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Piyasada bu sabahki vaziyet 
~-- 2-12 2-ti d_.ı ... ~- 2-12 - 1-2 ~ 

Gizli mallar yavaş 
yavaş çıkarılıyor 

ıı~ • . ::ı: 

JV/.uhtelif gıda maddeleri ve bu arada 
f igatı 85 kuruşa düştü .. . 

pırınç 

ingiltere 
ve 

fSulgarlar 

imlik llyatlarıda1 
slratıe diişlyor 

Paralarını emlake ve alllna yatıranlar 
HuseyinCahid YALÇlh şimdi bunları satarak serbest 

/Ni1Ltz m<lyosu, Bulgariııra piyasada iş yapmag\; a hazırlanıyorlar 
hit aben, Bulga r dlllnıle yap. 

tığı ist.lnızaçta föyle dedl : 
.. _ 'Sırbist.o.ndıı.n gelen ı;on B . d r d b . 

haberlere göre, Yugoslav toprak. ele f ye e ır ''belediye 
kuruluqor 

larmcla jandarmalık yapan Bnl~ar _ 

kıtn.lan son gUnlerde Sırplara knl" z'aşe müaür lug~ Ü 
81 mez.albne başlamışlardır. Yalnız '' 
lıir tırıdiseden dol:ıyı, yedi yil1. Sll'.P 
t;uJgarlar tarafındlkl ku~na <li. 
z.ıhnl,~tir. Bir Slbv mlllcti sıfa.tile, 
nuıgurl&.rdan hiç bcklenllınlycn 
bu hareketin hesabı sırası geJioce 
bir gün çd.:ınlaroktır. Ve Bulgar 
milleti, bu gaddarlığın ceı;ıı.sını 

lazlw,ile füliyee{:l•tir. 
1n;Uiz miıtetJ, Yu_ı;05lav mJlleti. 

n 't' knr,:ı. upılıuı h. ız'W'mJ .....e 
mezalimin inti'kıımını a lmO.b'U ah
uetmJ~tlr. Bulgarlar ~ok iyi bilme. 
liı'li r!cr ki. Bulgnr ordusunun l'u~ 
J;oslıwyad:ı ynptığı bütün mezali. 
min hc"i:lhmı bizzat llulgnr mill~ti 
udiycc~Mir.'' 

Bıı ne.~riynt, zlhlııler<le mütc
nrlıli:l meseleler o~·n.ndınyor. in. j 
cil terc<le Bul~rl:ıra knrsı Mera 
ıorn.ı,ntik Ur :ışl> \'e muhabbet 
\Urdı. 

Bölge la.şc ~ilAtmm kaldın • büyük ~uniyetle karıtlanmıge 
ııimk §imcllye kedar el konmuş v<> tır. 
ya fiyatlandnılmağn t llbt tutulm'.1§ Bilhassa tacirler, bu karardan 
gıda maddeleri satrşının serbest 

1 
memnuni:retıeıini gizlememekte ve 

bırakılması, şehrimiz piya,.asmda yeni Ticaret Vekili:ıe hoıınutluk 
•- beyan eden t elgtraflar Çekilmiş 

in glllz lstlbsaı 
nazırı dly~r !d: 

"Bana bir 
ikinci 

cepheden 
bahset-

bulunma.ktadrr. Kara borsanın yı • 
krlma.~na. doğru atılan bu a.clı::n, 

lıalk arasında .da. memnuniyetle 
karaılanm'l§trr. Arz ve taleı> krude
shıe uyularak serbestinin verdiği 
rahatlıktan :istifade edil erek tale• 
hin , mtnı alma fiyatlarını artmı
cak şekilde ve bir an içinde çıoğnl• 
ması, bu. k:ı.rarm muhtemel netice
leri arasında en korkulan cibetti. 
Fakat, karar tatbik saha.sma girdi 
Sinden~ri Şehrim.iz pere.kende ~ 

(Devamı 8 UnrUde) 

Sitahngınıcl muhan>be .U...da IOD vaziyeti ıösteren hartta 

lmanlaı 
Don nehrini 
Stalingrad 
önünde de 

geçtiler 
-..,--

Mabarebe SiaHn
grad kapılarına 

yaklaşı or 

Voronej'de 
Sovyeoer mltema 

dl taarruzlar 
yapıyor 
-0--

Burada mücadele nehrin 
iki tarafında devam ediyor 

Vi,t, 27 CA.A.) - Rue cephe{,i,-ı• 
Cie siklet ~rkezl doğuya doğru 

B b hk • • kaymakta.dll'. Rostof dolaylannda u sa a l v az l g e- :ıtz~: hs.rcketleri devam et . ._ h A Don nehri b~ nokta.dan ge-t l n Ulasasl çilmiştir, ~ nehrin Volga ne?ri • 
ne ~bgı noktada. kll\rvetli IJ 
man teşkilleri nehri geÇmlntır. 

Şark eeplltıelncJen ba MlleJı alınan ba.berlere &'Öre yazlyetl t6Y1e biC 
~Aea dm~ mtımkUndlir: 

Den kaninin 81tallngnacl köıteeincle de Almanlar nehri geçımeğe 

mo....ıta.k olmuşlardır. \ 'olp nehrine dofru Uerlemete !)alışıyorlar. 

Muharebe Sttallngrrad kapıJarma dayanmak Qzeredlr. VoroneJ keıtl.. 

mlnde S<•~)eUer mtttemedl taarruzlar yapıyorlar. MUcadele Ddılr 

d%erlnde ~kt&Uf etmı, bulunuyor. Boatof mmtakumda Al1D8111arın 
Don nehrin! cenaptan da. g4l9tlktea iM>llr&, temizleme h&reltetlerlle 
~gul lmluCluklan bflcllrfllror . 

Voronej kesiminde Almanlar bir 
kaç Rus karşı taamızunu tardct ~ 
n.rl.alerdir. 

• • • 
Vi~, %'7 (A.A.) - Doğu ceplıc-

slnde gelişmekte olan Alınan ta • 
8JTUzunun şimdiki heden Stalin 
gırad §chrldir .Bu Şehir için teh
like, gitgide artmaktadrr. 

(De,'ıUllı S UncHc'le) 

1 icar et Vekilinin 
diinkii tetkikler l 

Birinci dlıan hcrblnde Bul;:ı.r
l;; rııı ~nrp ılc\· l etıeri nl~yh1ne har. 
he i~ tirül• efm"lrri h i ltı tıı~il t<?re-· 
deki Bulgar d~Lluğıuıu tnma::nen 
• 'lrsıımaınıştı r. Sel.ı :ıt \ 'C f e dakar. 
lıl< ln~liz mtıletin'n me1iyet lcr in~ 
<len birisidir; t:ıltat bunu ameli 
l nl lt i'.:ıclıı ı· .. 1,l!ta le c,ıi7 kaıııyauıl< 
lkrcreyc ,·nrdım1!ılt ço!< l<ere m'lli 
r<t'nfuat !::r bal ımrndıın zararlı o. 

. ' Hava harbi 

Lond~:!~~Y~;b1r Şi-;,,-aıi F~ci"~a Vekil lzmirden Manisa va kadar 
..~~t~.~~ Y~!~~~ .. ,.. üzerinde yollarda köylülerle konuştu 

1 tbhir, 
Srtıllnra linr.:ı ı Hulgnr lntv.ları 

tar:.rınfüın yn!Jılıııı ~u'fımlere , .e 
t~r.:ı\ fü'lcre tlnjr J.onılm3 n akser!.en 
l aue:-lerin cto:'rnı olnıı olmn<lıi~nıa 
~elince, fooiJiz mc ul mak:ını!arr • 
n u bu ı o rıı luğ:ı lmn:uıt ı;ctir. 
m: olduklJ.rı şüphc. .. iz<li r. lifiy le 
l;'r !t:ınnat huh:nmasıt:nl ı Bul~ar 
mille1ini mesut tutm:ıl<t n oldul<':ı-
1 nr iien ctme-.ılerrli. 

B. U.:-.n lardıt :\'aş ıyan insnnL'lr 
~"C Sırplsrm sebepli sebe11siz kur. 
.... clizilmeleri h \Urlİ"I kP.~ı:.m 

c•.1 ''"hır hayret \ 'c ~Uplıe hi set. 
r-lcLlcr. Bu gibi \-:ılwar Ttirk ım

~ımınn kn.r~r t.atuiln mu{ aı't olnn 
' "U'lcrc'lir. r:ıımt A' nıpnh pr-01'.-:

el cepheden bahsetmeyin,. dlyen Be. çarpışma 
\'in sıunları nıı.vc etmiştir: "Şimdi ya. ---o-
pılacak şey, hU!tCımetc mtlmkUn °1 • 9 Alman uçağı düşürüldü 
duğu kad:ır yardım etnıok ve tstlh.3a. 
!Atı arttırmaktır.,, 

L~GtLTEI•ED:!: l'>v \ 'lJK cır. 
Ml l 1NG 

ı B!~ şehre ı · ı~er 
tonliUt 50 f!G ıazıa 

ilom~a atıi.Sı '1 Londra, '!l ( A,A.) - DUn 60 bin 

klşrnin lştiraldle nıuıı.zza.ın bir toplan 
tı yapıl mıştır. İkinci bir cephenin Londra, 27 c . 1 .ıl.> - Dün imali 
hemen ımruımııl!lnı istemek içtn ya.. Fr:ı11~:ı iizerirıdc ~İlltlcl!i ha,•a mu-
pılan bu mitinge birçok mebus da lı~ı rrhcleri o!ııı·,ı 1 ~. 
iştirak etmiş ve söz at mııılnrdrr. t~çl 3 lngiiiz ıı~·.ı-;ı kayıptır .ı\ l ınaıı • 
mcbuslardıın Hı:ıdon, lkl.nci bir cepbe ı l.ır !l uçak kavbc•lmıslrrdir. 

(Onv:ımı 3 Uncliıle) _ ( Oe,·nıuı S liııcüflcl 

Bazı ihtikô.r evrakı 

Nüfus cüzdaniyle 
Bardak, tabak 

satılıyor 
cam fabrikası bir 
satış mağaıası 

açtı 
Türkiye şi~..e ve cam fabrikası 

mlidüılüğıi. halka zUccaciye eşyası 
satmak üzere Gnlatada PN 9 e-mbc• 
pazarında Hazar hanında bir s.'ltrş 

.. nda. ~imdiye ı,adar B:ıll::ınlıln 
ı ı Tiiri<Icr-c )aph'.ldı:.rını d·ılme 
u-· t•n<ı cdcrcl< hep onl:ın ~·ıı-.um 

ll d d 1 le ce IHI · ı ,. '{ bürosu açr.uştı BQ-o çalışmaları. 1\Je en o ayı sene.\J.r ınf~ıı ı or~nnıa . :~~:ze:~: ~~~~~:::::: ~~;·t~; 
ı, C\ ldinde gllst~m1c;!e t;'llışırch 
ı:rr z'\rnn.ıf.ü usu'l~: ~.imdi .Sırpl:ırr 
tı?tlı:k cdlllnr.e, ' nkn ı::öl<' çarpm• 
ı.lrı~·or. İn'.!llterc S"iıv olnn Ru' 
ı;!nrl;ınn, Siliiv olan !';ırpl:ın ö•diir 1 
n drrinc sa-.; ıyor. Acab;ı A\'OJ h• 
rrı, .. tıcr fo:l'ô." n1 mıyıırı l>'r ·mil!C'' 

MUddeiumumlııgıne ver ıln1emış ~=r~e1 kço~~~~a~~lt~~~~;:. 
Müdde'. umumilil< vilayetten, bu r. us usu Fiat 
Miircikaba BUrosundan sormasını istedi 

ı ııo·-:ı t ntJıik eclilmiş ol":ıy<lı , zar:! r· 1 
!\lılli Korunma Mahkeme !er i ır.ud 

h:.ıımumil ~i adliyeye ıntikali l ıl • 
kemat kanunu hllkümlcrinc ta'>ı 
olmadan rcs"n takibat yapabilir. 
Bu memurlar h'lltkrncln \•ilii.yet i· 
<iare heyeti de avrırn ihmalleri 
\'e) a suçlanndan · dolayt tahkikat 
:. apabilecektı.r. 

"''{ wu ·du? 

Z4 saaHa 

Ahnanlar 9 harp 
va ticaret gen1isi 

batırdılar 
\ '1,t , 2'7 (A.A.) - Berıinden bl1di 

rııctıcı~e göre, son 24 saat zarfında 
Alman hava ?e denlz ıcuvvetıerl 9 
harp ve ticaret ,i'emlsl batırmıslar -
dır, 

1 z:oın gelen ~bazı evrakın geçen se
ndcrde nJJiyeye '·eıiJmedcn ka.• 
ilıJı veva bazı evraktı Z.'l.111'l.Iln:dg 

ve laz~gc len sUrat1e cevap veril• 
meJiğini görc:-ck \•ilfı.yctc mUraca
atla lağvedilen liynt müraknbe 
liomisyonundarı bu ışin mesullcri • 
nin t.esbit ve isimlerinin bildiril • 
rr.esini istemt'kt edir. 

Milli Korunma Kr.nunu hii':tfllT!• 
le-tine göre, :Milli Korunma 
mUdcleiumumiliği bu kanunun tat. 
bikat.ı ve ndli takibatını gecikti • 
renlcr hakkında memw"ln muha • 

Fiyat mürakab~ komisyor:u, bazı 
e\Ta.km ~ecikme'linde {ımil olan 
rr.emurlar iaşe k ..... lrosıın<lan halen 
ayrılıruş bulundl'ğundan ve eSll.Een 
mesı.:liy<'tleri tay n edecek dunun 
c ı olmadığrnrlnn Tio'lrel V cltfı.le -
tindPn bir mUfettişin bu hususta 
tahkikat yaprp •hma.li görült-n me
murl~ruı t 'lyiıı ve tesb tini lste • 
nı.iştir. 

tedir. 3 nüfuslu bir ailcYC ise bun· 
larla birlikte sUrn.hi, knvanoz gibi 
;:eyler de veıiliyor. 

Su bnrdaklannm fiati lf. <>3. ç~v 
bnrdaklan 12-n. !Jigara tablalan 
20, sürahiler 135, kapııklıl ar 143, 
linıon1uk l ar 31. tuzluklar 25. lamba 
F. 1~eqi 10, r eçel tabakları 17, kom
post.rı tabek13n 20, kulplu b'ra bar 
daklan 77 ku~a verilmek•erJir. 

Hind donanması 
takviye e41ilyor 
Londra, 2'7 (A.A.l - Delhlden alı

nan bir ~abere göre, Hlnd donanma.. 
sı takviye edilmektedlr, Hlnd~t&nın 

her ta.ra!mdan, ayrı ıı.yn lisanlar ıro. 
nu~an ınsanlıır ı:cllp donanmaya ı-ır. 

mektedirler. 

Manisa Halkevi salonunda tüccar ve 
müstahsillerle mühim bir görüşme yaptı 
ve bu yıhn bereketli olduğunu müjdeledi 
tizDm liyatlarıınn arttırılması istendi 

Mi sta sil ço memnun 
lı.mir, %6 (A.A.) - Ticaret vekllJ 

Dr. Behc;et Uz bu sabalı toprak mah. 
sullcr i ofisi.ne giderek bir mllddot 
meşgul olduktan sonra, oflsin topla. 
ma ambarlarını, un fabrlkalarmı tef. 

ti§ etınlşlerdlr. Ticaret vekıilınlzln 
ofisteki l.şUgalinin me'l."ZUunu blthııs. 

sa geıek lzmlrl.n gerek mUlhakatm 
lqe işleri teşkil ctın~ bu huausta 
aldıktan malOmat üzerine gerelten 
tallm a t ve direktlfloıi vcrıntşlcrdlr. 

Dr. t;z burada tzmlrde bilhas.!a son 
gUnlerde pek fena çıkmakta olan ek. 
mek mese leaUe de meşgul olmur ve 

fınncılarla bu hususta bir konu~ma 
yapmıştır. Bu konu,,ma neUcesına~ 
ekıne~n yarından ttlb~ren dalla f)I 

evsafta çık01asmı temin edecek ted. 
birler alınmış ve bunların azaınt u k. 

katle tatblkt emrolunmuştur. 

MAN1Sr\ YA llAREl<ET 

blanıııa, 26 (A.A.) - Ticaret \•ekili 
Dr. Behçet Uz bugUn saat 14 te be. 
rabl.?rınde İzmir ve M.ınlııa mebus. 
tarından hlu zevat Ue İzmir \' L!lsı. 
belediye reisi. lzmır ltha11'\t \·e ıhra.. 

(De' nmı 8 Uııcüdc) _ 

Deniz ve demir yollannda nak
ledilen eşya neden eksiliyor 

Aksa vapurlyle sıcoba göncierne 156 t~. 
ııeke zeytin yatı da yolda kayboluvermış 

Deniz ve dcmirvollan ırlirfilrluk- ellerin birçok mall::ırı yollu* ~ 
!erine yapılan mil~addit ş!Itı\:,·c~ bo1mftktadır 
terden anJa.cıtldığma göre. Anad C>e Gerek Anadoludan sChrtmiZt', 
luya n::al gönd eren veya Anadolu· I gc-rek şolırimizden Anadolu~f.l 
<ian mal getiren taclrlerle emanet- (Devamı S ilndlde) 
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·"Haya.tta 
~on arzu,, 

Yazan: ür. RASİM ADASAL ....... .,,, ................ _. .............. .,,, ............... 
[Ns.\rıı.· tloğcluii;u andan itiha 

rcu uı·ıular Ye ga,ycler mnb. 
lı.l.ııdur. ıuu;,aılıler bir cjh e ola 
ruk llüny:ı::ı:n tnblat kanunları .nıı. 
Mıtıla.i;.i tU\İ \arlıi,-ı \'e halatı ıla!ı 
lılr gn.~ enin :fndt>,,itlir, Çıinkıi 

maddi \'C manc\'i tezahiirleri ilt· 
hayat t-cl.ı:\ ve cb$d'.:,y:?t yo!unda 
l·jzatihi bir p,a~ enen ib~rettlr, Fa· 
kat in!':ı~m bir kıymet ve mana 
ifade eden hak~lti ha~·at plfı01arı 

\C do':ı;),silc ı:ı.ı zub.rı ;ıımri inkişa .. 
fı~ le bcrtıbcr b:ı::.l:u. Gerçi ruh·~·:ıı. 

ta an:ır":'i'l' bir \·eç!ıc \·crı...11 psilta. 
nuli:ı:c ı;-ı;,.1! !;Cl'uldu~a ait J,irçok 
~trzularunız da!ı: tahtcssunr taba
lıanı1Z11a top':ı.nır \e şuurhl ıli:!p,in
lenir. Bunlar ııi!ıa~·~t İlt!riki lielıu. 

Jet J11Şlarmrla ıı::~ok ıu'1i l:omı> • 
leksferi davet elen \'e ucuoz de • 
cliğimiz birtalum siı>jr bııhıanları. 
rıı yar:ıtan sc!ı!'!~·lerclir. Ancak rıe 
de olsa her insnr.m ı?:ünde:m huya .. 
tında a.~·l\fıre 'ıırula.rak ifade edi. 
len binlerce <'nıeli ,.e nrzmm val'· 
ılır. Hay:tt•nın mukııdder planı 

hunu i"ap ettirmcl;:tedir. Ilir tnb!
hln g:ıyesi mesleki bir ~ölırct )·ap. 
ııı&k \'e nlelfu'le pratis;rcıı bir he .. 
l<iın olduğuna giirc para lmzanmak 
iinivcrsiter hir ilim hevesldin oı .. 
dn~ıına görf' de iitem<;Ümul bir e
ser yarat malt ve bu mane,·i hazla 
<>lmektlr. 

Her m~lekte nynı içtima? arzu 
me\'zub:ıh-stir. Bir baba vey::\ ana
nın da en büyifü emelleri temiz 
~imli bir ailenin h::ı.trral:ınnr iyi 
•e kadirşinas çocuklarla istikbale 
doğra u1.:ıtm:ll<t1r. Ahlaki m\ikelle. 
ltret'er kıynı2ti:ıde o!an büfün bu 
•"Her cemiyet lınyatmda işin en 
t!!tJıii launmlıın<lrr. Fakat en kuv" 
\'etli ve !!ôiddetli arzn ''e iştiyak in
Mnm !'On hayat derninıle 
hc1irir. Bunn b1r iki misalle belirt .. 
mak müml;Unclıir. 

Aynı filim ismini t.·u~ryan Mtchel 
Stroı:off'un ~özleri önilne lm:ğm 
bir dt'miri tutup da ebMli liörliiğe 
mahktım etmeclen e\'l·e-1 cehii<lı bir 
f)apaz ~flrntt ile !jÖyle söylliyor • 
in: ~on blr clefl\ olarak bütün 
~rmc lrovh1 in ve iki gözün ile 
etrafın~ bıı.k!". Her insa.n bayat 
Aahnelcri öniinde körlüğe mııhl<fım 
elan M. Strogoff gibidir Son bir 
drfs y:ışıımal• \"e görm~k, iste en 
lıaldki ve samimi beŞeri nrzn! 

.Ş"?h\•ct le"ı.zctinin azami clerece
.. inl b" tiin \iicutluuclıı Jıis ... edip de 
di i tanıfmdnn yutolmac:ıma mü • 
bn::ıde eden e"kek bö<'ek gibi!. 

llapio;hnnc hürre~fode en güzel 
:n~melı:lcri ve i:<:ldlcri isteyip de 
ı-.Gn bir defa olarak maddi ZC\'klc. 
rini tatmine çalr<:ıan idam mt\11'<Ü • 
mu gibi! .. 

-.....~~~~~~~~~~~~~ 

Üsküdar Yerli 
Mallar Pazarındaki 

yolsuzluk 
\ 

!t'l"d!'ıke.me, •atış memuru 
Ali ile Saidi tevkil etti 

Üak1ldar Yerli Mallar pazarında 

\ ereın mi!.:-o;ıla:mın cephc•len 
• 1üeumtn r:le ciğerleri lifi~ lc5iyı cr\.
~·en, son c~nlr v et aıe kan mı .i&;.o;ü. 
rerek çılt:ır!tn \'C niha;ret "e"g'll 
Arınond'unun kur~ısında. .;on bir 
g:ı) retle doğrular:ıl; endamını ~Ö!> 
terınek isteyen \"e nilıayet ~·ııta;;ın. 
dıı yılnlan i.a Dnm O C'am~lias gi .. 

1 

bi ?.. Son hir defa gi.izel ı.çörünnıel< 
\e C\ilmek ar11.:.'>u!. 

( Aşl< t>lmcz) filmindeki gen~ 

,.i,ien Lei~Iı'in ter.ı-;il ettiği .n-; • 
kanç maşnl•anın son bir gayretle 
Se\'p.il"si öniinde ölüm <1iişeğhır1en 
kall<aral' pencerelerden sık fun .. 
ctahlia:n, a~kf:ııının bir :ı:amnnl:ır 
içlerin•le c~reyan etmiş otclağu a • 
<·ık kırların fa7c h:ınısmı teneffii" 
e1mek isHrnlu!. ll~Jl "On bir defa! 

\'ine hls"i v.e ;ziizel bir Ş<>h\'Ct 
lrnrb:ını r:!~!ncle olduğu ~ibi fele. 
ğin bin!">ir "ille'-İni yiyı> yiye mk·· 
tinılen önce ı,:U:tmü5, kalbi yorul
mn<; olan ı;-ünnlıld\r bab1mn 1 noel 
ı.;eceslnıle lrnr ya•raı·ken bnj;'lllu 
canı arkasından son b=r defa ltarı. 
""mı ve ~ocaklarını doyarak <ıeyret. 
tikten sonra ölllınü de ne ,·eriı bir 
nıhahJir. llep son bir d~fn, ondan 
~onrn dn bir sevki tabii hükmünü 
nlnn ölUm! 

Ruılyard Kipling'in (Sönen ışd<) 
romanmda az zaman zarfında gö1-
lerini ı-.ıybedeeeğini hekimden öğ· 
renen me~hor re<;samm da lrn.yattn 
ı.,on bir anusu tasarladığı bir tab
loyu ikmal etmektir. Bu onun 800 

snnat gayr.eti \'e al"T.llsuilur. 
Hnyatın lıu son demlerindeki ar. 

rolann çoğun<la ka\·i bir vazife 
lı~si vtır<lır. Ağır hastalık h:ıl!nde 
lınluonu ihtiyar bir kadın Ta.nnsı.. 
nn yalvarıyordu: 

"l:"arabbi! •• Çocuğum doktor e>
hınooya kadar beni ynşat, ondan 
~onra öleyim! •• " lSltekim oğla hb 
§ahadetnam~ini alınca "artık Ö• 

lebilitim,, dedi, ve haki114ten erte. 
si giin de öldtt. 

Büyük ve kahraman tiiglliz kişi.. 
fi Volter Skot b117Jar içinde son 
parmağı donnnc:ı~·:ı kııdar mutta. -
&ıl intibalarım yazıyor ve nlhııyet 
~özlerini ka.parken şu cümle ile bl. 
t.iriyordu: "Bu gazeteyi kanma 
gönderiniz!". fmp:ırator biiyük 
Britanya.run ltatedralinde bu fera. 
~atkiır ltalıramanın hatıra'!: Şerc. • 
fine olanı.k ıliz çökmüş Ye onu hür· 
met.le selimlamı,.t.ır. 

Bir!:ok şuurlu n \•atnnse,·er in. 
<-anlann son arıufarı milli vazife. 
lerlni bııkkiyle yapmış olmııktan 
miiteveHit bir hnz içinde ölmek 
\'e ölmefl~n de "elev ki bir Jfıhza. 
i~inde olsun yur<lun Faadetinl ~f\r. 
mektir. Her miJl<'tin kabramanhli 
tn rihin<le buna ı\İt "nsiyetrıamoler 
vardrr. Hsy:ı.tm son deminıJeld 
milli ımmyu en kuvvetli ı:;ekHıle 
nıuhak1atk ki bii;\ ü1c Tiirk ~·atan -
per\'eri Namık 1\.emaı ifade etmi~
tir: 

Ölürsem görmeden millette ümit 
ettiğim feyzi 

Yazrlsm senıki kabrimde vatnn 
mah~ın ben mahzun 

Devlet Demiryolla
rının güzel 
bir kararı 
-<>

Demiryollarında kazaya 
uğrıyanların hepsine 
tazminat verilecek 

Ankaradan J.iJdirildiğ ne ;;üre, 
Münakalat Ve-kfıleti, Devlet De • 
ın.:ryollarırd:ı vukua. gelen kRza • 
!ar ı:onund~ ölenlerin ,·aıi.slerine 

veya y:ıralanPnh,..m kendilerine 
tazın nat ver:lmesi hakkınd'.l bir 
kamın projeı:i hı>.z,ır'".rıIBt :r. T"'Z• 
ıninat nüktan liiiim halinde Ycyıı 
herhangi h"r kaz:ı•1r, t,.min ede:ni· 
yecek S?kilrle tam m:ılü!iyet lı.ı!ir.· 
de olanlara l)n, kısmi ma.lftlirctte 
bt>ş yiiz, bir aydan fo.zla çal"sma • 
mağı int.:ı.ç eden .v:ıralanma h:ı • 
hrıde \'ilz elli. bir haftadan fa::.'a 
ve bir aycl:tn az milddet için c;·1 • 
!c~mamağı intaç c-d?n yaralanmn 
halinde elli liradır. Bu inzminat:ı 
kSrfiılık olmak ii:'ere parasız sey" .. 
hat edenler mti."t"sna l'er yolcu • 
darı banli\ ölerde 10 para:yı, ana 
lıutlarda 5 kurnc;ıJ "'e~emck iiz ,. 
re munzam ücret alınnca~dı:. Ban 
liyö trcnle!'incle bir haftalık seyr.. 
hat. kertlarmdnn 12, 15 günlük • 
!erden 26, 5 aylıklardan 52, 3 av• 
Jıkfardan i~ 56 kuruş munzam üc 
ret alınacaktır. 

Yaman bir 
yankesici 

Eski arkadCJ§ını ( I) kucak. 
ladıktan sonra ,arptığr 600 

lirayı metresile yerden 
yakalandı 

Murat Kere.stekeser adında blrls:I, 
Beyoğıunda, l..stiklitl caddesinde NL 
hat isimli bırisine rastıe.mice. sanki 
ötedenberl tanı!flyorlarm~ da görün. 
ce sevinmiş gibi kendlı;inl kucakla • 
mı~, sonrıı dıı. yanlı oMu~nu 11nıa. 

ymca blnblr özür d!Jiycr~k ayrılmış. 
tır. Anc'.lk, Nihat, QOk geçmeden ktı. 
caklaşma esnasında ceketinin iç ce. 
b;ndekl cUzdanile 600 lira.sının aşırıL 
dığrnı anıamış, ihbarı U?.erine Ke. 
restekeser metre.si Evanın evinde bol 
para harcarken zabıta tarafından 

yakale.nmıştrr. Murat, sevkedildlğ'f 

Beyoflu birinci sulh ecza mahkeme. 
slnde . kendisinin şahsan zengin ol • 
duğu için böyle bir §eye tenezzuı et. 
miyeceğl yolunda mUdafa:ı.da. bulun. 
muşs:ı. da mahkeme, ıruı;unu sabit 
ırördU~nden on Uç buçuk ay hapse 
çarpılmı,,, ve tevkif edilmiştir. 

Raclyo taksitlerinin müddeti 
bitiyor 

Rıı.dyolarm yıllık Ucretlerinin Ö• 

dt>nm{'si miiddeti oona ermek üze-
redir. ŞehrimizdP radyo kuHanan• 
larm -.ay.ISI 39703 tur. Şimd.ye ka
dar 30 bin kadar abone taksitle • 
rini ödenuq. 10 hın kadar a.bone de 
henüz takı>itlerini vermem.iş bu .. 
lurrlnakt:aehr. 

Za.valmı 
a~ıık sulta.Dl 

r.~nın basit bir göriislE: ne-ha 
dar ıiy:ıldr, ne hı.daı- y,ı\an 

cııJır! Bll7nn ela bize dtinyunı!l en 
... efil1 in'>anlarını, en bilyifü kall'·a. 
ınanlar, en fazilctkar aclam·ar di 
ye gö-;termckten ne u(a;ıır, ne de 
!'.ıtl;ılır. 

İşte, bunordlan biri!>l de Çenği. 
zin i>oünclcn l<af;:trl,en. yolda ij)en, 
,.1:! hal5. elim aı:befiM ağhl<lıt:,m:ız 
Havar·zimıiahiy:ı.n cle,·le1 inin son 
lıiikiimclr.rı Cel:ılerldirı bin J{ut. 
lJü []d;ndfr. 

Z~manrnıla Mltiin isl!'m diyarı 
nı fuhuş \'e "cfahat "Cin dcrc<'<>Je 
sarmıı; bnh•nuyo"<ln. Bnğdadm, hü 
tün lslfım alemini ifemlilerine ta. 
ııhhüd ,fttircn halifeleri ba~ta ol 
duğu halde, hiç bir saray yoktu ki 
fııiı')>n reznlet rlerecesine çılıarmış 
0;•1msm ! Tat.ii aşkları. ~ay:-i tahii 
li!ilerlc mübadele etmemi~ bulun. 
~un! .• 

Cdiilcclr1in bin Kuthiiildinin sa.. 
i'Uyı da hunhrthn biri teli, H.er sa 
raycla o1'lnğu gibi, burıı.<h Jn lı:a 
dınlar lıir kenara. atdnns, onların 
~unJııkları a~k, memlükl;?Tlb.1, kö
lc>Jer<lcn arnnmn~·a. ba5lanmışh. 

Başta Çenğlz bulunan, Tat:ı~· or 
dulıumm akınları bu sarhoş lmfa . 
Jarı bir-J.z nyıltabllili. 

Falmt, bu ayğmlıJ{ çol' çabuk 
J!eçti, ydlardımberi şarah:arlıı YT• 
kanım &arn~ lann duvarları, ser
&em cılici l\olmiariyle hir türlıi ft

:ı. ılmaı, imkfLnını veremiyordu. 8nl
üır:ın bir orduy::ı. !mrı:;ı, ka~maktan 
ba<öka yapncak bir is yoktu. s~fih 
\'t"'Lir~rio hepsi bu fikirde, bu ka· 
210atta bulunuyorlardı. 

Celaleddin de onlar t?ihi dü~ü
nüyordu ! pahada. ağır, :yükt.e hafif 
ne \·:ırsıt hcpsioj fopladı. Gönliinü 
Jcaptmhğı Ye deli gibi bir aşk ile 
he\"diği, gü:ı:el memlukünü de ya. 
nma. almayı unutmadı. 

O ya-nmtla itli ya' •• Nei'e~e git .. 
sc mesud ' e bahtiyar y~u.yncağım 
dü~ünüyor, sn.adetten, aşktan, kis 
meti nisbetindn hisseçin olacPğını 
zannediyordu! 

Falmt iş hi~ de diişiindilğ'lt gibi 
çıkmndr. (Sevgili l\leml\ık) ;rnlda. 
lıir ha.stalıf.;n tutuldu, Birkaç giin 
içinde se\'gili ha.kanını terk ile 
lfa1ika yqrüyüwrdi. 

Gafil bir hademe, ağlaya ağla . 

yn g~lmiş: 
- Su1tannn. başınız sağ olsun 

Mernliıkiınii!ı öl<lli. 
~emek budnlnlrğınfla buhınuver 

mi.;ti. 
Kaçan sult&n arslanlar ~lbi kö 

pürrlü: 
- Sus, dedi. O ölmez, ;mra e· 

<!iyol'SUn. Vurun bunun ba~mı. 
CelHidm ~:ıtırı, firar anmıfa bl. 

le işlemekten ~eri knlmı)Orclu!Fer 
mamn hü!;;mü hemen infnz edildi. 

Sultan titreye titreye sevglli i) 

lüniin başma geldi. Blr ÇO<'Uk g-ilıt 
ağ!ıyor! Gömleğini yn1ı~·or! Giiğ-;ü 
nii parahyoTdn ! Oldüğ\ine hiraz i
nanır gibi o1ıJu: 

- l\femlehet mı:ıtem tutsun! 
dedi. 

;Yazan: R. Ç. 

Ha.lk ölen mcmlUk için matem 
tutmaya b:ışla<lı. Şehrin biitün ca . 
ıııllerimle, memliıkiiu nıJıu için dua 
hır olnınuyor, hntimLer indil'i!iyor, 
:\le raf, i 1e: 

- Ilunu kimin i~in yaıııy<>rsu. 
nu1.l? 

diye soranlnra: 
- Sultanın scq,~ili menıllıi•ü 

~in cevabını ~·eriyorlardı! 
J<'akat deliH'!i bununla clıı. blt

m!-;, tükenm!ş rleği1di. Mcl'nun Jıa 
lmnın kıı.föinde düğiimlcu:Pis bir 
ul•dc vardı. 

- Hiç nıcmlfıl< ölür mü'! 
di,rordu. Rana bir tlirlü in'!M 

ını.\"Orclu. Kend'c:ıind-:ın Memlfıkli!ı 
4ililmiinden ooh .. cclilmemcsini irn. 
ıfc etti, A:::tılc kinı..<;e: 

- Öldii! 
Sözünii söylemeye cesaret erl. 

miyordu. Seyglllııin ölüsiinii bir ta 
bııta lmpattılnr ! Tabut hül<iinııJar 
i!.e beraber selıirtlcıı ~hlre g;diyl)r, 
onunfa lıııçıyo ... J· ... nql :~'1ı'k1an yer 
de o <la mis:ı.flr oluyi>rclu? 

Hiç ki.ms:? cleli hül<fımdara: 
- Ne y::ıp~·orsun? 
Celadetini gi;steremiyorda ! Bi 

lftkls mııiyeti, dallmnık saray arkil 
nr, ağlayan lılikUfımclan memnun 
et nıek ve biraz ~Jdünt'-elc için, 
çok tuhaf bir o~,ın icııd etmeyi de 
unutmadılar. GU'\·a l\IemlUk -;ağ f . 
mi' de ona yem~• :;\'Ötürüyorlarm~ 
gibi, bakanm önllnc"!en dolu trpstle 
rl ~eçirirl.iır: 

- Sultanım mecıIUkUntize ye. 
mel< ').icliyor. ' 

Derler , 
Scnra da ölli yemeği yemiş 'btttr 

mi~ gibi, ho~ tepsi1erle dönerler. 
lcen: 

- Ayakfarmm öptiyGr! Sfhha. 
tı ıl:ıba iyice ı .. 
• Sözünü hlcab his.<ıetmeden ı;5y. 

lerlenli. 
Deli sulhin ıla bun1an iştffr, 

memnun, bir çocuk sevinciyle: 
- Var ol~m! •• 
diye bnğmrdı • 
Faka.t, yapacak hJç bir ,ey :vnk 

lu, bu deli (IY1lnnna rağmen, sevgi 
1i menılük fena halde kokmaya 
b:u;lamıı?tı. Jfolmtar kape.h talnıt
t an i!ıliarıya ~m~·or, Sult.a.nm l•ur. 
nıma •radar giriyor, onu da arlık 
rahate;;rz etmeye b:ı5lıyordu. 

İ)tc, böy1eee lıir gün get<li, öldü 
ölmedi! oyunu nrnsır.<1a, mcmlU. 
l<ii ~ömmek icab etti, 

Bu acı ayrılık, <111ltaıı için bir 
derıl, bir acı oluverdi. Onun y;>k. 
~uzJuğıından miite\'ellid JSt.rraba da. 
ynru:ımıyaralt o <la on beş giin son
ra ,gözlerini diiny:ıya kapaılı. Ru. 
hu meçhul alemlere ımvjtilj mem1ô: 
künii hnlrn::ı.k lc;in U<'tu(l). 

Tarih ne riynltfi.r•lIT! Menıtlı1din 
ahiyle ölen bu me<'nUn sultnm, 
(1P.n~iıln tazyikiyle ö1ı1ü cllyo ı;ös. 
tl.'rlr? Ye bu fo\lı:wı o ka<ler acı 
ta!O\;jr eder J;f, bugiin bt.d bi 'nl. 
datır ve :ıcıl"!dmr. 

(1) Ebülfoda; c. 3, s. H7. 

Hak ve adale~r .• 
[ CRA Vekilleri Heyeti l'ıı~ lı _ 

deu hülifımet<;e satın alın:-. 
ı ~:ık olan hububatın fiyatlarına '"ÜL 

ılc elll zam kararını verirken ... hak 
\'e nclnlet''t.en bahsetti: bu maksrı t 
\"c sebch me'\'"cut oldu'kça başlm 

maksat Ye sebeplerin 11eri cürl\J • 
me~•!ne ilıtiy~ kalmaz; zira h!t"k 
\"e a!lalet bel' Şeyden enelclir; htÇ 
bit" znmnn ihmal edilemez; bir cc. 
n·1yetio, bir devletin t<.'tllcl dire6i 
1ınk ve a~ettir. 

Yükselen devletlerl.n hayatları. 
nı t-et:kfk ederken hak ve adaletin 
ön plli.n<la tutulduğu derhal görü 
lür. Knçattl:ır ı.·e sürgünler ka3!ıhn. 
sı olan R-0mayı dünyanın en bih ii9• 
devleU lınline getiren lmn-et "tel~ 
,.e nd:ılet"ten doğmn,tnr. Anaı.1()
hıda Se1çuk devletinin anlmzı ür.c. 
•inde görülen en l'ü<;ülc de\·1et Os.. 
man oğullan de,·leti idi; ha.tüı. lıu 
hir devlet de değildi; daha pek ~ 
fak bir tetjekküldii; buna. rağmen 
l;ütii., diğerleri onun ka?'Ş!Sm<1a 
~önılü; ericli. Sebep nedir? 0.;ı:ıan. 
h iclnreslnin ilk zamanlarda lıak 
Ye adaletin ;özetilmesidlr. Osman. 
b devletinin sar-ılmağn başladı~ 
ve sars!ldığı 7.amanlar, hakcıulık 
,.e adntetstzliğiın birçolc m1Ralleri1e 
doln<lur: bunun d.'\ bn!'lhca sclıclıi 
Türk mmcttni lrlare edenleriıı hir 
takım devşirmelerclen, eski ki.He· 
Jcrdeıı. yabancılardan ibaret oJ. 
ınasıydı. Yoksa. haldkt ve t~lz 
Türk idarelerinde ha.k ve aWılet 
as1i. ihmal gönneml!i!tlr. 

Tlirk tarihinde hak ve ~.':ralet 

mi.;;allerl pek ~oktur. 
tsJUın dininin az zamanda ya .. 

yılmaSJ, büyük ve muhte<-em bir 
Arap lnıpa.rat.orıu- ı m kurulması 
da hak ve n.da1et sayesindedir, B ı 
devletin hak Ve ooa.let scmbofil 
ilünci halife ömerdh·. Me~hurılur . 
Kudüsfuı tesliml i<;ln konıtsınalc ü. 
z~ onı.ya giderken snhl!) olitıığu 
tek deveye kölesile nöbetleşe l:lni
yordu; şehre glrlleccij stl'arla nö
bet köleye ge1mlıırt.i; halff.g h'ç 
tE"reddüt etmedi: deveye bin mi~ 
olan kölenin önttnde, yaya o!:ıı-:.?c 

~chre girdi. Böyle ~yleri ı:;örme. 
m~ hııttft. hayaline goettnnemiı, olnn 
pıı.trnc h ~er içinde kaldı; ta"°• 
aır etti. 

Mı'sır vaDsine demi~i ld: 
- İnsan ana..ııımdan hür ols'l"nk 

cloğa.r. siz ne bakla köle edlnlyor
sunuz'r 
Aynı valinin o~lu blr kıpttyl 

dövmü.'tii; Ömer Japtiye de vıı 1 İ· 
nin oğlunu dövdiirdii. 

Bir bıristiyanm ~a tcca • 
vüz eden camil hemen yıktımn~tı. 
Bir gUn hutbe okurken gömleğinin 
(}n iki yerinden yamab olduğa gc;. 
rüldü. Bil' harp ~unda paymn. 
dü~ kmna' yetmeyince nncak. 
oğİunmı payını da t"klemek sureti• 
le g\yinebflmi~ti. 

Monİ.el'>ldyo derki: "Cümliorlyet 
fazilettir" Farllet vicdanlı aclımı.. 
Iarda. buJunur; vt<"'<1nnh olmak hak 
,.e adnletl gözetmektir. 

HUkftmet bugiin'kil şart.tar a lfm. 
da ltövlünün hubob:ıtma da.ha yiil<. 
sek fiVat koysa yine hak ve adale
te uyİ;undur. Köylü sehirliye, ~ • 
birli köylii-;e lmğlıclJl'. Köylüye 
~füıterilen hak ve adalet Tiir'k 
milletine gösterilml.' demel<tlr. 

Kaclircan KAF Ll 

9 kişilik bir tacir 
heyeti r 

rniıvhum şahıslar namına lıııte tertip 
ederek kupon vermek surelile pazar 
d:uı ucuz tlyatııı kumaş, yünlü ve 
P.,nmulüu snlr mensucat çıkartıp bun_ 
lnrm,bi.r kı~mını yUksek fiyaUa sa. 
tan 11 ltişllik bir ııebeke yakaıa.nmış 
ve Ü.sküde.r Milli Korunma. mahke.. 
mesi mUddelumumUiğine verilmiş • 
lerdl. 

ayıran gurbet yollarmda ok-uduğu. 
muz gazetelerden, Abetz'irı 

Parise, bir kaç haftndanbari AJ. 
man çizmelerinin cigncıcliği Pa.ri~ 
Alma.n sefiri ve ı,gaı altmda·u 
Fransaya. yüksek komiser olarak 
tayin edildiğini öğreniyorduk 

"(. 1(. J(. 

raUlD: 

'JUL ROMEN 
uu (,'evtren: 

LUTFI AY 

müz felaketi t1UşllndiikÇe, bunurı 
bnbalarım11m, orta !.)ağdnııberl, 
k~rşı!nştrkl:ın felaketleri çok gerl
de bır.ı~dığmı daha iy, ımhynrdum. 
Bu gerçekten göriHmemiş bir fel& 
kettlr. !Uuasırl:ı.nmız hu feHllıetin 
önemini izam etmek şöylta dursun, 
l•llakis muayyen bir mesafe i1c ate 
~in ılr~ında ita •~tıltl arı için, ona. ko. 

F evkalacle kazançlartlan alı • . 
nacak vergiler üzerindeki 
temas için Ankaraya gitti 

Milddeiumumllik dlin Yerli Mnlla.r 
pıızarr satış şefi Mehmet Arlf, me. 
murlardan Ali, Salt ile bu i§te vaSL 
ta oıarnk kullanılan Yaşar, Yorgt, 
Mehmet Şerif, Binnaz, Hamide, Ha. 
lll ve -dlğcr iki memur hakkında tah
kikataru tamamla.mı~ ve dosyayı 
mahkemeye vermiştir. Mahkeme suç~ 
lu sanılanların sorguls.rınt yaparak 
memurlardan Ali ile Saidi ve halktan 
da. Yaışar, Yorgi, Halil ve 
tev"ku etmiştir. 

Binna.zı 

.Mahkemeye verilen memurlar suç. 
larınr ink~r etmişler, diğerleri de bu 
1~ teki rollerini tevilen anlatmışlar .. 
chr. 

Dün bir kISJm §ahitler dinlenmiş ve 
diğer §ahltlerm dinlenıne9i için du. 
Jıı§ma başka. gUne bıralulm~tır. 

lliinakalat vekili Anharaya 
fitti 

• milddett~bert tehrlmiô 
lllrlanan MUıuı.kalAt Vekili Amiral 
Pıhri Engin dfln ftkşa.ınki ek:spl'es. 
le .Aıılılııaraya dömnü.ştür. 

Bnrada "nazi mtmmması"m bir 
neticeye bağlamam ka.1-a.r \"f'mli~- seve kabul ederdi. Abetıe ~e-lin<"<~: 
Hm. F:ı.'Jmt ya~dıjZım sahif•''erl cnon için muhakkak ki iyi niyetli 
telcrar ~özden ~e<;~reliaim z~mıın bir insandr, diyeb!Jirim. N'e onun 
hnna 1Uzmn olup olmııdı~rmı keneli ne de kart5;mnı fakirlik za.mıı.nl:ın
l(eıtclime "onıyonıın. lli"ıdi~ewr ve om küçiik e\·lnde, çoculdarınm y:ı
~n.lu kır her 5eyı kl'i.fl derecede mn<la, bana yalan !'IQylemiı, olına-
a:vdınlatmıyor mu! larma ihtinıııl vermiyorum. 

• Bu a<lamkınn hepsi de <'ani ve Rlbbenf.ı:ı>p i<;ine girdi~ siste· 
hilekar in!<:tn!ar mryc'h! ~üph~iz me büyük bir 11zap flııymadnn ~
lıayır! yak oydurmustnr. ' onun için :fa,·a 

Mesele o kaılar ba.•dt <leğiMir. s.a<le<-e yiikselmel;f:en iboretti. Fil
Onlann çoğu va~at bir Hı~ndan Jmt Abetzin mnh:ıklmk ki ıstırap 
farkh değiller Ji lı;leıimJe, ahla iti ç.ektifi zamanlnr oımustur... mç 
yar;ultlışlan fi ibariy1e vac;nttnn değilse öyle sanıyonım. tnsanfann 
(jstün olantnr mevrnd olduğu ~ibi bn8a. çrkamıyR<'aklan ~yler vı.ır
çok a~ olanlar da vardı; fnlmt dır. Böyle bir ı;lst.emin içlııde iyi 
hepsi rle kemlilerinclen clft.h& lmv. niyetli hlr insan olsralc kalma.-tc, a.· 
''etli olan ve m'Jwudiyetr;in esa.· şn~ yuknrı bir mnom1ı:ınet"le beka 
sı, mayası kötü™t1e, de.,ıscy?e ret.ini muhafaza etmeh iddin<ömda 
yuğ.nıbnmı bir si~terne kcırııliterini bulunmak gibl bir seycli. 
Jm_ptrrmıslan1r. P.ib~ntı-011 mn- Biz k'I, bu sistemin <lıroımıla .elik, 
bnkk:ı.lc iti da.hl\ bitlllyetteo ltt!ı:ı.- biz de kaç defa. hatrr için değilse 
ren bir !dnlkt.i, FRJtat ba~kn bir de hfle nezaketen veyn tıenhel bir iyim 
\'irdc, 'lr.ı!f.<a bir idarede, değerli ser!Jkle hafa etmedik mt? Belki ts. 
lcafalarm ntıenf:ini lmr:ıcakhn ma tikbaliu bize haZll'tndrğı iyi hir frr 
kul bir bsh halcimlyctiJ?in, bir Av- eatı, ~Jk'I de bu kiibac;ıın kP.nflill
rupıı birliğinin t~tl<itl ~in, ı:ı;ır ğfnden •ilini,P. gltmc.,ini beldlyor. 
yet nar.n{ t:ıvn'larla,ç!\lf"Jt11ay1 !leVe -! duk. .-

D~nro:ın işl,,..nen bu hataların la;vc:ı kenclilcrini alrjtırmağ:ı çalı!j'J 
ı;of;-u ma7ur ı;örUleblUrdi: ve istik- ~·orlar, kn:ıa:ı.tinctcyiın. Blr mucl
bnle nıntcf üm'clrer de pek hayaJi zenin kendilerini lmrtarac:.ığmı u-
1 ir ~ey telü.kld edilemezdi. İstik" nıııyortar, o mucize l<i 5i111di~·c l<n
bal bu ümidleri tahaklcuk ettlNeY· ıfar ayni korknll iimid.e bel bnğh. 
eli böyle dü,iinenlerin dahice ileri )'an'ıı.rın Wç biri ta.Juıl<knk etme
yi görmü5 oldnklan !'öylenecekti. nılştir. Bu fıfetin hakiki .Şümulü ela 
J<'nk:ıt kati \'e ruızik bir anda, hiç ha sonraları, tarihçiler ta.rafın•Jaın 
bir <ıuretfe mnzur gCiriilemiyer.ek, -ortnda. tarihçi Jmhrsa. ta) in edile 
riyle bir h::\ta it,;lenmiı::tlr ki su an hilecclttir. Onların ıla bir yaııgm. 
cfa. Fransa, Avrupa, hat.ta blitün ılan sonra, fcH\.Jcct yerinde t('!dld
ıfünya, pelc fe('j surett.e, bl?nun ee kat yapan ehli nılrnf ~ibi: "Zarar 
zmnnı çekiyor. Şimdi bana da, en hır, maalesef ilk tahm..:.nterin çok 
&on, bu I1:ıtanm hl1ı:~}esini, iç yü. li!i~ün<ledir'' di) erelderi nmha~•knlc 
ıiinii 2nlrıtrmık ka.Jıyor. ,- - ) hr. 

Ancak, hu ıı;ünden -yani mus=. 
VU betin daha. bil) ük inld~f?n.r gö~ 

. • r • teımeğe b:ı.ş1ru.lıı'1 bir sa.at.te-
FA.ŞIZMİ Kt~ı KURTAR.OT? s<i;\·l.enebilecd{ bir şey rnrs:ı o dıı 

İstanbul ve h:mir tacirlerinden 
mürekkep 9 kişilik bir heyet, dün 
akşam Anltru"aya gitmi"!tlr. Heyet, 
fevkalAcle kazançlardan alınacak 
vergi projesi etrafında. alfi.kadar• 
lar nı:zdinde bazı te-şeıbblislerde bu 
1unaC3.ktır. 

Çay ve kahveler kağıtnz 
tartılacak 

1n:hisarbr Umum MUdUrü, t~ld· 
latma b:.Z. taminı göndererek ı::ny 
ve kahvenin kai?rda konmadan ev• 
vel ta.rtılınacıı ~zrmr:eld i~l ni. kf:. 
ğrtlıı.rlıı tartanlar göıilllirtıe <le'I' • 
hal ceuılundrrraca.klarını Hldir. 
miştir. 

M csut bir nifan 
Belki farkına varmışsınızdır. bu yirmi cıenedenberi milletler ara • 

yazılarda, buı~Unkü vaziy~te dair !'>mda vukua gelccel< yeni bir Jmr • ı 
büyük sözler Rarfet.m~ten çekin- hin ta..~n.vvur olun:ı.bi1ecek ft'lilket- Rados eşrafından MchmPt Nı!l!rı 
dim. Fakat, bunda.n dolayı bogUn )erin en büyüğü olacağını anlatnn. \ oğlu K!l.muran S0layla gene Rndo." eş_ 
lril durumun vahamet ve fec-nıı.tinJ ya. çnlra,an v~ biitiln enerjik:rHe, rafn:ldan Osmruıcık zade KAınmn kızı 
takdir eılemediğime, yıılıot da. o- lıUtün zekaarile bn fe1ft.ketin nza. MUşerref Osmancıkın nişanları diln 
un Radece mut.ad tarihi çerçe\"esl. mtlnl evvelden h:ıber verenlerin iki ta.rafın gilzlde dnvetl"~nlrı l,tl. 
le mtitalea rtmek istediğime zahib haklı ç.ıkrnış olduklarıdır. rakllc Şişlideki c\'lerlnde V'l'lT' ..,., • 

olmaymrz. Blliikis içine cıu,tUğd. /'" - .(lkvarnr 1'arJ trr. Genç ni§anlı.ara saadcller dilelll.1!-





• 
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4 H A B E R - Aliş~m pô~ta.ST 

mısra la. 
~; ""\ s Ü lfi) g c§\ iP lU1 lr ifil @\~o ij 
Alökaiı makam 

okusunl 

; ~lYlklYlt ~ttö 
,4. Yazan: M. Rasim OZGEN 

SARAÇIIANEBAŞlNDA Ayetullah adında bir okuyucumdan bir 
mektup nlrlım. Yazdıklarını aynen naklediyorum: 

"i,oknntacıların saltanatı hakikaten bir fcllıket helini aldı. 
für miskal yemeğe, bir tutam ele -eski bir tabirle- analnnmn 
nikfıhlnrın ı istiyorlar. Allah, insaf versin bunlara 1 

"Sıkayet ettiğiniz şekilde değil ama, bunun bir başka türlüsü 
ueniın başıma da geldi. Anlatayım: Geı;en pazar, nllemle Filoryay:ı. 
gittik. Yanımıza, evde yaptığımız bazı yiyecek şeylerini de al
mıştık. 

"(JfaylayO adını taşıyan pilaja girılik. Şöyle bir kenara çe. 
kildik, bır masanın etrafına cevrelcndik Tabak istedik. garson, 
bımun ıicretlc olduğunu söyledi. Ve puslaya tabak ve çatal ücretifo 
lıcralıer, ı;ond:ılya ve masa kirası olarak da bir rakam yazdı. Bira 
getirmes ini si.)yledik, "sade bira veremeyiz, konsumasyon mecbu· 
rlclir :'' cevabını verdikten sonra Hı1ve etli: "Getirdiğiniz yemekleri 
Lıuratla yiyemezsiniı !" 

·•mranın konsumasyon oJcluğunu söyledim. "Burada böyledir, 
ısıcrseniz oturunuz!" der gibi yüziime baktı. Tarifeye göz attım, 

sandalya, tabak ,.c mııs:ı bedeli olarak bir şey yazılı değildi. Bunu 
anlatmak istedim, ehemmiyet vermedi bile. 

"Ben fs.tanbulun bu gibi mesire ve piliıj yerlerine sık sık gi
den bir adamım. Fıiorrodaki Haylayiften başka bir yerde, bira ile 
beraber meze almanın mecburt olduğunu ı::örmedim. Hiçbir yerde 
"'mezesiz ıbira vermeyiz, getirdiğiniz yemekleri yiyemezsiniz!" 
demediler. Tabak, sondalya, iskemle kirast olarak para istenınesı• 
ne de aldım ermediği gibi, pek tuhafımn gilti. Bir ins:ın bir yere 
giderse, elbette ona oturulacak bir yer göstermek mecburiyeti 
vardır. Hele gazinocularda ve benzerlerinde. ERer sandalya ver• 
mcık tanmül halini nlma.snydı, müşteriler sandalynlarını beraber 
taşırlardı! 

SİNGAPURDA TELAŞ 

Jeponlar hlc; duımadan Ma.la.. 
ka yarım ada.c.ımm cenup ueuna. 
doğru llerleı"gen, Singapur da, ba
va ta.'\rruzuna uğramı,, ilk nasibi. 
ni ulmrıtı Albm düdükleri c:atmı.. 
ya. başladığı zaman, büyük !jebrin 
beka.kları mültecilerle dolu bulunu 
yordu. O koca ~ehlrde ise üç, dört 
taneden fnzlıı sığmak yoktu. Bü. 
tün oteller. en küı:ük hanlar bile tı 
ka. basa dobnuştu. Malezyanm her 
t~rafın<l:ı.n kaçıp gelen otuz bin
den fazla. memur ve ~ift1ilc Eahlbl, 
hu mi.bıt.ahkem tıaleye sığrnmıı:ıtr. 
Dütlin evLeri i,gal etmişlerdi, 

Bir köşkün veranclasındo. yer 
lıulabUenler, yahud bir ot-Om"bil A'a. 
rajma sıAınabllenler Jcendilerlnl 
bahtiyar S:lyıyorlnrdı. 

Kahvelerdeki mült~iler erıu.k. 
~Mlıktan, yiyeeıelc bol:unadıkla.nn. 

1 
<lıın 5iJ.ayet e<ltyorlardı. OrtaJa. bi 
raz &cbze bile yoktu. Ycrlllerin 
hepsi 111\'lşmııl.ır, belki de köyleri. 
ne gitm~lenll. Malezyaya hükme. 
dm dftli'k sahihlerinin keseleri 
tam takırdı. J{ahve parn.lannı, res 
mi müesseoıclerda c:alrrıan kanl:arm 
dan alıyorlardı. Jlalkın bir lmımr, 
miitcmadi alarm düdüklerinfn ~i 
riyJe korkulanndan ~ehir harldn. 
deki mahallelere kaçmı~lardı. 

* • 

~dildi. Erkanı harbiye zabitleri ha 
rital-.ı.rı üzerinde mUhim işaretler 
yapıldı. Dir kısun dalğıçlar, sula.
nn derinliğini anlamak için birçok 
3-ıerlerde dalarken, bir kısım yüzi.i 
etiler de ka1"51 sahillere kadar gidi 
)Orlar, İngiliz mevzilerini keşfe
dip g~Iiyorlardı. 

Dii5manı ba.<;tmna.k için bir tu. 
zak Jmruldo. 8 ::ubatta, kanalın or 
tnsıncla bulunan Pülo tibin ada~mu 
i~gal .ettiler. 1ngilizler, bunu gö • 
rünce, g~iş tnarruzunnn buradan 
l3ı>ılacağmı zannettiler v.c kuvvet 
lerini, Sin~npur mü.,tahkem. mev. 
kilnin 5!maJi ~ariıi ı;ıı.hiJiııde t-Opla. 
dıl.v. Ifalbtı'ki asıl ihraç kıtnları. 
ımz, binlerce mil uzakta, Krımjl 
citıet1erinde vukna geldi. 

Bu hareketleı·e t~tirilk eden di· 
ger bir Japon zalıitl de, ne ynpıJıJı. 
ğını söyle anlaHı: 

Biz, Malezya. ı;;ahiUerinde bulu
nuyorduk. Karnnhk bir gece idi. 

Haber 1in bulmacası 
@ -'l rı Q. 

·~~ı-.t-'.t--ıl--ı.....;,1--J-fll 
1~·.;+-+-1'-t--t-~.-...-i-~ 
3 
~ 

"Dundan başka, acaba belediye burayı kiralıyan vatandaşJa 

mukavele yaparken, sandalya, masa ve tabak bedeli olarak müş
Lerilertlen şu kadar para alınacaktır, diye bir madde koymuş m\lll 
dur? .. .Mezesiı l>ira satılamıyacağı hakkında mukavelede bir kayıt 
var mıdır?., Varsa bile ne derecelere kadar doğru<lur? İstanbulun 
hemen her yerinde, her köşesinde, bira satılıyor. Fıı.kat satanların 
lıiçbıri: ".Mezesiz veremem!" demiyor. Ve müflerl, tabii su gibi, 
gnzoı; gibi, bırer ikişer. ücer bardak icerek gidiyorlar. Hava satan 
yerlerde, bir de sıındalycıyı, masayı. tabağı para ile alırsak ha.U. 
ınız nice olur. Hele bu pahalılık ateşj icfode yandığımız günlerde!" 

Japonlar, ilk Hin'lll tüccarlara ; ~+-i-
daha. bohor Bn.hriiye ~Jmede.n bJ. Eı 1--i--+-+--t--tıl 
raz e11vel te9acfüf etmitd.erdl, Bnn 
lar, aksine, Slngap111'dan gcUyo?'

Okuyucumun mektubu burada biliyor. Filoryadald vaziyeti 
bilmiyorum, Fakat okuyucumun yalan şeyler yazmıyaeajima da 
mnncıın var. Eğer böyle ise belediyenin dikkat nazarını çekerim. 
Ve yine eğer 'belediye, gazinocu He sandalya, ~abalc, masa gibi 
~~ylcr ıcın mil~terlllen ücret &Jınacaktır, 'liyo mukaveleye bir ke
yıt koymuşsa hntn elmiş dem&ktir. Hem çok büyük bir hal.Al ft,cn
ha bu hala tamir edflemez mi? .• Unutmıyalnn ki~ 

lfatrımn nerednden döniiliirse kltr,Jır. 
LAEDIH 

laJ'dr. 
Ka.lkü.talr bir Hindli, bir Jııpon 

zabitine ~anları söyledi: 
"Mfuıtahkem tehir tarif cılile. 

miyecel< dt"r.ecede '•arma karrŞtktrr 
Su sıkıntısı ba,ladı. Hararet, göl
~ede sn derec.yl ~eı:t!ği halde 
~ünde ilci defa lçeC'ek sn \'crlli3-'0r. 
Bn da her ihtiyacı tatmin etmiyor, 
Birçok kimseler korkularmdft.n nl .. 

roşlnrclan ötelere kaçmf'!lar<lır.'• 
DJJ gibi !}eyler, Japonbı.nn ~sa 

retint artırıyor, tn~iHzlerin ü-..ııeri
r.e atılma gayretlerin! ııte'!'liyordu. 
Böylo olmaldıı. beraber bir piyade 
neferi bile, Singapur tahkimatınm 
ı.nvvetinl kestlt>t"blllyordu. Herkes 
bu §Ohri zıı.btedi!emez bir nıevt<i Hitei Son, Birmanya sındn bir köyde toplanmı,ıardı. B:ı llm 
~ydlğım, orada 450 mi etrc .('A-

cepheaind e öldü alleller tuzlalarda çalıştırılıyorla" • pMa toplar bulunduğunu, &(fayı 

Soldan saya: 
1 - Fazla tallı (mi.irekkep keli• 

me), 2 - Öteden lıericlen yumruk 
muşta yiye yiye, 3 - tı, viicudu sa· 

'-bunlama vası1al:ırındnn hiri, 4 -
Arapça "baba" lıaıııom müstalırlem• 
Jerinden, 5 - Blr ev, ta.;ıına, fi -
Kime edersen onclon .ken<linl s:ıkın ! 
lıir celal, 7 - Çamurlu )"er, bir c• 
mir, 8 - Şair, Aınerikad:ı bir kanal, 
9 - Çürük yer, çok güzel kokulu 

I madde, 11} - Yunan mılolojisinrlc 
bir ş:ıhsiyet, hnstnlıklı gözlerde he· 
<ıl olur. 11 - Tanıamiyle iıııınmış. 
ecdat, i<>im. ' -

1936 ) ılın ela Berlin Ollmpiya!IJ• dı, hepsinin ellerine ıınpı lürnmnı•· Johor 1;ultanlığmd..<tn ayıran boğaz 
,· ırıda rrı:ırnton koşusunun en heye. dan fazla uzun hri tırmık vcrilmi ~· boyunca. bir tahklmnt ~ebcl.:e-.ın•r. Yuf..:ardarz a5a!jı: 
ıı nlı snhncsi J:ııxmynlı Ilitei So- ti. !\Iülemadiyen yer de~i5tirmeyi uz:ınclığmı \'e fcuv\'etli Iıazematlıır. 1 - Bir dili Jrnıııışınıığn pek iyi 

nun hirinc.ill~i km:ıındığı andı. Ilu icap elliren bu r' ıersiı yüziindeıı Jn. tecWz olunmu5 istihkamlar ol. dili dönmiyen (ıniirckkep kelimr~. 

Saatlerdenberl, binlerce t.op ağı:ın
dan ka.r:ı.nlığı yırtan alevler uzam 
yordu. Bunlar, bizim toplamnızdr. 
Ve ka~ı sa.!ıl.ldcki 1n;iJJ7 mt"niJe. 
rine ate:? yağdırıyorlarılı. Sinı:?;apu 
run etrafına, top ate,ıerinden bir 
duvar ~kilmiştl. Bu topçn ate::i 
gece saat lle doğru son :;idd<'tini 
buldu. Top sesleri, .fasılasız bir kı 
yamet koparıyor, mermiler, dunmı. 
dan patlıyordu, Zabitlerin kuman. 
dalarını işitmenin imkanı yoJ..tu. E 
mirler, ancak, efradın hirbirinc ba 
tırması ve ağızdan ağıza ge<:mesi 
su.retile icra. ıedilebiltyordıı. 

Gece pek karanlıktı. Saııtleremt 
ze, a.ncak, tep alevleri ara..c;ındn ha 
kabiliyor, santin k.~ olduğıınu an. 
lıyorduk, 

Kamnhktruı i~tifaıle edilerek, 
motörlü saındallumın: suyı. sürül 
dii. Saat 11 den iiç dnki1uı. eV\·ıeI, 
ı;andallanmrıı ımhilc bağlıyan ha. 
Jntlsr ke~ihli, 5imdi rnotö:-lü ka. 
yıklar, avlan ü~tüne sa.J<lınna~·n 

Jıaz11'Janm15 birer srrtlana. benzi. 
yorlardı. 

11 ô iki dakika .. bir daldlce. lml 
dı. Sandallarda her 1'f'Y h:\7:ırdr. 
Silahlar doldurnlmu5t~1. Birdenhi . 
re sulardan bir ratırdı yükseldi: 
ıu:otörler işf.etneye başJaınrtıtı ,.e 
sandallar, geee haranh(;r arnsmıl:ı 
iieri atılmıı;ltuıtır. Ne öntlmiizcle, 
ne a.rkamrıda bir 5-0Y görctılli;vor
duk. 

.Böyle körü hörline ~iılerken, 
ı<andallarm11z sarsıldı ''e biıl, 'lılr
birimize çaı'Tltı. Durmn)tUk: 

- Ayağa! DıJtln. 
Diye bir .inunanda işittik. Uer. 

hal sny:ı. a.trldık. Bir Jtae metre Ö· 
tede butaldık sahil ., :udı. I>iz lw
ı~akJamnn.:L Juı.dar ~nnınnı b.ttmıs 

tık. Elimizden geldiği kaıl ır ~uba.. 
1ıyor, hızh ı;:tmc.-.YP. g:ı~·ret cıli~o.-. 
füılt. Sanclııllal'1mı7 nrk:ılarınrtll ııü 
rükliyerek t:.ılıtnl.:ır, tulumlar g~. 
tirmir;ti. Ilunlar:ı sıırıhr:ıl< İl.!11İ· 
yordult, Bizim bir J;:orlmmuz dn 
Yardı: 
İn::ilizler, k~n<lilerini mihlııfon C?t· 
mel< için betili <le "lıtyıı. yanmı~ ynf: 
<ltikerlerdi. Büylc t:eY rnkua. ı:elmo 
<.li; çUnlıü baslnmmız !'Ol< ı;fünt!i ol 
fnlJı'itu. BnJitirlc, topı·umu7•tn ~ld . 

c1rtli ateşi onla!':\ ı:;öz açtırmamı,. 
tı. 

Biz, öt.e<l-e, lıöyle<'e Jmrn:ra. ı;ık. 
tıktım \'e :viirümevo bıı•larlı!itnn 
sonra. baş lrnın:ındnmıız ~enernl 

l.'am~itn'nrn. 8intJ"•nıır aılasır:n a. 
.vak baı•tırrmı hnber alc1ık 
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tııışlık yaomda.kJ tarlb çı:rı.:• 

Uyerek gönderecek oırayucı 
ticari oıa.hlyetı b.alz oLm.·yn.. 
.anlan patllbııt neşrolwıııı ,J 

Evlenme teklilleri: 
* Yaş 30, J:;oy 1,70, kil 

işlerile meşgul, aa.natk9.r 
Şen, ııakrak bir bayanla 
istemektedir. (Şakrak) re 
raca at. 

"' 24 yaşında., uzun bo~ 
esmer. kısa bir mUddet ~ 

ı.ıinden ayrılmış, temlZ blı 
hayatını kurtarmış, tahsi 
kekle evlenmek istemekte, 
ner) remzine ınllracaat. 

* 19 yaşında, orta Ana. 
bir ailenin ar:ı.zi, emlA.k \ 
sahibi bir ev14.dı, 17/18 l 
ev idare edecek, iyi terbi 
bir kızla evlenmek ve nıe 
beraber yaşamak iatemekt 
li) remzine müracaat. 

ııc Yaş 31, boy 1.68, ayd 
maaşı olan, Rober Kolej ır 

hendi.sl kısmından me:ı:un, 
bilen, blr bay, bugUnkll şa 
da. kendi maaşı Ue istediği 
ramıyacağmdan, bir mikt 
olan, ingilizce veya. almanı 

sporcu bir Türk kızı flc 
istemektedir, (R.C.G.C). re 
Tacaat. 

lf arıycınlm 
* Bir genç, lise ve orta 

lebelerine geometri, aritn 
ve kimya dersleri vermek 
sa.ati 25 kuruştur. Gediltp 
paı;ıa yokuşunda Snndn.lcr . 
ğr No. 23 te Ahınet fü:ıa 

* 40 yaşmda, eskt ve 
larr bilen, daktilo kullanaı 
ticari ınUesseselerde,. tat 
otellerde kl!.tipl\k yapmak 
dir. Yol, demiryolu ve mUt 
i.';!ler!nde de ca lI§ablllr. 'T 
gider. (HUs:n':?n) remzi.ne 

* Kt;lej mezun~ bir geı 
dersi vermek f3temektedlr 
!ngllizce dersi almak ı 

(C.K.S. _ 129) remzin ile 
kııya müracaatları. 

"' Bir bayan inglhzce vı 

dersler v2r;rıek~euir. Gaye 
zamanda v~ koln.ylıkla. 

ilerletir. (İ,K. Leyli 44 l re 

• (42. S.Rı ı-emZi için ı 

zan okuyucuya - Sorduğı 
bizi de~il. me!;;tup sa!ılbtn 
eder. Maamafih sız yine ya 
rin. Belki sahibi gelip ga. 
alır. 

"' Bay Necdet Kolay -
ticari mahly~tı haiz olduğu 
rete tabidir. Ua'.1.\e:ıe! neşre 

b ki ki 1.. ~ d 2 tOın-ıımı , ·nr) sahnenin filmini gijrenlcr maraton aca nr ve nya ar uzumu K:I ~r duğunu btllyortlu; böyle iken Jıı. - Ad:ıle kısmı nçık renkte, nol•ı. AldıHnu:.: 
galibinin zaferi kazanırken yorgun- kuvvet kesbediyorlardı. pon]ar, ~e.lib ıı;el<'cc.-kl<.>rinden emin . 3 - Bir cins toprak, vücudc fayrh- A,a!hda remi·ıtı>n yazılı ıı 
lııklıın bitkin bir h:ılde olduğı.ınu, Bu suretle hazırlanan Jnponyalı bulunuyorlardı. Manevi hm•\•etJ~ri lı bir mndtlc, ·1 - Eski lıir Türk f ! Cf!.!J t 1 ırnyueıı!:.ırını•r.m 111\nııarımı 
rııkibine ycnilıncnıck ıçın ins.ın maraton ko~urulnrı lstirab:ı alış - o J;nda.r yükse~ti ki, bir ııalthrrşta devleti, "nnl"lll tersi, ııol::ı. 5 - en111. ~9t.\"nııe ç tn('l;tuplan 11ıııreııanı·mı~cıer 
l:tıv\•clindcn üsliin bir ~ııyret sar • mak ve yorgunlıılta <faynnm:ık hu " Malc-zyıı. vanm ıulM•11ın !!on ist.il•- Fikrini bilclirnıc şekLi, ılüı ''c k'ıl• N'Ui'I [~ ... SIZ ııırı hartı,;) ncrgcn "'bahta.o 
fcttil'.!ini derhal ıınTorlılnr. İşte bu 'su~mnda rşsi:r. htr clrrrccye ıı::ırmı~ lUir.n ola.n Johor • D:ı.hri.iyü bir lıU kık, G - !Tal edatı, p:ınlaloııun bir t<aflar ,,e lla.&1 li ıtı•" ~nru 
maraton galibi Birınnnya cephesin• bulıınm·or!nrdı. camda. zabtetüler. kısnı1, 7 - İkl çöpli dikerek hirhi• · ııırı. D l k f l • BliyUk yaştakilerin de aünnetlert 
ılc şcrct meydanır.rla ölmüştür. o ar ra ıçe erı rine lutluran. :irızalı, 8 - Eskı lıır kabinasında kolaylıkta yapılır. (DU. (A.E.M. 49ı) (A.M.) (2. 

Maraton koşusu nuılfrı.·cli ve ma· Dünyanın en hiiyük zenginleri BOÖAZ ARASINDA harp mermisi, yağm:ı clnıeklik, ııl- (A.T.A.l (Bahar) (B.I •. M 
.z ğlln için bir hafta evvel mUrac9.at.) 

salı Hiharilc Japonlar için mAna~ıı nin Birleşik Dc\'letlrr Ameriknsın f:ıbcclcn iki Jı,ır( yanynıın, 9 - J{ı. (Ciddi olalim 35) (Denızı Aks9.ray polls me:-kezı kıtreısm fa 
bir şeydir. Fakat bir Jnponun be • r\a bulıınııcluğıınıı herkes bilir. Gel H~·pimi7; hiliyoruz· Japonlar, A :rnfelin arknclnşı. p:ırç:ı , 10 - gi r. (D.lS D) (E. Ure.J) (E. o No. 1/2 Tel 20937 den isteyiniz. 
yazlar nm'>.lndo bu .koşuyu kazan • ıtelrlim, bıı zengiJ('rin rlnha ı;oğıı mer'!kn lb lı:ırbc b::ıs'arhl<tan :-:on- ı;c5it şiir y:ızma ıı <; ıı ' iı , r:ını ııi!; ı (F.D.Kl (l<'.~.s.ı (GUlcere 
ması bütün Japon adalarında fev \rn,Jınmış. ra, ~ünll ~inüne t:ım iki ay sonra, ~effaf fıık:ıt kırılınaı, 11 - Ç:ım Satılık ev (H.B . ~83) !HUlyaJ (l 
kalAde bir meserret heyecanı uyan. Stokhölnı istatistik dairesinin O ~ulmt !!H2 de lıi!cum ~:ıml:ıllari. devirme klik, cllıi~cn i n ınHfredi. CH. 45) (Hep~en) (H. 450) 

n d . Hcybellnl.!t en güzel en yUksek ye_ 
dırmıştı. kaydına söre, lrleşik Devleller A re hof!;azı gc~mi5Jcr i, Ilır japon za (l .. o.yn:ık) (Kilre D. 87) 

19 · .,- ı rinde çamların içinde on iki odaıı Hitci Son o gündcnlıcri .Japonla merikasında, 40 senesinılr, Hl9il, biti, bu ~eci~ aid hatıralannı şi>y _ .1 "So. 1'ı bıılıııncru11 ı:ırı Tın li: (M.'r.Rı (M.Nur) (M.E:. 
1 J mUkemruei bir sarnıcı ve evin bUyül< 

nn milli knlır:ımnnlnrı nrnsında yer milyoner erkeğe mukabil 2951 le Jl"k1ct!iyl)r: - Ciliilılaş, . 2 - Elimcrnt,. ıN.N. ) (N.C.K) (Nc11!) 
almışlı. milyoner k::ıdın varml:). Bn gccl~i tcm;:ı etmek için, mü El, ~ - I\ir;ı, tıır, ~. 4 - lliç. Rıı• ıllğlyle miln:ıslp ge:ılşllkte bir bahçe. CS.K) es R ,42) (S.T) (Sc 
Berlin zııfcrinden soııro Jnpon 11 t. nu kadınların en zengini dr, l\liı; him h:ızrriıkl:lr ;\":tpıldr, bir çok !'{e şen, ;; - Kn. F:ı~;, Çııy. r. - Of, K:·· si bulunan ve ı:trafı çinko l<aptı kul- ıs. Özallar) es. P...) (Sevgi 

1 1 O d lıı 1 · 7 ,.. y· N " \ lanışlı iki daireli bir ev satılı!<tır. R z ı etleri .Jııpoıı~ nı a ını:ırnıon koşutu.. tery Burlarcl imiş, n an sonr~. celer kal'n.nlılttan i!ıtlfıule cı ere;: n avu:e, - "· \ız. ot;ııı, o - • .. (Ş.l".l (T.H. . . (Tekcan• 
larının nasıl yclişllklr.rini aı;ığ:ı Gven l\forgnn ile Alis. Korncci ~e Bo~M boyune~ı ke<ılfll'r y:ırılflı \·.e rayip, Ler, !) - 1\apal. Si, D. 10 - İsteyenlerin Heyb~l! !ekole mernu_ (Talliın kim) (Uthuı 
vurdu. Iliilün rıtleller Sirikoku nrı ı. liyormuş, a.~ker Utro.c ecJllecelc yerler by"n '.\fokcl, Cfa, 11 - Pik, Tercy:ıi:\ı. ru Bay Mehmede mUrac:ı.atıarı. !Yedek denizci) (ZUnıriit) 

-------------------------------------·---·--~----·-----~-----------------« İsta.nbula dönil~ E\'\'elce karar 
\'erilen günde oldu. Genç kız her 
t-eyi düşi.iıımfö;, hatta Nnime hanı 
ma tnla!im crliJirkcn ı:;öyliyec.eği 
r·Umiı<•yi hile hnzırinmı~tr .• J<'ııkııt, 
bu hnzırfaıiı~ı güzel cümleyi si'~-U • 
yemccli, Naime hamın onları tTe
t•in basa.maklıırmd:ı. kırşıladı. Ü . 
mi'l tut:ı, J(bar, bir sima3•1 ,.e gü 
mü;; bulde1cllz ~euilmis asil bir te 
bı;:•.sümii fark ctnıcyc :rncn.k Yakit 
lıvfohilill. 1ki mü fik ~mi kemlisini 
ı,:ektt v~ c.nne i'ıılit•üklcri yannk"a. 
Tında. doJ.n,5tı. 

Üml•l o 'nliit ağütmaya ba5Ia . 
ılı \"1! her 5eyi ımutnrnk yava,<;çıı 

IPtrıld:ındt: 

- Beni 'ieYe~ei:siniı değil mi':" 

Ilir ay scnr:ı. Sabri Pek, tlnıitlJ.~ 
\ ed.n. etmek ic"n Naime lı.anımiar.ı 
uğra'1r. Ertesi ~im \azife.s l basına 
gitmek ilzcN:' 1st4lnouldnn a•rrıln. 
caktr. 

Sn.brl rıp:ı.rtnnana. girince t}m!. 
dia ralıat.. eldn~no. :orr•·:oek~ 
ftir :ıtco f~erslnd.<! ;'!'!l.ftıl;nı s1iyledi
lt>r, bira,; •tmPA ~cr.c kı:r. giiründü 
rengi sol~ " Y't7.ünün ç"7giJe:ri 
gergindi. Gözlerinde darğrn bir 

ınıwa, ka.5lannın kınımlarmda. 
bir ı;!J<l'ıyet e<l:ısı okunuyordu. 

S:ıbrl, genç k~ın oıl:!.ya girdiği. 
ıı.l ~örlince: 

- Yataktan çıkmıyaraktmız, 
~-ıwrum dedi, <;iz.<.:> Albha ı-;m:ııla. 
·~ık eleme!• için oclanıta I~lıır gele. 
lıilirdlm. Çok ı;ıtırab çcJ.i~·or ınu. 
•UDUZ?. 

t l rn:d ;;enç <liıılomnta baktı: 
- E•:c~, <1cdi. C:'ol• muıtıul • 

ribim. fıı l>.::1 z:ınnntı!i:-inizılen ıln 
fı:ı J.:un·eili)im. Sonra !llze Allaha 
ısmarl!ı.'lılt \l('mck el~ bo\ numun 
borcuclnr. 

Üm'ıl vno;fslne elini uzattı, Sah. 
rl ~eni' kr:~ı hedel'll \'e lıastıı. olaral< 
hıra1mıanm ı.,tırahı içlnde OmJcli 
l•emiine do~ru ~ekti. 

- Yalnncla yine ~örüşürii:>: :nw · 
rnm. Anneniz yer:nd.<:ı olan Naim(. 
hn.ııu•ıı ı;oıc se,iniz Ye 'Iİ7İ hi'J ık· 
f.ııcfan c ı:tarmıyacal• lllnn \''lsinizi 
ı1iisiiniinüz. 

t~mid "Evet" der gibi başiyle 
lılr l~aret yaptı, Nni'11e hıt!lmu öp. 
lliliten !'iOnm hız r ıulmı'arla oc1n
r1ı"ı er?rtı. M:ı:ı:ı: ıH>'r.r:;ı Snbrl :Pel• 
al'artıman<1an :ıyrılırken clii;;üull
)'ordu: 

"Imçiih: 101.lıır J:ı. büyi.ik b.n:lm 
tar gibi n~ıınkör olnbil~·iorlnr. h te 
u Imllar rtam'mi o an bıı miniml.ııi 
liız bile artık hth gülüm:>emeleri
ai \'e müfjfik ba.tu,ıarını b:ına tle . 
ğil Nııimc hanıma <ı!l.~dıyor. 

Sabri lan' f.ımlı, dudaldarın~!a ıı. 

cı hir telıe'i<;Üffi clola~ıı. tlolaşa. soy 
\endi : 

- Garib ~ey .• , t'm:d<le::ı ıışrılır. 
:~en omlau daha ı:olt ben üzl.il<liim. 

* * * "" 

ti 

"Dfınfü;\iniizii haber \'eren m'!1<
\ulmmızu ~e\inçle :ıldım mraı dii 
-;iiniirseniz il<i sc-n~·ıı, l:lr aynlıf.r l 
!l?. olm:.ıdıl!,mı ım'.ıı.rsm•ı. Ben iJİ· 
ee nttiynr?:vlnn. t~mld a'fam al>rllı 
bü:ı.iidU ,.e hıılı.lld bir genç laz ol-

ılu. Cmidin bu kndıı.r ince, bu luı · 
ılar ~:ıı.r:t bir lu:r. obcağını, eminim 
hi, s:z bi:e düşiinr.meı.cliniz Zen;;in 
liği h~·~ı.I•mda ıfr:ı.yt>tlcr l.111 inceli 
ği Ye gü2elli ~l :ıt? bir o"un<'ll. krzı. 
ımıa fı.§tk oaulnrın pcl< çol• olacn~r 
nı Riz <le 1 ahdir cde..slniz her hrtl. 
de .•• Hatta o:ıu benden ıstiyenler 
bile olcln, Pcl.; de clcliii bulın:ulıi:;rm 
bu ta.1cblmi l:u.mm.m l:iiçifülüğimü 
öne sur.erek reddettim. Fakat ;re -
nic1en bazı tekliflerle knrşıl:ışar:ı . 
ğmu tahmin cdh·orum. nu hususta. 
tek bı:şmıa h;r ~uırar vermek ha1"1 
lanı ve sıılilbiyet"ni hniz değilim. 
'Cana yıırdnn crleceğinizi umuyo . 
1um. 

H:ızirnn g!'lir ~elmez c\ veJa kı
":l bir An:ıdolu scynhnti yapaca • 
ğız. \"afan ormanlarının h;l\·asınr 
Pmrlil;ten sonr:ı tekrıır tstanbola 
cJöneccğiz. Ağustosa doğı·u tekrar 

bir scy:ı.ha.t yapmayı da dfü,ünmü. 
yor c!cğff z. 

Ümitli hiç sommyınız. \'ııkrntlıı 
diill€Ccj;ini:lj i:iğrenin,•c het ı:;iinü 
bir bayram lıa!ini :ılıh. Uurup din. 
lenmedcn s'ztleu, clvnüşi'nüıllen 
bahsediyor." 

İı.;tanimla ~eli~inden iki \iç gün 
ı.onra Sabri Pek, :Sa.ima hıınınıın 
~W7.dıi:,'1 bu mclı.hıbmı bazı p:ı.ıc:alıı . 
rmı l:!knı r olnulu \'C: 

O;ılar h"ni hala yoJ<la s:rnıyor 
J:ır, diye diif\lndü, ~imdi benimle 
lhclcnbire kal'~ılar.:mu!< onlaı· için 
lııı~dlil lıir !IÜrpıiız ol:ıcnk. 

Du dü5ünc~ onu pek memnun e 
ı liyor<lu. 

Nulmı? hanr:nm heyecanlı 'ali. 
~:etini, Üm:clin mav.i gfü:lc:-inlıı iı;in 
c1c yanan sevin<: güneşini şimdjden 
ı:.öriiyor, taşkın \'e neşeli Irnlıka. 
lıalar 8.{a'lmda geçecek o ille teEıı:ı 
ciakika'>mı dii.şünerek l<albinde tııt. 
lı bir çrrpıruş duyuyordn. 

Mektubu okumakta <levllm et • 
ti. t.hniclin biiyüyüp serpil<li~inden 
bahseden bir eünıle)1 okurken. ar. 
tık izdivaç çağının g.elip ı;:attığına. 
ina.ndı. 

- Vasilik v:ı1Jfe-.;inl 
ı.;örelıilmek i<:in tam 7,nnıa 
ılim. Hem TI! de olsa. znvı 
mu;> "on nrzusunu lm;men 
yerine ge:tinııeye ç:ılısma' 
mun bo:rcuclur. 

Sabrı düşünc.'?liydi. fü. 
yurdu. Ilu rViniiı; onun fll 
ln.rnk m:ıcer:ısrr. bir zaına 
ılı.if c<1iyorılıı. KencJi.,.lni ~ 
l:ın iı:;:inde çırıımıp hel.liyı 

kimse yoı.tu. 

Fa'küt bu sıkıntılı znaf 
çol< slirmedJ, karanlık eli 
yerini diinü~ten ıloğAn n 
ı·aktı; ~enlş evinin ralıat. 
güzel bir i<ıt~nı.h:ı.t vırnd e 
di. Yaptığı ılık bırn~·o ''lic 
tün bir gençlik 7.lnrlellfü 
Sabri, hiç ku<>ttrsuz elhise 
rii, kırııvatrru ah5kın bir c 
7.:ıntanld gibi 7arlf ve hl 
ıliiğllmle bağJndr, Sabri • 
tlisini memnun, neŞell ge 
~·ordu, d:ı.rnarlarmdaIJ • 
her .ız-üm<ü dnla~ma.,ıııılı 
hızlı dolaşıyor, nab!2larrr. 
,.e ihtiras ı;arpıyorilu. 

.(De\'amı ı 
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1 Ti SAS 
Adama iş aeğılı işe adam bulmak gerek-
1' ransanın gıkıl!şındaki sebepler: metod ve 

teknik kifaqetsizliğı/ - Alaylı 

Beı hayal 

Nevyork Tn:rmis gazetesinin Ki!• 
bire muhabiri, Nevyorktaki soze -

' lesine, çektiği lılr tclgrafl:ı Anıe. i-
ka matbuatında milnakaşafara se • 
lıeblyet vermiştir, 

Bu telerafta, Mısırda cereyan c 
den muharebelere dair havadisler 
var, zannetmeyiniz. O, Amerik:ırı 
tehlikeye sokan "beş hayal"den balı 
sedi~ or. r şte telgnı!m mfinderkatı: 

Havada 
topyekôn harp 

İilm ıJe fen zihnfyetine paydos! 
Artık hatırdan geçirmemek lôzım 

Yazan ·. S " BİR AL dır ki: 
A A Ç A M l - Amerikalıltınn zengin bu _______________ ..;___ ı Junmasiyle mağ}Op olmıyacaklarını 

M A(WUR nn5\-.cl.il nr, Refik ç - Ziraat i;ler:ndc nıetotld:ın nüı yaııılmndığı i~in; blrtok kere- 2, - ~~.rikanın başına~ fırk~ 

Bir sehir üzerine gece hücumu - Ucaklcrr mısıl gider, 
nasıl bomba atar, nasıl döner? - 1000 ucak ucurmak 
için kaç insan lazım? - Tayyareciler nasıl yetistiri. 
lir? - Hava hücumlarır.ın neticesi - lngilterenin 
20000 ucağı olsaydı? - Havadan bir düsman tama. 
men mağlup edilebilir mi? 

::ia) duru, me' zu:ıtınıı11 ''A" ııuııırunı 0,ıuak ler <le lüzumsuz müc:ıdel lerc g.i gn~ reli gudulmeden. en lıyakallı 
dan "Z,,~e 1 atlar dej;i5timlel• lü· D _ M:ıdcnı' ec,·her ı~tilısnlindc 1 

riMne!<, hatalı giflişleri eönlemck ndam~ geçirmedikçe. harbin kaza 
zumuıı:ı i53ret etti; fıılmt ömrii \'c- bilgblzutr, 1 ınecburiyetindc k:ı.Iıyo;o. Böylece nılabıleceğlni? 
1,ı etmcrli. Onu bt'hltıf eden Şük- E - :sannyi , e f:ı.luiliasyoıı i~ • hem maılı.li ,·:ırlığımız, hem de çok 3 -: Am<'rıka, kııfolnrını k!Usik 
rü Snraeoğlu \'e kabinesinin gerek !crlnıle metollln hAreltet ctmuıı.el,, kıymetll zanuınımız israf cdllnı;ş ,,... n~rarıyel<'rlc doldurmuş, bugünkü 
t~kl, ;;ereli yeni :ı.zıısı bu prensip .Bu alh yıkılmn. <1:::b:::bi lneelenıı:- lu~·or. Vakıa, diHmizılc bir clıırbı - h.ıdlse.lerden d~rı: almıyon yüksek 
uıcrlnıle, silplıe yok ki duracnlılnr. ği tnkdirc.le, hepsinin lıircr ''ilıti • ıııe!oteli \'ar: "Yanlı~ hesap Dnğdnt- rülbelı askerlerını }):ışından atma • 
ılır. De\Tİmın oluşu is;ind<! l.ıu &· :.:ı)t" da\·ası oltlnğu göriile<.'Cktir. tan döner" ı1iyoruz. l~nlmt hiz yınca bir muvaffakıyet elde edebi• 
nemli ozf§, ola;> ln.rm tabii bir .,:ı. 

1 
Ur. in~. George R.ettirıgin §tı ifa. yanlı~ hesabın- dönrneı,1ni değıı' lece~inl, 

ıı.ıcuc1ıır, l'icari, rlr:ıi \'c hillU1".i~3 ı deleri, billınssa <lilckate sayımdır: Jıiç ~·ol :ı.hnama<:mı temenni .ediyo: 4 ;- Amerlkalılan hoşn gider hn 
ıı.tısndl n.laJH.l:ı J.em sı:st.cın, hem ı "Her D<'rcdc ... E'ri:.,o;:rl~·eti bllghlz- ruz. Ilunun telt ve basit çaresi ;un vr.dls_ıerl~ oy:ılamakla h~rhin daha 
ıle t:ıtbik s:ırJı:ılan fü:er"nlle değ-~- Jcr teştdl etmişse orı:ı.!arda ilmi tet- ılur: lhtis:ıs:ı kı:mıet \'ermek lyı lıır nl'llceye bağlonabılcceğini, 
ı:;ikllk ynpmn.k, bugünl<ü tluruın idi; ınüesse5elcri ih.nnl olıınmuş. En da\'a. haİleılilmeT. bir 'der<l 5 - Gününü, ırecesini çalışmnk 
knr'<'htncla ncil bir ilıtlynç Lal~nl tur." \'e "bunlar lmtjyen bir tesn.. clcfüldir, n:nıııssa fütısrnli e.lnm in geçiren mihveri, hlUli "kırk sn • 
nlmı5tır. Bu~"tl:ıy siya.s<'ti hnl•kın.. ılilf olmayıp mil'lbet flinılerrle ön çe\'rcliyecek ohın bir teb1<ilfıt 1,n. at". cahşm:ık zlh~iyelinde devnm 
dn Şükrü Snmcoğlu Jmh'ncslnin safta gelen noli:ı;a;, bilgi yUr.ünden ııuna yııı:mal:la mııltsn<la erisiJmiı; eltıkcc yenebileceğımlzf. 
isabetli kararı \'c yeni Tic3ret Ve· vücut bulınuı'J birer tedenni c erl- e?ııcaktır, Ünümlizcle :ıynı hn.=tahl~ ı-\§ır ilhamlar, fakat ne kellim 
kili Dr. Uchcct Uzun bu konuyıı dir." 1 dn.n ötürU yıl••fan koskoca bir .. hürlyetf, dl'ği.l mi? 
ılair berrak \'c se\ inrlfriC'f beynuıı. c.'limhurh·et rejimi inıparaforlu!c Pran.;ıı , ntkcn • z:ınınnı be,,·Jıudc· rB h b' • • l ak 
t b hı ı ... ·ı 'ki'' , • · . • ' ,__ 1 . • ' • .. • • " u ar ın ısmı ne o ac ı, a .s me\'ZUU o.an ucı; "'' ı.< c- ın!rıı.sma el koydtı!>'ll gtlm1enır:r ~e geç!nnf"nın ne buyük bır hata 
rin p;lin ~eı:irilmcdcil tahıü<lrnli: et. llım \'C fen :ıhnlarmdalil nok\ta.n • tc~kil ettiği mey<lnmladrr. 
tlrileeeğfnc delfıJet etmeklcı'!ir. lanmızı gidermek için sa,·~ıyor. 1 Me~7.ııatımrzın ıslahı cilıefine ~·· 

lllll;:fünctin hareket ve lrnrnrler 1..Akin, iktısarli ,.c tlcnri mahiyet • 
1 

<forl.:cn su 5ns ııren~~P· üz<'rin<lc 
rın:ı. mu\'a7.I olar:ılr, biz de aym fe bulunıın d('\'let hbmetıerlnl ·lii· j dıır:ı..lım: A1:ıyh ilim ''e fon 'Zihni. 

İnsanlar, ne kadar yaşlnnsalnr. 
r>e derece tenevvilr edip y!ikselsr• 
ler, hiç şüphesiz, yine cocuk kalı • 
lorlar, yahut çocukl:ışıyorlar, işte. 
bu sözümüzü teyit f'clen bir misal: 

U can gö,·desi birdC'nbire hem • 
beynz kesildi. Projektör! 

Deli bir züzg{ır esiyor Binlerce 
pervane !: ~vayı p::ırcalı:ror \'C etrnR 
fı insnm sersem eden bir gürültü i.. 
le dolduruyor. Bu grce h!lyiık bir 
uc:ık hficumu vıır. Projektörlerin 
tehlikeli ışıitın::ı tutulan bomhnrdı. 
man uçaf;ının iç<'risinde hic kimse 
kımıldamı:ıdı. Pilot karanlıklara dal 
mok isleyen insan scvkitnlıiisir.<' 
muknvemct elli. Emir emirdir: Ye 
rini deiılşlfn11ek, daha ·yükseğe cık~ 
mnk ,·eyo dahtı aş:ıaıya inmek. tay. 
:rnrenin burnunu cevlnn<'k, :rns..ıl~ 
tır. Hatıli uçaksn\•ar botarynlnr ken 
dilerlni ıne;·d:ına çıkaran proJek • 
tör ışığı istikametinde ntı5n baş 

los:ı1nr bile. Hnllli gece ın·eıları 

meydana çıksa bile. Hattti kcn<lisi9 
ni Slillclerden yapılmı~ bir n~ ice
ri~iııde hissetse hile. F..mir nlmış u 
cak demlryohı fızcrinde ilerleyen 
bir lokomotif gibidir. dnimo ileri ıırencıipfn -.ıuırlnrı içine ı:fren mc- zenleyen bir te~~liit ktımınu lıe - ~·efne JY.lyclos! 

sele1erc tcmruı e<'lere{;iı. Ut• yn7J• 
ınız.dn "llıti n •• da\'ıı ını ele nL 
mal•tnyız. Şu ,·ey:ı bu l5ten şilıiıyet. 
c.tm~ lUzumunn clu~ciuğumuz zıı.. 
nınn, dillcrhıi:ı.ln perescn::i ol:ın 

-----------
1.---~--~~----------~~I lıtanbul Belediyesi ilanları J 

Bu harbin ismi ne olncak't ,. 11crleyen uçakların harekeli bir 
Birçok ~rnnsız. g~zetelerl: "füı 1 huva harllnsı üzerinde ıniliınl'lre • 

hnr~in .. tarıhteki ısını ne ol:ıcak " ferle ıeslılt edilmiştir. İki 1ayyore 
deyıp sutunlnr dolduruyorlar. dizisi 600 Jdlomctrellk bir yol fü:t> 

l!aydl Fransızların işleri yok clf- rinde ucuyor. nir kısım ucnklar 
Yelım, ya muharip devletler saze· :woo metr,.dc ölckiler de 2500 met lılr sözü SÖ) !eriz-

- Bizde ı~· adam değil, adama 
i~ bulur':lr! 

Bıı cilın1e, 5Uphe yok kil "aılam 
kayırmnl•" nınnbğınn. karşı 1.ı~"'6-
ui!en infialin clof;ur\}uğu b1r rcak• 
iyondur, Bu ~füiiyctin lıökü neye 

dnynnrrnr? lcrantınmdn "ihtL 
sas"a yer ''e "ihtisas nhipi.:ıi,,ne 
kıYnıct \'ermem.eğe! 

Burada ihtl asın lüzumu \'e lbt i · 
as erbabma saygı göstermek hale. 

kmda uzun uzadıya izahata glri • 
r;ccek <leğillz. :'\lesele, heı1•es iı;hı 
o kn.dar aşikar bir hakiluıttlr ki 
lhtbn ın ve ihtlo;:ıs erbabının mü. 
tlnt.:ıa:-inl yapmak; maliımu Hanı -
dun, fuzu}i bir <lıı\'aonı, anıknth. 
,ğını nlm:ıktan b:ı~ka. bir şey değil
dir. Yalnız bir nokta üzerln<lc du. 
nıcnı:tt: Memleketimiz için yeni o· 
lan, miie ses bir muisi bulunnu • 
ynn meslelderd,. "ise nılan1,, yerlne 
'•acınma i!I,, vcriltliJ';ini görmelne
~iz. Ne gibi:' Mesclfı, Jıerhangi bir 
sUel hirliğe komntıın Se9ilen t,;nhı~, 
harp ot.ulunu bitlnni~ ,.e zan1anla 
llen~ce <lerece rütbe u!mış bir sn • 
b:ıydır. Denlz Jlnrp birliklerinde 
ode\· guren sabayiar da nynı tarz· 
da yetişmi lerdir. lluknk işlerini 
inceilvelim: feslelı ile :ılftkah fn. 
kUlteyi bttiren, muhtelif adliye 
hill11etlerinde bulunan ,·ata.ndM • 
Jarm mensup oldnklan lınnunun çer 
çevesl içinde llerledik1erlni ~öre • 
ceğiz. llekhnlikt.e keza... Sıhhiye 
j<1lerln<le "alayh doktor" ~·o1ttur. 
Oer:rahlıp bumnlarını sokan her> 
herler, tarihe kan"oıı~hr. 1''afıa, 
maarif meka.nizınalan, aynı istiha. 
leleri geçinnişler; m\intes!plerinl 
mesleki bir tasfiyeye tabi tutmn.ır 
]ardır. 

Fakat, yuknrıda da söyle<llğfmiz 
'"eÇhiJe memleketlmlz için yeni o. 
lan ve Cilmhurl~ rejiminden soll" 
ra re:ılit.eye giren l~ a.lanb.rmda, 
henüz tam anlamı De ihtisasa ria.. 
~·et ~hı titfallk g8sterdiğine şahit 
olmuyoTUz. Billıasıııa iktısadi ve ti· 
earf mahiyet aı-uden hizmet salıa. 
larında. bu noksannnrz gö7.e -:arp .. 
maktadır. Halbaki bu hususlarila 
çc\irgen dnnımunda olan lmın.nla. 
nn, mutlnka nıeıılctrtcn gclmlıı oı.. 
malan ve kratttm ilme, fenne, blL 
l!iyc dayanamk yapılması lizım. 

clır. 
Dr. tng, George Uetting lıdmli 

hir Frnn.Sız bilgini "Fransa yıkılı. 
"mm baldkf sebepleri" lstmli bir 
etüdünde bu memleketin ~kme • 
!.İnrlekl S'!bepleri o._c;;keri \'e rstyas'i 
limiflerdcn zlyn.de, metod, iTim ve 
fen noksnnlığmıln arnmak icap et. 
tiğf nt yazmaktadır. Dr. lng. Ge -
orge RPtting'e naznran Fransa, a .. 
sağıdakl hatalarm kurbanı olmuş.. 
hır: 

A - Nüfus nmlmnsmı önleye. 
memek, 

B - Müsbet nim snhasmda ge
r! kalmak, 

c - rC'!'l-:i ı;-alı~ıtlardn <lü12ük . . . 
•11r 5e\1ye<le bulonımlr, 

'l aıunln 

oocıeıı 

1353,90 

2000.00 

tik 
ltmlnatı 

157.60 Tretuvarların tamirinde kullıı.nılnıak üzere alrna... 
ca" t6ıl00) adr.t Kroairna.n. 

103.80 Karııağaç mUesEeEatı !çln alınacak muhtelif kuv. 
vette 2240 adet elektrik ampulU ve (4) kalem e. 
ıektr!k levazımı. 

1154,50 Balat atölyesinde imal ve tamir edilmekte olan nra... 
bals.rm boyanmasında kullanılmak üzere alınacak 

boya ve boya malzemesl 
Tahmin bEC:ellerile ilk t~inat mikto.rlnrı yukarda ~azılı işler ayrı ay. 

n açık ekslameytı konulliü:~tur. 

Şartnam0:cr: znbıt ve muameıa.t ınlldUr!Uğü kalemınde görülebilir, 
!hale 6.8.942 pe'lJembe günü aaat 14 te daimi cncUmende yapılacaktır. 
Tallplerln ill: temtnnt makbuz veya mektupları ve kanunen tbrazı lı\zım. 
~elc'n diğer wslkalarile ihale gtlnU muayyen saatte dalmt encUmende 
'bu.unmalan. (7883) 

t l . . . 
c erının de bu münakaşaya iştira!: rede uçuyor. Her ucı:ık tıpln geml-

ctm?leri?e ne mnno verelim '.I de olduiıu gibi !kendi rotac;ını tııkfp 
Oırlc~ık Amerika, bu g:ırnbete eı1iyor. Hnvadrı y[lkselcn ny bu yü. 

kaşı~ almns!" o.lur mu? rüyilşün en -büyük yardımcısıdt'l' .. 
Cumhurrcıslnın Beyaısarayındn Tayyarelerin nlaenğı islikamellcn 

lıartalık bir mntbuat toplantısında, yalnız en l5nde bulunan idare u 
Ruzvclt bu harbe henüz resmen bir çr.kları mesuldilr 
isim verilememesine hayret etmiş. . • 

Bunun üzerine bir gazeteci atıl • 1kl uçak arasında 600 metrelik 
mış: 

- Harpler, ancnk nihayellr.ndik 
leri zaman i im olabilirler. Mese • 
la: "Yüz sene harbi" otuz ene hal"" 
hl gihi. 
Demiş, Ruzveij, hu itiraza h:ıyl'"I 

<:imi~. ' 
I.ondranın ''Deyll Tel~raf" ı::aze· 

lesi, hu münaka~al a. sfilunlar tah la\anbul Elektrik Tramvay ve Tünel isletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 11 sis elmiş \'e bir okuyucu da: 

- ltnlyc1japon. 
Muhteli( tıpte 103 adet a.mpermetre 206 redUktıSr 50 voltmetre ve 101 

adtt röle aatıu almncaktır. Bu huıruetakl teklifler 4 cyıUl 1042 gUnU saat 
17 ye kadar alınarak ihalesi icra edileceğinden malzemenin veralt ve cv. I 
ca!ı hakkınrle ıtıznngelcn maınmatı almalc llzcr-0 lateklllerln Metro han 
• Uncu katında ıevzıın mUdürlUğüne mllracaatln.n. (7735) 

bir açıklık vardır. Bu ncı1dıfı bir 
tayynre ôakikanın ondo biri kad ır 
bir znmandn alır. Şu lı:ılde bir tav. 
ynre hedef üzerinde bulunup bom 
hrıl:ırmı ntı•kton sonra nr:ıdan d.ı• 

kikanın onda hiri seçer ~ecmez f. 
kinci 1an'llre aynı yerde bu!una 
caklır. Onun lcindlr ki, hombardı. 
man ılevnmlıdır. Halbuki. her tay 
ynrc kendi lıorckellcrlncle serbest 
olsaydı hu netice elde edilemez ve 

Güzel bir Hkbnhar snb:ılıı hen ve 
erkrınıharp yüzha~ılı~ından ınüte 
l.:nit derehel i Dokukln, nine :ractl• 
glirı tolluklıırcla olurııyor ve ten • 
l>eJ len bel penccreıJen dııjarsınt scy 
rcdi)orduk. Deh,etli canımız sıkılı• 
yordu. 

Dokııkln: 

İsmini teklH elmiş. 
G:ız<'tcnin nnketine, bir kadm: 
- Ne süriiltü "dip <lunırorsıı • 

nuz'! En·clA harbi bitiriniz, cnd::ın 
sonra, ismini koymak için, i lcdi 

siniz kadar münaknş::ıya ,•nkıt bu .. 
lursıınuz! 

Demiş de, kuru gfirillt!iye niha • 
yel verdirmiş. 

- Hoş geldin, hemşire! dedi ve 
!cini çekti. 

Dn)'On azametle gfiliimscdl ve Do 
kukini öpmek üzere dudaklarını 
uzattı. 

Kırmızı burunlu n clamco~ız dıı 
öpüşmeye knlkıştı. 

• - ~füsnadenizle takdim cde~im .. 
- Tuvt diye homurılanıyorifn. 

Öyle can ınkınlm ki mahkeme mfi. 
b::ışirl z:iynrete gelse memnun olu • 
nıml !Si 

KILIBIK Kızkardeşim Olimpiado Ye~orovn:ı 
Hilkina.. Kocası Dosifey J>etrovlç 
Bu dıı benim en iyi ahbabım,., 

Ben: · 1 
"Yatıp bir uyku mu kestlrsemr' \ 

di\'e ılüşünil:rorch:ın, 

Yazan: A. ÇEHO'V 
Ruıçadan ~eviren: SERVET LU N EL\ 

Oliınpiada Yeğorovna, sözlerin 
sonunu uzatarak: 

- Müşerref oldum, dedi. fakat 
elini uzatmadı. Memnun oldum. 

,./ Olurduk ve bir dakikn kadar su~ .. Ve biz, can sıkıntısı mevzuu ilıf'
rlııde uzun m:adıyn düşünmiye ba5" Dolı:ukin, korka ifade eden gl5z • 
ladık. Hayli zamandanbcri temlı- lerle bana bakarak ve şakağını ':t• 
lik yüzll gönnlyen ve nHlimn~rn::ı• 'ıyarak: 
yı andıran cemlann arkasından, - Allah kahretsin_.. 'diye mırıl 
kflinalın durgunlultıında husule g~ • dandı. Dert~iz başa derl Tevekkeli 
len kücük bir Oıe~işiklik ~öıümiizc rüyamda fınn görmedim. 
çnrpıncayn kaclnr can sıkıntısını - Ne vnr? Bu gelenler kim'! 
diişündıtk. Biri 'de baktık, gec~n se- - Bizim hemşire ile kocası, Al• 
neden kolan yaprak yığının &tün • lah hela." 
de duran ve gAh bir, gAh di~er a~ Dokukin Yerinden !kalktı ,.e oda-
ljını 1knldırmı)'9 çalışan hor<n (o. Cla dolaştı, 
aynı zamanda her iki nyağını birden . - Kalbimin altı bile buz gibi 
kaldırmak isllyordu), Rn<;ıT.ın len • dondu ... diye homurdandı. Kcnıli 
n:ıllnrını cın>tı ve arı ~okmuş gihi kıtlmrdeşine knrşt akrolıalılı:: hislc
kapının yanından kaçıp kenara fıP rl duymamak günahtır, fakat -lna• 
lndı, nır mısınız - kızkordeşimi gör • 

Do1mkin giılümsiyerek: mektense ormanda çete reisiyle kor 
- Birisi geliyor .. dedi. Hiç ol • şılaşmoyı tercih edl'rim. Bir yere 

mazsa misafir gelse, can sıkıntı.sın" saJ.:lansak nasıl olur? Timoşka bir 
dan kurtulurduk. yalan uydursun, meselii kongreye 

Horoz bizi aldatınamışh. Bahçe gittiler desin. 
kapısından evveli\ bir at başı, sonra Dokııkin, yüksek ~esle Timoşk"ayı 
hfltnn bir at ve nihayet uçıruıya lıa ça~ır:maya başl:ıdı. Fnk:ıt valan süy• 
zırlanan mayı.s böceğinin kanatla • lemiye "'" sakl:ınmıya vakit kalmn
rını andıran hfiyilk v-e çirldn ça • mıştı. Bir dakika sonra holden ftsıl 
tuurluklıı kapkara, alJır !bir yaylı 9• 1ılar işitildi: Knlın kndın sesi, ince 
mba görllndil. Yaylı araba avlU\'R erkek sesiyle rısıldoşıyordu. 
girdi biçlmsh şe-kliyle sola saptı ~·e Kalın kadın sesi: 
büyük bir gı~ırtı ve patırtıyla nhı- - Eteklll!lmin pilelerlni dfü:elt ! 
ra yollanflı. Araha<la iki fnSMt otu• (fiyordu. Yine söylcrllğim pantolo • 
ru:rordıı Biri kadın, öteki zayıf ycı- nıı giyınemişsln 1 
P.ılı bir erk.ekti.. lnce ~: • 

- Lacivert pantolonumu Yasi'iv tuk. 
amcaya verdiniz. henekliyl de Jıı 11~ 
kadar saklamamı emrelmiştinlz, di 

Olimpinda Yeğorovno, Dokuklnc: 
- Her halde misafir beklemiyor

dun? diye söze başladı. Ben de sn• 
na gelmeyi aklımdan hile ı:ıecirmi • 
yordum'. Zadcgı'.in e.emiyetf reisine 
gidiyorum, ela har.ır buradan ge • 
çerli:en uA'nyayun. dedim. 

ye kendini müdafnıı ctnıiye calışı • 
yordu. Şah, arkanızdan mı setire -
ylm, yoksa burada. mı kalsın? 
Kapı, nihayet açıldı ve odaya, 

kırk 1:aşlarında uzun boylu, şişman 
n,ıavi ıpek .~tarill bir kadın girdi. 
Kırmızı, çıllı Yfizünde öyle .son~uz 
b!r _azamet vardı ki, Dokukinin onu 
nıçın sevnıediifinl derhal hissettim. 
Şişman haynnın nraksından kısn 
boylu, 7.ayıf bir adam. hadi badi 
Yürüyerek seliyordu. Benekli bir 
redingot, geniş pantolon ve kadife 
Yelek giymişti. Omuzları rlnr, yü;;ü 
mntrııştu, burnu da kıpkırmızıydı. 
Yeleğinin önfinde, tasnın zincirine 
henziyen altın bir köstek sall:mı • 
Yordu. Onun giyiminde, h::ırekeUe
rinde, burnunda, biitiln çelimsiz fi· 
güründe kölelik derecesine varan 
korkaklık ve ilrkekllk vardı. Bnyan 
lce.ri girdi ve hizl görmüyormuş 
gibi davranarak tas,•irlerc doğru yü 
rüdü "e hac çıkarmıyn başladı. 

K0<~asınn dönerek: 
- Dua et l dedi. 
Kırmızı bnnınlu niJam lftredi Te 

haç çıkonnı:va haşladı. 
Kadı.o dı111ı&.1J11 hl.U...JnrA Doku.kin 

Dokukin sordu: 
- Cemiyet reisine niçin gidiyor• 

sun? 
Bay:ın hnşıyla kocasını işaret e· 

dcrck: 
- Nlcln olncnk1 İşte onu şikiıyct 

edece~lm, dedi. 
Dosifey Andrcylç göılerlnl yere 

indirdi, ayaklarını sandıHynı;ının nl 
tına 1oplach ve utanarak yumrur,tı• 
na öksürdü. 

- Onu niçin şikayet edecehin? 
Ollmplada Yeı!orovna icinl çekti: 
- Asaletini unutuyor! dc•di. Bi'· 

mlyor de~ilıin? Sana da, onun ıınıı 
ve babnsına da şikl\,•et etmfstim. 
nasihat vermesi için pap:ı:ı: Grlgo -
rlye kadar dn sürüklendim, kendim 
de blrcok çordere ba, nırdmn, r .• 
kat hiçbir nf'ticc çıkmadı 1 isler ls 
tem ez cemiyet rclsl he) efendiyi ra
h:ıtsız etmek icap <ediyor. 

- Fakat ne yaptı? 
.(SOlıu yarrn)J 

homlı::ırdıman uçakları gıınıbu k•· 
sa zamanda düşm::n nleşi ile darm l 
dağınık <'dilirdi. 

Bir hava filo!n bir tek üs!cn UC· 
m:ız. Geceleyin 40 don fazla bom 
ba 11cağını :kıs:ı bir zamanda u~u • 
rohilecck tayynre meydanı heuiır. 
~:ıpılmnmıştır. Bir geve hilcumu i 
cin birbirinden cok uzakla lınzır • 
lnnmış 25 • 30 uçak meydanı mıı 
lı:ıkkak Jrızımdır. Muhtelif ncnk g ı. 
nıplnrı hir topJnnmo noktnsmn do~ 
rıı ucnrl:ır. G5kyüziinün her nokta 
ına benzeyen, her noktası slbi {. 

:rnh miı.vl hir nokta. toplantı l eri 
r>larnk tayin edilmiştir. Bu nokta 
lıarilalnrın çizgileri ile hesaplanır, 
ve t:ıyin edilir. Yetişme saatleri 5 
saniye forkb tcsbiı edilmişllr. Bir 
tek uçağın geç ~nlışı lcoca bir gece 
hiıcumunu başdanoş.ı~ı bozabilir. tT 
ç.ıkların hepsi saa!te 850 !kilometre 
ııçmnk sureli)le !birbirini görme 
den munyyen ·yerde buluşmAk im. 
~1\nını temin ederler. 

Gurup hiç bir vnkıl birleşme nok 
tasında tam:ım lophınaınnz. Cünkii 
sece avcılarının yahut Ut"nksav. r 
batnrr:ılnrın hücumu ile dftşen bir 
kac tayyare muh:ıldrn1( v:ırdır. Fa. 
kat geç kalanlnrı kim'>e beklemez. 
8nn dönüşte yapıl:ıcaktır. 

Önden c.ok uzaklardan belki 150 
kilometre uznktnn ı~ıklı noltlat.ı.r 
hava içerisinde bfr yangının titre 
~en nlevleri sibf rakseder. Son rı 
bu noktalar büyür, ve nihayet l'4 

rideki uçaklar gök yilzündelı:I ynn 
gının kmllıklnrını g örürler. H ı 
kızıllı ın bir tek manası vardır. t. 
krideki tnyyarell'r aydınlatıcı ho n 
lmlnrıııı hedef fizerinr. atmışlnrd r 

Şimdi yapılacak İ'i b:ı5ittlr. Al d "· 
lr tıcı bombalnrın izini taldp eder 
hedefin üzerinden gecm<'k ~ p. ı 
!ayan hombn.lorı bırakmak. Atı 1 11 

sihhatini düşünmeye lüzum )·ok. ,, 
kilometre uzunluğu ve 2 lkilomrt • 
geni~llitl olan bir şehirde atıl n 
her bomb::ı mutlnkn hed<'fe isabet 
eder. 

Bu kolny bfr iştir, fakat J)flh::ılıl n 
mal olur. Şehirde tehlike canL-ırı 
çolnr, kınnızı llımbalnr yanar ndmn 
Jar koşnr ''e demir mcrdfvenlerr 
cıkor. Uçakta da buna benzer J h
lı:ı.ı:ırlık v:ırclır. O bombalarını l o~ .. 
dırırken milrnlyözlcr Jıer tarartan 
vızlnr Adnml::ır yarıılnnır, yanar ve 
ölür. H:ıvada beyaz cicekler çı 
bunlar ucakfarı zedelenen Tc pnra 
şülle yere inmeye cnlışnn pllo!l r. 
dır, En büyük ümitleri serseri bir 
sulle parcnsı ile ölmeden knrn~ n 
inrlıilmcktedir. Bir cc.hene,m olan 
sirlik. gökten yuvnrlnnnn pllotn bir 
nimet gibi gözükür. 

Ucnklar yarım çark eder. Dönu<; 
başlamıştır. Ynnan toprnklırrın ışı. 

sı yn"aş yo"aş uçağın nrknsından 
kaybolur. Ucakl::ır dağılma noktası 
na selmişlerdir, artıik • nu dakika• 
dan itib::ıren her uç.ak serbe.stisini, 
kazanır, dönfiş meydanın• istediği 
,;;bi gftmekıc scrbcstir. 
Büyük karargAhdn memurı.r mulı 

telif sohnlnrdnn ~len telefon h:ı • 
Jıcrlcrini toplarlar. Ve bir kurmov 
subay dönen ucaklnrı birer lıirl'r i 
şaret eder. S:ıbohın snat allısında 
hücumun neticesi anlaşılmıştır. 

Öte tarafla hücum ectilcn şehir 
yıını:ror, se.fcr bllmişlir • 

1000 tnyyare hazırloınak icln 
300000 111tom. ~ 

Hu ~erer uğrunda neler feda eo 
dil !i! 

lllr büyül: bombardıman uçııılııu."
dörl motoru ile ve sU;ıhl:ıriyle h:.ı 
zırlamak icin SOO insanın çnlı mn
sı. ı:ı:zımdır. O halele 1000 uçaklık 
bir filoyu hazırlamak için 3000-00 
işçi lazımdır. Bu fabrikayı kuMt1 
ameleler bu he artnn hariçtir. 

Gece mosunun havalandıliı 25 
nlıında ln~nnlar nöhet bekler -ve 
cnlışırl:lr. Bunlar ha\'tı er'erlnin ii. 
ntrormosını 1aşıdıkları hr.lde uça'· 
don içeriye adım otmnmış insan 
lardır. Ilıı suretle bir uçak için ' r 
de 7()..80 er çalışır. Şu halde 1001\ 
ııcıııtın sqooo de uçmayan eri wır 
dır. 

Haya orduları durm::ıdan arlı • 
{Lütfen sayıfayı revirini:) 
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At yarışları 
. 

Ingüi.z at ve k.L!ıraklara Lna..tısuıs, ıne. 

safesl: 1600 metre. 
1 - Elhan, 
'.? - Meneviş, 

3 - Alceyıa.n. 

Müşterek bahls ganyan: 100, pilA. 
::ıe ıoo, pllbe 121> kuruş verdi. 

, .............. imi ................... ~ 

Tlrlılye Ciimharlyeti 

~ ZiRAAT BANKASI 
K.unüu4 tarlhJ; 1883. - Sermaye&): 100.000.000 Türk Urıuu 

Şube ve ajans adedJ: 265 • 
Zirai V(I tlcar1 her nevi banka muameleleri, 

Para biriktl.ı enlere 28,000 lira ikramiye veriyor. ......... 
AL .Y&n§latınm UçWıcU ha..fta ko -

~ula.rı dün bUyük bir kalabalik önün. 

de yapıldı ve birinci, ikinci koşular 

ha.rlç diğer ko§ular bUyük bir heye. 
can ve aı~ka ile taklp edildi. Filha_ 

kıka dUnkU k~ular mlljterek bahis. 
çiler! tatmin etmemekle beraber at_ 
çıllk ve koşuculuk merakı olanları 

tatmin edecek şekilde çok heyecanlı 
oldu. Alina.n neticeler şunlardır: 

Dördüncü ko,u (Centilmen ko,wıuı 1 

Birinci ko,u: 
lkl yaşında yerli sa.!kan tngUiz 

taylarına mahsus ~ me::ıafesi 1000 
metreydi. 

Giren taylar: 
1 - Destegül, (Fehmi Siınsaroğlu) 
2 - Pulat ( Fehmi Siın.saroğlu) 
3 - Varad (Fikret Atlı) 
Btı koşuda Polat birinci, Destegül 

lklnci Yarat UçUncü geldi. Müşterek 
bahis ganyan 1-2 numaralar 100 ku. 
l'Uf verdl Koşunun müddeti 1.04 

İkinci ko,u: (Satıı ko,usu) 
'O'ç yaşında Arap taylarına mah. 

sus, mesafesi UOO metre. 
Yazılı otan taylarda.n Baha.dır gir. 

med1. Beş defa. hatalı çıkıştan sonra 
Veci2e birinci, Ferhat ikinci ve Ya. 
ma.n üçüncO. oldu. M~terek bahis 
ganye.n 100, pll~elOO, pf?Ase 200 ku. 
l'Uf verdi. 

1.2 koşular arasındaki m~terek 

l:ıabit 1/5, 2.IS çitte bahis 115, ve ll<L 
1i be.his 275 kuruş verdi. 

t!ı;üncü koııu: (Conkbayı.rı ko,usu) 
'O'ç ve daha yuka.n y~ta yarımka.n 

T 

Istanbul ?üz-j 
me şamozyon
luğu seçmeleri 

1 

Su sporlan ajanlığl tarafında.o ter 1 
tıp edilen ve cumartesi gUnU başla.. • 
yan İstanbul yüzme şampiyonluğu 

seçme mtı.saba.kalarma. dün de Moda 
yiizme havuzunda bliyUk bir kalaba. 

• !ık önünde devam edilmiştir. İki gUn 
devam eden bu m\lsabakala.ra Gala. 
tasa.ray, Beykoz, Orta.köy ve Beyoğ. 
luspor kulüpleri ile Kadıköy lıalke • 
vinden 184 yüzUcU iştirak et~ ve 
neticede Beykozdan 76, Ga.lataaa • 
raydan 68 sporcu finale girmek hak. 
kmr kaza.nmışlardır. Diğerleri tu. 
flyeye uğramışlardır. 

Ağustosun ilk ha.tte.smda. yapıla. 

tak olan btanbul şamptyonluğunda 

Galatasaray ile Beykcn: yüzUcüleri a. 
ra.srnda mUthlş bir çekişme olacağ'l 

finale kalan ytizüctııerin adedinden 
belli olmaktadır. 

M:unta.ısa.m ve heyecanlı geçen dttn. 
kil müsabakalarda alınan neticeler 

Üç ve daha yukarı y&§ta İngiliz 
a tlanna mahsus, mesafesi: 2000 met_ 
re. 

Bu koşunun günün en enteresan _ .. __ 
ve heyecanlı yarışı oldu. •' ·, 

1 - Dandi. 
2 - Umacı, 

3 - özdemir, 
Müşterek bahis ganyan: 130, pnL 

Re 100, pilA.ııe 200 kuruş verdi. 
3.-t rünctı koşular üzerindeki çifte 

bahis 205, i.klU bahis 425 kuru, ver. 
dl,. 

Beşine• ko,u: , 
Üç ve daha yukarı yaştaki İngiliz 

atlarına mahsus, mesafesı 1800 met. 
re. 

1 - Buket, 
2 - Konca, 

3 - Demet. 
AltJtıc.t kotu: (Handlkapı 
Bu kO§uya 9 at girdi, 
1 inci Tomurcuk, ikinci Bora, Uçlin 

cU Tuna oldu. Müşterek bahis gan. 
yan 125, pila.se 100, pllA.ae 200 kuruş 
verdi. 15-6 mcı koşular a.ra.smdald çif. 
te bahis 200 ve fkill bahis 275 kuruş 

verdi. 

İıkenderaada 
,azme yarışları 

AAJtakya, 26 (A.A) - Hatay, Sey. 
han, !çel ve Urfa b<ilgelerı araların. 
da tertip edilen yUzıne ya.rı§lan dlin 
saat on yedide İskenderonda yapıl -
mıştır. 

tstıklAl marşı ile denize atılan bir 
çelenkten sonra valimiz Soyer bir 
nutuk söyHyerek deniz ııporlarmm 

büyUk önemini anlatmıştır. Törende 
Tuğgeneral Şükrü kanatlı ile a.ekeri 
ve mülki erka.n ve binlerce halk ha. 
zır bulunmuştur. Takım ttibarlyle 63 
puvanla Seyhan blrlnci, 4/S ptıvanla 

Hatay ikinci, 36 puvanıa !çel Ucün
cU gelml~lerdtr. !federasyonun şlldl 

ve b&yrak Seyhana verilmiş, dığer 

derece alanların mükll.fı:ı.tıarı da spor 
culara dağıtımuştır. 

sim (Beykoz) 1.38, 2 - Adil (G.S) 
1300 Serbest: 1 - Vedad (Beykoz) 

24.49. 2 - Oama.n (G.S.) 

800 Serbest küçükler: 1 Ömer (G. 
8) 13., 2 - Rauf (Beykoz) 

şunlnrdır: Türk bayrak: 1 - Ga.latasaray 
200 Serbeal: 1 - İbrahim (Bey- takımı 5.M, 2 - Beykoz takımı. 

koz) 2.35, 2 - Mustafa (G.S.) 
.. Türk bayrak küçükler: 1 - Bey. 

200 Serbest kuçUkler: 1 - Lcon koz takımı (.15, 2 - Galatasaray 
(Beykoz) 3., 2 - Go~o (Beykoz) l takmıL 

100 Sırt \!stil: 1 - Fuad (Beykoz) 
1.28 2 - Kemal (G.S.) Kule atlamalar: 1 - Fuad (Bey. 

100 Srrt Ul!ltil kUc;ükler: 1 - Ra • . koz) 56.10, 2 - Muzaller (Beykoz). 

~or, bir yı.J evvel Alman bava or
du-;unda bir milyon, !ngHiz hava 
ordu~unda yarım milyon er varrl!. 

Bu kitle içerisinde en esaı;lılan 
pilotlar, ra~ıllar, makinio;Uer, rad 
:yoculıır ve h<>mbacılardır. Fakat 
bu miktarın sayısı çok az.dır. Zi:·a 
mi nıol.orlu bir bomba uçağın : 1 

mürettebatı dön ki,-!. dört moıorlu 
J>ir uı;ni(ın t:JYfaları dokuz kisidir. 
Şu halde 1000 tan·arclik bir' filo
nun 150 uçağını dört motorlu ve 
850 sini iki ınoıtorlu olarak k:ıbul 
edersek bn munzam filonun hava 
ya tıkan uzuvları ~UOO kişi olur. 
Yani iki piyade :ıhıyı. Bu anda lıü

liın dun~ ada havada uçan uçaklar 
karada dö\·üşsclcrdi ancak bir knç 
lümen te.5kil ederlerdi. 

Fakat bu kndarını rla bulmak bir 
meo;ele<lir. 

Harbeden iki taraf da lııy.rareci 
hu!m:ıkla sıkınıı çekmC?dikierini 
söylüyor. Fakat mesele y:ılnız bun 
lan bulmak tleyildir. Yenilemek 'k 
ı:ıı:ımdır, Her hücum bir ı;ok tay. 
~ u rE"ci kaybettirir. 

Her iki tanır tayyareci bulmak 
l~·in uğraşıyor. uçanlara rlııha faz 
la para Yeriyor, dahn ~üzel ünifor• 
malıır giydiriliyor, Ynzifenin şerc 

rinden ve ehemmiyetinden bah . 
seden konferanslar veriliyor. 18 
mayıs tarihli Deyli Ekspres gazete 
sinde fngiliz tayyareciliğlnin 120 
meoldcpte 67COO pilot yelişlirmckt •, 
olduğunu yazıyordu. Öteki millel1e 
re ait rakamlar belli deyilrlir. 

Knnııdanın merkezi olan Oıtava· 
ri:ı lıir tnyyareciler konferansı top 
lan el ı. Müttefik tayyıırl' m ümessi ı . 
!eri birleştiler "e t:ıyyared yeti<; • 
tirmck için terlbirler aldılar. llu 
konferansa Sovyet tayyaredlerinin 
rara mı:ıtı 

çok i>ecerikl i olılukl.arını, Amerika 
lıların en iyi bombardıman tekni .. 
ğine malik bulunduğunu fakat İn 
giliz av tayyareleri mürellebatının 

pek üstün olduğu neticesine vardı. 
Buna rağmen mütehassıslar henüı 

mihver tayyareciliği ne yetişilme • 
miş olduğunu da itiraf elliler. Sim.. 
di mütldik tayyareciler torpilcıli !< 

de .Taponlnra ve kc~ir işlerinde Al 
manlara ) elişmeye ç:ıha.lıyor. 

lliicumlaruı neticesi: 
Biraz dn bücumlarrn neticc<.i:ıi 

tetkik edelim: 
Kolonya hücumunun ertesi gli 

nü Almanlar ölü miktarını 200 oJo. 
rak ilan ettiler. İngilizler 3000 ton 
bomba allıl\Jarına ııöre bu mikdar 
ı:ok az görünih·or · • r hu rakam 
doi(ru ise şu ıı ı ı ı;ıl..armak 
mtiınkündiir. 3 hınp 5eneı;i lcerisin 
de mükemmel sığınaklar yapılmı<ı 
ve halk hava hücumlarından ~a. 
kınma)·ı iyi Öğrrnmişlir. 

l\f11ddi hasar tamir edilemeyecek 
kadar biiyüktür. Fakat hu hasarın 
askeri kudreti ne dereceye Jcada;• 
yer altı fabrikalarında yapıldıAına 
ve hütün irnaliitm parcalara bölün 
düğünr. söre bu zrırarlarm da pek 
~·iiksek olmadığı hesap edilebilir. 

Ru hiicumlara askerlik bakımın 
d:ın faydas1zdır. denemez. Zira Al 
man h:n·a kuvvellPrinden yansını, 

garp cephesinde leşbit ediyor ve 
bu ı~kların şarlda Sov;reUcre kar
şı ı:alı!)m:ısına mani oluyor. 

Ru büyiik hnva taarruzlarını ı 
giinılüı yapılmak imkanı olsaydı 

netice daha çok korkunç olurdu .. 
Zira ı::iincliiz yapılan bir hücum bü 
tiin Wr tMmleketi fel<'e u~ratır. 
Tehlike işareti nakliyatı , fabrih 
laı-ı, ~i'l"il ve askert hayatı durdu • 

aha fazla 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 150 ltra.ın bulunaı:lara senede ' defa cekUecek kur'a. ile a.şağıdakl 
plA.na göre ıkramlye dağıtrıacaktır. 

ı adet 1,000 Uralili 4,000 lira ıoo adet 50 Uralık ~.ooo lira 
4 .. 500 2,000 .. 120 .. 40 • 4,800 " 

' .. 250 .. 1,000 • 160 .. ıo ,. s.200 " 
40 " 100 .. 4,000 • 

DİKKAT: Besnplaımdakl paralar bl.r sena içinde 50 liradııo a.şağı 
-;Uşmiyenlere ikramiye ç:ktığı takdirde % 20 fa.zlaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül. 
11 Bırincikft.nunda çekilecektir. 

........ ! .......................... .. 

Kırşehir Daimi Encümen Reisliğinden: 

Ka.palı zarf usullle ekdltmeye konan lş: 
1 - Kırşehir • Yerköy ycı:u.nun 21+510-24-1-000 kilometreleri lirasmda 

"26589,, lira "23,. kuruş keşif bedelli esaslı §OSe tamirı ışldlr. 

2 - Bu ~e ait evrak şunJardrr: 
A - Grn!ik 
B - Ke.şlt ve keşif hu!Asası. 
O - Huaas1 ve !ennl şartname 
D - Eka•:tme şartnamesi 
FJ - Mukavele projesı 

s - Bu i§ 14.7.942 tarlhlı.ıc!en 28.7.!J1.2 tartbine kadar 15 ~üo müddetle 
kapalı zarf usullle el;~lltmeye konulmuştur. 

4 Ekslltıı:e 28.7.942 salı gUnU saat 1:5 te daim! encümen ta.re.tından 
yapılacaktır. 

5 tateklilerin eksiltmeye girebilmeleri için (1919) Ura. muva.kkat te. 
minat yatırmıı.ları ve aşağıd:ı.kl vesikaları lbre.z etmeleri l~mdır. 

A - T:caret odasınna ke.yttlt olduğuna dair vesika.. 
B - Bu iş için bir hatta evvel vilayetten alınmış ehliyet vesikası. 

O - Teklif mektupları eksiltme tarihi olan 28.7.942 gllnli saat 115 ten 
bir saat cvveiine kaear daimi encümen başkttabetlne makbuz mu. 
kabilinde vermeleri ıt,ıımdır. 

6 - Bundar. ~onrıı.kl teklıfleT ve postadaki gecikmeler kabul edllmlye. 
ce'lı::tlr. 

7 - Da.ha z\yade tafsila.t almak istiyenlerln da!rnl encümen b&şldtabetL 
ne mtlracaat etm<ılerl ııızımdrr. • 

ti - nıı.n Dcretlerl vesalr ırasraflarm milteahhlde alt olduğu tlA.n olunur. 
(7841!) 

Milli 
Oyunlar 
Festivali 
14-22 Ağustos 

Biletler M1lll 
•ıyango gl§ele. 
iyle Festival 

yapıJaaak gazinolarda ııatılmalrtadır. 

Her tttrlU izahat: 28340 

lıır. Alış daha sihhatlldir. Fak.ıl 

gündüz hiicumu tehlikelidir. Al 
manlar 104 O ~azında İngiltere üzf· 
riııe yüzlerce tayyare ile gündliı. 

) aptıkları h,ıı•umlarda o kadar çok 
znyiııl vcrdılcr ki, bu hiicumları 

rlenım ettirmeH imkan kalmnrlı .. 
İngilizler de 1941 hulıarın<la :ı~nı 
şeyi tccriibe eltiler, aynı mııvaifa. 

kiyelc;izliiic u~rnıiılar. 1942 rle ~ii ı 

düz y:ıpıl11n :rcs:ınc lıiiyük ıcşcbi/i, 
lııgilizlerin Obsburg iizerine yap -
!ıkl:ırı lıürunıdur. Bu hücuma işlı. 

rak cıfcıı ingil!z tayynrelnin in "·' 
rısı ıliiıımcmiştir. 

Giindli7 hücumları hemen tl:ıiınn 

hava muharebelerine srbep olur. . 
Gündliz hücum etmek için lıerşcy. 
den rn·rl harnya tamıımiylr hiıkirıı 

olmak, bunun için 1ıavayı düşman 
uçaklarından lemizkmck liizımrlır. 

O h alrle homh:ırdımıın uç:ıkl:ırınrn 
yanıbaşındıı av uçaklarının da bu 
lunması ~:ırttır. İngilizler hım:ı çok 
dikJ.::ıl etmektedirler. Fransıı kıyı. 
lıırınn yııptıklıırı ha'lia ııkınlnrında 
altı homba uçağına 50 Spitf:ıyr av 
uı;ağı arkadaşlık etnırklcdir. 

Nefsi Almıınya~·a y:ıpılac,ak giirı 
dü1. hüruml:ırına av uçakları refa. 
kat e:demeılçr, çünkfi. hareket sn 
hası çok uzaktır. 

fngiltrrede hava hücumlarının bir 
çok şirldelli tnraflndıırı vardır .• 
Bunların basında 50 yaşında bir a· 
rlam ~1.'lir. Ru kıımr:ıl saçlı bir Af 
rilrnh<lır. Hl11 de bir Rork7.ya ala 
yınıı hor:ızan !ıoc;ı ol:ır:!k askerlijl. 
girmiştir. 1014 ün borrızan başm 
bu gün ln[!iliz hava orduları ma. 
rr5alı JTario;ffir. fngifü haYıı .l\f:ı· 
reşali bomfı:ırdıman1ıırf:ı rfıisnınııı .ı 

ma~lup edileceğine kanidir. Gecen 
1 azeteell ~· "E~ r bir ecede 

Metol!lu ders 
Orta, Lise vo Yüksek okullar tale. 

besine ttz;lk, kimya, ceblr, hendese, 
ıısan (Almanca, Fransızca)'l'abilye ve 
diğer dersler verilir. 
l\lüraeaat: SaIAbattln Sözlö Posta 
kutusu :M-0. 

RAŞiD RIZA 
TlY A TROSU Halide Pt11kln ooraber 

"Bobsltfl,, 
Vodvil - 3 - Perde 

Vaz.an: &ıahmut Y~art 

Alnıany:ı üzerine 2000C> tayyare u. 
çurııbilseydiın,, demiştir , erte'!i 
gün harp bitmiş olurdu.,, 

Yine aynı adam aynı nıülakatta 
"eğer her ıtece Almanya üzerine 
1000 uç:ı k yollayabilseydim hnrp 
sonbahara bilmiş bulunurdu . ., de • 
miştir. 

lngiltercde hava harbinin aleylı• 
farları da vardır. Bunların başın 
da c~ki bava nazırı Lord Bivcrbrıı 
kun gıızelesinde havacılık yazıları 
Yazan Mişcl Fut gelir. l~te bu zatın 
.raıısın<l:ın bir kac ı;a!ır. 

"llııv:ıca ıl ü5mandan t:uk aşağı 
hulunciu"uınul sır:ılnrcla 1ııgiliz hal 
kına hu kahil vaatlerde bulunmak 
faydalı ve affedilir bir propoğnnda 
olurrlıı. Bu gün bir budulıılıklır . ., 

J\lister Mi~cl Pur hir knc küciik 
hesap yapıyor. Almaııyanın 10i mil 
~on nüfuslu, 321500 kilometre mu
rabbnında hir toprak olduğunu İ:ı~ 
ıtiltereıı in ·1 :?75;;ooo nüfu~lu ve 
ssıoo )dlomeırc murabbalık :ırazl 

'.'!İ olclurlunıı i5arc•ı erJi) or. Alman 
topraklarının merkez noktası olan 
Prağ lng;ıiz kıyılarından 9GO kilo .. 
metre urnkladır. Halbuki İngiliz 

toprakl:ırının merkezi olan Derbi 
i5eWI edilen Fransa lonrnklarından 
300 kilometre uz:ıkl:ı bulunmakta 
<lır. 

Mister .Mişcl Fut bu heııontan şu 
neticeyi ~-ıkarıyor. "Alınan ı:ıyyıı

relerinln lnsillcre üzerinde verdik. 
!eri zıır:ırı Alman lopraldarma nnlc 
Icdcbilrnc!• için dörl misli fazın ha 
Ya kuvveti ı:mmchr. füırıcl:ın baş.k:ı 
1!HO ela Alnıanlıır fngilterecfe sün• 
de fiOO insıın öldürclükleri halde da 
hi tııt:ıiltere) i yıkamamışlardır, Bu. 
hava hücumlarının düşmanı yrlta 
ma~:ıcağını isbat eder.., 
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Temugln kendi kendine: 
- Sızmıı, dedi, birdenbire tilıtil$t.e 

içince, sonu elbette kendini l'a.ybrl • 
mektir. 

TemuçLnln göı;U bu sıraya 
lllştl. 

Ufak bir gölge gördü. 
Bir ba, gölgeııl ... 
- Bu da kim? 
Diyerek gözünü kapıya dikti. 
Kapıdan görünen gölge yaba.neı 

1 

dt•ğlldl .. 
Tlyen • Fonun celliidı kapıdan ba. 

kıy ordu. 
Bu ne ııadık, ne yorulmak bilmez 

bir uşaktı! H41A ııyııma.mış, ortalı. 

ğı teeeMiliıı ediyordu. 
Up.k biraz sonra bir daha görün. 

dü. 
't'emu~ln ya.yaşça Tt~en • Fonun 

1 
ba,ım ııedlıin üzerine dayadı .. ,.._';a 
kalktı. 

Ve batlJçe sendeledi .. 
Kendini zor tuttu. 
Nerdey11e kabk&lıayla. gülecekti. 
Uzun bir esaretten ııonra. hlirriye. 

te kavuşmtl§ olmanın verdiği beye. 
•ıa.uı bir tUrlU gizJlyem.lyordu. 
Kapıya doğru yUrUdü. 
Arkamna baktı .. 
Tlyen • Fo ba,ını koyduğu yerde 

kımıldamadan yahyordn. 
BeUiydl ki, lazılkelebek tam mana. 

slle •ızmı~tı. 
Temuçtn kapıya ya~mea. uşak. 

\a ı.arşılaşh: 
- HAlA. nöbet mi bekllyonıun f 
- Bu benim vazifemdir. 
- Göst.erdiğl bağldığa. hiç diyecek 

yok. 
- BJr köpek bile e~k yediği ka_ 

pıyıı. sadak:ı.t göst.erlr. Ben köpekten 
~ğı bir nınhJO.k değlltm. 

- Tebrik oderlm. 
- Tlyen . Fo 90k Jı;tı gallb!' f 
- Evet. Biraz fazlaca lçtJ ve uyu. 

1lu. 
- Ben onun bir erkek dizinde ıız. 

thğmı ilk defa görUyorıım. Demek 
kJ ııenJ seviyor f ! 

- Evet. Sevgisini bııııa da lttraf 
etti. 

- Ya sen .. sen de onu seviyor lll\L 
ınınp 

- ŞDpbeıdz. ~enmeğe karar ver. 
dJk.. 

Ul}&k .evlnçle gllldii: 
- Ob, ne Ali. •• lu e\'ln nlhayet bir 

erkek 8fthibl ola.cak.. 
- Ştlphestz .• 
- Onun evlenmefin.J IMtyor mu. 

- Elbette isterim .. ona bekAr gör. 
dükı;e cok lizlllüyordn.m. 

- Şimdiye kadar neden evlenme. 
dl'l 

- Bektay engel oluyordu. 
Temugln: • 
- Beni odama götür, dedi • yı.ta. 

cağım. Yarın sabah Toaıeon da be.. 
rılm gibi hürriyete ka vu,acak. 

- Tlyen • Fonun odnımda. neden 
yatmıyorsun T Mademki evleıımeğe 

karar verd~nlz.. orada yatabllJrııln ! 
- Hayır, Ben o kadar terbiyesiz 

ve aa.ygısız blr adam <leğillm. Bana 
gösterilen muhabbet ve itlınadı su. 
Jlstlma.l edemem.Be.n.ı odama götur dl 
:ronım sana: 

U,ak, Temuglnfn koluna girdi .. 
Alt kata indirdi. 

- Btıt a.ydanberl .• 
- Tlyea • Fo onu neden bapeettt '! 
- Kendi!!lnl s~vdlği için .. 
- Bu, çok garip bir şey. Wıµı, 

kendisini sev~nleri böyLe zindana a. 
tar mı? ntıtat etmezse, o aka.dam 
lla va.ı;:-eçen;e aevdaamdan. 

- Belitay ona bu fikri verm.1.§tt. 
- Bekb!y, Tlyen . l:<'oyu ellııden 

kaçıracağından korkuyordu de.ıuek? 

- Oyle s:ımyonıın. Ayni zamanda. 
tflıdtt de odlyordo: 

- O Jıalde mademki Bektay orta. 
dan kalktL Bu adamı !ferbeot bnak.. 
makta bir mahzur var mı 1 

- Ben de yol;;. Fakat, bu adam. 
lar mahzende bütiin ıırlarını blrblrle. 
Tine açmışlardır. Gerçi bu adamın 

ııevmekten başka bir ruı;n yok ama, 
ötekiler arasında auı;lular da. var. 

~imdi hepsi ayni toe\'klde.. su.cııı 

bulunuyorlar. 
- ötekilerin suçu nedir ! 
- İki Uç tanesi caıuatu.. 
- Garip ,ey! Onlar bana bir ~y 

söylemediler. Hepııl de Ti.yen • Fo, u 
P'l.lıytklayıp dururlardı. 

Upk lçlnl çelttl: 

- işte, sana derdimi açtım. Temu. 
• çlıaI Ne olur, bu adamı bu fiec8 bu. 

radan çıkarıp çocuklarına gönder • 
mek istiyorum.. Sen bana yardun et. 
mez misin? 

Temuçlnln gözleri ııııldadı: 
- Onu ııerbeııt bırakmak istiyor. 

'IWl, öyle mi ~ 

- Evet. Bu bir l31llk olacak. zaten 
Ttyen • Fo nasıl oba bll'l.aç gün son 
ra onların hepl'inJ serbest bırakma. 
t-a. mcebur olacak. 

- Pekalll. Bu ha8118ta .ana yar. 
don edeblllrim. Benim de aenden blr 
tsteğlm var. 

- N edlr o~ Elimden gellrBE' yap. 
mağa hnzınm. 

Temuçio oturduğu yerde doj{ruldu: 
- Ben de ~ter Tomsonun ser. 

hest bıralı:ılmasını lııtıyorum. 
- Onu Tiyen . Fo serbe!Ft bırak. 

ınaz. 

- Nlı;in 'l l:'arm sabah tahliye e. 
deceğlm dedJğlnl dnymadm mı! 

- Sen onun sa.rhotlakla 9i>yledil<. 
lerine tnanma! 

- Fakat ben, mlst.er TOIDllOll.UD 

\ahllyestııde ısrar edeceğim. 

- Fayclaaız.. • 
- O halde kendislle evlenmem. 
- Evlenı:.ıeuıen, tekr.:ır mahaene 

;-Lrerst.n 1 
- Peki ama, sen llıt.ed.lğinl eerbeıat 

bırakabllecekııln de, benlın tat.ediğim f 
ueden tahliye etmıyor111111P 

- Çünkü ba adam buradan çık&r 
çıkmaz hepim.W ele vcl'lr.. Blz onun 
bir lnglllz hafiyesi olduğunu ııeııde!ll. 
ISnoe öğrendik. 

- Ben sana ıereflm.le t$n1ıı ede. 
rirn ki. ondan b19 blrlmize zarar 
1relmJyecek. O QOk namuslu bir a.. 
damdır. 

- Şn.nghayda en tl'hllkeU adam • 
lar cok namuslu olanlardır. Bep böıy. 

le kimselerden korkarım. 
- Tuhn.f ııey ! Ben ise na.DlWlllU 

lnunlardan çok korkarlm. Na.mııso.. 

nu ayaklar altında. çlıtnlyen kimse • 
den her fenalık beklenir ama, böyle 
namuslu blr adamm söı;ü bUe para. 
lan daha krymetlJdir .• 

- Blze bir fenalık yapmıyacatmı 
De ile temiu edeblllnlo ! Temuçln odaıtma girdi. 

Uşak ayakta durdu: I - Onun vereceği ı.özle •• 
Upk güldü: - Hemen uyuyacak mmm ! Yok.. 

ea. blraz konuşmağa va"tln var mı'! 
- Ne o'l •• bir derdin mı var! 
- Derdin var. Hem de bliytik bir 

dert .. 
- Uzun atırooekıııe, beni yalnız 

bırak da uyu313yıın. Yarın kootı!lfO . 
ruz. 

- Yarına katınıunnı tıt.emJyorum. 

Şn bizim ma.117.ende bir esir var .. 
karısını ve çoouklarını tanıyorum. 

Adamcağız ortadao kaybolduğu gün. 
denbert, karl.81 ve çe.nuklan ıteee pn. 
d\h; ağlıyotlar. 

- Adamın öldüğttnü .'...a ~nıyor. 

'\ar]' 

- Evet. Fakat hem onlan teselli 
edıyorum ve çocuklara ''babann ya_ 
kında gelecek!,, dlyorııın. Bugün co. 
t!tıkla.n tekrar gördlim. lJmldlerln! 
keıımlşler. Bana: "Babamız h!lfl gel. 
medl. Bundan ıoıı.ra geleceğinden e. 
mln değiliz. Ölen Ve knybolsnlBrdan 
kim geımt,tır f !,, dediler Çok UzüL 
dUm. 

- Rus • Japon harbinde Bular 
davayı tiÖzle kaybettiler. Benim için 
böyle manasız eö:ı:lerln blr kıymeti 
yoktur., !Calp para gibi hiçbir yerde 
geçme-L. 

- Evet. Rutı • Japon harbinde 
R~lar, eızoli hasımannı gafil a1'Ja... 
mak ıçln, onlara ''hudut emniyeti mi. 
ııakı,, uı teklif etınlşlenU. Ruslar bu. 
na inanarak emniyet; mııahedeıılnl 

imzaladılar ve h•Jdutlııl'mdaki ordu • 
!.arı geri ı;ektller. İşte Japonlar bu. 
nun üzerine harp llı\n ederek, :rayd 
noktalara. hllcum etmeğe t>a,lad:itar. 
Rımu ben de blltyorum. Fakat, mi11. 

ter l'omsonını böyle •lyasl entrika • 
lıırla bir ilgi!! yoktur. O, eerefil Mr 
memıırdıır. Blz:e hiçbir fenalık yap. 
mıyuağını eöylerse, llÖ'l:U.nd:.> durur. 
ve k.lm!leyi gafil avlamak ııevdasma 
düşmez. 

Utak tereddüt içinde dola.,ıyordu, 

Temuı:In oykulo giit:lertnt uğ'uttn. 
rarak: • 

- Bu ıı.da.m Tiyen • Foya nı:unl A. (D~\'amr var) 
şık olmn~tuf 

- O da. ııenln gibi bir akp.m (kı. ZAY1 - Şlşll nUfus memurluğun. 
zılkelebek) barına gelmişti. Oratıu dan aldığım nUfus kA.ğtdrm ve lçln. 
Tlyen . Foyu gördü. Ondan 90llra de 7,5 Ura paramla ekmek kartım vo 
her geoo gulmeğo bafl)l&dı. , askerlik tezkerem ka.yboldu. Nüfus 

- Nerelidir b11 adam f ( kAğıdıııııa askerlik tezkerem ve ek. 
- Nauklnli.. ~ mek kartımın yenisini alacağmıdan 
- Bir çlııli, öyle mi 'l .....,,_ .,... eskisinin hUkmU yoktur . 
- Evet. Fakat çok temiz ytıı..kıt Mahmutpaşa hamam &'>kak H 

ve çok yııluşıkJr tılr erk.,ktt. numara.da Abdullah og-iu 830 
- Bu.rada. De zam&nılanberl yatı. dofo.mlo Btthaeddln Eroğ'ru 

yort Gür, (16001).. ,,,..--


