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At ölür, 
meydan kalır 

Yiğit ölür 
fan kalıT! 
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e d·ye; laşe işlerini 
ted vire başladı 

Vali, bu sabah 
gideı ek devir 

mülga iaşe müdürlüğüne 
faaliyetini tetkik etti 

rırat Mtlrakabe işlerine bakacak olan daimi eaco 
to ıantısını bu saball vaııaıa relsllllnde yaptı 

en lk 

3lu aAşam: 
~,_,, ~ ~ _.......,. 

"BO§anma itlerinin kolq • 
lCl§hrılmıuı isin 7al 

Tıükümler koymcığa ilatiyaç 
yoktur.,, 

Adliye vcikilinbı ildnci ıayfadak 
beyanat.mı okuyunuz 
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Cenupta 
4 köprü başı 

kurdular 
1 SOVYETLER 

· Rostof ve Novoçer
ı kask'ı lahliye ettiler 

Cenupta çetin 
çarpışmalar oluyor Alman görüşü 

ile ikinci cephe 

800 bin iaşe belgesi sayıla
rak teslim almıyor Atılan denh:altısı §Chlt!crınden: Soldan aım ile Atılay kuın1.Dd:Lnı bln'!u,ı 

Sadi Gtlraın, _EIE"ldrlk Ba§gedlkllsl Nearnl Smıal, tktncı çarkçı )1lzbGeı 
Ad:ıarı Ertil, BaK&rkçı yU7.başı Ahmet Törün, Gedik.su ımb&yı Ahmet 

Vip, 28 ( A.A.) - Alman kuvvet• 
leri şimdi, bütün Don nehrinin aşa.. 
ğı kıs'i:ı:ııru kontrolleri altına almlf • 
!Ardır. 4 köprii bıışı 3'1ll>llmı~. 
Don nehri kıvnmındtı Alman ~ 
Romen kuvvetleri d{lşımnı ~ir • 
'den öteye atmışlardır. 

HtiseyinCahid YALÇIN 
A LMAN yan rc:.mi mahfili f. 

kinci cc.phe h~kındn, At:nan 
)'8.nm. görüşünü bi:dirtll. Ynn rcs. 
mi mahfilin teminatına güre, Al. 
nıa.nyıı.nm bundan h1ı: cnılişeı.l yok 
tur. O, her ~yi dil}WunÜ.!', hesnb. 
~, tedbirlerini :ılmıştrr. Hatta, 
bcr tarafta o kndar mil~el 
tedbirler ittihaz olunmuştur, ki 
mUtt.efikterln Udnci cepheyi açmak 
lıususundakl teredclüdlerioi buna 
atfetmek mm'D.fık olur. Bu müun. 
fiebetle Alman yan resmi mahfili 
llnmburg üzerine yapılan on u~ak 
hücumundan da balLc;c lüzum gör. 
nıu~. 

Aj:uıs te1pııh muhtasar olduğa 
İçin ilifncl cephe ile Jln.mburg ibom 
hardmınnı nnı.smda A iman mah. 
fillerinin ne gibi bir münn ebet 

ı:naı edllmls olııcaktır. 
Bundan dolayı Hnmburga nid 

fiSzlcr balili ten hariç görilnUyor. 
A.ltnllD nolrt.ai nııznrmn göre ilam. 
lnırğ hücumuna milttefiklerln ver. 
dikleri ehemmlyct pek mUbnln~b 
lldohınm:tlıdır. Gönderdikleri uçn.k 
~n.yısmı 1ngiliZJer tasrih etmeml5. 
1 de Alın:ı.nlm-, bnnu mUlcem • 
tnelen bilme~ im.isler. 
İkinci cephe bakkmd:ıki buAlma.:ı 

nılltnlensı meseleye hiç bit yeni 
tın ur lfilve etmiyor. Alınanyanm 
böyle bir hUeumu dU.5iinerek lc-.ab 
e<len tedbirleri obnrf! olduğuna ya. 
rı resini mruıfilin temlnah olmasa 
lrli de her kes inanırdı. Fakn.t, her 
tedbir, mUesslr olmak liWm gelse 
ldt, h3.rl>de hiç bir tnrnf bir iş be. 
Ccreıtn$i'Iİ. 

Abılanlnnn da pek nıa teerlibe 
ettikleri vechIIc !:Ok doğru ZAnno. 
lunan bazı hes.'\blann yanlı' ı:1k. 
malan m\imküııdilr. 

Yalım, müttefiklerin lldncl cep. 
he hakkındaki dü.,iincclerl bir 8rr 
olarak knbyor. İngiliz amele sını. 
fı üzerinde bUy\Kc nUfuz ve presti. 
JI olan iş nn.zm mister Be\'İn ildnrl 
cephe sözUnU isitm k bile isteme. 
eliğini söylerlcon büyük bir hnlk 
kitlesi Ddncl ~pbe lehinde lnı?tl. 
~ett.dc ntlmsyi' yapıyor. 

!llster Bevlnln Amerikaya va. 
ıl olan oğlu d:ı lkincl cephenin 'Mı. 

t:ırda uten açıhrıı, bnlunduguno 
tıöyliiyor. 

IA!ardılann bu kadnr dallanıp 
hudaklanmıı.sı ve birbirlerini tut. 
maz hnle "'elme'li, muhak-ntık ki, 
ka tidlr, Müttefiklerin Almanlar. 
da bir t.ereCldiit husule gehirmek Is 
tecllkleri Uphesi:ı<llr.Bana da mu. 
\affalc oluyorlar denebilir. l'nlna, 
Alınanlara şaşırtmaca. ~·n.pmak ts. 
terken, taraf ıtlsn Ye do tlan da 
t.ereddUde düşüı:ilyorlar. Geçen 
J?ijn bir iya.cet adıunmm dediği 
gibi ikinci cephenin nasıl n~rlncaı:.;"1 
hnkkında taf ilfit nnnek ve dü . 
rn:ını uyrunk bulundurmak vataıın 
lırynnetttr. 

Bu hal karşısmdn ikinci cephe 
IJakkmda §9.hsi fikir \'e knnaatler 
rıe olonn olsnn ~ alıihiyetıı n: keri 
~akamlnrın ,·ereC('klerl kararı bek 
lcınckten ha,.;ka yapılacak bir iş 
3okhır. 

BugilnkU hal'b '-nzlyetind e müt
f cfikler pek teli\5 göstcnnl~ orlar. 
ı:us ordu u \"B.ıife lni h:ı.yr~t verl. 
ri SOğukknnlıhkln ynp!vor. Toprak 
kaybediyor. ~hlrl~ verlyor. fak:\t 
lıımıann baba.._onnı ödemeye düşmıt· 
n, tne<'bur etmc'k ''e oor.ulmacfan 

• "'"·kilnıcyc muvaffak olmak bilytik 

Dünkü sayımızda, iaşe işlerinin 

belediyeye devredilmesi münase • 
betile vali ve belediye reisi L(ilfi 
Kirdarın reisliAi altında biri "Vlllıe 
yelle, diğeri mülga iaşe müdürlii • 
ğünde iki toplantı yapıldıltnı yaz• 
mıştık. 

İaşe müdürlüJQnde öğleden sonra 
ya kadar devam eden toplantıda 

teftiş heyeti reisi Necatl Cilerin b\ll' 
Jedl:re reisi namına fiyat mürakabe 
ve iaşe işlerin! tedvirle meşgul ol• 
ma<;ı ve daim! encümenin fiyat mıı .. 
rakabeye alt jçtimolarınıt gene mn· 
kom namına riyaseti. bütün iaşe 
ve murakabe işlerine belediye lktı· 
s:ıt mlldürljj~ü tarofındnn bnkılm~· 
sı tııkıırrllr etmiştir. Bcledl~·e İktı • 

(Deva.mı S ünr" le) 

Timoçenko 
dllJOT ki: 

Dr. Lfıtfl Kİnlar 

Beri inde 

Her gece bü-

Ata.kan ve makine bqg-edtkll l Tahsin D3nro&z 

"Atılay,, Ş eh~t (eri 
Dün Yavuz zırhhmızda 

hatıraları anıldı 

• 
azız 

Ç&nakk&le 'boğazmda kendisine ve.. 
rllen vazlten!n lfuı eımumda meD. 
um bir kaza.ya uğrıya.ra.k bat.a.n 
.Atılay denizaltı ~mlmizln gehit au. 
ba.y ve erleri için dUn Yavuz harp 
gemimizde hazin bir ihtifal yapı::ı.. 

llll§tır. lhU!al, bUtUn denlzcllertml • 
zlD kalbinde mukaddes bl.r meşale 

gibi yanmakta olan vatan aevgtalnln 
ne ka.dar a6nmez bir ışık olduğUJlu 

bir kere daqe. gösterme~ vealle oı.. 

muştur. 

mızın kıymeUI kalıra.man aubaytan. 
nm ve enerirıln ~kil ctUği safl&rla 

çovrelenml§ti. Donanmamrzm diger 
teknelerinden mUhlm blr krımı, Ya. 
vusun etra!mda bir daire tef kil et.. 
mi§lerdi. Denlzaltılarımızd&n ild81 
de bu bllyUk harp gemlm.Jztn !borda.. 
11ma yan&.§mı§lı. Gemilerdeki bay. 
raklar yarıya 1ndh'Um..l§U. 

Saat dörtte keskin bir kumanda, 
domanma kumanda.ııı Amiral Şllkllr 

Ok&D.lll, meraalm mahalline geldi _ 
ğiıı1 blldirdl hUkW marşmı mUte&. 
kip amiral bir hitabede bulundu ve 

mıe 4 
•·u senedenberJ muvattaklyctıe 

(Devnmı S flnetide) 

yük yangınlar Mısır'da 
çıkarıhyormuş . .

1
. 

1 
t 

Alman bava kuvvetleri, lllSylendi a 

'(Devamı 3 fincftde) 

Hava harbi - - -
ingilizler 

Almanyaya 
bir akın daha 

yaptı 
lngiltere üzerinde 6 Alırum 

tayyaresi aÜ§Üriildü 

Harbin 
Akibeti 

Don nehri üzerin
de taayyün 
edecektir 

~ ıngı ız er aar-
1 Bu "1a~:n~a~!~e müb. ruza geçtiler 

. . telci kimseleri,, --o--t 

"Fransada 
mukavemet 

artıyor,, 

Ramburg 
Bombardımanında 
Şehir üzerine 
175 bin yangın 
bombası atıldı 

• Londra, 28 (A.AJ - Dün gündüz 
lnsillz bava kunctlcrlne mensup 
uçaklar şimal batı Almanyada he • 
deflere taarruz etmişlerdir, 

50 fırka 250 kilo· 
metre geri çekildi 

Londra, 28 (ır. a.) - Yorkşir 
Postun cephe mu.habiıi yuıY<>r: 

MarC'§al Timoçenko, muharebe 
ı.Szammm bozulmasına meydan 
remıeden 50 frrkayı 250 kilometre 
ye yakın bir meflafede ~eye 
muvaffak. ol.nıuştur. Fakat en bU • 
yUk imtihanı asıl §imdi geçirecek • 
tir. Bu imtihandan da aşağı Don i 
le Volganın kapamakta olduğu 
hatta dayanarak Kafkasya yoluna 
ı;cd ç.elanektıcdır. Ask.eri e.Jtsper • 
l<'r, Rus mareşa]mın ıicat etmesi
nin evvelce dUşünUlmUş bir hare • 
'ket.in neticesi olduğunu ve Alman 
larm ~imdi milnakaHit !istemlerin 
de bUyük mllşkillcre uğrayacakları 
nt llerl sürmektedir. Tlıcoçenko, 
eöyle demiştir: 

'4 - Düşman Don hattına va
raca.ktrr, fakat ben ondan evvel o 
rada buluna.cağım ve d~man Do. 
nu geçemiyecektiT. Harb1n 'kibeti 
Stali.ngra.dm batısından Rostovun 
doğusuna kadar bu neohir Uzer.lnde 
taayyUn edecektir .• , 

bir i tJr.Almanl"l' kati dnrbelerlnl 
iki buçuk ay içinde inclinnek zo · 
rundarlırlar. Bu C{idl' iki boçok ay 
İçinde gayeye eri~miyecekleri zım 
nmı \'eriyor.Bmaena.lcyh mütt.fofik 
ler limlt6izce bit' t~bbüse atılmak 
için se~h gönniyebillrJer. Ameri· 
ka hariciye nannıun dediği gibi 
müttefikler (JUc;mnn ile haseblan. 
nı gönnek lı:ln elbette onlan gP.llP 
nrnynca.klıırdır. Anıdıkla.n zaman 
da ne1cr ynpabilerekleri hak1unda 
!\fercnn denlzt ,.c lldvay deniz mu 
tuı.reheleıi bize bir fikir \'erebtlir. 

Amerikalıların kiiçiik bir kıprr 
da.maron netic~lnde .Taponl:lt' ce. 
nup Pao;ifjkte hala bellerini do[,"TUl 
tmnıyorlar • 

ifin 
20 bin mark m8k4-

lat vadetmı, 
Stokholm; 28 <a. o..) - Öğre. 

ııildiğine göre, Berlinhı bUyilk' a. 
partr.ınanl:ırmda hemen he:ne:ı bU. 
yük Yangınlar çrkması, Gestal>O'yu 
endişeye dilşUnnüştür. Hımler, bu 
milsibetlerin faillerini meydana çı 
karmak tize.re zabıtaya yardım et. 
me!c.rW Bcr!in a.hnlindt'll istem\g • 
tir. 

Himler, "yanğın sadizmlne müb 
tela veyalıud halk arasmda panik 
çıkarmağn uğ?-a§an kimseler!" 
diye tavsif e-lli.t1i bu ynnğmcılnr Çe 
tesı nıensu.blarmın tevkifi için 20 
bin m3Jit ınUklı.fa.t vadetm~tir. 

' 

Londra. taarru-
zun küçük 

mikyasta oldu
ğunu bildirirken 
Vlşl geri atıldıkları

nı ı dla ediyor 
Lonrlrn, 28 (a. a.) - Mmr cep 

besinde durğunluk sona ermiştir. 
Elalorneyndc İngilizler taarruza 
geçmişlerdir. Ajans haberlerine 
ıröre bu küçUk mikye.sta bir taar. 
ruzd~r. Fakat t:ı.fsillı.t henUz alma 
ma.mtŞtır. 

Yi t; 28 (a .n.) - Mısır cephe. 
6indc lngilizler taarruza g~r,mi~ler 

(Denunı 8 üncüde) 

Görünmez kaza 

iki kadın balkon parma <I kları 
kmlarak 10 metreden d .. ştüler 

Bereket versin kilimi de beraber 
sUrül<lediklerinden muhakkak 

bir ölümden kurtuldular 
Nifancada, KAtıpsinıın mektep ııo. nun parmaklıkları kınllJ1lf v<ı her L 

kağUıda dün az kalsın fed bir oe- ki 'kadın ıo metre yükseklikten tepe. 
kilde neticelenecek olan bir balkon Ustu a.,ağıya uc;mu§lardtr, 
~kmesı hA.clis1?s! olmuş, iyi bir tesa. Kadınlar yere kUimle birlikte dil§. 
dUf eseri nl8beten ucuz a tıa tılmıvtır. tUklerinden parçaıanma.k 11UreUle 

Bu sokakta 9 numarada otura.n 4-0 

1 

muhakkak bir ölllmden kurtulm~, 

y&§mda Hasibe adında bir kadın, takat b&§l&rmdan ve muhtelif yerle. 
dl1n ayni evde oturan 48 y&§ında rlnden tehlikeli yaralar tılmı§Iardrr. 
Fatma llo birJlkte evlerlnln llst kat 'I Yetıı:ıenlcr tarafından yarıı.b kadtll 
balkonunda ağır ~ bUytlk bir kUlml lar baygm bir halde Haseki hastane. 
l!ilkorlerken, za.teı:ı çllrük olan balko. ıı!ne kaldırılmı§la.rdt1'. 

Londraya kafan eski 
Liyon mebumna göre 

El altından slrillen 
gazeteler 50 bin 
ausba basıbyor 

Londra, 28 (A.A.) - Londraya 
kaçmıo bulunan eakl Llyoı:ı mebusu 
Andre Pillp, Londrada ~u demeçi 
yapml§tır: 

Frıuıaada mukavemet artmakta • 
dır. El aıtmdan stlrUlen gazeteler 
50.000 nll.sha basılmaktadır. Her ntıa. 
ha on, onbeıı ki§! tarafından okun .. 
maktadır. Mukavemet emareleri uıl 
l§çl t.ıı.bakaııı ara11md&dır. Evvel& 
mnre§al Peteı:ı ile blrllk olan burju. 
valar La.vtılln idareyi eline almasUe 
dö Gol taraftarı olm~lardtr. 

Alman askeri 
ta yan bir treni 
altında bomba 

patladı 
Londra., 28 (A.A.) - 1svtçredo çı. 

ka.n Trtbun dO Cenev gazeteai Şer. 
burga gitmekte olan ve Alman as -
kcrlerlnln }:>uiunduğu bir trenin al. 
tında bomba pa.Uadığını ve 40 ki§L 
nin lS!dllğllnU blldirmektedlr. 

İki uc~ımız kayıptır • 
Londra, 28 (A..A.J. - Diln, Alınan 

uçaklaTı lngilterenin bir QOk böl
grlerioe taarruz etmişlerdir. 6 Diişıo 

man ucağı tahrip edilmiştir, 
Berlin, U ( A.A.), - Alman mu • 

harebe uçııkları, lngiltcrede Mitl11nd 
bölgesindeki askeri hedefler fizerine 
dOn gece yangın ve infillk bomba• 
ları &tmışlardır. 

(Devamı 3 üncüde) 

Romaya gire 

·randa 
Rus -Amerikan 

işbirliği 
lagllterenln 

zararına oıara 
ge iş yormuş 

lrana iki Amerikalı askeri 
müşavir getiriliyor 

(\'azısı S ilncüde) 

• 
IC re 

il\ 

rın 

eki· etkik
devamediyor 

Vekil şehrimizden giden bir heyeti kabul 
etti ve izmir tacirlerile görüştü 

Behçet uz, tacirleri yapılmasını 
ıstedlklerı bir ço dilekleri not ett 

.( 'rAZJSJ 8 tincii d 
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ş ~~ .. Mfill~~JD~ıirde ~iı ~f~ii:;:!!'f, 
Elô.le negn hattın- üsküdarve Kadıkö- GEUN, KAYNANA GORÜMCE 
da neden durdu? yün odun ihtiyacı Sünnet düğününden sonra 

·hverin Afrika ordusunu, . durduran 
sebe~ler, nıüteaddiltir ve bunlar, o a ieklit 
bir tarzda, aşağıda, mütalaa edilmiştir 

Yazan: ASKER 

M 1HVlffiİN "Afrika ordu. 1 önünde, bu miktarın iki hatta üç 
su'' yıldırDD gibi Uerlerken, misli olması lb.mıdır, 

JngiUzlerln 8 inci 1\fısır ol'f!u!lu <la 1 Bo misal gösterfr k1 Romel or • 
bozguna uğrn~·nrak ııeri~nn bir dusu bu geri hl1.metleri yüzUnden 
f'~llde gel'l)e teldlirtmı, lngillzlc- de dumnya mecbur olmuştur; çün
rfn Elalemeyn mil«tn.lıkem hattın • kU tok <ıüratu fl.-rJeyi,ı, onn, ia.!le 
c'ia durarak c"iayn:ınbl'meleriııiu ve Ve takviye üslerinden 90k uzaklaş. 
Rom~l ordu unun bir :ııhm daha İ· hrmı'11r. Bunlan yıı.klnştınnndau 
lcrJfyemcmc inin \'e hattü, .\lmnn. ilerlemesi kabil değlı'1il'. 
ya<lnn !:elen haberlere gi>re, c;~me lNGILtZLERE GELİNCE 
ral Ohbılcldn bu hntttı, iistun bir , 
lıuvvet tophynrnl: t.e<;ebbüsü ele İngilizlere gelince: Sekizinci or. 
alabilecek bfıo kabi-!.lyet gö!ltere • tlu, geri teklldikÇe, iaşe ve tahi
bilmestnin sebehi nedir? ye kun·etlerl Ü<\lerine yakla,tı.Bu 

Ba sun.le, do,l;rnı ce\8b verebil. suretle geri ~cldlirlerken, mütema .. 
mek itin, bir kaç noktayı aydrnlat diyen takdye k1W\'etleri ahyor, 
mnk lhundır. cephane ,.e ben:ıin ihtlyaçlarmı t& 

ruamlıyordu. 80 hazframla liersa . 
TOPOORAJ.t"YA BAJUl\llND \N Mntruhun sukutünün frdası e:Uniln 

Afrika ordusu, ) ıldırım gibi iler. 
liyerek Tobnılru dU~Urdil ve dur • 
madaa ilerledi. lU:ıl•s:ıdı, bozguna 
uğraynn 8 inci 1ngiliı: ordu!lu.11a 
nefes aldırmadan yürümek, bir ta 
raftan İakcnderlyeye, <lJğer tarar. 
tnn Nil \'adisine v:ınn:ıktı. JlaU.10. 
ki General Ohinlek, ihtiyatlı h& • 
reket etml~, Filistin cepheı;lntfen 
getirdiği bir kısmı knv.,.etleri, to .. 
poğraft yaziyeti müdafaaya mu .. 
sait h:ıttA müstnlıkenı lmlunan :t;l. 
alemeyn hattJnda yerleşilimi~. 

Elalemeyn miistahkcm hattı, de 
ııizle tepeler arasında, cenuba tloğ 
ra U7.:lllM bir deniz girlntfsidlr. 
Bu hat, Nil Tadisl önünde, miidn. 
ft13Ya elveri,H lıir seddlr. Afrika. 
nrdusu, g1inlcrce ~rUyUşten scı.n • 
ra, esas llslerinden çok U7.a.k~ • 

mı, \•e pek şorulmuş bulundulu 
lıaJıJe. bu b:ıttm, t:ıze bir mulan'f'. 
metle knrşıla,mea dnraklrunıya 
ltm'Yetlerhıf toplanuya ,.e e.:zak 
Ve cephane<ıini i'kmı\I ederek yeni 
bir 1aarmza hıVZJrlanmıya mecbur 
oldu. 

Romel bö;v1e l"l\lnt. kaybederlren 
Qhin\ek \'akıt 1at%amyor, Fitlstin 
cepheshıden tak'1ye kov\•etlerl ge 
tfrlyonlu. O halde, Afrika ordusu. 
nnn tekrar taarruz eclebllmecıi, fJll< 
\'.iye lmvvetJeri nlabnmesfne lıflğ. 
h bulunuyordu. 

l'AK~1YE KUVVETİ 
BAKOn .. nAN 

"Diğer bir Amil vardı ki, yukarda 
~öylccliğimiz topo,b'Tafya fayda...m. 
dan da. mühhndl. Bu, Alman • t. 
talyan jmvvetlerinln pek sUratU 
yürüyftıjleri yüzünden. geri De ir • 
t ibatJıı.nru kııyhct1ecek derecede 
i1erl~i5 bolunmalarldır. 

Romel, BiD.ga.7i tıcısüne dııynna • 
:rak harekete geçmişti.. Bu listen, 
Jrnş utosn ile 800 t.i~·•1ctre ozak.. 
tıı bnlıınan Mersa l\l!""";rrılıda mu., 
lınrcbe cereyan ct'lerke."( ,?!> hall • 
rnnda dn.Jıa ycni-olnrt\k~gaziye 
ınih'\""er tnkvlye 'lnn"\ctl~ılny~r. 
do. Tobrok, d~ •• n hazi~• ~u. 
kut etmiş bolunu!' ~iyse ılı\ !le. 
nüz mihw:ır oro~ ~ ;ıı..~ \'(> C()T'· 

han~ini t.entb cdel,~1' 'ılr nı~n 
~JI mrrl{e i lı:ıline ge'~e-zl. na 
rıı, nnc::ı.Jı: teınmırr.an ili• ~tinle -
r:ncıe- Bin!;'nm,İ'I yerini t11tn11ile • 
cı•Irti. Eun:ı ın:~rıi <)'mu l>"ç!n. müt
tdik tny-:;:u-cleri temmuzun 3. t ~c 
r~ı;;I To1>nı?;u bomb!ılailı. 

na '-rı··iyctte, t.~" ive kon-eti 
ıılrrın!< menzil fŞerini t~im et • 
mr'.:•, mihver i~in en mühim mc. 
•eleydi. O gün1 1ı!Xlc~j a"anslur 
hlilncrin Y~l<ıt:ındnn Tobru:- ı' 
• b"") 

ıld zırhlı fırl·a ile b"r piyıHJe fır • 
J\:ı.. .. ı 1:.arckct ettlrdiı!hi hi'dirmi~
ler,li. Pn f• .. Jm.lnr. h~tlfmtcn .ı?:c:~. 
1 ildi'cr mi \C "'obrn~n mı. yo!rsa 
Jliııızuz~'3 mi c;ıi rı~clı~ Bu cihet 
pek b'!lli rlt"wil •• Oünldi hu fır) :ıb;r 
uahn. o znnıanl:tt'd:ı 'Fo.bru w n c:ıkmı!J 
1;ı;:unc;:ı.~ clı Romclin tnnrrurnnu 
~· ···c:mcmesin~ lm" .. an ,·anlı. 

~\frilm orcluc;n, tnln İ\"e \ '(• inşc 
rıtn:ı.ıi için, ~llıım ve :\li'r;::. l\1-ıt. 

.. h koylnrmda.n da istifndc (l(Jebl.. 
I~. Y Jnız bu.r.ıya orta ,,c !Nc;iilc 
lıncimd<' ~emller y3nnşabi'r,d\ti 
ıç!n "rcrecckfori f~lde mahduttur. 

ele dalıs, 8 inej İngiliz ordusuna. 
J.JlisUndeki S unco ordudan t&kvl . 
ye: Jnıvvetll"ri gelml_ş bulunuyordu. 

~ ~ Jf. 

Eıabneynde, l temmmdaııbe.ri, 
bir muvazene ~klinde görUnöyor. 
Bu da, iki tarafın mliteme.diy<en 
takl'İye ku\'Vetl.erl getirmesi saye., 
sindedir. Yalnız, güçlük yine tngi. 
llzler tarafındadır; (ün.kU 8 inci 
İngiliz ordusu, fena bir peripnlı • 
ğn ut;'Tıunqtu. Berlin ,.e Roma • 
dan verilen haberlere bakıluıta, 
Romelln taarruza g~tiğı 81 mayıs 
günü ile Eli.lemeyn önünde dur • 
duğo 8 ~uz pnü amsmda1d 
müddet zarfında İngiliz ordU811 58 
l>in esir vemıiı ve teclılzatmm bö. 
yük hlr kı!lm.-ıı bybetm~ bulunu
yor. 

58 bin e9ir .. 9CnU'a yaralılar,~ 
yıplar .. ha\1l kuvvetJerl harl~ tTI • 
tolduktan sonN. :100 ili ıso bin ki 
r;ilik bir ordmnm peri anlığrm gös. 
~.rtr. 

Gerçi tebliğlerde 8 inci İngı'l.k 
ordusunun İngiliz. Hintli ve Afrl. 
kalı5 hattA 8 fııbdıın mürekk~p 
bolondu'"ll zikrolonursa da, hütuu 
bu fırkn.bmı hüC'OIDa uğramadaa 
cn·l"lld mevcudu, yukarda söyledi
ğimiz ra1aummn ileri g~.emlf('t'ek 
haldedir. 

8 inci Jngilix orousunun fırka • 
lan tank al:ıylanndan, hlndiriimlş 
piyadeden motörlti to~dlltl vesal 
reden mürekkep muhtelit birer 
fırkadrr. Bu fırkala.nn her birinin 
mevcodmıu 12 bin ki!ll kabol e. 
dersek lıes:lp kol:ıy~ır, Bu me\' • 
nrttalti ordunun yansını kaybetti.
ğl kabul olunuıoea, ordudan geriye 
ne kaldığı kolay<'& anln§Jlır. 

Mih,·erln A frlJca ordumı, uyiat 
Hrmernic; midir? Şiıphesiz, evet! 
Fnkat fazla mu'kll.\0MJet görmedi • 
ği ,.e esir \"em1cdlğf l!:in. bn zayi. 
at, muhakkak, İngi!iz ordusnnda..>t 
azdır. 

Onun kuneti ise, taarruza ~
tiği gilnde. zırhlı. motörlü ,.e hafif 
r lmak tb.ere 6 Alman fırkası HP, L. 
kisi zrrth \ 'e fki i mot(irlU ·t ltnl • 
yan fırk~cımclnn mürcklmtıt i, Bu 
fır!mhınn me\'Cuılunu dn 12 ser 
bincl~ ı.:ı.bul edersl'k, orrlrmun 
mevcuclı , takriben 120.000 eder. 

Yalnız bu zn.~i:ı.t mese1csintle iki 
t:nrarı müo;m·i derecede tııtn.mayn:. 
ı:omeı için. bir nefer lmylıctınelr, 
İn;..rilizlerln bir nefeı· lmy~lJJntlan 
üaha mUhlmdlr: ~Unkii tıık\'iye 
fmn·etlerlni d011iz:ınn getinnekte 
tur. 

!'Iihvcrin Afrikn orrlusn, Jm-ıu i 
&urette yeti5tlrilmjş JOO bin ıis • 
kere m:ıliktl.Çöl harplerine hazır. 
ı ım11ş olan bu ku"'·et, fıinııliy~ 
knd:ır, mn :ırebelcrd<-, muhit 'le 
iklim t.<?."!ri ile çök t.cJ ... fat \'er•li. 
l'nlım!nc vöre, hu 100 hin nılimta1 
nsl<crden, nn<'::ıl• S:> hfn klı;I 'knlılı. 
<' lıah c. bu~iinkii Afrilm orılusıı • 
nun miitch~'d kı ·mmı çöl hııre.1-et. 
leıine h!1.Z1r1'\nmıımrş unsur fc<:kiJ 
ı.diyor , ~ onlnr, İn~i'iz orıln""" • 
claki IlinU!lcre cenubi Afrll;c.Jıl, -
ra ,.e Yeni Zc•iindnlıhıra nazaran, 
nıohite ve ildim.!! d:ı.ha (]nynnıl<c;ız. 
ılırlnr: fnlm.t şUphc yo'k ki, <fohn 
iyi nRkcrdlrler. 

r.erl hizme'crlnin ('}ıem•nivctinl 
anhıtmnk için 1000 nraha1rk

0 

hlr NF.Tİ'."!F. 
t 'l'lk fn1rMı, bir l!W\tnk l'üriiytiştc Bütiln bo 17.ahattan Hnra neti. 
~ ~ fııenzf:n!c 4 ton vnğ s:ırreılcr. cenin t:ıL.•iye 1.-unetleriue day:ın. 
ftımlarrıt veı.-nnn. 4 Hii 5 sarnıçlı dığrru söyliyolim: 
'n"'on1t.•< ytt~ tutar. Muharebe :za İki t.a.r:ıfm tak\lye kon eti al • 
m:mı:ıd.-ı ccplıe ;ıc ~eriler nrnsın • chj;'"J yerier, mii'>:ı,·i ';ıaık1ı! tadır. 

da gidip plmenln mll8lt\i1!.tl ıöz 1 &1111\'er, ha'~ hAkimlyetini 

Atemdağmdan depoya 
çek· sı 484 kuruşa 

maı o:acak 

,Suih Cezada soluğu almışlar 
1 Sulh oeıa hlkiml, yan litife, ğmı öyle otunıp yemek yemekle. 
yarı hayret yollu: Orrulan bir pa~a, bumdan bir 

Mahrukat ofisi, Üsküdar ve Ke<lr .. 
ı.:öy kazalarının odun ihtl~acının en 
bOyük kısmını Alemdağı onnıının• 

dan temin etmek imktinını bulmur 
tur. Bllhnssa AlcmrlaCmd:ıkl e\'kaf 
ormanından vakınnr idııresile ya • 
pılan anlnşmo ~cibince bu se I<' 
12264 7 kental oc un kesilmesi için 

- Demek siz görümce, siz ge. parra. daha güzel doyıı.rrm. Dernen 
hn, siı. de k:ı.ynanıı. ,.e ayni zaman. efendim, gelin hannn, Jur.slt bir hal 
en da anasına: öyle mi T aldı, ab at, moru mor ynıı:ımz. 

Ka~ı ındaki da\'acı yerinde ım. dan geçti ,·e: 
cağında bir ~ocuk bulunan orta yq - Ne olacak ki, hastalıklı in. 
h bir ka<lm, ihtiya.rca diğer bir ka. ~anlar ... Filin fnlfi.n bir f}eylcr "ÖY 
dm, suı;lu yerinde de 31k giyinmiş, liyerek geçtJ, gitti . . 
!>atık ka~lı gen~ bir kadm oturu. - Kime dedi, aeaba bunları, 
) ol'du. Hakimin hlt&bı üzerine üı;ü Kaynanası jle görümcesine mi? 

hazırlık ynpılınııkt:ıdır. T bf 
Bir müteahhit. mahrukat ofisine bir<lcn ayağa knJkarak: - n 1 başka kime olacnk! 

- E\'et, de-Jiler!.. - Yllzierine karsı mı? 
mürııcanlla Alemrlağında evknf or- Şık ol-:ın kadın gelin, orta ya~. _Hayır arkalan dön\iktli. 
manından hcher çeki odtınnn ke • Pek ı 

lı ve 'mcni;ınd:ı. ı;-ocuk bulunan kil- - Ji öyle is~ onlara "iiY-
sim, tlsküdar \'CYll Kn(!ıkny(Jne ka• f ·~ dm görümce ve ynşlı kadın da ana edıJ?:I ne malüm, Belki sana ı;f)y. 
dar nakli ve bu koznlar hududu dı:• ve kıı.yn!\.lla. idi. Bu gelin, görümce Iedi? 
bilinde söstcrllecck dcpolıırn !esli .. A · ve knyruuı:ıyı birbirine dii~üren \'a. - aau, öyle 'ey olur mo, ta. 
mı i~inl, bütün ınasrannrı kendis!· ka hayli garlb<li. bii onlara söyledi, ki d:waCT olmuş 
ne alt olmnk üzere 484 kuruşa ya{ln• Tam tabiriyle incir ç.ekinleğlni Jar. Ba•rrn ben tizerlme aldnn mı T 
bilcceği~i. lıllclirmiştir. Du lı1cr ,.tür- dol<tl!nnnzdı. _ Pek iyi ~t ~ta oldu rn ... 
1ü tehmının rcvkln~e ucuz b r .ıyat bir müddet en-el, bir bshçede ka!.. -
olmııkln beraber ofıs daha ucuz b~r • ,-nı>ılan bir sünnet dllğünündc ge- - Bllmem. 
flyntn. ıı.ynı işi ynpalıllec~k hfr mr- i:nJe göriimc~nln t ocu'kları da sün- - NMtl hilmeZ!'linlz! 
t::ı~h~dıdn tcı'kmnsı ldhlt~m:ıllnrılt rle net edilmiş ve yataklan yan yana - Sade ha.kınadım ki ... ' 
sozo.nun. e tıtmu~. ,.e ser m 1 e ~ kurulmu.stur. Düğfuıde yenilmlt, i - GUzel amma, ben sana dnid 
ahhıtlerın de vnzıyetlen haberdar çHmi' sabahlara I>adar eğlenilml' kut da.kilm.~a söyle demiyorum 
edilmesi lilzıımlu görülmü~r. Ya· fakat' sabahm saat dördünde bir ki, f-ahmfnen. 
nn a~ş:ıma ~ad~r bir talip <:~kmıız· tatsrzİık ~lkmş, maznon bulunan - Söyllyem~m. 
sa, işın gecıkrnıye tahammülu Ol • geJln rrörümcesJ Jlallme kaynaaa. -· Oa.nnn i!len ha!lf& bftkJ('ISlD, 

madıltın~an heme~ bir müteahhide 81 Falka ve diğer bazı davetUlerle t~fn gilclhı saat, <Jere<'e ile ... Na .. 
ihale edılerek tatbıkata ba~lanacak• otururken yanarmdan htşur.la sıl tahmbı edemezsin. 
tır. g~miş ve çocuğun karyola..ımıa doğ - Edemiyorum, elendim, am • 

ru glderelc: ma, yemek wJ<'tl ol~. 
- Ne olacak, ki hastal1kh in- VeDuunl kadın bir ttlrltl saati 

sanlar. Biraz oeblerine para gtr,11 söy~~edl ve hakim kcm1lslni bir 
• YUksek muallim mektebinin bU. de burunlan bUyüdU. KabllJnden kenara Çekerek diğer ~hidt !>a .. 

tUn eski ve yenl mezunlarmı Cadde. 
bost&nma cuma. gUnn bir gezinti ya .. 
pacaklardrr. 

bazı !)eyler söyl~mi,tJr, ğrrdı. 
Kaynana ile görlimee atılan ta- ttçiincU ~a.hid 19 ya,lannda bir 

~m kendilerine aid olduğuna anla. gel1!;tf. Damd:uı dU!Jel' gibi. 

• Geçen bUyttk kı§t& Tırabzon • 
Karak&se tr&nslt yolunun bazı kı. 

ımnıarmda eaa.alı bozukluklar haaıl 

~u. Ki§ b&etırmadan, buraları 
tamir edilmektedir. 

mı~lar ve derhal karakola ve on.. - Döğllncle böyle bir eey ol-
'lan da işte mahkemeye gelmiıler. madt. dedi. 
dl. - Sen de düğü.nde mi idin? 

Gö.riimce: - Ta.bil. 

Olüm 

- Amma, hlkim bey, arlia. 
bn, makrabıı. ya bu kadanna da ili'· 
t.ı";e göz yumulma.z. Bİ:7e demeı!iğini 
koymadı. Banlar !>Öylenlr tftf mı .. 
dır T tmki.111 yok artık blnpnan.. 
Hem bizım dört tane davamız ela· 
ah \':lr. Evet Umı dört tan.em dl. 
yordu. 

Kayna.ua da d&\'Mmdan nz geç 

Bayan Muhsine ÖZC!ln tutuıduğ-u 
l:iaJıtalJktıuı kurtulamıyarak genç 
yB§IDda ha1a.ta. gözlerlnl kapamıştır. 
:M'eriıumeye cenaliıliakUUı rahmet dL 
ıer, kederli e.Ueslne, yakm dosUanna 
ve kızlarına tulyetlerimM ~z. 

nıiyeccğkıl bildirili.Gelin İlle böyle 
elde etınl:} gibi görUndttğtt ort.n Ak , biı seyin katiyen '\'Ukn lınlnuulığı. 
deniz yoliyle takviye IruV\·ett alır. nı ileri <;ilrcrek: 
ken, Llgili7.ler harp sahaSJna da • - İftira atıyor1nr, dedi, My. 
ha yakınca. olan F1llstlnden demir. le bir 5eY olmadı. 
yollanndan ı~tilade etmek ~aretj,. Bunan tizerlne mahkeme ~abld
le kuvvet getiriyor. Aradaki fark, leri dinlemeye karar verdf. nk l&
mlhver taloiyeei daha emin gelir- hid ya hca.. taknt .faeJa boyalıca, 
kcn, tngllfz takviyesi, mih\er ha. ~ürmeli bir kadıru11. 
va hticombrma ful& maruz bnlu. - ''allrun da, blDahi de efen
mıyor .. İngilizler bir taraftan da, <lim, diye ba,ladı, düğünUn ba~m
deniz nakliyatı ile Fllisttnden, ~n.. dan sonuna ~adat-lJll'3(lnydnn am. 
riyeden kuvvet getirip İskeo<lerı. ma gün hannmn kim~ye bir ,ey 
yeye, ~alde ve Söven& erkan. eöyledlğfnt dnymsdnn, 
yorlar. Mih\"er, sık m bu limsnlıı- - Hiç mi! 
n tayyal'elerJıe bomba.hyor. - Tabt1. .• Artık dü~ bltınİ!!· 

Görülüyor ki, aradaki kın-vetler t~. ~ bhılyonluk, Yine böy 
arasında. mm·a7.ene devam etti~e le hfr ı,ey olmallı. 
J•Tfllemeynde, kati mobarebe olnır.. ti.inci Mhid i~ tsmamen aksi 
yacakttr. Fakat Lir gün gelecek • ifade de bnlun<lo. Bu hh', mtie!'"e 
Ur kf, haZTrl~m tamamlafıclığı. sedo hMtabaJn<'ılık eden bir bdm. 
na kansat getimılş bol.Uftacak o • '11: 
lan t.amt, dtğerinıe 9f(lootlo ~iik • - Dtiğitn ~ok kalobalıktı, ef~n 
le~ ve bu hareket de netir~·i dim, dı-dl, heırl~ y~meye otar. 
\'ere<'e1rtir. msu· Ben ~im. Ne yıtpaca· • 

·---
Ha.t*i. ha llifamlnnn tahmin ,.e 

tasavvurlarınd11, haJ..il,·ıtin ~ok dit. 
ntında bl<lıklıı.n da ı-;öylenı-lıil"r. 
Çünldl onlıı.r, umumiyet ftfünrilc, 
~<i:itu nlrl,Je1crin mumkknt bir zr. 
mn.n ic;;in bile ols!l, !;.luzuffer nine:·. 
ğmı hesaba Jmtmnmıcılanlı. nu~iin 
J<ii gibi, muzaffer hitleriwıirı ~ıl. 
ıı;ınh~na kenılisint t.n.mıımiyie te"· 
Hm etmis bir Avrupa ,.c bu A''Ql• 
panm etrafında blitün msue\iyatr. 
m loybetrnlş, çoğu Iwrlm ilt y;uı 
meflôç, bir kısmı <la onln.r1n cürüm 
ortaklığı hevcs'nP. clilşmUş b!Jo dütı 
yn •nh..'lyyül t>trnemf lerdi. 

Fakat ne o!urs:ı olsun hiY. bu n.. 
damlBn tehril etmcl,ivi~. lıntta hu 
hareketimizin AIJıılıtan ba~k:t !3=''" 
hjcJI ohnus.-ı. da. •• ffarhc takr.•1 h"nı 
e<Jen ııenelcr, m•Uetlerc \'e t nltiH 
<-ttiklerı" sh"'llSe~. herhan""i h~r 
memlekette ıunumi bir rol oynaınıs 
lôalett.nyin bir sahı.iyete cınir ' '" -
rıeoeğimlz hUklimlerdP. cl:'Jmn "il! 

<liişünr~ hakim olntlllıdtN •'t~ıı har 
he mAnl n1mıık istlvorl:ır nuv<lı ,.e 
ondan ~el'C'picten ne:f'"ct cdh·orlnr 
nnydı? Mu\'afrak olsun'nr Vt-"\·n o'. 
mnsmlar htt yoMa ~ayret !'ftrre~i. 
yor ar mry'11?" 

BorM1a gitgide yayılr.mktn olan 
Ye cfünyaClft amme ŞOUnı namına 
ne knldTI onu da zchirlemcğe 
çalrşo.n bir soflzmi r,idclctlc fakblh 
ctmel< İ"fterlm. Iln sofü.m me.,uli -
yet kellemsl üzerinde dü~ülen yiiz 

'faznn: 

'JUL ROMEN 

kı1.nrflc:ı bir safsntadl\n ibarettir. 
l\lesc!U «unn bcm:cr söıler siiyle.. 
n'yo.: "Ilu iş!crd~n hep Çember • 
Ja~·n, lla'ifa'rs, Dn1ac!~·e ilah ... 
ıne uidür.'' Yahut da.: ''Jhrt.\'Clt 
ıle bun<lan m_"Suldür." sonr.ı lhtlcr 
den, )kçolim<lcn, Goringt.cn, nazı 
A lmruıy:ı.da,n , ·e faşist İta lyni!:ın 
lmh~cedcrler:";;ı d? ııynı kclimc;.·1 
~ulh.•nıJorlar... Nasıl oluyor rlu. 
Jıo.•l:ın:ı. varmıyorlar k~ bu il;i cin'4 
hfı'1is~in birbirile hiç olaka-;ı ynk 
1 ur \'e her ikM iı:in 1 lc, kelim<'nin 
her d<?fas1ndn tam:un:yıe nıiınn. 

sıııı l'e?;iştirdiği'-..'! is~rct etmeden, 
aynı tnhiri ku'ı!:ınm:lk be~ri;ret 
rlü"mnnlnrmm i'•bine. adeta, bir 
r.mi el çubu'dUb"U ve göz hoyncıl· .. 
ğ, etmclttcn, n üc;f:tl<hcl hü.:nil 'ni
yet s:ı ıip:criniıı cesaretini kırmak. 
Can h:ı~r;a bir şey det.;Mlr? Dlin • 
ynyı feL:ıı.etten Jmrtarmak i1,;in ı;c. 
nelere~ nğra~tıkfj\n ~onra bfr ~Un 
o felill<cti lxışnnıza ~etirenlerle 
n:rnı munmc'cve tabi h1tulifu'ktan 
s~nrn o lmclar

0

dldişmcm1zfn. ~.alı~ 
mamltl.ID ne manası kalıyor!. 

- Ne mftnMebetle gittiuf 
- Gelin hannn çağmnıstı. An. 

nemi falln. Fa.kat, onlar gitm~. 
Ben yahm nııtaolımla gittim. 

- Süt.\ Jmça lnu'Jar dHğihıde 
bldm'r 

- BitAneeye kadar. Fakat, de. 
Olğim gibi böyle bir !JeY olmad'. 

- DUltn ne kadar evvel ol • 
duf .. 

- Ta:hmln edemem. 
-NMll olurf 
Delikanlı dtt,nndft. ı~a, ve 

yine :rammunm bulamadı: 
- UmıtmtlŞllDJ., efendim, 
B1r kaç !J&lıfd gelmemJ~i. ın. 

itim. banlamı ~jtmlma'!l için !llU

hakemeyf ba~ bir gtine bıraktı. 
qelin kaynana, garUmce arka • 

lannda. bttyUk bir merakb kaJaba
hğy De dı,an çıktılar. Ma.Jıkeme • 
de su.'i pas d11mlU~lardr, &mma. ko. 
ridorde. ort.alrğl blrbfı'lerlne katb. ..... 

Bil' tarafta.n 1i'elin, bir tanıf • 
tan c1ıa g6rihnoe afızlanna geleni 
~öyltiyorlardt. • 
Bmıa~ gelin: 
- Pel< lll 8i>yWhrı, dtye ba. 

iJnyordu, ya1aıı mı! l1ne de ~y .. 
Ilyce('ltfm a.~ '>t'MI mabk(".me 
ağzlmı ~adnn.,, diye bağmyor •• 
dn. 

Bereket iki tara.im nnkatlan 

Çevtren: 

LUTFI AYı 

E,·et Çemtıerlayıln. ıta. Dalnd;n·. 
~·c <W. ba5knlanna dn. kıı.bnhııt lıu. 
lnbiliriz ... ·E,·.et, İn!!iltereyl ve sulh 
lrhinılcki :;ayretleri bo" ~Men her 
kesi knbahnt•t çıknrnbllfrfz. nu 'İ\:. 
fubm gByelerintlen biri de en a.<>il 
<la\'!llnr uğnındn sa.rfe<lilen çok sa 
mimi gayretlerin hadiseler tara -
fı, rlnn nıı.,ıJ bo~n ç?kanldığlm, y:ı. 

Jmt Cla sontmda ufak bir schat ,·e.. 
y.ı teynk1mı nok.,:ını yih:iinden na
.. ıı zararh neti~ler verdl~inl, fl • 
rfotn. ~ntt gtlnü.,e ve t"'l<lifslzce, 
:ml:ıtmaktu. Antı zamanda. bu ki., 
tnp, hııilcYİ hir safhaya ginniş o. 
1 n su ılllnynda lıii!'lnü nivl"tln htr 
zan{ amm olnbil<'<'e~nl ı::-österiyor. 
ırıılcat şnnn da gözden o7.ak bulıın 
c1urma.mn.lı;rız ~i, bir t,.rnfta itimat 
~!zlık, huşunet veya tehılld~ !tar. 
şı tehditle, şiddete karıJJ şlclıletle 
mukabele etmek lıfr kababnt te • 
15kkj edlllrl~, diğer tıırıtfta hi[c 
bil~, ist.eye t ·t-ere, uzun nzun hl. 
ı.;nrhyarak cinayetler i".!lcnmlırtlr. 
Bir tarafın mesullyctllc, öbUr ta. • 
rafın me!lullyetl arft.snula beşer ah.. 

Bkkaç gUndenbcrl ıehl'imizde bU 
lunan adliye V"ktU Hasa.n Menemen 
eloğlu, <1Un öğleden sonra adliyly4 
gelerek tetkiklerde bulunmuı. bir a 
ra, kabul ettiği muharrirlmlze §U be· 
yatı verml§Ur: 

- Medcnt kanunumuzun değlıtJ • 
rllmeai etrafında. yapılan blr ankef a 
üniversite ve barolara g6ndcrUdL 
HcnUz bu mUeaseselerden cevap gel• 
mcdl. Cevaplar alınınca esash tetk 
kata tabi tutacağız ve tahminim 
göre alacağnnız bu netice Uzerln 
medcnt kanunda esaslı bir de~lk 
llk ye.pılma.kaızm bu l§l ıalah edec 
giz. 

Yeni ceza kanununun bu 1.f9 ml\t 
aJJlk hUkUmlerinde bazı değl§lkllkle 
yapılmasına lhUyaç ola.caktır. Her 
halde yapılacak eeylcrln katt §ekllrt 
6nUmUzdekl aylarda teeblt etmeli 
!mkdm olacaktır. 
B"=ruımanm kolaylqtırılması içl 

yenl hUkUmler koyma.ğa ihtiyaç yok; 
tur. Bu ı, dalma hf1kimln mUrakal>' 
ve takdirine be.ğU kalacaktır. ~ 

:Muğladıı. bir k~ ay evvel lnıut 

ikmal edilen ceza evinde çalı§&n %!.. 
raat amelesinin miktarı (00 dUr. 

EylUl ayında g&hsan gidip bu ~ 
Jıı,ımaları yakından göreceğim. TaJl. 
mln ediyorum ki, sahası çok geni: 
olan Dalaman çlfUl.ğlnde çıı.ugaca.11 

amelenin miktarı önllmUzdekl 
bir mlsll daha artacaktır. 

İstanbul adliye binası lnıaatı içi.il 
tatanbul mUddc!umumtsl ve vl1Ayc$re 
me§gUl olmakta.dırlar. Ankarayı\ 

dönUnce bu l§le yakmdıuı mC§g\11 o 
ıup bir neticeye varacağız. İçinde 
lunduğumuz §8rtlar böyle b!lyük bit) 
binanın lnpsma başlamağa mllaallı1 
değlldlr, İlk fırsat elverdlgi zamall 
Jı,ıe başlamak llı;cre ha zırlrklarım~. 
ikmal ederek bu zamanm gelmesi~ 
bekllyeceğlz ... 

Lahit hazırlama işjıc 
ihale edilecek 

Sene senana kadı~ 
350 laldt ıazım , 

oıacatı besaplaadıl 
Daimi encümende pazartesi gl 

on milhim ve aynı zamanda gnri~r 
bir işin ihalesi yapılacnkhr. ı 

Ölülerin defni işiyle de J)MlŞı;U~ 
olan belediye aynı zamanda lAhiL 
hazırlama işlerini de cenaze :kaldırt 
ma gibi merasim yanında ko.bul e~r 
mektedir. Fakat belediyenin Ulhil 
hazırlamalı: Jşini bizzat yapın 

müşkül olduğundan bunun bir mil) 
tcnbhide verilmesi münasip görül 'I> 
mcktedir. Şimdi eskisi kadar ccn&~ 
zelerinin bir JAhide komılmuını ftı 
tiyenler çıkmamakla beraber yi 
de bit- hayli talep vardır. Beledi" 
mezarlıklar müdürlüğü önemli bi 
hesap neticesinde öoümizdekl mn' 
yıl sonuna kadıır 350 kadar ölünü~ 
ailesinin cenazelerinin lAhtde llto 
nulmaSt lll'%usunu bıhar edecekler 
kanaatine varmışhr. LAhttıeıin m 
sil olaca#J, ve ne f{İbi '8rtlen balf 
bulumıcatı hırk1unıda bir de urtn..ııfll 
:me haıırlanmışhr. Simdt bu )lf bir' 
mütPahhide ihale olunecaktır. 

ye( i~tiler ve her hangi bir elbmU 
metJıud tehUkeslnln kencDlerini be 
menoocik soçlu mevkiine dilşOret-e 
ğini söylediler ve birbirlerinden a. 
7.aklaştmhta.r. Nihad ŞAZl 

likınm derin ururumuvar. Evinde, 
1 kapısına kiti de.rtteile !ağ lam bir 1 

kilit \'Urlll!l-UM uyuyan namuslu 
l>ir :ıdamnı knbft.hstlle, bu ka.pıyı 
ıniikemmel bir maynnınenk1a ~.ıı, 
7.avallı adamı yat:ığmda öldiiren 
hırszzm c~syet.ini &YnJ ~ilde mü 
talna efmeğ'e hnki.n var m1dırr 

Ammenin ';IUUMl, bu iki m~li • 
yet ıın.smdaki farka omuz slllrt}ğj 
~ün be§erlyet!.n tarihten ewelld 
~nmanlann onnan haya~ S'\'det 
ettiğine gerçekten inamnak '-P 
f'<lec.ekt ir. 

llntt8. bu~ün, her biri tehlikeler, 
lhtlrnıı.ll<!r ti7.erinde kendine rno.h • 
s~ fikirler güclr.rek, Mllhü dihly" 
sulhlinü kurtarmak için mll~e 
ctmi'J insanların, düştükleri me91•· 
Iiyct paniği içinde dünkö arkada•. 
lnrı nnutnı:ılan ne kadar hazla bir 
~ydir. 

.ı'\feseıa get-en gtin, burada Jebln 
de sabadet ettiğim Jorj Bonnenin, 
lıarh'n ilanı mcse1eslnde Dl)ln.dye
Yi itham edenlerle elele verdtğinl 
nlıutlum. Bu haber doğru.," hıe 
,Jorj Bonncyc ı-eref '\"ereeH ınabL 
~·f'tt~ deği:dlr. O da ç~c lyf bUir 
ki, Dalacly:min 1939 ey1ülhnde y~ 
11n!ıi1~ğt şey nihayet hBrbi altı 
ay ~cdktJrm~kten ibaretti. Bonne 
lın nltı ayın ihmal edilemlyecek bir 
mühlet oldui:'llntı §Öy1lyebtlir \-.C 

bundn, osns lfjbnrnc hakh da olur. 
(Devamı var) 
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..... • L•ı:ı• )ısoaen 
hakin tank uı 

"ez,.: Vakıt lılatbUll 

AllOJlm l)ABftA&J 

ftftl»e D:Mtıl 
H.11 ar. n.oo &.. 
,.. • ıa.oe • 
&.il • ll.OCI • 
1.60 • 1.00 • 

Ge ... ,. slndnt~ 
a.nll CWi •Prtl"'" 

llııır cepllellade 
(ile ttaralı incide) 

fakat geri atıbnı~lardn'. 22 tem. 
muzdan.beri mihven?iler 1 fOO esir 
a 1 ıruşlardır. 

HAVA ÇARPIŞMALARI 

Yugoslav 
çeteleri 

Bosna·aaki 
111ıncl ıtaı,aa 

ordaıaaa ID&Jdaa 
olıa.ror 

Şark ceplleslade 
(Ba ştarafı lncide) 

~ine göre, Katkasyaya giden hulu 
)olları tııhrip etmişlerdir. 

VoroncJde şiddetli tarpışmalar de 1 
vam eımekt'eılir. Ruslar dunnndan 
buraya taıe kuwcller getirmekte • 
dırler. Büllln karşı tııarruzl:ırı geı i 
atılmıştır. 

SOVYET Tt.'BLI(;/: ROSTOF 
TAHLiYE EDiLDi 

Loodra, '8 (A.A.) - Yugoılavy&. Loııdra, 28 ( A.A) - MoskovaıJ:ı 
dan Sovyet. IJıtibbarat bUroıuna ge. neşredilen So\•yet geçe ~arısı teb • 
len bır habere göre, Yugoalav çetele. llQı: 
rl Boanadakl lklncl İtalyan ordusuna Paıarlesi giıoil. çarpışmalar Vo • 

Seretlıi biır insar 
insanın lrendinı hor gÖTmesi, kendı meziyetlerini 

küçültme:;• lıayatta irt:kap olunacak s:ıcların en büyü. 
ğudür. 

Bir Jngiliz sairi: 
"Kim ki hayatı oyuncak sanır ve onur.la oynamak 

iıter, hayat onunla uynar ve onu maıh.ara eder. Kim ki 
kendine hôkim olmaz, daima eıir yast!r.,, 

lnıan, k~ndini bilmeli ue meziyetlerini doğru yolda 
kullanmalıdır. 

SerBlli bir inıan, yap)'Cllnız Jahi ol.a, kendini dü. 
sürec~k 1:-..;•ü hareketlerden cekinmeıini bilen adamdır. 

Londra, 28 ( a. a.) - Mmır çö. 
~unde diln de hs.va faaliyeti olmu~ 
tur. lngiliz uça.klan 30 Alman pi. 
ke ve bomba uçağını karşılamışlar 
\'e bunlardan birini düşürerek b 'r 
ltaçnu hasara uğratırufjlardır Haf 
ta sonunda Tobn.ıka karşı taarruz 
Eı<ıılmlş ve limanda bir gemı ber. 
1 &.va edilmiştir. meydan okumaktadırlar. roncj ve Simliyanska 'kesiminde deoı•---------------------------• 

ole. 

w8ir Moskova 
u1 laberine göre 

: Son ıki ayua 
lf 2 mılvon asker 

n• kayoeımisler 
~k cepbealnden gel n tıab rler 

ye"9, Alm&Dlar, Rosto! doğusunda 
Y'l,,..ue tahkim edllmlıı olan J3a.taiak 

0 ~l de dUn zaptetml§lerdir. Don 
buibrt büyük dlraeğınde, Almıı.n ve 
~en tümenleri zırhlı teşklllerle 

\ı bir ifblrlltl ballnJc geniş bir cep 
il laerinde Don nehrine ulaşmışlar. 
~. Volga üatUndııki Sovyet iaşe ve 

Oıleri ııtddeUe bomb:ıı ... n :nıık • 

kovanm blldirdlğlne &'Öre 13 
uza kadar aon iki ay içinde AL 

lar 2 milyon aıker kaybetmlı,ler. 
r. Bunl&nn 330 bındoıı fazlası ölU. 
lr. 

M it · d vam etmiştir. a a venı en Aııudırne çarplfMalardan sonra 
18~8 1•181'1 w Rus kunetlerf Rost&f \·e No' orer. 

fl\a ~tarafı incide) hucuma ugradı k~ k şehirlerini tahli3e etmişler • 
~RI nıudurlıiğu dördiiıt"Ü ':ıkıf han• dır. 
d.ı lıulge ıa~e mutlıırlıı unun buhı.ı· Mıh ver uçakıarı Lotıduro •. 28 (A •• 4.) -Ros.tofşch· 
dugu kalla ra tı· c le hulunacaktır. ı 1 rı harap hır hııJdedlr. Şımlıyanska 
\ıılı \(' Belcuı3e reisi her gun s:ı. Adaya arka arkaya ve Ro~tor. ara ındaki vAs~ cephed~ 
b hl.ırı lıelcdı~e ıkıısaı ınııdiırlü • j ı. l&r 1:i t I şıd?ellı hır muharebe de,am eımek 
~UllUt: ı;'ıılışacak \C daimi enCİJIUf'll .... J p 1 ar tedır. • • 
o,ı::lr\ e karlar hum da toplanarak ri· #alta, 28 ( A.A.) - Pazartesi ak• Rus cephuindekı hususi muhahı· 
~ ,ıı ınuı uknhc konu 'onu va7.ife .ı. şamı neşredilen resmi tebliğ: rimlzin bfldirdlitlne göre, bazı Al. 

111 gurecel.tir. · Uuşman. bugün bomba uçakların:ı man birlikleri Don nehrini gcçmış. 
Topl:ınlıd:ı a)nı zamanda )eni leş s.ıhıli aştırmak için birrok teşelı- !erdir. Fakat bu kuvvetler Ruslar 

kı iilın kıırlr<''iU tizcrind edurulmu-ı bıislcrde bulunmuş ise <le yalnız bir dunnadnn hırpalamaktadırlar. 
-.e \Criil'cck tahsl5aln ııurc hilllharc defasında lllll\&Uak ohnuşlur. Londra, 28 <a. ') - Stal.ngra 
k:ıdronun esas şekli tııkarrhr elRJek llu ı;nbah Alman akıncıları, ta)'• dm batmmda devam eden Alman 
üzen· lGIJ kişılik lıir kadroya ihli . yare meydanı )akınına bonıbalıır taarruzu ceııuba doğru yapılmakta 
' ıc goı ıılınü-;tür. Buna .ekmek bü • almışlar ıse de ancak az hasar )'&• olan taanuz kad&t' şkldetli değ.J. 
rosu dıı dahil olac ıktı r. ) Hlnız 'H pabilmışlerdır. Bir saat sonra ba~ <lır. 
kişiden mürekkep olan ia,e ,.e mü· ka bir akın yapılmıştır. Av uçaklu. Voronejde Usttlnltlk elin Rut!-
raknbe kııılro!.u tabialile lstanhul rımız. mulaarrız uçakları yakala • lann e~ir. 
gibi geniş nüfuslu hir vilı'l~eıe kilfi mışlar 'e bunlara cepheden hücum Moekovadan bildirildiğine göre, 
göriılmemektedlr . .:?2:i ki i olan ek• etmişlerdir. l>üşürulmemlş olan bom Ruelar bu keeimde nehn iki Yer· 
mck sayım ,.e kazalar le· kl:t\tı ı~e ba urakları, ı:ıeri dönmek le hareket den ~ır. 
holk lıirliklerı ıe,kilalı ikmal Pdil üslerine doAru ictikaınet almak ıO. Kalinin Cıe!>hesinde de faaliyet ol 
dığinden şimdi daraJıılabiJpecklir. runda kalmı;,lardır. Bunlardan bazı· muştur. 
Diğer ı ıraftan vali ,e beledi)l' Jarı hasara uğramı~tır. BerDn; !8 (&. &.) - Alınan or. 

reisı Uııri Kırdar, clun gazetel'ıler·., Bugün öğleden biraz sonra düş. dulan bq kum.andanhfl evvelki 
muhtelif suallerine ce,·aben fil zi,•• man uç,ıkları, duşen tay)·areler mü günkü muharebeler hMicmda qa.. 

ğldaıkt ~tı venıııektedir: 
halı vermiştir: rellPlı:ıtından ıı;ajl kaJanları bulmak 
"- Bu, bizim için bir silrprız ıı;in hlrtakım araştırmalar yapmış 26 temmuz ges-ıl Kerg boiazm-

de!ildi. tlf)e a6se batladı. Cünlıü Jse de yeniden birtakım kRYıpJara da eahile Y8k1lılmllk ~ I* 
şehrin ıqesl, 6tedenl»erf belediye- ulramıştır. bo~ mot&fl .... mahafua 
nln en başla gelen nt9'1Uflyetlerl Adamn m8dafaa tahklmah, ba • ~A*ı afıfll • Plalkt:lll • 

'-8l1BG BOMBALANDl · aras1ndıı bulunmaktadır. gün 3 Alman bomba uçalı ile 8 ~r . ..a....ıt .._ D-- -....... 
J!lvvelld ceoe blD kadar ın.tll• Şimdiye kadar ticaret YeUJeline Alman ve ltalyan av uçaltnı '9ahrip de ~bo~.Ah.all-ıı.tıugalrllflBı'llr 

Jıtlbardıma.n ı.yyarelerl Almanya. ve 'IJı\yete b:ığlı olarak lnmllan f. ebnişlr. lan tara.fmda.ı telı:I> eılilmiftir. 
i t bir alan )'&patlf ve AlJDa.n denlal aşe leııldllıtı, bütün Tecibe Te ftZfff' Hasar ve sivil ahali arasında le • Atağı Donda yeni iegal edilen 

lnfaat meTkez1 ve aynı zamanda lerile Belediyeye f!leÇfyor. Diln, bu lefat yoktur. an.zi da.ğmk lbi:r lıalae bahman 
8~ bir Uman olan Ha.mburgu ağır Taifeyi Tali sıftrttle zaten vapmnktn bol :wviklerden temizlenmiştir. 

arı le bomb&rdunan ctoıl.gtlr. Al. idjm, Bugünden itibaren lıeledi"e Bulgaristan Don di~ b\r aavaş gu. 
la.r da lngilterede bir §ebrl bom. reisi s1rnıı:nla yapmakta deum ~ nıbwnu çr ırmetmı cec;miıt ve da 

s~ 1-ınııı ardır. Alman tebliğinde Ham decl'ğim. Masrarı. hir parta lcısmte Portekızde hır elçıhk ha limalde ise Don& genli bir cep. 
1 

rgun lnglUzle'" tarafınd&n bombar ya çalı,ı\orum. E"iki ia,e kadrosu he thıerinde "'~·Donun ~ 
dı~l!ıanı hakkında ~Ö.} 1 denilmekte • mümkün oldııitu kad3r daraltılacak• ıhdas edıyor dolu lmmn!ıdalri dfnıe.'.kte bulunan 

1 
eJr: tır. 500 hin liray:ı Jıörülen bu işi, &fJa; 28 (•. a.) _ Guetele. da.ğlik bölgelerde dUpnıa.n.m ardcı 

tın~ı '1nglllz hava kuvvetleri Hanıburg fü·Je tahmin edı:rorıım ki, 300.:.5A nn yar.chğına göre Bulgar hlllr6me 1uıvvetleri ile şiddetli muharebe. 
rt ve civarların• n ılAk ve yangın bin Jıran haşarabilecl'i}fı. ti L'tZbonda bir elçilik tbdallnıa :ta. ler yaptlmalrtadır. 

m balarlle 27 tem 11uz g ~·si bir ı - Şüphe yok ki heledl~e zabıta- rar vemuştir. Bu elç.lliğe Madm el Voranejin cet..Ubunda dü§lDAnın 
l!ıba 11&ğanağma tut nu tur. Slvll sı tuki151ın ihyası kabil olablh~. çiıiğt e<'ki ~ M. Boj3 jief Donu gec;rne ~ yapt:ıiı mllteed 

_,lk önemli kayıplara u ramıştır. I fhtikAr işlerinin kontrolunıfı kpn • fe\'kaJA.de el9' sıfatı ile tayin edil did te!Jebbilaler Macar luta!annın 
1
• 

1'1Yük kıımı mOntıasıran ikamet • dlıı;inılen çok isilfade edilebilirdi. miştir. Bu mtinuebetle bqvckil unaJdığı ııayeelnde ptblrilrt.ülmill. 
718'h mahallelerind olrnak Uzere 'bir Fakat bu, hem masrafa, hem de 7.R• Ve hariciye nazın profeaör FUof i- ttir. Voronejdeki :töprjbqmın ö • 
di"lc blnaıar tahrip cdilm veya ha. mann ve lmkAna hağh bir iş. le Portekiz bat'ftl.kill M. Sala.zar a nilııde dUfJD8Jl ta&n'UZ ha.rekatı 

1>1,.,._ utratllmııtır. 87 bomba uç!ğı Eskisine nisbetle. işlerimiz şüphe rıu.ında .telgraflar teati edilmiştir. pUaktlrtülmUştilr. Ba ha.rekltta bir 
ma1"9uıuımuıtur.,, ~ok ki pek zlyııle eoltalacaktır. Ril• tok tank tahri'I> fldilmi..,tir. 

üıl ha!<isa dıllmt encfimenln vııılfesl çok lranda Rus-Amerikan Hava kuvvetlerin* cephenin bG. 
~N BAŞVEKlLINtN ~ilrJe~ece#inl tahmin ediyoruz Bu· ttJn cenup keeimtnde hava hAklmt. 

r,,...rANAn nıınla hPrAher, tek PhJen "e t'k k.ı- iŞbİrUgı yetini eline alımı!tJr. 112 düşman 
mi Japon başvekil n r 1 To 1 20 n:ılrl n id:ıre erlilere1'1i için ln~e tş• .Roma, 18 (AA.) - BtetaaJ: uçaiı dUşUrlllmU,tllr. 

halıln k ııd n azla bir d nı }I 1 k' 1 1 lermin ak~amaclan -.ürüvl'relJinl il• Ltzbondan aıma.n blr habere göre, Cephenin medlez ~nde, 
lin:le beyanatta bJI ınarak H nd ınıı l'rlı\oııım." halihazırda Anıerlkan empery&li&mL ltuşat.ılmıt Bol!ıevik kuvvetlerin! 
lld n baba tmlş ve ezcUnıl u ınıı. r.in ve Blrl9ffk Amerikanm. İngllte. Jnııta.rmek tein yapılan ilrar!tı bil -

lr ki: E\ li 11\./,'\ 8EU:n/YEY~ TBST,/MI renin f&l'ktakl mevkilerine tec&Yll - cumlar Alman Jm.alannm atqiyle 

• .:~-=r;,tk k~e:~~:ttcUek:::~ı~;;:: !JU.4AIEL=;~.~:::, SARAH ~::a:~:r~ teaahOrQne phtt 0 • _pU_elrUrt __ u_lm_il«tlr __ . -------

a.Ponya İngiliz • Amcrık&D nllfuzu. Filvaki ıran harlclye nazın bun • yeni Be r l in 
.lın Hind atanda y~ amasına mUsa. I Vali ve helediye rei!\l Uıtrı Kır • dan birkaç gtın evvel İran bllk~e.. 

.. ~. edem z... dar, hu sahah tekrar nııiJga iaşe mü-
Unın lkl Amerlkalı ukeı1 mllp.vtr 

General Tojo, Japonyanın, Hlndlı durllıüüne Relerek işlerin devri hu• tayin edeceğini beyan etmlftir. 
ıını a.nanevt milli ıstek erl.ııln ta • su unda !\arfedilen raali)eti tetkik Lısbondan atman m&ldm&ta .naza.. 
kkukuna yardım lçl.ıı Hlndlsta.nla etınl"ir. Belediye daimi Pncümeni ran Blrletlk Aınerlka ile Sovyet Ru.I 

.,.;tbtrııji yapmaktaD çeklnmiyceğinl de, ilk defa bu sabah iaşe müdür • yanm ırandaki meaal birlikleri, lıı... 
lu ~ve etml§tır. luiıilnde uli -.e beledhe rPlsinin ıtUz nutuawıwı zararına olarak art. 

lJaşkonlığında toplanmıştır. maktadır. 

kİNCl OEPHE MESELESi Millga bölge iaşe mildürJC#ii fı ---::::---------- -
-:: lnctllz it nasın Bevln maden ltc;I. yaı mürakabe komisyonu ve mlirı. Bava llarbl 
mtl 1ine bitap eden bir nutıcunda ikıncı kıılıe teşkilatı enakının ~arın 111'~:1· 
? Phe meselesine temaı etm ş ve t'Z- ma kaıfnr belediye iktıo;at r-ıüdürlıte 

luın1e töyle demlıtır: Aüne devri ikmal edilcl'ekllr. Fakat 
• "Gell§i güzel batırarak lktncl «p. de.. ir işınin en mühıın kı-;mını, bö'· 

•• • açıımumı istemek dUımanın o. ge ia'ie müdürlülünde pencpre 'e 
eUd 'Ununa &let olmak demektir. Su b:;U kapıl:ırı demir kepenkli ve milhür

t tkad&§larımu; bu aözU yıı.ymak ve 
1 

lu hır odada duran lstanbul ht1lltı• 
enııeket efklrmdl' lklllk çıkarmak. na mahsus ia$e belgelerinin deni 
heptmlZin almıılmuını latedlğ'l • iş' leşkil elmektedir. Bu bPlgelerin 

er, bta blr hava yaratıyorlar. Kendile. lesliın muamelesine bu sabahtan 
• ili Ruıyanırı birer bUyUk doatu o • ıtıbnren ıaşe müdürlülünce er;elce 

l"&k n&n edenlerden ııunu lıtiyo.. bunları teslim eden h:ıyelle beledi • 
e Ilı: Bizl Ruıyanın gayretlerine 1.el. yeden üç kişilik bir heyet huzurun• 

blr yardmı teşkil edeblleeek olan da başlanmıştır. 
• e fakat harbin k&Zanılmaıı lçln her late belgeleri 800.000 küsur ad 0 1· 

'1de yegtııe çareyi tetkll etmlyea lir. Bunlar enelce Ankaradan gel• 
r lıareketıe ımıcbur etmesinler... dikleri ıaman içinde bulundukları 

L1Kt 80MAYA DONDC: 
•'l>uçe Kana _ ııa.truııun &lmdıtı 

50 sandık birer birer açılarak sa 
YJlmı, •e teslim alınmıştır. Şimdi 
Yine sayılarak teslim edilecektir. 

Ula ttarafı ltlCİde) 
Londra, 28 ( A.A.) - Malta adc1!'1 

üzerinde. dün 3 bomba ve 9 n uo 
raılı tahrip edilmiştir. Bu ay zar• 
fında tahrip edilen uçak adedi bir 
rekor teşkil etmektedir. 

Londra, 28 ( A.A.J - Pazar g~ 
cesi Hambuııı şehrine karşı yapılan 
bava akını hakkında Yeni tafsil:\t 
ıelmlşlir: 

Taarru7.un yapıldılı ıecc uzun • 
du. Meht:ıp vardı. lnıillı uçakları 3 
dalga halinde taarruz ettiler. ilk iki 
dalsa 1i5.000 yanıın bombası i'" 
birçok başka bombalar attıktan son 
ra çekildi ve arkadan gelen ütJıncil 
dalga iki tonluk bombalardan bir 
miktar attı. 

Elde edilen neticeler memnun! • 
yet vericidir. 

eıçimiz 

Sallet Aralla• 
lla saball geldi 

Berlln büyük elçlltA1ne tayin edl • 
len Saffet Arıkan 1N aababkl ek&. 
preale Ank&radan ıehrtınize geımt~. 
ft11 ve belediye rellll doktor Latti 
Kırdar " doatlan tarafından k&rfl-
1&DDU1tır. BOyOk elçinin öntımUzdek! 
cumartelll ,ono Berllne hareket et • 
melli muhtemeldir. 

Yeniden 39 gazino 
cezalandırlldı 

Bir çoğu ıaraon hakkı 
alrıor ve artık bira 

biriktirip ıabyorlarpııf ! 
IDmDiyet aıtıncı ıube memurları 

muhtelif semtlerde yeuiden beledly~ 
oısamlarına aykın harekette blllu. 
nan tam 39 çalgılı ve lçklll lokanta, 
palnoyu muhtelif oesalara çarplDlf 
tardır. 

T ıcare\ vek un n te11< kıerı 
h.mir, 27 (A.A.) - Tı~t 

V ekıli Dr. Behçet Uz bugün vıla
Yet, komutanlık. parti ve beledi
:yedc remn! ziyaretlennı bitirdik· 
ten sonra saat 11 de ihracat ve 
ithalat hirlıkleri umumi katıp. 
lığine gelmiıj ve burada ilk defa 
1 tanbul ticaret odası reisi Mıt· 
hat Nemlinin de ~tirak ettiğı bir 
heyeti k.a.bul etml§, ve heyet.in W· 
caret hava.tmuzm hal ve latikb6· 
linı takvlyeye ve hükQmetin ist.ih
oaf ettiği gayelf'rin tahakkukunu 
te-shile matuf olarak fevkalade ka
zanç vergi~i kanunu ctrafmda &er 
dettiklen m.UWıaz.alan dinlemiı • 
tır. Bu nokta etrafında kati bir 
mütalea beyan e-tmiyen Dr. Beh
tct Uz, vergi mülrellefiyetlne faal 
val.al\d&.§lar anamda A.dil ve mfun. 
kfih bir tatbiık şekli bulunması h~ 
!wrunun 'hilknmet.Qe gpg önünde 
tutulduğuna emin oNnınaeı lamn 
geld!ğiııe ip.ret ttmletir. . 

Bundan sonra ihracat ve itha
llt biZ'J.iıkleri idare heyetlerini ka
bul eden veldl, ~-ve iıocir sa
bi ~ ıııe bu ld m.alı9aHln bu 
gtlaidl dauaalwa Ua püımnt mah
eultı -etntmcWıl mıllt:ale&lan diJı.. 
lemlııt. ,... .._. murt g&-Ulen 
~ fmlelıl ilin lbmı p. 
len ve ....e..JMaııle - n - mllm
~ .... dlıWIWlerl WlllllL lıA. 
JrOmıet mezir.e91nııle mm -.., ed.
ın..ıanı da eli~ bılı:tp 
oluna.cağı vaadinde ~Oftur. 
Bundan ba.cdfa ibra.cat taclrlerinl 
devamh milşküUer ka.rşmtnda bu
lunduran yeni. ihracat :ver~in 
tatbibtma tallMı ~en ve inhi.-r
lar vrklletini ilgilendtren bazı hu-
8Uftlarm halli için de dell.letlerirıi 
vaadetırdştir. 

Velrıl, kül h&linde ~doğ. 
ruya ticaret veklletJnce idare e. 
dilmekte olan lJS&na i~lm ha.klan
da birlik azumm bazı muhffıc ta
leplerinı tM.blk edil~ 09eTe not 
ettlmıiştir. 

Bundan aonra it.halılt btrtikleri 
idare heyetleri vekil t&rafuıdan 
l:~bul edilmi'!f, bunla.nn da maru. 
zatı dinlenmtı ve isabetli bıılunan 
tnlifleri g'Öz 6nUnde tutulmak ~ 
ure not edilmiştir. 
Konupı.alarm aoımmda vekil, 

birlik uurna hitap ederek 1'irHJr. 
terin kurulııe 'DJftbatlarma ipret 
Te bu mabıatlara sadakat esası 
öahillncle vaprlmış olan ve yapıl
DiMI lbmı cırelen hbmıetlerln ehem 
miyetl Ozerlnde teva..ldruf etmi1, 
bu ~kkUlleri:ı i.Btikbslde verim
lerini artırmafa matuf dUşUncele
rfnt aynı zamanda birlıklerln me
saisinden mmınuniyetlcrini ifade 
eden ve birlik azaeı ;ç;n taltlfklr 
mahiyette bulunan sözlerle top. 
la.nttya niha~t v~iştlr. 

Bıı toplantı, aym '11cal'flt Ve. 
kiline hükflmef.çe ahnma.kta olan 
ve tticcar, esnaf. müetehlik ve mlls 
tahsü tmuflar arasında mentletrct 
menfaatini cBRS tutan bir dtlviln
ce birliği y:ıratm:.Ut kudretini t9'1-
yan kararlR.rm uvandmlığı ummnl 
memnuni~t hislerinin ibllğrna ds 
fmıat vermi~. her sınıf arasmda 
yaf:lyan mUtezavlt inanış duygu
ıannm en bUvUğtimüze ve bl!.kfl. 
metimize arzedilmesi huSW!undll 
kf'.ndllerln;n d~l:\letleri rica olur •• 
mtıMUr. 

Vekil bu ,_tradft be.zı tUtUn ttic. 
car rile de kıM bir ır.tlddet konu"'· 
muş ve kend'si~ izah edilm"k ie
tenilen ba:ı dilel?'lert tetkike lhrk 
gl\re~k not Rlmmaııı huru.~undn 
talimat verm' tir. 

Dr Bchc:et Uz. bundan sonra 
lıalkın hUkflmete sevgisini ve ''tl J. 
nız hslkm menfıuı.ti 1,i.)zeflC'rclt ş. 
ıu.nn:~l'i 18.zlm ır~ıen tl'"'l'kkülle'r• 
l'.Ukflmetln itimsdmı artıran bir sa
n fmiyct hava11t içinde b'r'ıkt n 
avnlm~tu. olu • bUlraDdaD 20 temmu. 

kadar~ h&Nk&t bölge. 
c1e balunmqt.ar. Kuaollıll bu es. 
~ beıstın pat Atrlka 1>qınıman 

tlı Ue a&'Olmeler ,_pDUltır. Bu 
nbat ........ Dl:lge, Jatal&n, ha. 

Hamburıc şehri denjzalh lntnl 
tezıAhlan ile tanınmıştır. 

Gulno ve lokantalar tudikU tarL Ticaret Vekili ö~le ~meğin ba-
fe aamamaktan. maıalarda el Uateel zı hUSU&I dostJarrnm davetll!!i ola
bulundurmamakta.n, "lçkller meze lle rak Den.iz Gazinosunda yedikten 
verlllr., levhası aamam&ktan, u8111 • sonra mmtaka ticaret mUdilrlüğll
ıoz olarak ytlzde 10 garson batkı fte ır.aeftk tet1dt1erdf ba'Uft'"'°"· 

~anm. "8nls a.ıertnı. ttaıyan 
.\lnıq hutanelerbd, lqe Ye ta. 

llMırkezıertnl '" &J'Dl samanda 
~ »ı.-~ ~uı. ııu. 

.ollnl lıetlacl bava flloaunwı pllotlan 
na nlfanlar vermııur. 

Duçe, avdetle Atlnada btrkq 8a&t 
kalmq. 20 gtlnde denbı .... cm berin.. 
de uçakla 6 bin kllometredea fula 
:yol katettikten aonra 22 temmuz ak.. 
pmr GuJdo.llla b& V.& alt,mna dllamUı 

/' 
tur~ 

Maaril vekili •por 
lralüplerini tetkik etti 

~hriınir.de balunuı 'Maıuit ve. 
1dUmlıs Hasan AH YUcel, diln, öğ. 
leden eoııra apor kllH>lerini geze
ttk tecllildes'de balumDUltur. 

alm&lrtaa, artık 11119 lılırtWI •* ,.,.~ • .,, llltlllft!t"h!'!ft ~1sfl 
satmaktan ve ııhM nıuayene5tz c o-ıt fa\"l!a1ı o1aca1r1an veı'! ··~e ts. 
l\aıwon galışhrmakta.n .il.OUIYI cezalan ı tihdıı.mlan ve bn ı1 n h u t 
CIJnlDUflardır. meıtuauıe naldlleri huau.&ı.mda dt-

tııay ,ebl•lttldilz 
<Ba ~tnrafı lncj<le) 

çalıımıt ve bundan sonra da ayni 
muvaUakiyetle \e '":ua z ya;i!alle 
Ça.Jl§acak olan denlza.1 f lomuzdan 
Atılay denizaltı gem sın n Çanakk& 
lede aldığı vazlteyt ~ ıı rken \lir& -
dJtı mUeasıt kaza dolayuıUe bu gemi 
içinde hayata gözlerin! kapıyan lc&h. 
ramaıı §ehil arkad~larm aziz b&t.ı. 
ralannı anmak ve onlara aon vazife. 
mizl yapmak UJ:ere burada toplaL 
1n1f bulunuyor11&. Hepini& blll~ 
nuz ki AtıJay d-1saltı gemlmla Ça.. 
nakkale Bofazr dlf?Dda aldr#I na. 
feyl yaparken U temmuz 1942 t.arl
hlnde kazaya utramq ve kara h&beJ' 
Alınır aımmaz bahrfyemlade Ye mem. 
lekette me.cut bOUln tabll8ye vam.. 
taıartle arkadqlanmızın kurtanı _ 
muma JtoıuJp!llJH da gemlnin baL 
tıtı mab&illn 80 metre kadar derin 
w ayni ama.nda çok akıntı blr 7er 
olmuı tUb&rile kurtanlmaları ma • 
aleMf mUmktın olama.nuıtır. 

Vutt. kurbanı kahraman phlt ar. 
lrad&fl&nD utracfıtı feci A.klbetteıı 

bOtan muıettmıs ve memleket derin 
"bir elem '" ıztırab cıuymuı ve balen 

~" 
Natuk ıb&tUktm 80DI'& orada bulu. 

D&ll1&r azla &m.m mukaddes balı. 
l'&larmr tuls tom aç dakika aUkQt 
etWer. D&Jıa .aara, denlM çeleııkler 
atdmıf, ban«Jo matem havur ÇIÜJDll 
12 er bava7a 1lc el ateı •tmlt ve 1h. 
tUal 1N aıreue eoraa ermı,car. 

Kanii bir cinayet 
18 Y'!§trula bir çocuk, bir 

memurun bcqını gövdeain • 
d•n lıacrelt öldürdü 
Nuıillide, Hanmlu köyünde, 19 

Yatmda orta melrteb mezunu Ha -
eaıı Çelığia adında bir çocuk, 'l.Yni 
Söydeı sağ1ı'k koruc:u."'ll KAzmı 
Akymdu, bıçakla başinm ve göv. 
deaiıım muhtelü yerlerınden yara. 
lamak, Diba~ tıaomı kemnfllk su
retiyle vah§i.yane bir şekilde öldür 
mUwtllr. 

KaW dtthal yakalanmı' ve Na 
siJU 80l'gU bADdlnliğınde yapılan il'k 
tü'dkat •nasında, bUtiln cürmü 
ntı itiraf et.mit ve "bu ili yapbğım 
dan memnunum" demlŞtir. 

Ortada bu ctımıu tahrik edici 
hiç bir sebeb ohtıadığtndıuı, kati. 
lin akli vaziyetinden FlPhe edil
mekte ve Tıbbı Adliye göndenle
~ğine kuvvetle ıhtimal verilmdt -
tedir. ... 

Parııte 75 lollaata 
aapatıldı 

Londra, '8 (A.A.) - Parla radyo • 

sunun blldlrdlllne g6re, PaıUte 73 
Jokanta k.apatılmııtır. Bunlar iki Ut. 
Oç ay kapalı kalac&ktır. 

ZA.Yl - 1931 eeneslnde OakUdar 
46 inci ilkokulunu bıttrlp &imi§ ol. 
duğum ıabadetnameml kaybettim. 
YnlılnJ alacağımdan eıkıs nln bUk. 
mil yoktur. 

Vakldar 16 lncı ilkokul ı&&ebele. 

rtnden 169 No. lı 

Kabul 
Nar.lf ottu P'etlll 

naJıp aranıyor 
1925 eeneılnde Kaaımpa.şada iıke 

clvan.nda otururlarken halen nered 
bulunduklarını bllemejl!· n teyze 
mln kıZları Bursalı F tnı:ı.nın toru 
!arı ve halen Bunıada b ıunm 
ıan Ebe Bahriye ve kız kar 

lunur. 

rt:ktit1er ' rrr tır. • 
MUte&k 0 Uz1lı:1 ve lnc~r tanır 

satış koo urı .. n b rlig ne g: 
den ve'· burac:la da llzrm gele• 
taliınıı.tı verrniı: ve nihal et bele 
dtyeye g'Jderek ll\le ' leri .tr fı 
;ı g15rllpnUı=tllr 
.. , .. ~~ taft.fmd 

., t 2l9IO da 'e-hfr 
Tk- ~ •Pıtri !'~ R ' 
ı n \Ük bir 
'er lmiştJr1 



-

JJtısrala. 
11WM; 

Mahmut Sadık 
B UGON. büyük Türk muharriri Mahmut Sadık'ın öldüğü gün• 

ıliir. O, 28 ıemmuz 1930 da ltayat::ı gözlerini yummuş, 12 yıl 
evvel bugün c!.ıcıliycle kavuşmuştu. 

~Iahmut Sadılt'ı bugünkü nesil pek bilmez. Edebiyat tarihçile
rimiz -her nc<lcn'>e- ond:ın balısetıniyc liizum görmemişlerdir. 
Ne hiiyiik haksızlıJ.:. 

Bir mallrnnt tarihimiz de olmadığı ve orada kendisi:ıe sayfalar 
ayrılm::ı<lığı jçin, son elli yıl içinde yetişen Türk muharrirlerinin 
en dc~crlilerinılcn olan '.\Iahmut Sadık, Ciimhuriyct nec;ll için meç• 
bul knlmı~tır. Buna. hizim nankörliilıümiizü de eklemek lfızım: 

Mesıeiıimizin hiiyiiklerini, her fırsatta anm:ık Iiızımgelirken. bu 
nokta:ra ehemmiyet vermemeklii{imiz pek acıdır. lfayrli. 1·~ 
tan qızgeçlik, ağ:ıbeylcrimizi, hiç nlmnz<>a, ölümlerinin dönüm 
yıllarında ansak, hatırlarına seYgi göstersek ne olur s:ınki ? .. Bir 
şeyiıniı mi eksilir, sütunlarımızı mitnasız y·a:ı:ılarla mı doldurmuş 

oluruz?,. 
Yuk::ırdu, bugünkü nesil Mahmut Sadık'ı bilmez dedim. Acıı

bıı, genç mesleklnşların:ız içinde, yanın ıısırlık muharrirlik ha· 
yatı iç-inde, ellı yılın her gilnünde hir iki makale, birkaç fıkra ya. 
:ıan, le.rciiıneler yapan bu hakiki g::ııeteciyi bilen, hü;·i~·eti, şar.. 
.siyeli h:ıkkında -velev ufak ölçüde olsun- bilgi'>i olan var mıdır 

Mahmut Sadık 1882 tarihinde yazı yazmağa ba,ıamıştır. Bu ta
rıh miilkiye mektebinde bulunduğu znınanlara ras!lar. O zaman 
y::ızı yazdığı gazeteler şunlnrdır: (Manzara), (Mir' ah alem). ::\lülki
yeyi bitirdikten sonra, Almanyaya tahsilini tamaınlamıya gitmiş 
ve 1885 ele lstanhula dönerek 'kendini b!ls.hiiliin muharrırlF"· ' • 
miştir. 1şle, onun asıl ya:rıcılık hayatı bu tarihten başlar. 

O günden ililıaren sıra sile ( Ceridci Ha vadi~), (Tnrik), 
(Sabah), (Saadet), (İkdam). gazetelerinde çalışlı, haftalık (Serveti 
1''ünun) da uzun yıllar edebi, içtimal, fenni, iktısadi makaleler 
yazdı, Bu yazıların bazıları hakiki ismi) le çıkmış, bazılarında da 
(Kadri) ve (Oşman GaliQ) müstear adlaı·mı kullanmıştır, 

Mahmut Sadık, mektepten çıktıktan sonra maliye ve bıırich·e 
nezaretlerinde çalışlı. Fakat çok duramadı. Bir iki ay sonra ayrı. 
larak~ btilün ruhiJe sevdiği matbuata rtönılii, bilsbütt;n yazıcılık· 

' mesleğine kntıhlı. :\laaınııfih bu da Armıya uğradı. Bunun sebebi 
şuydu: l\Iabmut Sadık hür fikirli bil' adıımdı, şurada burada hür
riyetten, demokrasiden bahseıliyordu. Halta. del'5 verdiği hane
claoa mensup bir COCUb'a. hürriyet prensiplerinden bahis bile et• 
mişli. Bunlar, !kinci Abdüihamidin .kulıılfına Kitti, Mahmut Sadık.. 
tan ürklii, onu yan yazmaktan menetıl; 1901 de Kudüs tahrirat 
rnüdiirliiğünc tayin ederek htanbu1dan uz:ıklnştırdı. 

Kendisi için vıcdanl bir haz, ruhi bir zevk olan yazıeılıktan 
ayrılmak, üstudb üzdü. müteessir oldu, fakat, ne yapa-bilirdi. Altı 
:yıl Kudilsle kaldı. halemi kınld1ğı •için hu mOddet içinde hiçbir 
yere yn:ı:ı yaı.nıadı, mütemadiyen okurlu ve çalıştı. 

1907 de htanbula dönünce (lkdam)a girdi, et11ye sütlüye ka• 
rışmamak, suya sabuna dokunmamak ~artlyle yazıl8l' yazmıya 

başladı. Bu arada (Sabalı)a da yazı.yordu. Bir aralık (Tercümanı 
Hakikıı 1) in sermubarrirli~ini üzerine aldı. 

l\lcşruliyet ilan edilince, aünliik (Serveti Fünun)ım b~ına 

gecıi, bumda önemli makaleler yazdı. O gilnlerde, '(Serveti Füniln) 
ıneınlckele çok hüyilk hizmetler etmiştir. ntı aroda, başka gazele· 
lere, ezcümle (İttihat ve Terakki) fırkasının organı olıın (Şfırayi 
t'mrnC'l) e rle :razılar yazıyordu. 

Dundan sonra. Abdullah Zühtü ve Saffeti Ziyanln çıkardıkları 
(Yeni Gazele) ye geçli. ~lcşruliyet devrinin mücadele ve gürültü ile 
geçen giiııleri. siyaset dalavereleri içinde doi.ma temiz, nezih kaldı. 
Iladıseleri bitaraf lıir gözle tetkik etti. Görü.5leri çok kuvvelliydi. 
Siyasi vakaları tahlil ederken, sosyal. ekonomik vıkıalara da temas 
ediyordu. 

(Ycnı Gazele)de her gün yazdığı (Takvimden yapraklar) siyasi 
nıi:ı:ahın en güzel nümunelerindendir. Ye ha~tanbaşa nüktelerle do
ludur. ::\lalıınut Sad1k bunları aktüaliteden ilham alarak yazıyordıı. 
Uunları lıilmiyerı. zevkle, lczıetle okumıyan ve haıtrı sabahları 
-ıuhır caizse-- hasretle beklcmiyen yoktu. Bunların bir kısmını 
sonradan J.;:itap hnlinde bastırmıştır. 

:.\Ialımut Sadt.k, bir aralık (Karagöz) başmuharrirliğinde de 
bulundu. Durad;ı da mizahtaki kudretini göstermiştir. 

~Iahmnt Saıhk, iyi bir gazeteci, kuvvetli bil' muharrir, hadise
leri pek mükemmel gören ve t-'hJil ve terkip eden bir yazıcı olarak 
13nınıııışlı. Fakat onun, başka bir hüviyeti daha vardı: Edebi 
cephe~i. 

Wüşvcl), (Sevrla ve Kalbi Şeyda) ve (Tekômül) aillı roman .. 
ları üsllıp, ruh tahlili, sosyal tetkik, hissi tasvirler bakımından, 
üstilnde rltırulacz.k eş.<;iz eserlerdendir. Mahnııı! Sadık, bu romanla• 
nnda, rnulınrrırli/:.ıin çok üstüne cıkmış ve olgun bir romıınC. ol· 
duğunu göstermiştir. O kendi adıyla ve mfütear isimlerle di· 
limizc birtok romanl:ır da çevir:mi~lir. 

Mahmut S:ıtlık elli yıl y:ızı yazdı. Ölünceye :kadar elindln kale
n~ini lıır:ıl,ruac~ı. Bugün. aramızda -Ahmet Raıim ~ onun..u. 
rını tutacıık hır muharrir, maalesef yoktur. { • 

r:elrlinı, kenarı kabrine ah işle ben yi11e, l 
Di;kliinı siriş.l;{ rnhllmu ,,enf}i haziniııe. 

Sabri :Pek geceyi Prenses Fitn::. 
tm \.:illisı:nda ge;;irdl, bur'...d,. b"r 
l>ayu cemiyeti iı:in muhte~em ir 
eğlence tertip edilmist:, müzikli, 
d~'lSlı, tJy:ıtroJu bir eğlence ..• Zen 
ginlerin, fnkir~l'-in Ye hayır ı~le
rlnden ziyade Y«ıİ elbiseler yap • 
tımıak Vt: çrlgmca eğlenmek iı;in, 
lı:ızırla.dıklan hususi müsamerele:-. 
elen biri. 

Sabri, villiıyn girerken ç.~f'l!!.'i 
kıyafetine ~i.rmİij ,,;enÇ' 'c güzel 
bir lmdmb 'lı%J'E·tla5tı, lmclının 1>e· 
pctifüle r~nlıli kurdelelerle bığ • 
lanmL5 demetlerin hepsini sıttm 
aldı, bu :.uretle yapa<.'Sl' bir i:,i 
Imhnı~·an ~üzcl kamnı ya.nındn 
nhlmydu ,.e mcrme.r bir sütuna dıı. 
~ :uıal":!}• Jmdmla L:onıı5ıruığa llal. 
4ı. Söz Jıı.ponyayn ..,.~ti. Güzel kıı. 
dm, .Tapon fazlan hakkmclıt r.ua:. 
ler soı-nınğa. \"e tmdı~larn mah.;;us 
bir Irurnnziıkla genç diplomatı !'IÖY· 
lctmcğe ha~l:ıdı. 

Snbri Pc!;, bu giizel !mdma .'.la. 
ponlarm ynfl.:lyıı:ı, l;onuşmıu, ~iyi. 
:ııişt hakkmda fnhıtt ~rken o 
manzırn.hn Ye o iidlmi tckntr gö
ıiir g!bi olny~1', \'c r.lçl.rı onıtlıı. yıı. 
hanrı • kaldıl:"lnı bu sıcak ve ca..ııı 

LAEDRt 

yakın ll\Hmde daha iyi anlıyordu. 
Sabri Pc1<, bn güzel kailmla b'r 

hayli konu~tukb.n sonr:ı. kib~ı i>. 
lemine meonsup ~enç-lerln "a.~l;; ,.e 
tcsediif'' isimli fa~t:ı.zi bir pil·~si 
km~il ettikleri oyun sal~nun:ı. gir~ 
dl. 

Sahnede ince, narin "e pu.clra. 
Janmıs s.•wları altmda bile ~ehre -
~rnin .ıcnW: kopmus bit giiJ tara. • 
''etini andıran tazcl© ckc:ıi.:ıniyen 
bir S('TIÇ IHZ <lobşıy{,lr(lo. Üi!U ıı:ı. 
<ilde bjr bebe!< .fnr.ı:etmek kabfü1i. 
tnee l•aşı ve t.czı:n ldrpil:loti hiı'li.ı;,ç 
fırç:ı tlarbe<ıile t.dld h1nız ;,arar. 
trlmr5tı. Ftıkat bn göz!er tın açık. 
cncin uful•hı mavi !:özler ... Onıı 
Jıiç dn ya!>~nrı gelmi~·ordu. İ):n· t 
~erpilmt5, gii.ı;olle5mis bir Umit'l:i. 

~2-

Artık h~ hrrIJh<-'r·~i"<."r. ~bri 
onu bird:ln.lı"rQ n~s~l t :ınıyamaclr • 
~-ınn "n5~·or 'u, l'•i ha.:;uk ı;;encJfü 
bir aynlıkt::ın r;onrıı. !dicü1c kızı lm 
f<a(lar ,1 ... ~i~miııı "İ)rcce::i j sııroı1•. 
~·nrclu Onu bn-~1.--t,:-... ,,."bl h,1fm:ı1c 

l<ıt'ror. Nalın~ Hn.r.ımıo mel.il npl"• 
rınd:ı.!d t!ls,·iri.ıı, imaların miibalfi .. 

~Ülfil~©l(plYlr lfi1c§l~U0 
l ~lb!lkl!Jlt ~ttü· 

ASSOCİATED PRESS•JN 
SON HABEUJ 

Yazan: M. Rasim OZGEN 
hararetlerile &a\'aşmışhudı. Bun • bil il.ededi. Bundan, haki elbiseli 
!arın hepsi de, lıaflnlarca ~ly pi • lieş kiı1i ineli, 
rmç emmiş \"e yıl::rnlarm S<ık.mıı::ııu- B\Jnlarclan •fördü snn yüzti, müs 

Ondan sonraki il~ gün, Slnga • dan lmrtulmak iı:in, ay:ılifa, birbi. t('meleke ~:ıp!m.sınm ali mda kaybol 
pur istihki!mlanna karsı hücumla rine dayanarak uyııklaını~lardı. muş gibi bahınn.n ufalc yapılı bir 
geçti. Süngü tıtlmuş Jaııon piya. • Şimcli, biitün bu e·z:iyetler, ıstırap. adamm nılınsına kntı!clılıır. Bu a. 
de5İ, durmadan hücum ediyor, h:r lar nihayetlcnmisti. Singapur, 11 dam, Sin~npıır başl<ummıdnm ge · 
biri a.>"'.ıi::ı."ın<lan, müsfohkem mev. tubatta. onlnnn elinde~·dJ. "Ueral Persin.ldı. 
ldlerl iş;nl ediyordu. PetTI>l de • Bu gelenler, hi~ok Japon zııhit. 
polanndan yük.;;e}en, büyük fara '.I'ARİIII SAHXE leri tarafından, fabrikanın bakkal 
rlumanl:ır lunayı l<arartryordu. C:iikkamna götiirüldiilcr "c -;cs•.h. 
Böyle iken, JarQn tayyarelerinin Japon ku""'·etlcri, <'!tbucıı.k tam;r ce hir m:ısanın etr:ı.fmd'\!d san 
a.l~aklarda ll('tuğu vo en lüic:ük edilmiş ol:ın Johor secl:rJ, a.rlm~~~alyalara ~·erJc<>tiler. Batmakta 
diişman me\".ıÜne b:te bomba. yajf. geJıuiyen bJr Jıat halinde geçer • ola·n güneşin vJyası açık pencern • 
<lırdığı ~öı·ülüy!'•(l\1, Ton1nrca atı- l~rken .• Japo11 top~mıu, İn~illz talı I ferden girel'ek masayı nyı)ınlatıyor 
lan bombalar, dli~ıını yıldınyor, kimatmı atese tutarJten l 'e yor - du. Dakikalar, pek ya\'l\4' ~eııh·orM 
-0na göıı ~trrmıyordu. p;unlul<tnn clermn'!'lları l;:13sjlnıi5 o. dn. Bir ta~·y-:ı.l'e binnya "ürimiir 

As.'IO<'iated Prefi 'in Singıı.pur 1 hın s.!viller, cteb~tU kükreyen top g·bi "'eçi:yor, ramlnrı titreth'ordu. 
muhabiri, ajnn ıı. yazd1ğ: bir telsiz ı.eslerine rağmen Sin~apur parkla. Sonr~ tekrar süklıt de\•om ed:yoı·. 
telgr3'P1dıı. o kıya..'Y?leti, su satrrlar nnclıı. uyurlarl<en büyük ead<lede da • 
fa ta.s\ ir ediyor: ~örenlerin 1latıı:fanndan hiç ç~ • Bu sırada .Japon hnşkuınnndnnı 

"Her an, pnrmaktanm1n 11Hrnda. mryıcak bir hadise cereynn ediyor- göründü. O, ufa.it tefe!:< hlmaz, t:e-
ki yazı mnkineslnf titreten top du. ,·ik bir adamdı. 
sesleri \"e merrut infilii<Jan hana., Burası, Ford fabriJcnc;ıydı. Et • l\falcı:ya cephl'sl h:ı.st·n:nandı:ınt 
clolrnz hafta e,·,·eı. bunulan 640 ki. rafı, yan h:ırap otomobillcr1c çe,·- (~ener:ıl \':ırra~ita. tng]•lzlere doğ 
lometre uzakta ba,slıyan mt!hare - rilm:!jt}, Sol tarafmclıı. bir İn;iliz nı giderelt cllninl srktr \'C otur • 
belerin, nih:ıyete ermek üıe~ ol. J,ayrai:ry, sağ yanmda da geni~ bir ma1armı söyledi. 
doğun~ resmi tcbllğle-rden, çok beyaz bayrak bulur.an bi:r otonı1) • Möli\kııt 45 dakik:ı !'türdü. Bu 
daha. aı:ık bir tar.zdıs. nnlatıy~r. müddet, İng-ilfa miLcıtahkrm mev • 

"Sığındığım bir tepenin üze - kil Sinv,.:ıpumn muknrlderatmı tn. 
tinden, bir t:J.raftan Japon fiJcb. H b ı· b 1 ~·ine kafi geldi, 
larmı. diğel' taraftan da intizam· a er ın U macası Yamaşita - Ben kıo;a. ,.e Jıati 
sız .b.ir lı$1(le g;1?- ~~~ru çekilen ceva.pbr ıı.1mıı1c jgti.}~orum. Knyıt • 
İDgılız askerlennı goruyonım. Be.. sız, r::ı.rtsız tesllm olmanızı istl:ıo. 
rlde epeyce :ılçakta U(an \'e saat. rum. 
te 160 kilometreden fazla gidemi. 4 Persh•al _Evet. 
yen ild. e.~~ İngiliz tayyııresine Q - tn~Ufalcrin elinde ecıir Japon 
muk1tbıJ, ote<le .Japon harp tayya.. 3 nskerlel'i yar mıd.rr? 
releri sem:ı.ya hak.ün bulunuyor " ft _ Hayll' bir t:ın"' bile yok. 
l.ar: Ve keyiflerin: gö~, bo~~a ~ - Ja11o:n'.

0

ıuılkı ne;ede bnlunJJ • 
ynğdmyorb.r. Kohnemı' İngııız 6 ~-orlar?. 
t.ayyarelerinde bulunan tayyare " 7 _ İngiliz id:ı.rt'"'İ tnrafm(lan 
ollorin bütün a~ hiç şüph.esi:z göz hapşUıe alman Japon Jıalktnm 
!ayyar.e meydanlarına hlmek ve !.. 

8 hepsi Hlncllstana. giiti\rubnüc;;tiir 
r.er inmez de tayyarelerini a:..e,le. 9 llin~tan hükiımeti, onlann h~yni 
m~~ ~laca~~rr. • farına. bir 11AU"ar gelmemel< i~itt i-

İkı daJuıı:a evvel, acıklı hır te. cap eden bütün tcdb'rleri ittihaz 
lefon miikfılemesJ duydum. Radyo u· 
ı:ıirkettnin miiditrii, bü~l';n filet. ve Soldan sağa: e ~ Şimdi teslim olmak isteyip 
talsatmı ta.lırlp emek)~·~· ~aliden 1 - Askerde yemek getiren, 2 - iRtemediğitti0i bitmek istiyorum 
mtisaade isıyordu. Bu mültaleme- Bir çeşit tatlı, b~ştanhıışa şarkılı o- Teıı;lim ohnav:ı. muva.fal~t ett!ğiniz 
de, Malezya cUliyle ya.pı!ıyo:rdn. ' yun, 3 _ '.\lecrnuıı. ıneJhur lıir Hus takdirde bu.;u ka.vıtau sartsız ka. 

::>a~ ~amy.e ;nü tl> ela~~: bJr ç:ırı, 4 - Bir renk. bir soru td:ıtı, .bnl ec!iyor m11Run~11, )·o'ı.~a ef.rnivor 
< a ıı, emem 7.ere esı • alfabede bir ıharf, 5 - Duvarcının musunuz? 

"Allaha bamd()lsun, ~imdiye kn. aletlerinden, G - Arabislandn gi· - Yarmn. kadar kına müsnade 
dar, hayatımı kurtardım, simdi, .1 b" b lık 1 ı~" d ·· 1 · ...iler m~iniz?. 
muha.wm a.ltmdn bulunan nfo<len yı en, ır :ış ·, e wQn a so:r enı· ~ 
"°l\'IŞtDıya. ~rŞacnğım. l\Iu,affak len bir söz, 7 - Bir e.rnir, 1oprak, 
oluJ'!IJ8l11, otomobilimi denize ata • 8 - .Knlbi çok iyi, !) - Dir işi yap. 
cıtğnn." maklık, ıbir cin matbaa harfi, 10 - tstanbııl kadastro hl\klmll~lnden: 

Muha.bkin teJgiraft böyla biti • Bir emir, inlikam, alfabeden iki Beyoğlund:ı. eskl HUseyin ağa yeni 
~·or, s; .. .,. .. pur'" "it oon h"·-·lis de harf yıınyanıı, 11 - 1talyada bir :o- ~·""''" ... .. ~ .. ..... Btilbül mahnllesl Kapanca sokak N.o 
hu §('kikle, gazetelerde int~ar e • nehir, vücudun sert et kısmı, 55 de Agavnl ve Makruhiye: 
diyordu, Yukardan aşağı: Matilda. tarafından Beyo~lunda 

Bu tel~fm y:ızdmasınrlan bir 1 - lskıunlıilde lbir cins Uğıt, bir eski HU.seyin ağa. yeni BUlbUl mahal.. 
l<aç snniye sonra, <l.ehsetli ve her emir, 2 - Meydanda, tıalyada bir lesinde eski Kapan yeni Kapanca. so. 
maniayı kıran bir lıUeumclım son. kasab~ı, 3 - Bir millet, şnk:.ı, 4 - kağında eski 53 halen 57 No. ıx evin 
ra, ilk Ja(l<>n kuvv~tleri Sing:ıpu. Bulmnğa çahşınak, alfabede iki harr kaydımn namma tashlhi hakkında 
rıı girmişlerdi. Hepş.i ele ~·orgunluk yanyı:ına, 5 - Peygamberin bir nu• aleyhinize açılan davanm cari muha... 
tan bitl<indi. Öyle i'iien, icıtiı-aluıti mıı.ra aşağısı, alfrıbcdc lıir harf, saf• kemesinde: gösterilen ikametgahta 
hatrrlarma ~etirmedtler, lm~up tay ra kesesi. G - Bir cins sigar:ı, 7 - bulunmadığınız davetiye varakasına 
yare meydanını işgal ettiler. '1n- Rir dilde (hayır!), jiletin başka mübaşir tara!ından verilen meşru. 
lııı:ın öyle sade elbiseleri vardı ıv, türlüsünün cemi, 8 - Bir h3yvan hattan anlaşılmış ve a.1reslnlz de 
ktımlara kal'l3ryorbr, görü!miiyor. mabut, dumanın çıktığı yer. !> - meçb1lliyetlne binaen tebligatın illl • 
lt.rdı. Jnpon sanc~ğı, tnyya~ mey Hava lıoşlu~u. hisse, kabede ish"ımi• nen ifasına ve muhakemenin 27 ağu.s 
d:ı.nmm büyük kürsüsü il~.erine çc- yellen evvel bulunan bir put, 10 - tos 9i2 ts.rlhlne mUsadl! perşembe 
k:6ldi. Bu sanca.k, Singa.pura l:ük • Uzak. İngilizce bnynn, 11 - Bed:ı- günU saat (10) onıı. talllkne kaarar 
mOOlyor." va ele geçirilen şey, defa. verilmiş olduğundan yevml ve vakti 

Bu sözleri de, 0 hücuma iştirak 26 numaralı bulmacammn halli: mezkfı.rda lstanbuıda. Su!tanahmette 
etmis bir ,Japon zabiti söyledi. Bu 1 - Sekeriçok, G, 2 - ltilekakı· Tapu ealresı içinde Kııdastro mah • 
zabit de, do!,uz bt.rtadnnberi, b:ı - la, 3 - YiIUycl, Lir, 4 - Eh, 1\1. kemesine gelmediğiniz veya bir vekil 
taklılkJa.r ve ,·ntışi ormanlarıfo, Kalır, 5 ..- Sev, D, Nakil, li - l) ilik göndermediğiniz takdlrda hakkınızda 
cinlenmek bilm .. 1'.si:ııin yliriiyüp L, Ki, 7 - Bal:ık, Sııy, Il, 8 - O· gıyap muameles y1pılacağI hukuk u. 
gelmi~ olanlard:m biri~·Ui. Bunla ., zan, Panamrı, !) - Z, :\I, Fr,k, i.\Tis, şulU muhakemeleri kanununun 142 
rm hepcıl de, a.ı·a:1.iııln mü~ki.i'atile 10 - Ulis, Çnp::ık, 11 - füıni, AL:ı, ı inci maddesi muelbince tebliğ' yerine 
sillillı hücumlariyle \'e llfnl:ırya Ad. kaim olmak Uzere na.n olunur. 

ı:a.Jı olduğuna lnanmal> için kendi. 
.. ini z()rlnyordn. llalbııld ihtiyar 
haı1m ona On:ıi'lin fotoğr:ıf ı;ı(tarı. 
nıa.l< fakmcdiğini \'e geldiği zaman 
Iınkild bir sürpriz 'kn.~•smda Ju.ıl " 
nınsmı t~r(•ilı ettiğini )':ı;ı;at ken lıiç 
dP. nıUbnlüjia dmonıi.~ti. ibqy:ır 
lmıfrn bn sefer Sal•ıi Peke cılıı. Lir 
mektepli ı.~ dc;";i•, bü~·iimi~~) s::r • 
pihuitı çolı ~üz<>l bil' g.::ıı~ 1m: tal·
ılim cıl~c;:J.\ti. 

Sabri Japo-nyatfoşken t"miJ:n 
b:i) li<lüğünii, gefü;tiğini dü'?ün;ı;.e • 
mls, doği'cll.. lıattlı. onu hnyalinde 
giacBcr,1iı:ınill, 'ücudunn ye:ıi lınt. 
l:ır, yili:Ulllo" yeni renk}er Ha\'~ et. 
nıiı:ıti. F':ı.lt:ıt siıncU cı·r.ı:. za~ıf liar· 
~ı.;ıı;d:ı çolc ıl0:nul• kn.ldrğınA ~ozk. 
ri 'e ~i>rü~ or<lu. 

i'ıu"din sahn~ı1eki rolü ele bu 
ı1t-; ;ne• i lıi.ı· l.:ıt dalıa :v-ı1a. 'ıır.ı'l 
Jıar.:ıretH !ı!ı· nsk rolliyt'Ü. Genç kıı 
elemi i-:ten duyan lnsanJ:ınn lie -

derle titriyen, J;icranlcı. 1·Her.en ıo;·. 
!diyetli l"e boğuk hrı;lurıkh bir set;. 

• 1' J l' le h::ıyat.tnıı •.il>lyct cı •)onu. • 
nıirlin y:ılnız ,·ücudtı değil ruhu <b. 
dr~·~1işti. 

Piy~!ı çılgın :tHnşlnr ıırasmrla 

lıilcrht'n Snbr.i giiletek: 
- l\Iuvaff:tluycte Jıi~blı· şey rfo .. 

n~mcz, diy~ (1U'-'linC'!,ti, S:ılonr1aki 
hiitü~ clcifl•n.:-:.!ılar t mide 5 ı:ıılt ol. 
ı·nl:ır lıtık'ıclıl"lar, 

Semra Jı:ıyrctini gizliycmiyerck 
ınırıld:mdı: 

- Öyle cılu: hi; mnlıliıktan 
Lii)·le mü ... te<.'lm bir kızın ~ıi ... ac:ığ:
nı itim ib:ıit clllyorclu. 

',alıri, coı;;J uo k3.'&lıa1ığln nia<ıın 
rlan 'ke.-ı!in,., yoJ nçınağo. Çfl.bııır -
k('lt n;ö:ı:Jc-i N:ı.im.c H:ınmJtukikrJ.z 
'•nnıl:&stı. llıtiyar Juı:lın lt·ıykmh: 

- Ac1,1i 1 !., <;löht~n wj cli1<:tı"•ı' z 
b;•~·1c clo<;t' n? Ne vnlu• ,,,;cld;ııft? 

- nu r,nJJ.ıh gclcI:.m. bu alı~ı!lll 

b?ıi burada bulo.cn~unı Jıic um:t et 
ı~ıiyordum, mel<tubunuzJ:ı ynzdı • 
gmıza g-örc s:zi bir An:ıclolıı soya. 
ha.tine ı:ıknuş furLc<liyoruunı ~nbır· 
blz1ıkla dünii5ünüzU lıehli~eccktim, 

- Evet, böyle b"r niyetimiz 
vardı, f:ı.'lmt bir tnmJtan J?efilt 
'lansur Pnş:ı.nm roınatV:mai:uı 
aıttı, onlar nmsaya gilm..,k mec • 
Luriyet.incle kaltlıbr, cı:1cr t .nnf .. 
lan r;rrascc; Unıidin, piye' t • l.ir rol 
niması için çok ı:mıı· etti, bu yi.iz
d!?'n pro~r:ınımım cleifüii'"dik Xıı • 
:;ıl 'ümit roltinde ınuv:ıffol• oldu 
değil nti? 

- l\fU\:ıffoJr ohlu ela !tlf ml?,. 
Tnm bir "aııatkir ~·ı,; tıa"arrlı. 
!ôfimcli nelen onıı s17in eliniıdı>n 
kapmak ist~clU<IC'rini anlı\'onuu. 
Uıı genç m11\':1ffal,1yet :n'<lızınr sı.-. 
:amla ·ıp tebrltc Nl~me~ mirim? 

- l?:ı Y~nl clow:'O ~1ldD: bir"t?ı:i 
l;:ıtttı'ii odasmdaılır. ShJ gi)rclü 
ınü? 

- Ifa;ı.ır, hnyıı; ... Il"n en arluv 
da, <>.,v1mb.tın l!erfsinile kayl:ol • 
nıı..«; bit h:ıWcyıUm. 

YuI·:ı~ıv:ı. rılm1!lk tr:lıı ~ıli(C'tlı::n 
"erme'• I~ım1 !!;E-Mi. Jfa'nl•al ktrın 
doJım tacan ~n.1oncla giiç\Ulde iler. 

(Gaze.temlziD blrtncl ıoyta.. .. ı 
başlık yanmdald tartb ~rçe'lı~shıJ 
1.lyerek gönderecek okuyucularımı! 
ticari nıablyetl ha1z olm:)·nn kUı.;tU 
.iınlıın paraınz o~rolunur.// 

r 

Evlenme teklifleri: -* Yaş 28, boy 1,150, kilo M, 
tahsilli, ev işlerini mükemmel bl 
yüksek alleden, bir dul bııya.n. 

yaşlarında., esmer, şlşnan, evine 
dık, altmış lira. m!l.n.şlı, davlet me 
ru bir bayla evlenmek lstomektc 
Çocuksuz ve kimsesizler tercih 
lir, (Mavi mektup) rcmz ne mü 
caat. 

* Yaş 32 boy 1,6:5, kilo 82 oldu 
g"li.Zel, vücutta arızası oımıyan, 

best meslek sahibi, kıızancı ayda 
i!A 120 lira. olan vaziyeti, dUz~n 
genç; kız ve)a.hut dul, güzel bir 
yanla evlenmek lstemelttcjtr. (J~ 
GUrpınar) remzıne mUraca.cu:. 

* Yaş, 47 boy: l,66, ldlo 70 serti 
meslekten ayda net 70 !ıra. kau.c 
ve bir evi olan ve hiç kım!esl bul 
mryan bir bay, Türk, Elen veya 
menl dul bir baya.-ıla evleıım k t 
mektedlr. Çocuğu da olabUlr. 
ve gUzelllk aranmaz, et.o. 26) r 
zine müracaat. 

"' 26 yaşında, balık etinde mut 
sip vücutlu, temiz, kiba.r, koyu k 
ral, lise mezunu ~da 90 Ura S' 
bulunan asit bir aile kızı, yUksck t 
silli bir bayla evlenmek !steaıekt 
dir. (Neriman) remzine mUrıı.caa 

.:< 25 Ya§tnda, mütenasip vUc 
temiz ve kibar, balık etinde, fran 
ca. bilen JJse mezunu aııil bir aile 
yüksek tahsll göraıü~. Devlet mel1 
ru veya. subay bir bayla evle~ 

istemektedir. (t;alıire) remzine mu! 
caa~ ~~ 

lı anycmlm 
* Trp faktilteslnln 2 net sınıfnı 

bulunan bir tıp talebesı, doktor, 
vukat yanında, busust tlcarethanel 
nakliye ambarları, otel gibi huS' 
mUesseselcrde kO.tlp!Ik v.s. gibl 
~ yapmak istemektedir, (t E.) re 
zlne müracaat. 

* Ailevi vaziyeti dolayısilo liso 
dan aynlın.ış, komisyoncu yanııı 

çalışan bir genç iş aramaktadır. 
tanbula yakın olmak şa.rtile ta~rıJ 
da gider. Musta!apıışa Sefale!e 
soka.it No. 17 Sadıx: Kazgına mUrl 
caat. 

* Bir üniversite talebesi temi.z 
ailenin yanında kalmak istiyor, 
eşyası vard~r, muvafık ııeraltte ıs 

nilen ücret verlıecektlr. (ÜnlverJ 
ıı _ !) reınzlne müracaat. 

* Yeni ve eskl metod, yUksek 
ket işçiliğinden anlıyo.n, Lidlve.z 
Alman usuıu maka.starlık bilen 
bay; 'tapitall olmadığı için bil} 
bir i<Ş aramaktadır, Galata Bereıı 

zade Banger sokak No. 14/16 
Omer Güsaya. mUracaa.t. 

Aldırınu: 
Aşağıda remt:r.lerl ya.zıh olatt • 

kuyucularmuzm aamıarına geıel 
mektupları idarehıınemlı.den ( pıı:c.ıı 
lan bıu1ı.ıJ tıerglln ıta.babtao ö~le 

kadar ve ııaat l1 dtııı.ı ıt0nra ulılınJ 
ı.ıı.n. 

(A.E.M. 492) CA..M.) (2. ,\yl 
(A.T.A.) (Ahmet Tek) (Bahar) (B.\ 
(B.L.l\I.C) (Ciddi oiahm 35) (O n 
!D.18 D) (E. Ural) (E. O)" <'E J 
(F.N.S.) '(Gar) (H.B. 8 
(H. G. K.) (HUiya) {H. öns 
!H. 45) (Hepşen) (H. 450> <l.N. 82 
(Kaynak) (KUre D. 871 (Ltıt 

(M. T. R.) (~. E. (9) (LO.t 
(N.N.) (N.C.KI (Nelll) (Sam 
(S.R. 42) (S.T.) ·(Sevgi) eş.o. 

(Ş.F.) (T,H.R Z.) ('l'cltcan) (T.A 
( Talilm kim) ( UUıuı ( Y B 
(Yedek Denizci) (Yılmaz 6) (Zllmrü 

fi)·ebilrli1er. Sabri. :ırkada-;;ın 
doncluı'in;t, limonata gibi şoğıık lı 
~ey istc3·iıı isfemrdiğini !ioıdt 
ha<l.m l>alab:ılıl<tnn boh'lllmuı;, bi 
h:ıhle cenıp \'eıcli: 

- Te~elfüür ederim, nmno i<a 
~nlIDl-. llurası muhı>er gi!li, 

Yukm hata ı;ı.ktılnr \'c dar bl 
ı,oridora. ~'lptllar. ı;'!ahli sordu: 

- Cmiılin o<lnsı bu koridorılıl 
mı? .• 

- Evet. 
S::ı.bıi od:ı.c.ln11 aks~cleıı bir ı;e 

kuı·şsmcla. biraz <lurald.D.ınış ,.e ıı;ii· 
lümsiyen gö;ı:lcrle N:umcyo ba~ • 
mıştı. Hu sinc;l g,azlcru~d swı.U 
::nlıy::ı.n ilıtiyar lmclın etı\'ab \"crıli: 

- ı;,·e~ bu ;sj~tij;Uti1. ses Ümi. 
<lin sesidir. 

trmirlln bu odaşa ~irlncc ilk i
şi pu rıı.lı pro'<"'<:ini çıJ,nrotnli ol
rnuc;tu. Aynanın h\~ı.:smdl\ ~·ula . 
nan bir ı,cdi u;ı'ki.~·Ic. omuzl~rını 
ımh:ıl bir "'al g"bi sı:ı.nnı:i güı l c 
~·er yer p:ır,~y:m ıu:: flıı.clannı t~ 
r:yord11. 

l\nı>ının a,;ıl p dn N"iın~ t•ıı 11 

mın. giı;<liğ"ni ~örUnct; tn · tl 1 nj 

kudı: 

f.Deııamı ı .. r) 
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Gür'~ÜN MESELELERİ 

Kedi ve Köoekler 
Korkunç işkence aletlerH - Kedi muhafız 
alayları ! - "köpek verirken, kız verir gibi 
tahkikat yaparız!,, - ka;nesiz köpeklere 

reçete: -Sururi'nin tarihi. .. 
Yazan: SABİR ALAÇAM 

Mııhat.abnnm clin~e korkunı;: iş l - Ams, ma~Uah sürü ile? 
kence &Jetleri var. Süt.e su katıl- - Tabii, kedi kadrosunda ten. 
<lığı yetıniyonnn:; gibi, buzağının ı.ikat yapar!lak halimiz neye \'ttnr 
ana sütünü emmemesi için de gad. sonra? .• 
darca bir çare b•ılnm~Jar: İneğin " - Anlayamadım. 
memesini kaplayan clemir bir ~cm- - Misafirlerimiz için pirinç \'e 
lıeri-n etrafına sini uçlu ve koca. daha ba.,ka gıda maddeleri ahyo. 
man çhiler ge.;innlsler. Za\'allı ruz. Onl&n11 etrafında fareler ci
~'DHu, ne kadar nç olursa o: un, rid oyaula1'9a, mah,·olunız ! Zaten 
U~"7llla giren ba iı!;neli fıı:tdan Uft. ekmeğimiz de yok!, • 
ma~nı kartanp ana ı-litURe ka\'u- Kedi muhafız alayının hikmeti 
~miyıtt'ak ! \·ücudu a.nlaşılnııtıtı. 

Daha b~ka neler yok: YutRrs Bay Sedad Erime: 
b1nlma.k üzere yaprln.n clemir de!ll- - Bari mf~flrtıanenizi ı;öre • 
fere~r, uclan l\ursunlu krrba~!ar lim, dedim. 
' csalre... Kendi mi, birden bire, (en Amma, banu aöyledlğime b!n 
viıJsyon mez:ılim1) denini hatır. kere pişman oldum. Daha kapıda 
latmal< l~in tAndm olunmuı1 bir mü iken, öyle mUthloı bir ft\''a'-e koptu 
7.edQ im san<lnn! ki sormayın ..• Meğer köpekler, bir 

Merakla sordum: ziyaret~I göıüuilr görttnme7. heye. 
- Bunlan na.•ul buluyorım. cana dtiŞerlennı,ı Feryadl!!n bo. 

ruz! ona değH: Mide mesel~! Sanır. 
Türld ·e ha)'"\·anlan koruma ce- lann111 ki her ziyartcinin eHnde <18n 

miy.etl lltind reisi bay Sedad F.rJm ya nlmetlerlnden biri v&rdır! •• 
(c<ıki Bitli!! uı• 1) p t'e\·abı ,.,r. Yalnız, içlerinden biri u11lu ııs. 
di: lu, efendi efendi oturuyor. Bay 

- Her Tannnm gttntl ,;erek Sedad Erim onu gösterdi: 
rnüfettl,lerlmiz ve ;?erelc aziimrz - Bakoıız cin." bir av köpeği: 

bakımı kadar m~külc1ilr. Gezdir. 
meli, giine,Jeudi~li, 20 günde 
bir Y•kaouıı, banyodan ıo.onra iki 
t83t e\·den !:ıkann:ınl!\lı giınde bir 

1 
kilo la.ğsız l.:emiği ha!lh;·arak !4Uytı 
11a ekmt.?k doğrayıp ,·ermeli ..• 

- İli anıma, ekmek nerede"l •• 
Köpeklerin ne nttfm kiğt<lı \'ar, 
ne de kt.U'lle-.i!. 

- B~ banu da dtlıtıöndllk, reçe 
t-e~r hazırladık. Fasulye, nohad, 
bl'7.elye, manca \'e sebze lipalan gl 
l.ıi .•• ~akat, bazı s.rkad&§larnwn 
tenkıdlne maruz kaldık. Bunlnn 
bulsak kendimiz yeriz. tarzında ya 
u:ar yazdılar. Evet amma fasulye 
nln, nohudun, sebzenin hasretini 
teken, köpek ~liyemeE ki Zaten! 
lfa)"\'aD Mlıak Jceyf işidir, Jükstlir. 
Karnmı doyurmaktan &ciz olan in 
sen, ket baea ntrnşir tarnk kablUn 
den, salon köpeğini boynun& taka 
t'ak değl) ya! .. 

Bay Sedad Erim ·;ıe konupr. 
ken, öğJ"endfğim bir §CYe hayret 
ettim: Et, kemik ve leker kiipel<
ler için memnu olan gıda ma.ddelıe. 
ı:t değll imfıs ! 

KADIN 

Bilinmesi 
Faydalı 
Şeyler 

1\eçi derisi beyaz .kundurahr 
eterle mükemmelen temizlenir. F;ı
knt kunduraları eterle sildikden 
!IOn ra aleşden uzak ıutmak lazımd ı r. 

Bu kundurolnrı Lir fanila ile oYarak 
kurutm:ılı sonra sabun tozuna balı· 
rılmış bir bezle silerek parl:ıtmalı· 

dır. 

Şişmanlamakda'l korkan lrndır\ln r 
sıcak mevsimde kat'iyen bira ictl'c
melidirler. 

••• 
Güneş çarpmasından Deri ge1en 

koşıııtılnr ve kırmızı lekeler soğı ': 
suya batırılmış bezleri oraya koy
makla tednvi olunur. Eğer suya hir 
p:ırea sirke mıve olunur \•e kızarnn 
cilde az bir mikdar nişasta sürülür· 
se bu iyi oluş daha çabuk olur. 

••• 
Cıgara içenlerin dişleri siyahla· 

qır. Bunun önilne getırnek için bir 
bardak suya bir tutam korbomıt 

ö • sut ko).'.mnk ve dişleri bu su: ı:ı 
fırçalamak kllfidir. Kolda ekscrly:ı 
kırmızı lekeler h:ısıl olur. Kısa ko:. 
lu elbise giyildiği va.kıt bu lekel-:ır 
çok çirkin olarak görünilr. 

Halbuki bunun ilAcı çok kolay• 
dır. Kolu ya kıl bir eldivenle ya
hut sert bir fır(:a ile ~iddetle frik• 
siyon yapınız. hartadn bir defa dn 
bu frikııiYonunuzu mutfak tuzu ile 
yapmnlısınrı. .... 

Terlms bol'USll,flda ufacık !>ir ça•

5 

B!R HARBİN HAKiKi HIKAYELE~ 

Bir denfiz subaa 
yıı anmatııyor: 

Buz denizinde uçak hücutnuna uğra
van bir gemi kafilesinin ınacerası 

K. ı\ZASIZ belasız Bu1 denizi. 'i.i, g ö' desi ile kU!;:ük gem
0

}i dele. 
cef.c s:ınılabllin.U. Birdenbire tek • 
rar doj;rruldu, o \'akıt bir fı 1.iye • 
den ular gibi geminin her ta.rafın 
ı.lan insanların fırladıf;mı gördük. 
Destroyer biltün t-0plıırlle ateş e • 
diyordu ve tamıınıl~le nJeder ıçin
de kal.mr.;b. 

t'ZF .. RDIİZDE BİR UÇAK VAR 

ne, Finlandiya lıu<lmlunun 
4•0 kilometre uzağında bir y.:rıfon 
açılmıştık. :Kafilemiz f~imizc ııclt 
yanyan bir sis içersln<le limandan 
dı~a:-ıya çıkmıştı. Hepimiz, Ja.nki 
~özierimlzin güriiltUsil bu bembe • 
yaz sessi:ılik orta.'ltnda diism:ı.na 
menudiyetimlzi haber 'crece'kmt 
gibi .,usuyorrluk. Bu faycf:ı...,n bir 
ihtiyattı ~\i.phesiz. F!l.knt karadan 
aynlıın iıir ..,.em! kafilesinde hiiyle Gem·miz de elimizden gehli~rf n 
bir düşiin<'eyl tabii görmel• lfızı~ - ı clnr :ıtes e diyordu. Pakat doğrc • 
dır. Zim ekseriya bu gemi knfılc- <lnn doğruyu b1r hiicuma maruz 
Jerı denize a~ılma.'arm<lnn it.iba. • kalmrumı;tı. 
ren birkaç Mt '<;ersinde hücuma ı Ko .. Jmnç bir gürültü belli ıçrat 
uğrarlar. Uçaklnr gemilerin f:ızla h. Bir Yunltcrs ii:zerlmize pike ya
&!;:ılrnasııu beklemez. . . j Jııyordu. Bir pike hücumunun in • 

Fakat bu sefer oç:ı~lar bb.ı ıh- ı:;anda bırnkhğı hi si hiçbir ;ınuhay. 
mal etmişe benzh or1ardı. Kı~ ılıır ~ile tas:ı\\-ur edl'mez. Ne göz ne 
~sizdi, gök~ süpbelenecek hiç ~ zda'l. ":ıntte GOO ld!ometre stiratle 
blr alamet Joktu. Göğün sessiz o!- inen uça 1111 pi'".ı:esindcki ısaflıalan 
masmın ne bUyUk hir SC\ inç oldu. birbirlnde:ı ayırt edecek bdnr sü 
ğunu harp zamanında kafile hnlir- r:ıtli dcğlldir. l\lotör sesi bepimi • 
clekl gemilerden birl~·le scyahııt zin tepeden nrn.'lb"'tl ı.:ular titrcttt 
etmem· olanlar anlıya.mazlar. Bü~ Bu ses kulaklnrnnızdan g"rdi, biL 
tün gözler boş Ye çıplak gök Jrub • LÜD 'licudumuzıla dolıışU. Etrafı • 
beye dlld!mlştir. Şuraıla büyuyen ınız lmrımlılt bir lr'.ibno;la ~euflmiı 
bjr sivah nokta mı var! Un~,'"· gibiydi. HU nfc'>nn bir tttllh c<;ıerl o 
])ürbi;.. cammda blr leke. l't•knt tarak torpi.I gemlm!ze ls:ı.bet etmc
hirkaç da~ka sonra bil" glirliltll, ~ince bir rüysdan uyanmış gibi ol 
bir moför gUröltUs\1. 'l'inı• değtl, <lulc. Rıı hticum fo.n ka1an hatıra 
a~ı tencereye fanlya döktü. hırknç lnrrntulan ibarettir. Uçak 

HtÇBtR ŞE\' tştTMF..MiŞTtl\I 
SP.hrl dolaınrlar. tn,ani olmayım Halis Brek. Zavallıyı sokakta bul. 
hir donım ile kAr~ln5mca zabıta. du!c. Ya sahihi, ~·ahud bir ahcw 
\ a ha.' ,,ınırl:u·. GörıliiğUntl7.: işken çrk:ır ümidi ile bir kaç gttn bekliye 
ce ll~tlerl bu kRbllden mfühıhale- r.eğlz. 

Sırası gelmi~ken bir ikl nokta. 
yn. da.ha işaret edet'eğim: Türkiye 
hayvanlan konuna eeınfyetinln ra 
allyeti, ,.-hlr hadudJannm c:ıevresi 
içinde kalıyor sanılmaınn. Müesse. 
ıııe Erzinmn yer !lllll'!Jlnhsmda, Bor 
!a ve Karaeabey Seyllp bölget.ln. 
df! hayYanlann fmdadma k~t!!', 
hiiki'imet ve krl.ılay nasıl insanta.. 
ra baktı ise; cemiyet de hay,·a.nla. 
ra §efkat kucağını ~ış! Onlam 
ot, saman, al'J)&. naç yetiştirmi : 

lıı.k var. Tamircl de ,,.clmedi. Celi.ı· Saatler .. eçıycr. Yeni hiı:bir ~ey 
ceye kadar suyu durdurmak kolay- vdk. Gökyij!d J~ke5iz fıtkat t~hdit 
dır. Biraz keten tohwnu alınız, d:,0 ılolu. 
vup un haline geUrinlz, delilin Ü· l'laatlarcs gökytidinll arastrnnf!ll 
zerine koyunuz, üzerine bir beL •~rklanlıul g.e1en rtkgan dinlemt~. 
sannız ve sall-am bir lnmapla sıkı tim. Vankenler hen ıranr.edf"ft ,.e 
sıkıya ballayınıı:. Keten tohumu u- tır.81erlni ~itmeden geldi. J•fülliklc
nu bir nevi su betonu teşkil eder rln gltM\lttl~il mot6r fleslerlne ka -

lıi~ kıçtan pike yapm~t:ı. Biraz a. 
cele etml bombnb.rmı r-aook .ıı • 
rakmış , .e bombalar beyn.:r. izler .. 
snrnk denizde patlamıştı. Doğru • 
lur cloğnıhnnz anki gökyüzilne çe. 
kilml3 gibi birdenbire bulutlar a • 
nı .. ında kayboldu. Fn.kat ~k lir • 
medl. Tekrar göründU \•e tekTar 
üzerimize atıldı. na defa da bom
l!alar bizi sudan iki du\"arla ~r<'e. 
'eledl KUpeştedcn kor~ çatır. 
tılar işitildi. Bomba isabet etil 
•andım. Batma.ya lıazırlandrm. Fn.. 
kat isabet etmemisti. YalnıL bir 
l:omba kilpeştenhı bir krsmmı n ıp 
giitlim1lis1ü. nu 7.1'.n\l" o kad:u ko ... 
kunç blr ~y değ!Jcli. 

Jcr ile toplanmr'ltır. Sonra! J 
Aynca !'-O)Q\ğa atılan, yahut ~a- - tlAçl& öldtlrecelisf •• · 

hih1 erini kavbedt-n köpekleri. kedı - Satsanız olmaz mı! 
lerl de buraya getiririz. - Hayır! Yalnız, hayvana, bl. 

Hakikaten. dört yanımızda ga. dm kadar ~fkat ile bakacak b!ri. 
,·et adamcll 'e muhaboot c:tnhsı sini buJursalk, ona, bun1nrdan bir 
ı.edi1er vardı. n:ığıhp nçıtan yu. H'ya bir kaçını ''eririz! Miibalağa. 
m:ılilnr J?.ibi . ~iih bir nraya topla. &ız söylüyorum: Her hanı;i hir b. 
nıyorlar, gali öteye beriye koıı11§11 teklinin blzdıen bir ~. bil' kö;>ek 
~:orlar \ 'e en geniıt bir hürlyet ile abnasma, milra<-.aatçıya dair e!lasiı 

ve suyu durdurur. nmnrn1. vat:ıkta.n fırlaclrm. Tahli i-· 
_. ~ :ıt. y: kem~rint ta~nn. Uücum nnmı 

Bra\·o! •• 

in.,nnlur knılnr!. kolh;l,Jımlan, ka t~ıhkllro.t yapmadan razı olmayız! .. 
na~1en1.-:n, h::.ur, mas'llarclnn is - Kız ,·erir gibi, desenize! •• 

Fakat, ah M olurdu, Türkiye 
hayvanlan koruma t',erniyetlnln ça 
hl'lma !'lığman kedi \'e köpeklı>re 
ekmek balUMBych... Ve böylet'e, 
Idlt1fk • edeblyahmrm kadar giren 
bu sevim it ha:nranlar ölümden kar. 
tulsaydı ! Akııl taltdlrde, !llalr Sil. 
rurinln 121Slineü hicret yılmda 
söylediği tarihi, kurum azası ile 
beraber t.ekrnrlam~k meeburlyetJn 
ıle blacağrı: 

Dnd ıboyası kullanm1ldan dudağı te.~.blt etmek ~n der.ıı, hn nat b(• 
kırımızı göstermek mümkündür. nim ttlımnrmılır. O tizerfmde olılul• 

Hergiin a~ınızı kaynamış sonra t'I\ her ttlTltJ ka:ı:Man lmrtulnellğ'. 
ılık hale getlrllmi' suda yıkayını :. nt."\ inanmm. 

t'fade ecliyorl:mlı. - Elbette! Mesela gec;cnlenle, 
Dudaklarınnı kunıtunuz ve ü1e-- Gttverteye çılctı~ \-akıt u~k_lu 

- - • tl•ertm"--2-vd"ı Gln<TU:ı:Unde noru • 
Kedileri göstt-rdlm: tnnınmış bir alle ic:in blzder.ı bir ke 

rfne hafifçe kAfurlu pomat surnnuz •· ITAIC. • - "' 
. • len aıtmetlerin ~ korkuncu olan 

- Anlaşılan, dedim, misafirleri dl istediler. Veq]fk. BJr mUddet 
t• .,.,. bn..,Jar ... Faknt lcöpc'klerlntz ne sonra hay\"anı ~eri e;etlnlller: HM 

Rır Cevrek saat bekleyinu sonı·.ı 
fı rf • b.I d ı ıı rl l i ı t ~ilmikf üçgenler tl7.erlmmle çbil .. 
ıze nı r am n s !'le n e a a ı• • .., R -" h .. et 

mı~w. er 11-ı- ayn ayn areK 
rt;•le !.. ta lanmış. İyi ol<ıun, ala<'ağız, tlcdi 

Muhafabım gtiJdU: ~r. Btr ka( gün g~ince, tekrar 
nız. 4 • • eıllvordu. Onlarclan birisinin çe\·• 

rllrllğin• ve bir de41t.royer tlzerlne 
pik .. ynptıtını glh'tlttm. "- H:ıyır onlnr t1emirbaıttır... müracaatta bulundular. Fakat, ba 

•· rnı mii.e-;sesenln mah ... " defa da, bb: ta!eb~rtni reddettik. 
Bir litre ııuyo ilAve edilmiş bir 

kaşık dolusu yakacak ispirto cilt 
feln en gfizel tu,·alet suyudur. 

I ŞUNDANı~: BUNDAN) 
~ ~ - ' 

Bir dalkavuğa cevap 

Fransada lııreşal Peten iş başın 
da ya! Etrafında ,.;özüne ı;irnıek ioı

le~ en dnlkn,·uklar kaynaşıyor. 
Vişi gazetelerinden hiri. Mareştı• 

lin son günlerde höl le bir dÜJ:en 
baz dalkavuğa verdiği cevabı yaz1o 
yor ve fıkrasına da: "yfizme usta. 
sı'' başlığını koymuş. 

Mare~al Peleni bir heyet ziyare
te gelmiş, lelerinden biri, mareşa
le yaklaşmış. blnbir medth "t'e sena
dan sonra: 

- Mareşal, emin olunuz, uArunuı 
cin suya bile atılırım. 

Deyince, Mareşal bıyık altından 

gülmüş ve: 
- Eminim. Dlrltapa!ıınııa kadar, 

ıh-itil mn 
Diye cevap vermiş. Dalkavuk kı• 

z:ırmış mı, orasını, gazete söylemt. 
\Or. 

630 yılclanberi ilk clela ola. 
rak Hinci mü•lümanları 

hacca gİtmiyecekler 
Hacca gttmek için Bombayda top 

lanmış olan 12.000 mtı lüman hoş 
vere kendilerini Ci~eye göHirecek 
olan Tapurlan bekledtkten sonra 
<loğ ı: ı.ıı şiardır. 

630 yıldanberl ilk defa olarrk 
Hint müslümanlan hacca Ridemi· 
yorlar. Geçen sene de hacca gitme}· 
için bir hayli vapur beklemlşlerii. 
Nihayet sa.bırlan tükenmek tlzerr 
bulundu~u bir sırndn Hint nnihl hr 
kOmett -ı\uvaynl zırhlısının hlma • 
yesi altında hacılara mahsuıı bir 
gemi kaftlesl te,kll etmiş ve bu su. 
retle Hint mfüıtnman'arını hacc;ı 
Rltmekten mahrum etmemi il. Bu 
sene Ruvayat Navl gemlııtnfn dah n 
9Ce1e işleri oldu~ı için Hint müs 
lüm:ınları hacca gidebilmrk !cin 

Bilhassa köpeğe bakmak, ~ak 

(Dilnka nüshadan devaM) 
- Hiçbir şey yapmadı, ual.etinl 

unutuyor! Gerçi kendisi lı;ıkl kul • 
lanmaz. halim ve uysal tabiatli, say 
gılıdır, fakat asaletini unuttuktan 
~onra htınlann ne kıymeti kalır! 
Baksanıza, kanburunu çıkarnıış o 
~uruyor, tıpkı bir rkacı, )"nhut kü
cfik bir memur gibi ... Zade5an b5} 
le mi olurur1 Adam gibi otur! f~ı. 
ti yor musun 1 ı 

Farenin ha'lretinden öJdti kedl 

KILIBIK 

J 

Yazan: A. ÇEHOV 

Ru9Çadtıt1 ~eviren: SERVET LUNEL 

Do!';ifey Andreylç, herh11lde adam 
gibi oturmak Jeln olacak, boynunu 
uzattı. Bir kabahat lşliyen küeQk 
çocuklar da büyüklerine tıpkı böyle 1 
bakarlar. Konuşma, hususi, aile'rl 
m:ıhiyet aldığını görerek dı.şarı cık 
mak Qzere yerimden kalktım, Be • si bir:-: Sen kendin de pek o kadar rın. yani Hllklnlerin soyu lnldraz 
yan Jlilkina benim bu hareketimf asaleti.nl bilenlerden değilsin ya... etml~ bir 30ydur, beyefendi, ve ma• 
gördn. Dar bakalım, bir de !fent: baya so- deımkl ben, 8$len Dokukin soyuna 

Z k ! d dı ralım. menenn oldııAum halde ona vardım. - .ararı yo , otumnuı e .. ~~ .. 
Genelerin bunu ılinlemesi faydalı· Bana: bunu takdir ve hissetmek mecbml• 
dır. Biılcr, Alim kimseler değilsek - Söyleyiniz bakayım, dedi. Asil yetindeclir! Şunu da bilmelisiniz 
de sizden fazla yaşııdık. Bizim ya bir insanın ne idQAi belirsiz kim- ki, beyefendi, o bana ucuza mal oı.. 
şadığımız gibi yaşamayı Allah bere' selerle dftşftp kaHcması dolru mt..., madı 1 Kendisini bir memuriyete 
kese nasip etsin . , dur1 kayırmak için az para harcama • 

Sonra kardeşine dönerek: Ben, teredütle: dıın! Bir kere de kendisine sorun 
- Aziz biraderim, buraya kadar - Meselft kiminle dedim. .../bakalım! Sunu biliniz ki kendisini 

gelmişken öğle yemeltini de siılnlf' - Tilccar Gusev ile meseli\. Ben birinci sınıf memurluk imtihanına 
yeriz. Fakat, her halde bugı1n slıin bıı Gusevl kapımın eşiğine bile yak sokmak tam ile yilz nıbleye malol
yemeklcrinlz ellidir. Çarşamba ol • \aştırmıyornm, halbu'kl bu onunla dul Ne mecburiyetim var' Sen, 
du(lunu aklına bile getirmemişsin · dama oynuyor, beraber yemek yi • sersem tavuk. bu za~etlere senin 
dir ... dedi ve iclnl eekti.- Bize zer Yor. Sonra bir kAtlp parcasıyla ava uğruna mı katlandığımı sanıyor • 
linyağh yemek hazırlıtt. Biı etli gitmesi yakışık alır mı' İnsan ki\ • sun' Böyle bir ~ aklından bile 
yemek yemeyiz, bunu böylece bil • tiple ne konuşabllir1 E~er bilmek gedrme! Benim lr,in en kıymetli 
miş ol. tstiyorsanıı, bir kAtip onunla ko • şey, biıim soyumu%UJ1 adıdır! Soyu. 

Dokukln, Tlmoşka:rı ça~~rdı ve nu~mak fÖyle dursun. huzurunda mu: bahis mevzuu olmasa, çoktan 
ıeylinyalth yemek ısmarladı, ~ini hile çıkarmak cesaretinde mutfağın hir köşesinde cftrOyfip 

Hilkina, sözlerine devam ederek: bulunttma?:, evrt heye!endll gitmiştin, bilmiş oll 
- Yemelti yer yemez cemiyet re.- Dosifey Andreytç: Zavallı Doslfey Andreyiç. <!inli ~ 

isine giderlı. .• dedi. Artık buna dik - Renim karakterim rAyıf ..• dl· Yor, susuYor "" bilmem korkudan, 
kat f"lme~ı fçin yalvararağım. Za • ye fısıldadı. bilmem kepaze olduiJundan bilzQI • 
degAn sınıfından olanların doğrı• Kansı, pıtrnınAındaki y{iıükle san dükçe bfiıülOvordu. Yemek arasın• 
Yoldan sap111amolarına dikkat et dalyanın nrkaı;ına hiddetle vurarak: da da sert zevce onu rahat hınıılt • 
mek onun vazifesidir. - Ben sana şimdi karakterin ll'P. mıyordu. Olimpiada Yeğoronıa, 

Dokukln: demek olduıtıınu gösteririm, diye gözlt>rini onnr y[izünden 9yınnı • 
- Yoksa Dosifey yolunu mu sa- tehdit etti. Ridm soyumuzu rezil yor ve her hareketini takip edl10r-

şırdı1 diye ıt<>rdu. etmene mfto;:ıade edemem! Kocam du. 
llilkfoa: 'da olo;an seni kepazeye çcYiririm ! - Comana tuz ek! Knşı~ı yanh<ı 
- Sanki Sen bunlan anlamak mecburiyetine tutuyorsan! Salata tllhaflnı biraıı: 

desin! Ben seni adam ettim! Onla~ Meye it. ~ eebünln .,..ıne ta 

U~k t.amamPn deıtroverin tlu. 
rlne indi. O kadar yııkm inmic;tf 

kacaksın! Gözlerini kırpma! 
Doslyef Andrcylc, yemeğini ac"" 

leyle yiyor ,.e karısının bakışları 
altında, bo~:ı yılanının önüne lıır:ı 
kılan bir tavşan gibi, büzülü) ord•ı. 
Karısı.yla zeyllnyaglı yemekten yer 
ken sizli)cmcdığl bir istekle bizim 
J.:öftelerimiıe iki de bir söz ocuyln 
bakıyordu. 

Yemekten sonra karısı: 
- Dua oku! dedi. Kardesime tr

tekilr et! 
Ytmekten kalkan Hlikiııa. istira· 

hat etmek üzere, yatak odasına ec
kildi. O gider, g.tmeı: Dolnıkin iki 
eliyle başını tuttu ve ododn dolas
mıya başladı. 

Güçlükle nefes al:ırak Dosıfcy&: 
- Yarabbi, ne bedbaht adammış• 

~ın seni diye inledi. Onunla bura
da bir sant oturduğum halde duy• 
madıAım aıap kalmadı, gece ı;ün • 
dUz onun yanından ayrılmıynn sen 
sar:hin hali nicedir .•. or, bittim, 
Sen, bedbaht hir çi!elceşsin 1 Ö) le 
bir çilekeş ki misli dünyada görü .. 
memlştlr. 

Dosifey gözlerini kırpıştırdı ve 
söylendi: 

- Karakter itibariyle çok sert -
tirler, orası doğru, faknt gece sün• 
düz Tanrıya kendılerlnl konıma 'i ı 

ıçln dua etmeliyim, ı;ünkii kendile· 
rlnden iyilik ve c:evgiden b:ışka hiç 
bir şey görınt'dlm. 

Dokukin, ümitslzHkle elini silke· 
rek: 

- İşte mah,·olmuş bir adam 1 de
di. Halbuld bir vakitler kongrede 
nutuklar söylüyor. yeni hıınnan mıı 
ki neleri icat ediyordu 1 Cadı kan 
adamC11#ıZln mahvolmasına sebep 
oldu! Hey gidi! 

Oteden kalın kadın sesi du~uldu: 
- Doslfey! Sen nerelerdesin 1 nn 

raya gel, sinekleri kov! 
Dostfcy Andre:rie, titredi '"' a-

71t'k:l9nnın acun• basarnt yatak o
dasına koştu-. 

Dokulrln onun aricasından: 
"'Tuvl" diye tilkQrdfl 

JIUcmn eclen uçaklar bombalan. 
nı bitirmişlerdi. Uznklaşt11nr. Bu 
&eferlik tehlikeyi atlatl"ı" bulunu
yorduk. 

EN İYİ UÇAKSA'' AB 
Rt'ZGARDJR 

Ert.esi giin bize clünyanm en tat~ 
1ı gilnH gibi :;cı~1ı. 7Jra ı:ok ~dcletli 
bir rüzrriu csiyorclu. Sıkı ~ ril:r.. 
;ar gemi k:ı.fil~sine en kovYetll 
bir uı;::ak B\ nrdan d:ılıa ktymetli bir 
yıırdımcJdrr. Y~mekten e\-Vel dua. 
Cdi:>:onltık. tçlrnizden birisinin ba. 
kıst aıı bir penccrc<lrn Clıcıanya 

kaydı Ye l n~kırdr: "Bir bm: <lağı 
vnr!" 

~imdiye lmdıır ötesinde 1ıerio;ln
de ~ U\ n.rlo.k küçük buz pa.rt.aları o-
lnn bir denizde seyahat etmistik. 
}\ıyıJarda hiJe bulunan ha budar 
tclıllkeli değilclir. 

tik buz dıiğma tess.dlifte• bİT • 
at sonra bir Jklncisl De ~da.oı • 
tık. Artı1t deniz yolculuğu için teh 
llkcli blr mmt:ıl :ı.ya girml" bolunu. 
yon:lult. En tehllke<Jir. yohı sctmek 
için mfü:akere edc-ı1ir.n gökJlizUnde 
bir UÇ3k görümlü, bu et.rafmmda 
daireler çızen bir lu~sır uçağı idi. 

Ertesi gUn nbah s:ıb:ıh hu nc:-a. 
ğın 1\arde.lerl üzerimh:de idi. F1' • 
kat bereket \'ersin ki sayılan a:r:dı. 
Hidm gemllerden biri~ blrka~ da. 
Jdka lı;ersinde kocaman bfr slY11h 
duman h:ı.linde denize gömülerek 
hntt:r. Tayfası snllnrn ntılacnk ka. 
ılar \-akıt buJabilmf!df. Onların baş 
ka ~emiler tarafından Jcurtanlıp 
kurt :ırı nma.dıklnrma bakmak 19 • 
tc(lim fa.k:ıt mllmldin olmNlı ·kur
t.nnl~ıklarnn !llOnr.ıd:uı <lğrondlm. 
l 1 nd• <'.!ini ile me"guıl en 
n<ınn .e ı klbe-

mcrhamctli olamıyor. AY1!t ~- • 
tin b'zl de bekledii'inl hıl<lıı;lmız 
için biittin ha:r:rrlı:1ılarımm yaptll'l}, 
tnhlf'liye kemerlmluı talnh J:!1! 
eldh·enlerfmlzi Ve t'Cketle ;,zı 
glyml' 1<unılurabmnızı ı;rkannı, 
vc.>rine ·denf7. çlzmc.>lerint geÇ!mıiştik 
Bu ihtfyathın yapmamı" olsaydık 
bir kaza ,·ukun takdirinde sal ÜZf'· 

rinde donma tehlike!'! ile b~la" 
mrş olacaktJk. 

Mahs.rebenbı •on saftıamnıla ge 
mimtztn toplan tlzcrlmiY.e pl'.<e ya· 
pan bir u~nğı di\~nlü. Uçak 1ıpkt 
öldUıUcü bir clarbe abnr.ıı elan bir 
keklik palazı glbt !ltrrU\qtft döndl. 
\"e 1 SO met.re kadar !!eıılr9iztte le. 
nfze ~ömUldü. Suy:ı dokunur ftn. 
kunmaz. portak:ı.I ren'kn kncn bir 

(Liılf t.n sauı/auı re11irlni·) 
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,:~ B i R o i R ~·~: KiBRiT F ABRiKAS~ 
cu s~~!c~~e::4~:r:n ~ ::u:.z::x:: 1 =:ıı:;:n~.::a.~::r:nı~~::1:0::;~ük :) Abdü?va~tATuran ~' ~~ M o D o R I y E T I N D E N : 
gitsin .. yuvasına. ka.vu1 ıın. Toıruıoou \ seli5 ve alça.1L5 bir sıra.ya. ve za.ma.na ~~ mamulatıdır. ,1 ~~ 
undan· sonra dü,ilnUrü.z. tabidir, Şimdi kotese glrnıek 111ra.sı ~~ ~~ Kibrit tabr!Xaın t~tıı aşağıda yazılı şartlar altında erkek. kadu 

- PekAIA. Ö;)leyse zindana birlik.. mlndlr. HJç kuma! Sana bir fenalık ~~ Her satıcıdan ısrarla ~~ ' \'e çocuk ~çı aımacaktn 
tı• inelim. yapacak değiliz.. ı ~ isteyiniz. ~ ı ı - TekmiJ fabrika l.şçl.lerlne 1§ günleri parasız sıcak öclle yemeg-

- Bu.na ihtiyaç yar mı? Uşak bağml!: ~~ , , ~~I verlllr. 
- Evet. Ben bu işi &Msiz .nıpa.... - Ben sizden korkmıyorum. Çün. ~ ~~ T aklıtlerınden ıakınınız ·l 2 - ücretler: 

nı:ım. Sa.na lbtlya.cım nr. kti ikiniz d~ bana bir fenalık yap:ıoa.k I ~ İstanbul: Galata Necatlbey caddeırl ~ a.j Erkek ~ııllere: 
- Haydi öylc•ysr. yür.i baka.lun, mevkide değilsiniz:. Ye klnlz de bu tt~~ ... ,,,/~·,..,.. . .,l",.."'-,..:-r"At-..~·"At-..,,.,,...~..,. ... •::t .. ""'~-.. .... ,.,..,""-~-.. ,..~.,.. ""' ,....,,.,...,_,.,.,,.,il...,' Normat mesai sa.attan lçin er'ke'k lşc;:Uere yaptırtlııeak ~ir. 
Kalktılar.. l'llltı.dan dışarıya çık'}mryaU!lok...•mıız! , ma.b.lyetıne göre ıaat b~ma Ucret besabiıe gu.ı:ıde 100 lturu;,taıı l7l 

ııııC:.:.r merJi..-enden zemin katma in. ~°::ı< a.ama. d09tum Temuçln! Türkiye CGmhDrl)'8Ü kur~~ ::.::·IKHere: 

Bu tiUacb Temuçlnln içine 1oyle dedi. Ben de tıpkı onwı gibi, buraya Zı"RAAT BANKASI Normıı.ı meııaı saatıa.rı lçln kadın 1.§ç!lere yaptmlacak işin ma 
blr ~üı>he girdi: dl.lştliğllm zaman bir hayli a.lıp tut. blyetıne göre 76 kuru~tac 110 kuruşa kadar. 
"- Ya bu ıı.dam beni dolapla tek. mu..'}tum. Hıı.ydl, biz lşhnize baka.um. o) 12 yaşmdau ıe yatına kadar olan erkek ve kız ooeuldara: 

rur mahzene atarsa?!,, Dar merdivenden çıkmağa başladı. &ıuulllf tarlhJ: lH88. _ Sermayesi: 10-0.000.000 rürk llzo.ııı Norma.! mesai saatları ıçtn QOcuk lşçUere ııaat başı Ucretı be. 
'.femuçLnln bö~ te dü~ll.n!llekl.l hak.. lar. Şube ve ajana adedJ: 265. sabU., 65 kuruı. 

kı vardr. Belki de Tlyen • Foonu.n Mahzende kapalı kil.lan u~ ht<L Zirai V(. ticarı her ııevl banka muameleleri, dl Tahmil ve t:abllye. avla 1.§çllerl: 
canı Tcmuçlnle e.!j'lı!nm;)k l~t3:ni7tl. detinden at~ püskürüyor ve arkala. Para bfriktllenlere 28,000 ura ikramiye veriyor. Bu kabil i§lerde çaltpnlara t§ln mahiyetine gl)re 150 kuru'? 
Böyle olwı::ı, Temuçtuı tekr::ı.r zinda... rından atıp tutuyordu: t&l1 170 ku!"U§a kaoar. 
na atmak ifil elbette u~ağıı. dii~üyor. - Temuçin! A.nahan şu a.da tllJd. e} Faz1a mesai liaretJerL 
ııu. 1 !ilnio t>Unden a.I,. ve katlıyı aç. Sa.na Koordinuyo.1 Heyeti kara.tiyle fabrtka.nm günde yaptcag-

'.!'::::!!ı.:ı;in geride durdu. Tiyen _ Fonun bUttiD mücevherleri . a saati.ık raz:a çair~.n:ıalarm % 80 zammı UAve edHdıkte ııormaı me 
Uıa.k demir ka.pıyıı. ya.klıı..,h.. nln ve paras1ı11ın yerini gösterecetlm. sat U& 100 - 170 kuru§& kadar tıcret alan bil' ~çiye 1~ den 25( 
Ktiı;ll.k delikten lçerı~e baktr.. Temuı;ln: ku~ ko.da.r, 75 - 110 kul'U§a kada.r alan bir işçiye 110 - 16( 
Ve yavaşça nurılJ:t.nılı_ - Ben hırsız değilim.. kuruşa kadar, 65 kuruş alan itçlye 95 kuruş; 150 - 170 lrunışıı 
- Hepsi uyuyor.. Diye söylenerek ü-;t !<ata çıktı. ka.dar alaı:ı ~çiye 22(1 - 260 lı:uruşa. kadar güııdellk verilecektir. 
- ÇıknrBCağm adam da u~,ı;yor Artıl< ne u.,a.ğın, ne de zlndandalti S - K&l1un1 vergiler i~~llere ait olmak Uzere tıcretler, fabrika da 

n:nı ! esirlerin •~sl duyuluyordu. bill tallıx:ıünamesinde yazıb lillktımlere göre bar 111 günde bir ısdenlr. 
- Batını duvara. d;ı.yn.:n.ı~ .. göLleri Gecenlıı karanlıklarında perde per. f - !§çiler, 1&t8Cak yerlerl.n.l kendllert temin ederler. 

kapa.lı. J:'a.kııt uyumıı:lıgı belli. l>al. de aı;lla.n ve devam eden bıı sahneler ı 5 - 'l'allp clanlarm BUyükderede Btlyükdere _ Ba.h~köy yolu ~ 
gm bir halde kimbillr u<>Ier S'1.)'tklL git.tll•çe beyecanl!lnıyor, glttikç,e me. ' rindekt Kibrıt fabrlkuı ınUdUriyettııe alltus tezkerel'!ırl ve aıtı totog 
yor. 

- Onu çağıracak mısın? 
- Buradan çağırrr!'la'll hepsi uya.. 

ııacıak. 

- O halde ben kapıda durayım .. 
sen içeri~ e gir.. ,.e ya\'8#:!,'a onu_ ıı. 
hp götur. 

- Fen:ı olmaz. 

Kapıyı y:wa.wa açtı. 

İçeriye girdi. 

Teınuçf,n knpıd&. bekıtyordu. 

Bu sırada Toınson göı.lerinl açmı,_ 
tı. 

Temuçln onu a eocuklarm bı&ba... 

aile ber:ı.ber zlnda.nd:ı.n çıl<armağa 

ı,a.rar vermlııtı. U,ağın bu l~e müte. 
ınayll bulıınmasmda.n cesaret alaro.k: 

-lUJst.er ToIDllOıll .• 

Diye M&lendJ: 

'I'omSOll gözlerini agtı Ye kapıda 

TemuçlnJ gfü1loce yerinden fırladı. 
Tiyen • Fo oda'lmda ea.rho, ya.tar. 

l•en, zlndanda ııııler oloyordıı. 
Yiyen • Fonun çeklndlği Tomson. 

dan başka biri değildi. O, Tom&o. 
nu kolay kolay tahliye etmek iste • 
mtyor, onun hepslınl ele vere::eğinden 

lrnlnıyordn. 

Geoo yanıııı bıı.kahm bu ~in eonn 
nereye varacaktı! 

Tom'l<>n blr çekirge 111iratile fr:rlı. 

y$mk kapıya koştu. 
- Aman remaçln, seni hazreti l\le. 

ıılh mt gönderdi'! Nerde-n çıkıp gel. 
dhı bu 8aıı.ttef 

- Ama.n yava.'j, mL<ıtor Tomson., 
&eni kurtara.cağını bura.dan. Haydi 
yava..5ça yanıma gel. 

Tom'l!On derhal kapıdan 
orktı. 

Toroııonnn ı;ıkttğmı hiç kimse gi>r 
memlştl. 

Temuçln: 
- Bu cellAt herif aen.l çıkar:nıı:ık 

fst.emlyor. Çföıkll Tlyen _ Fo bPJlüz 
tabllyen lçlıı emir Yenllemi,. 

Deytnme; '.l'on.$m kapıya ,ciyle bir 
JtÜZ attr. Anahtar kapının Ü'ftünde 
duruyordu. 

Ve hemen kapıyı kapadı.. anabtıı.n 
~virt kilitledi, 

T~ birdmbire pşrrdı: 
- Ne yapıyorsun, Tonaon f 
- Seni ve kendimi kurt:uına.k için 

tıınndan -~ ç&re yokt.ur. mıpa.na 
gl:nnrJc 81T&81 ıJimıdl, bizl buraya 1..a... 
pıt\faltlarda.ndır. Merak etine .. He. 
.ntrn ç.rka.hm yukarıya. 

T<>.muı:in itiraz etmedi. QüııkU o da. 
oşa.ğm aa.mimlyetlnden emin değildi. 
Ona gllvenemiyordo. 

U'8-k birdenbire ne olduğnnu a.n • 
Jayama.dı. Çı'ka.rmıı.k istediği ıı.da.mla. 

beraber kspıya ~P.11.nct", işi a.nladr. 
- Temos-tn kapıyı aç! 
Diye 11Mlendl. 
Temoçln: 
- Anahar bende değll .. 
Diye <>.evap \'erln«'e, w•.a.k hiddetlen 

di: 

- Pı~ma.n olAcuksın <oonra .. ka.pıyı 
~arsan ııen ka.z.ıı.'lıNım! 

nlel" frş'kırdı Ye bu ate,·in f'ilğJ aı. 
tmda l•a•.alar<la sallanan bir ııara~ 
şilt gördüm. At~s i~inde y:ınıı.n u • 
çak 'lr'e gökyiiztlnde sallanan para. 
~iit bir oJ>('.ret .. ahn~ind~<l fecri• 
yi nndmJorda. 

Rir:t.:ı.ç ~ M>nra. bir limana gel 
tliI< 119 l'ııl!ııııi ..-C ~f:lheoek efan 
tirene bi!ıdim. Tiren harel,et eder 

r;ıl< u~andırıcı bir sa.fha.ya giriyor - rafla beraber müraca&t.etmelerl HA.n olunur. 
du. 

'.fomson ü!lt kata gellnce ıalmkla. 

rını o~u,turdu: 

- Rüya görüyorum, değil ml T 
- Hayır. Rüya dejll. fakat riiya. 

dan çok da.ha. heye<ıanlı bir macera.. 
ya. atıldık. 

Tomsoo arka.daşmın elinden tuttu: 
- Henüz tehlll,eli mınt.aka.da.n u.. 

zakla'.1ını) öetillL, Serbeat. hayata. ka.. 
wşuncaya kadar blrblrlmlzden aynl 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla.rmda 
en a.z 50 'ira.sı bulunat:.lara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~ğıdaki 
l>'lAlla göre ıkramlye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 Ura.lı!i 4,000 Un 100 adet 50 ltralık 5,000 Ura 
4 " 500 .. 2,000 • 120 ., 40 ,. l,8CO ., 

4 " Z50 ,. 1,000 • 160 • ıo • 8,200 .. 
40 .. 100 • 4:,000 • 

mıya.hm, dostum 1 
_ Söz vertyonım .. sonuna. kadar DİKKAT: Hesaplaımdakl paralar bir sene içinde ~O ıtradan aşağı 

atze yardım edeceğim. Benl.m yfullm.. :!Uşm.lyenlere ikramiye ı;:ktığı takdl.rde % 20 fa.zla.alle verUecekttr. 
den bu zindana. düatünüz... ı,kmcıe Kur'alar ısenede 4: defa, 11 Mart, 11 Haztran, 11 Eylltl, 

va ıztırap pektiniz. sw yalnız bıra... 1 ~!!!!!~!!!!!!!~~U~!B~lrt~nc!UtAn~~u~nwpı~d~a~4~e~~~ı:,_~e~c~~:~tt~r.~~~~~~~~~-~ 
kabW rmlyimt 1: 

- Teşekkür ederim. Ttyen - Fo PEN MEMURU ALJNACAK 
neredef 

- Onunla jçkf içtin. .. •rho, oldu. Maıı·ye Veka" letı·nden 
Srzdı. Bflnl de aa.rhot oldum aaru.. 
yordu. Vek4let Mtut Emlı\k M.UdUrlUğtl kadroeunda. daim! 100 lira ücretli 
K~kte ba"lca kimse yok mut fen memurbğu m1lnhaldir. 
- Bah~e bir tek babl}ıva.ıı var. Nafıa yapı lşlerlııde Fen memurluğu yapmı~ olıınlarm bir dilekçe ve 

Onun do adıı&mda ya.tıp uyadoğo.n • aşafıdald yaul.ı vesikalar:ı.a birlikte Maliye Veka.letine ''Milli Em!Ak" e 
dan eminim. mtıracaatl&rr UA.n olunur, (5698 -7920), 

- O halde hemen bu metuın ldlfldl 1 _ Mektep veaikaaı 

terkedelim. ı - Y:emunn ka.11ununun 4: 11ncll maddesi mucibince m&b.kQmiyetl 
Temaçin güldü: olıra~ığma c!a:r o. MUdaelumumili#lnden vesika 
- Ben bir ınethur poliB Iı.a.tlyesl a _ PoU~ doğrululıı: kt.ğ1dı 

olııaydım, Tlyen • Fo gibi btr '6rirl 4 _ Askerlik ve.al.kam 
burada kendi hnllnde brrakrp kaç. 6 _ Ver'Jecek nttmur.eye göre durum kA#tdt 

nııı.zrrm. 6 - 6,5X9 bUyüklUğt\ııde 15 adet !ototınf 
~ 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah nacak 

Kibrit lmll eden dairelerde veya fabrika tamlrhaneslnde ma\rlnb~ 
ve makinist muavini ollirak çaltıımak Uzere birinci sınıf tesvıyecl, tor. 
racı ve frezec!ye thtlyaç vardır. Fabrikada yapılacak lmtihan oettce. 
llllde gösterecekleri eb.l.lyete göre ma&J veya saat ~ı Ucretıert taytn 
~ılllecektir. Tallp olanl&rtn vesalklle birlikte BUyilkderedekl Kibrit fab. 
rikası müd' rlyetlne m!lracaatlan na.n olunur 

........................... 1m1 .......... w 

-· l inhisarlar U. Müdürlüğünde~; 
ı - teab.!ıtt nam ·re hesabına olmak u.zere nUmunesı muclbincı.> 

10-adet H.: U, S.302 s/m Mtliler bandast pazarlrltla satm alınacaktır. 
2 - Pazarlık 7.8.942 CUillla günU sa.a.t 10 da. KabatlL§ta ıcvazrm gube. 

sindeki merk~ alım kom1ey'onunda yapılaca.ktir. 
3 - NUmune her gün öğleden sonra SÖZÜ geçt>n §Ubede görlllebUir. 
4 - lstekliler:ln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede. 

cek7eri fiyat üzerinden ytızde 7,5 güvenme para.sile birlikte mezkQr ko. 
misyona mtıraca.atarı. (~101) 

:n:Z.942 MUAMELESİ _ DoğTu aöylUyorııun! şa,ırnıhkla 7 _ Nntuıı kAğı:dı 
ne ya.pbğımı bitmiyorum., tık i>nce 
beni zindandan kurtardığın lçln ııa.ns. 
tcşekklir' ederim. Tiyen • Foıoun Oda... 
ın nerede! 

_) 
Londra. l Sterlin 5,U 

12.30 Progrtllll ve Memleket Saat A. 

yarı. 12.33 : Saz Eserleri. 12.4!5 
jamı Haberleri. 13.00 13.30 Tek \ 
Beraber Şarkılar. 18.00 Prograı 
ve Memleket Saat Aya.rı. 18.03 
Radyo Salon Orkestrası, lS.45 Fae 
Heyeti. 19.00 KODU§nıa. 19.15 Fıuı 
Heyeti Programının İktııci ı<:rsm 

- üst katta. .. 

- .Şimdi uyuyor mn f 1 
- .Evet. 
- İyice urho, olup kendlnc'hm 

geçtiğinden emin misin t 1 
- Şüphesiz:. Emin olma.sam söyler 1 

miyim f Ve o ıırzme.mı., ol-, -.ı bu 
k~kün içinde serbest bı.rakrr mı t 

1 
- Şu halde onu kucaklayıp bura.. ı 

dan kaçrralım. 
- Hayır. Be.noe bu yan~ bir ted.. 

birdir. ı .. ı ci.ıroill.~,hnt halinde teıoı. l 
bit edclim .. mabıılli zabıtasını bs.ber. ! 
dar ederek, bu gizll rlıı.dllı!lt zabıt&ya. ı 

gösterelim. 1 
- Çok doğru. O halde lkimizd, ıı 

blri&I 7.abrtaya gidip haber verııin. 
- Ben giderim.. 
- Ha.yır .. benim gitmem dııha uy. 

1 gun olur. 
- Yok. •. seni bırakmam. S<ınr& ; 

gelmezııin buraya. 
Tom.son ~binden bir maden .,mııg 

~ı.kardı: 

- O halde yan mr, resim mi? klm 

1 
kazanırM o gidip ha.her veıraın. 

_ Bu, fena bir fikir defil. Benden 

rNJim,, 1 
Tomson elindeki parayı avueanun ı 

i!,'l..'lde salladı: 1 
- Benden de yazı. Bu.kalan hangi.. 

miz kazana.c&k f ! 
Tomson parayı yere attı: 
- tşte yazı .• 
Temııçin lğildl: 

- Evet.. yıu;ı. Sen 
Haydi git bakalım. Fakat, beni bo.nL
da sa.baha. im.dar bekletıme. Zabıta 

memurlarile beraber hemen gel, Bu 
meşu.m evdM sabah olmadan çık>llım. 

Tomson çar~buk köşkten ç1ktı. 
Bahçede hiçbir zorlukla k.arşıl&'J 

madJ. 
Tcmuçln yavaşça. l.i.st kıı.ta. ı;rktı: 

- Acaba tnUA 'l'lyen • Fo yat.ağın. 
da qyuyor mo f 

, : 
1 

TüRKiVE iŞ BAt~KASI 
1942 lKRAMtYELERl 

Nevl•ork 100 Dola.r 132.20 
Cenevre 100 Frank 30.3615 
Madrlt 100 Pezeta 12.9375 

:-:; • o ;.ı .... ... ınf'I fQllP(' kr :•1 •F 

IS8BAM VE l"~Vtı..&1 

ICn'el)d.Bugüı:ı 

İkramiyeli %5. 938 20.50 -.-
!kr. Ergani %5 983 2UO -.-
%7 1/2,933 T.borcu Tr. 28.80-.
%11/2,933 T.borcu ır.3 23,30 -.-

% ' 1/2,938 T.borCO u.a ıuo -.
sıva11 - l!lnunım 1 19.95 -.
Sivas • Erzurum 2.7 20.- 05 
% 11. 9S8 Hu. tah, T1 .llO --
%7, 1941 D.Y. 1 19.95 -.-
%7, 19il D. yolu 2 19.65 -.-
A.nAdolu D. Y. Tth 3 61.~ -.-

Anadolu D. yolu %60 
Merke:ı: bankası 

Anadolu D. Y. Mtım. 
lş bankast cama 
tzmlr Esnat . Ahall a 
lmrı.r Bankıı!J tıı.sae 

Aslan Çimento 

30.75-.-
153.--.-

ıı.---
15 -.
uo 
n.--
10.--.-

A...al&n ~entc moeaaa ~.ııo 
Şark değirmenleri 

İttihat değirmen.. 
r. kömtır maden. 
% e 'I. banoıan 
rurıc u. Tiyatro 
Ist. Upıum Sigorta 
Şlrketlhayrtye 

Şlrkettbayrlye temetttt 
Rtbtim tahvlU 
tst. Su tahvili 

5.--.-
27.75-.-
18.--..-
M.---

Küçük Tasarruf 1 adet 2000 Liralık - 2000.- Llra 

tat. Sil tı1.s8e. j il.- -.-
1'Ur)ı borcu Tr. ı - · · -.- %-1.sa 

Kayseri ve clvart 
Hesaplan s .. 1000 

2 .. 7~ 
,9.ı2 .b\.aAMJYE PLANl s ıı·.ıo .. 
KEŞlDE.LEB: 2 Şnba.t., 10 .. 250 

2 
40 " 100 • Mayıs, A.fustoe, 50 .50 .. 

2 lkJnclt~r.Lıı ta.rı.ıııerln de 200 .. 26 
ya-pılır. 200 " 10 

• - sooo.- .. .. -ı~.- .. 
• - 1500.- .. .. - 2500.- " .. - 4.600.- • 
" - 2500.- " .. - 5000.- .. .. - 2000.- .. 

elektrtp şirketi hisse senedi 27.-

Bor•a harici altın liyah 

KU!çe a.ltın gramı 

00nk1) Blltönltb 
29.65 28.90 

4,16 3.91 

i RAŞiD RIZA 
l TIY ATROSlJ Halide P~ldn beraber 

''Bot.tın .. 

19.30 Memleket Saat Ayarı 
ja.ns Haberleri. 19.45 Serbe.st 
kika. 19.55: Konuşma. ve Semaııe 
20.15 Radyo Gazetesi. 20.45 Brah 
ve Dvorak'dan Danslar. 21.00 Zlraa 
Takvimi. 21.10 Arya ve Lied'ler. 2 
30 KonUfma. 21.45 KlAslk TUrk M 
z:iğl Progra.mt. 22.45. 22.50 
Program ve Kapanış. 

HAFIZ CEMAi.,; 
"LOKMAN HEK.IM,, 

DAHlUYE &lt1'1'F.llA.8SISJ 

OPERA.TÖR 

Halid Ziya KOftflralp 
tK.t:Not CEB.RAHI DOÇUr.rJ 

Beyofhı lstikıAJ caddesi .t!.ilıl!Muı~ 
Ap&rtnnam 1 Namarada 

Ber cftn öfledf'o 90Gn 1 ye Irada 

Telefon: 422°' 


