecektir. 
Kur'alar eenedll 4 defa, ıı Mart, 11 Haziran, ıı EyJQl, 

11 BırlnctkA.nutıda çekilecektir. 

• 


