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Mi 

-'le.rbum Dr. Betik saydam 

Blylk bir zıya 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

BAŞVEKİL Dr. ııctik Say. f hasında Türkiye için en hayırlı 
damın birdenbıre v.ef:ı.tı ve en selametli yolu s.eçmek husu• 

ınenıleketi büyük bir tees'=ür ve ı.unda hiç unutnlmıyarok bir mn. 
rcatem içinde bırakmı~tır. Başve . \ 'affaloyet ve i..abet gösterdi. tiç 
killiğc geldiği zamanda.nberi gece- scnetlcnberl bütün memleket ef· 
ı.ini güııdüzünil hükümet işlerine Wirrumumiyesinin büyük bir dik· 
hasrederek feda.kftrane çalışan Re- kat ve hassnsiyetle takip ettiği 
fik Saydam.m va.tanına ait mese- harici siyas.etimJz Tiirkiyenin her 
leleri tetkikle meşgul oldui{u SI• tarafında. fa.cıvip ve takılirlc kar .. 
rada e!>edi olarak ~özlerini ka.pa.;. şıJanmıştır, 
masr onun uzun ve !:a.lışltao baya- Bu huc;ust::ı. Dr. Relik Saydam 
tma en yakışn.u bir hatime teşkil kabinesi ~filli Şefin dirE:l;;t,jf ve 
eder. irşo.tla.nnı her günkü siyaset ha • 

Dr. Refik Sayılam, nazik, müte- yatmm ameli icaplarına. hakkile 
vazı ve samimi tavır Ve hareketi intıbak ettirmekte şüphcı-iz ki bii., 
ile I>üyük Millet l'lleeli~i muhitin yük bir kabiliyet ve kudret gö:;.. 
de kendisini sevdinllği kadar ta- termiştir. 
mamen halis bir azim ve ~a~ r~tle Dr. Refik Saydam büyük bir ~ 
,·atan vazifesine nefsıni ,·a.kfet• bşma kudreti te~lôt ediyordu. Hü . 
ruesf daim:ı. claha iyi "emere1er el- kfunet ve idare mekanizmasmm 
de etmek ar.ıusile motla.s;I) didi- teferrüatma kndar nüfuz etmeye 
nip dunnası, tenıiz 'e asil ha.yatı uğrn§rr, hi~bir zorluktan yılmaz, 
ile bütün memleket idnde <le tam Jıi(bir 7.:tman ümit ve imanını kay. 
bir itimat '\'.e muhabbet kazanmış. betm~di. Size bir şey söylerse 
tı. ona inanırdınız. Çünkü doğru B• 

Dr. BefJk Saydam Türk ve el- damdı, doğru söylertli ve en iyi 
lıan tarihlıoin en nazik dakikala• olduğuna }(arın.at ıı;etirdiği şeyden 
rmcJa Ba.5Yek3.lete ~eldi. Atatlikün baı;kasmı yapmatzdı. 
,·efatı üzerine Cumhurba~kanlığr ~ Dr. Refik Saydam müttefik 
ııa. ~ilen Mi1li Şefimiıı inkılaıı ' 'e memleketlf're \'e do<tt muhitlere 
yeni baştan memle'keU ihya vazi· mii<;avi <:Urette hünn~t. ve iUma.t 
fesine en yiikseJc bir ot.orite ile 1e!"tiin etn1i" bir sima olarak 1arlhe 
&arıtdığı sırada onun iJhamlurile intikal edecektir. Hiçbir . zaman 
ahenkli bir surette m""nıleket i<la· his'>iyatm!l. kıpılmadı. Ferdi haya. 
resini uhclesine nJmak Yazifesini tmda Ha"ıl namuslu bir insansa si. 
yüklenen Dr. Refik S:ıyôam bu ~asi h:ıyat \'e müna..r.;ebetlerincfo de 
işin ehli oldoğ ınu derhal ı:ö-;ter- namuslu kaldı. Aldııtmaılr verdiği 
mjş \'e so11un:ı l•adar en hali-; bir &özde durdu, taahhütlerine <ı.ada. 
anelle memleketine hizmet et • katten ayrılm:ı<lı ,.e Türk diplo • 
meye ~P.lrşmıştır. masisini milletlerarası mi.in.<ıs .ı:.bet• 

Çok geçmeden milleHer arası ler sa.hıı.<tmda kıymet \'e ciddiyeti 
siyaset ofukl:ınnda korkunç bir ile tcnınyiiz ettirdi. Onun için Dr. 
frrtma i-,aretlıeıi belirmeye başla. Refik Saydamın ziynr ecnebi mu 
mrşh. Dr. Refi'k Saydam ka.binc:si biilerde de e.;.efle karştlanııeağmn 
bu nazik Ye f.chlikeli siya~et rn[. eminiz. 

Son 24 saat zarfmda 

Malta üzerinde 
21 Mihver uçajı 

dfl,lrüldtl 
Londra., 8 (A. A.) - Maltada 

neşredilen teblığ, son 24 saat zar. 
fında a.da. üzerinde 21 düşman U.. 
çarnun dUşürüldiiğil bildirilmek • 
t~dir. İngiliz?~r ~ uçak kayMtmiş 
terdi!'. Alman pilotlarının kayıbt 
GO dır. Temmuz n.ymm başlangrcm 
ılanbcri dil.ştlrUle-n düşman uçak • 
Jarmm Sa) ısı 41 ..n .cıkunstr. 

Son altı ay zarfında 

Almanya üzerine 
61 milyon 

beyanname atıldı 
Lon<lr:ı, 8 (A. A.) - İngiliz 

iEtihbar:ıt nazm son fl ay z?.rfm• 
da dli5lllan topraklarına ve işgal 
altında bulunan topraklara atılan 
beyannamelerin sayısının l 45 mil .. 
yon olduğunu söylemiştir. 

Ya.ln1z Alma.nya üzerine atılan 
beyannamelerin adodi 61 milyon • 
dw~ -.... 

. 

Refik .Saydamın cena- k~v~ 
Ak rısı r 

or 

-
• 

zesı garın n ar.aya kazı 

nakledilecek 
Merhumun na'şı bu 
sabah Perapalastan 
Beyoğlu hastanesine 

na.kled·ildi 
BDl'ada kendisine son ihtiram 

ziyareti yapddı 

Başvekalet vekaletine Dahiliye Vekili 
Doktor Fikri Tuzer tayin ·edildi 

BaşvekAlet vekill Dr. F1krl Tmer 

Moskova - Rostot 
hatlı üzerinde 

Bu sabah gözlerini açanlar biiw 
yük bir kal'& baiıerle karşıla.~tıl&r: 
Başwkil Doktor Refik Saydam 
dün gece kalb sektesinden 'efat 
etmJştir. 

MemlekeHn en ~iz ,.e en oa.. 
muslu evt&tlftrmdan olan merhum 
Başveki.Jete g~tlht-en biraı "onra 
dünya. harbi ~'' ve bunun muh . 
telif sa.lı.ala1'dald tesirlerile çok a· 
ğulsşan , ·azifesloi feragat ve fe
dak.8.rlıkla. ifa.:ya devam etmişti. O. 
ml)zlarmda ~ıdığl ağır yük kCU• 
disirJ çok yorduğu, "ıhhatini sars
tığı halde bana t'henımlyet \'erme. 
nıiş ve gecelerin ~eç \'akitlerine 
kadar memleket Jşlerile uğraş.. 
ltıa1cta. devam eylt:mişti. 

MISIRDA 
v 

Vefd parti
sinde ihtilaf 

çıktı 
---0-

Parttnın Genel 
Sekreteri 

vazııeslnden 
azaklaştırıldı 

KJıhi.re, 8 (A. A.) - DUnkii sa._ 
J1 gUnti sabaıhı Mı.srrdaki Vefd 
ı;arti.Sinde bir jhtil8.f çıkmrş, par. 
tinin 15 3elledenberi genel sekre
teri ve ba.~velkil Nahas paşanın 
sağ kolu olen Makram paşa vazi • 
fesinden uzakla~tmlınr§trr. Uzun 
ı:::r içtinıa.dan sonra neşreclile-n 
tebliğde hl! :itatllMn sebebi izah e
dilmekte ve Makram. Ül:-eyd paşa. 
nın Vefd Pl"ensipleriru:.en uzaklaş• 
tığı, parti liderlerile azalarını, 
vazifelerinıi. ihmalle itham ettiği 
bildi:dlınıektedir. :Partinin en eski 
tı.zasmda.n <>1.:ın Ragıb Hanna bey 
de keza Partiden ~]kard.ıruştrr. tc. 
m komite.fil yakm<la. tekrar top .. 
lanaca.k V·! Vefd prensiplerindıen 
t•.zakJ.a.ş.ma:lt töhmeti al tmda kalan 
parti a.zalrt hakkında kararlar ve. 
reeektir. 

1 
Macaristana gizi i g ·ren 100 

yahudi tevkif edıldi 
Bmlapeşte, 8 (A. A.) - Polis 

iki sayfiye Yetj olan Kemes.k ile 
Matra.h2zaCl.:ı. a..'":lştırmala:r yap"ırk 
Mea.ristana gizli olarak girmiş o • 
lan 100 kadar yahudi~i tevkif et • 
miştir. Btınla.rr!'I. arasında mecburi 
~en kıaçmiş olanlar da va.rdrr. 
Bu:ıı.Jerm b1r ~ı huclut hr.xici 
edilecelk lb~r laısnır da jş 'kampları" 
un seıl.k&luınooaıktır .. 

Çabşkaolığm. ,·a.Ufe B§kınm 
canlı bir timsali olan merhum Re. 
fik Saydamın İstanbulu son ziya
l"eU de bu vazifese'\'erliğlnfn canlı 
bir örneğidir. Şehrimizde buhıodu. 
ğu son ü~ ~Un içinde sabahın er. 
ken saatlerinden gece yn.rıl!ınna 

kadar '\'İlAyctt.e, helecUye<le tstan. 
bul hB!kmm iaşe ve yakacak ma<"l· 
delc'ri. ihtiy:ı~Iarmnı tminl etraflDI 
da alınan tedbirlerin t.atblkatmı 
gözden geçirmek. aksryan tarafla
rı tesbit etmek '\'e miişabedelerine 

\'e aldığı izaha.ta. ~re ahnması 1. 
cap edetı karar ve te<lhirJ.~ri 1es. 
bit. etmelde mf.'!lgul olmuştur. 

Merhum diin de geÇ ''a1de kadar 
(Dovaım S iincüde) 

Şark cephesindeki 
kayıplar üzerine 

işgal altındaki 
memleketler
de bulunan 

Çetin 
savaşlar 
oluyor 

--o-

Don nebrlnl geçen 
Alman tankları 

tabrlp edildi 
. L()lldl'a, 8 (A. A.) - Dii.n doğu 

cephesinde :M.oısRova. Rostof hattı 
üzıerine Voronczin garbmda., Star. 
yopol c.ivarmda Çeti.n çarpıŞ%1lala.r 
ojmuştur. Düşman bazt ilerleyişler 
kıı.ydetntişt.ir. Moıslrovadan gelen 
haberler, va.zjycti vahlm diye t.e.v. 
sif ediyor. 

Kızıl Yıldız gazete9inm verdiği 
malfıma.ta. göre Alman1a.r Don neh 
tinin klyı:larmda bir sürü wklar 

Alman kan tlerl- yı~ar~ ':.e .~us]~ tahrib ettik. 

! len konruyu tamir ederek geçme-
ni& aıiJEt&rl 8Zalf1Jcb ğe ç~la.rdır: .40 Alman tankı 

n(;hnn kaITT sa.hılıne geçnıeğe mu-
Moskova, 8 (A,t\.) - Cen.ıvrc • va.ffa.k olmu.,,"ISa da bunlar Ruslar 

den resmi Sovycı Ajansına çek~le~ tarafından tahrip edilmişlerdir. 
bir telgrafa göre, Rus eephcrn~nekı Ce:ı>hemin diğer kesanlerinde 
Alman kayıphırı, ı\lmaııyayt işgal Almanlar, çıkıntı teşkil eden ıwk. 
:ıltındaki nıemlrketlcrnc blllLınan 1.alarda i1erlemeğe teşebbils eyle• 
Alınan garnizonl:ırını son dercct· a• :ı: ı işlerdir. 

zaltm:ık zoru_nı!n bırrıkmış1ır. Ktzrl Yıldız ga:z,etesJ, vaziyeti 
Fransudnkı ışgnl ordusunun baş. gayet müşkül diye gösteriyor. At. 

lıca il : nci, üçüne.il . saf kıtaların ~ manla.rm Staryopol mmtakasında 
dan ıı:urck'kep 80 ıla _ıoo.O?O asker• \ yaptiklarilc ilerleyiş Ruslar tara.. 
den ınarct olcllı~ı soylenıyor. (Devamı 3 üncüde) 

Münakalat Vekilinin beyanatı 

Bavzada llimlr 
lstlbsall artıyor 
Kış aylarında ytllllemeyl tamın için 
Ereğli limanında temizlik yapılıyor 

Ankara., 7 (Husm;i muhabiri· e;alışıyorlar. İstihsali arttırmak 
mizden): hususunda yapmakta oldukları ha
- Münakalat Vekili A.ml:ral Fah- ztrlıklar gün geÇtikçe ilerliynr. 
ri Engin bana beyanatta buluna • Kömür istihsalinin artması halinde 
rak şunian söyledi: karadan ve denizden bu artışı kar-

"-. Adliye. Milli Müdafaa ve şrlıyacak şekilde nakil im.kanlarını 
tktmat Vekilleri arkadaşlamn1a t.etlcik etmek ve ona göre çareler 
kömfa havzasma. yaptığnmz seya. s.ramak icabetmektedir. Bugün 
hat her h~usta fayd~Jı o1m.uştur. demir ve deniz yollar! istihsal edi
Havzada kömür mt.lb.sal işleriyle len kömil.rlerl tamamen naklet. 
meşgul olan genç mühendislerimiz tn.~ktedirler. KlŞ ayla.mıda denize 
ve: ~U,rlerimtz OOY,iik faa.liJi,e~ ' <Devamı 8 Uncüde)' 

25 mihver 
tankı havagaf 

uçuruldu 
Cenupta Almanlar sağ ce _ 
n.hlarmı muh'"eınel bir ç 

virme hareketine karsı 
uzattılar · 

Loııdca, (.-1.A.J - B B.C. Liby:ı 
da Alerneynrle mihver kuvveflea 
durdurulmuş bir vaziyettedir. Ce
nupta Almanlar, sağ ce n:ılılıır • :ır 

muhtemel bir ı;evirmc har('), el ıııo 
karşı uzatmışlardır. Cephe \ le-

(Devamı S ün,.üde) 

Panama ile 
Amerika 

Askeri bir anlaş 
imzaladılar 

a 

Vaşington, 8 (A.A.) - P.rn..ıma 
lıükömeıtinin is.•eği üzerine bnsiln 
Vaşinıctonda lrnric:iYc n;ızırı Hut 
:ile Panam'l cicisi J.: rnc>slo Jc:nı 
Guardia arasında askeri bir ani ı sıı 
ma imzalanmıştır. 

Bıı anlaşma gereğince Ilirlcş •li 

Amerika, Panama hariciye ruızırlıa 

ğının emrine P:ınJ lll D.\ ·l mütea~ 
bütün işler le' ınüşn\'ir sıfali~ le haıo 

refrot clııı ck üzer.- nlhay nitbcsin& 
Mr Amerikan sulnı:p '·ermeklcdia: 
D:ıha baş~rn cenup Amerika Cüın • 
hın·i.}C'!krile irnznhıımıs mnka>e • 
lelere hen:ziycn lıu nnlaşmn Jıir seo 
ne için muteberdir 'e isk-1: üzerine 
yenilenebilecektir. ' 

Çin • Japon harbi
nin başındanberl 

Bir milyon Japon 
, ö1dürüldO 

Bir buçuk milyon Japon 
da yaralandı 

Londra, 8 (A. A.) - Çunking. 
de ~edilen bir tebliğ, Çin• Ja. 
}}()11 harbi!l.in başlangıcrndanberi 
l'ir milyon Japonun öldil'l'lildüğü • 
nü, bir bu~u.1<: milyona. yakm )'l:..ra. 
lr verildiğini bilairmektedir. 

Çinliler, 30 Jaoon piyade tüme " 
ıı:i:rıi, 15 y:ı.ı:drm'::· r alayını ve tak • 
riben 1 .000 uçağını Çlnle meşgul 
etmektedirler. 

......... .===:--··· .. ·=== ········· ---··· 
AŞK 
Oyuncak 
Değildir! 

Genç kızla.rm, genç kıı.dJn)ann 
zevkle okoyaca.kla.rı bir gönill 
romanı 

l 2Temmuz Pazar günD 
HABER Sütunlarında 

Bu romanı t&klp etmek fft'llllt, 

tuu ~ıranlar ka}'lpla.n;nm 

triiJ1lk olduğunu okuya~ 
öğremnlıt olacakla.rılır 

Takip etmeyi 
lbmal etmeJlnlz 

.. ....... . .===:···· .... ·===ı• -......... . --
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1 Eski \le veni Boğazicil =m (!Mahkemelerde ::Jih[i~ ~A:f:~: 

'Jl numaralı Boğaz vapunı Br~nctaş nçıklar:mdn .•. 

Uzun Boğaziçi yolculuğunu 
kısaltmak ıçfn: 

Mazotla ·işliyen 150-200 yolcu
luk süra tli motörlere ihtiyaç var 

Emekli sahne YALNIZ NiKAH OEGiL OSTELiK 
sanat~t1arı OOGON DE YAPACAKMIŞ 
Kı' başına kadar 

bir yard il uruıacak Ç. d k. . . k d 
Hastalık Ve)a ihtiyarlık yüzür. ı ıngene en es ıcının a ın eşyasına 

f:: ~~~ ç:~:~~~~mh~:: ;~ vereceği fiat da bundan fazla olamaza 
a!ıtında toplamak ve cıkıntısız ya • 
~a tm:ık gaycsile "emekli sahne - 1ı;te açıkta itiraf ediyorum, I - Hunun arkada~ı. Ka.Jn eden 
sanatkarları,, yurdunu kuracak ce. efendim: hepsini ben yaptmı. Bu~ l lanırım onu. "Bu ~för ark11daı:ıu 
miyet faaliyete geçmiatir. tta h!ç kimsenin a ikası yoktur. ı;ıkmtrsı ,·annı,5. Düğlin yapaca:ı • 

Şcbir tiyatrosu rejisörü geçen · I~\ \'elii !l!.uver beyin, sonnuian rnış. Şunları rehin al <.la i<st.ediğ\ 
kı6 A'manynyc. yaptıi;'1 .seyahatte llakkı beyin .evlerini soydum, cı; • parayı ,·er.,, ıledi. Tuttum, ben de 
t.ilhassa bu meml:-!tcttc pek mü • )Blarmı ~·aldım. 120 Ura \"erilim. lla~an, J5 glıne 
kcmmel şelı:ilde yaşatılan emekli - Geceleri mi soydım c\"leri? kııdar ödlyemezsem sntarsın, de • 
ı:ıahr.c sanntltll.rlarına yardım teş • Suçlu herhalde gece Jlc gündüz dJ. Ben de iplikleri sattım. 
Hlatmı tetlok ttmi!}, alakadar ma lursızlığı arasmtl:lki farkı bili.\or •

1 
- Kaç liraya? 

ka.mlara bu iı~ust.a raporlar ver- du, ki: - 64.'5. 
miştir. Cem yetin ilk idare heye· - Hayır, deJi. Gece dei;il, ·a- 1 - GördUn nıU '! Sadece Jpllği 
ti Muhsin Ertuğrulun riyaseti a'. bah saat bes sıralnrında. \'ani gU· 61,:i Jiraya s:...ıyorsuıı <la silrü ile 
tında Vasfi Riza Zobu, Bakıdtöy ucfj yeni doğmu~u. ' palto \'e mantoları 120 liraya aı. 
emmzı akliye hastanesi nıiltchas • - P.ekl, niçin yaptın bunları be 1 malda bonlann hırsızlık olduğunu 
sıslarmrlan doktor Neşet füı.lil Öz. oğlwn?. b"lm-elllğine mi bizi inandumak is. 
tan, s:ınatkar BeJızat Bulak ve Cd tiyorsun ha? .• 
Jjp Arcandan müre-kkep olarak te. - Söylesene, neye yaptın bu * .. * 
~ekıkill etınlştir. lıırsızlıldarı bakalun? - .... 

Cemiyet ilk iş olarok bir büro - Şey ..• E\·Jenec~ktim. Fakat 

Kralla metreıı ... 
E<Jkl Romanya Kralı Karol'un 

metr~si öl<lü. Karol asrımızın giir 
cliı~ü htilifımdarlann en tok nıa. 
<·r.ra ge$:lnnl3 ol:ınlar10dan biri. 
<lir. lUadam Lüp~o hikayesi ~ ir
ıni ~n~lcnberi \'akıt ''1llut bütiln 
ımıı:va,, alaka!andır<lı. Kral bu ka 
<lını~. ·uğrunda karJ'>IDI hırakt, tah 
tından vaz gt:çtl, çılğml'a b1r h:ı
yat ya.sa•l. Telcrar memleketine 
geldi. ta( giydi, mera.~ımıe dolu, 
gityet 5at:ıfath !<!eneler gec:tı, ,..n 
onra ~imdik! biiyiik harp onun ıl:ı 
nı.emleketinclen uzaldncımasına , 
gurhete düsmesinf' cıebcp olılu. Ma 
dam Liipeslıo il etıını,nılll!ı da ~!!'· 
ı:en büyük harp sırasında \"\ı1<ua 
gplm"ıttl. 

Mıtcl:ım I~iipesko Yahiıdidir. 
KralJa e\·lendlğini olmmu~.uk, fa
kat b-.. C\'lenme gizlidir; bazıları 
"ll~ dı ar, Laııhın saymaı1ılıır. lira. 
im bu kadından bir de oğla \"ar
dır. Son zamanda bir ter.Lihane nı: 

YAZANı 

Hasan Bedrettin OLGEN 
' tC'sisine çalr~aktarhr. Bıı Y01d.1. i5~lz ve parasmlun. Halbuki nl • 

:nüspet admılar atı'mışur. Cemi • f:ınlun ela bir an e\·\"el nikahımı • 
yet bu kışa kadar yurdun kun.ıl • zı, diiğünilm\lıil yapmnmm istiyor. 
masına çal~ca.k ve gerek yaz gc. du. 

nıak kin ha7.ırlanıyorlarmı~. kı'4. 
met olmadı. Jlerhnlde böyle bir 
terzihanenin müşterisi, n:dyete 
rağmen, hele Amerlluı.da bol olur. 
rtu. Da,·acı yerinde iki yaşn zat o • 

turuyordu. llal.':n l!e ED\·er. Uirisl 
fabrik:ıtör, diğeri tacir. Tem'z. kf. İngiltere Krn'ı Sekb:int"·İ J<;(]. 
bar lnyafetllydiler. il.er suı:lunıın \'llr'chn m~ra~ını ,.c .. ne ıceslnj 
sorgusunu mUte:ıldp blribiı"lerinln 1rntırl:unayan yoktur: .bo)~lece her 
kuhj;1na eğilerek "yalan söyledi.,, ·ı:ıngl bir hiikümdar aılesınd~ ol 
lahut "işte bu cloğrusunu anlattı,, .nayaıı kadmlars karŞı derıo bir 
diye fikir yürUtilyorlardı. l .ıı:k duyan ,.e onlara bağlanan kral YAZ me\·sJmfnin bütün ince

liklerini, me\'slmin hususi 
yeıt.Ler.lnl, tabiilfklerini yarattıi;ı 
yer Boğatzlçldir. İstanbul sayfiye 
yerlerinin ayn uyn nıevslmlerde 
kendisine mahsus güzellikleri Yar

dır. Ad:ılrum, Bostancı semtleri • 
nln llkbahan, Boğaziçlnfn de yaz 
mevstml güzeldir. Şliketlhayriye • 
nin ihtiyat kaptanla.nndan Om~ 
Oktay Botazlçi hakkındaki dilıiilO. 
celerlnl, hatıralannı, bilhassa Bo. 
ğıwn gilzelle,mesl hususundaki 
fikirlerini ~yle anlatıyor: 

- Boğaziçi, dedi. Eskisine na • 
ıara.n çok gtizell~miştlr. Fakat 
ne yazık ki bu güzellik kendi de • 
koru içhıde kalm~tır. Boğaza ge • 
lenler onun en fazla. tabU gUzel • 
liklerlnclen, havasından ve su:rma
dan istifade etmektedirler. ı•akat 
bu istifadeyi artıracak eğlence• 

lerl p6'c azdır. 

Gece eğlenoelerl gazinolara, balı 
reler.e münhasır k&lmaktadll'. Bu 
lla yaz m~\'Shnhıde oluyor .Kı~ın hl~ 
bir §e)' yok. Soğuk bir rUzg&r, tel< 
tük r,-rklar. 

Boğazın. yaz me\•siıninde olduğu 
gibi kşn da gözelllkleri \·ardır. 

Eskiden Boğazın en güzel eğ • 
lenceleri, mehtap aıemlerl, akı;am 
üzeri gondol tabir ettikleri lkl 
baJlıkh sandallarla Boğaz gezlntilt• 
ri, mesil'e yerlerindeki cuma \"e 
puar günleri saz ve tiyatrolardı. 

O zaman her yah sahibinin bl • 
rer sandalı me,·cuttu. Mehtap i. • 
kmJerlne, balık avların& b1I ııan
clallarla gldlllrdl Göksu deresine 
yapda.n eğ~:re bir sandal, an 
eak iki saatte ktiTek çekmeden gi
debilirdi. 

Çlnkü o kadar ~k sandallar 
vardı ki; kilrek çelmıeğe imkan 
boJunamaı.dr. '.l'iyatrolar en faala 
Anadolahlsan çayırm<la oynardı. 
~ ~ komikler, lriımpaayalar 
cama ve pazar gllnlıerl boraya ge
lir, halk buralara akın ederdi. 
Boğazda ilkbahar ,.e sonbahar • 

da en fazla balıkçılık yapılırclı. 
Her Boğaz ~nl kiraladığı veya 
kendi sandalı ile avcılığa çıkardı. 
Ddıhin ii.stiln\i yUzlel't.e sandal 
kapJanb. A \'etlık geeeyanlarma ka 
dar demm edeJ'fll. 

Şhndi bu daba fazla sonbahar 
nıe'ı1iminde vapılıyor. 

Boğazı ı;Uxelle,tinnek lcln ne 
yapmah diyorsunuz değfl mi! 

Bir defa Boğazd:a ıtece hayatı 

Ağır :bir hastal~a tutulnnık jki 
Py eVYel büyük üstad Ali Eşrefin 

hazakatine teslim oldum. Gerek a• 
meliy:ıtta, gerek tedavide göste~ 
dı~i itina ve mumfftlkı)·et teşe.k• 
kürlerin yet.işcmiyeoeği yük!lek !bfr 
mertebededir. Tekmil mua-vfnleriııi 
de minnetlerle yad emyonım. 

Aynı münasebetle mficerrerJ itti 
fot eseri olar.ak haslalı~mıla nlfılrn• 
der olmuş ve ıutfen ziyaretlerde 
bWunnıuş olan gayet kl3'nıctli ze
ntt şu aralık dolaşnuyn maddeten 
im.Un bulamadıltımd:uı halılnrındn 
luydqiamı ~ükrao Y,e inıtinn "ls-o 

'erimi moh'terem gazeteniz vasıta-
\le arı eykme#c müs:ııl'dc buyur 
ıaJarını riea ederim. 

Baıt~ Rl/at 

Kaptan Ömer Oktay 

hemen hemen yolc gibidir. Saat 21 
d.en sonra B$zda haynt sönü • 
yor. Ne tiyatro ve ne de sinema 
var. Halkı buraya da.\'ct etmek, 
devamlı sakinler peylla etmek l • 
~in İstanbulla ;gece ge~ nkte ka . 
dar ,·esaite ihtiyar vardır. Vapur. 
larm g~e s~ferlerlnl c::o~ıııltmoh • 
dır. Boğnzı gilzelte!ltirmck itin be 
leldlynin sirketler is birliği yaıı • 
ması, Boğazda metruk yt;rlerde 
&üratlf in .a edilere'k ev miktarmr 
arttuması liizrmclrr. 

Nakil \'a9talan he171 ncuz ve 
hem de sık o1nıalıilrr. Boğa?.a gt • 
dip gelecek mazotlu motörler de 
t rımin edil eblllr. 

Bugllnl<U vaziyette Boğaza git • 
mek İ5tiyen bir yolcu yanm gti • 
nünü 1.e<la etmek mecburiyetinde
dir. Halbuki yukarda söylediğim 
[.rfbi stiTatlj motörlr olsa, Boğaza 
gidi' 30 40 dakikada temin edi • 
lebileeektlr. 

Motörlerln yo1cu rnil,tarı tüO • 
200 ar:.\Smdıı olmalıdır .Yarını sa• 
atte bir tane lı;liyecek olursa, na
kil \1lS1tası yo'lduğu ayni zamanda 
uzun yolculuk eikayetlert ortadan 
kallmıı.5 olacaktır. 

Bundan IY.lşka vapur adedini de 
çoiaJtmak, Boğaza glıllşl kolayla·• 
bnr. 'Uç Lskeleye bir \'apur tah • 
his etmekle bu temln edilebilir. 
Bunun için sUratll küçllk vapur -
lar olmalıclır. 

Mseli: BüyUJulere - Sarıyer _ 
l'enimahalle, Beıtrata.s - Orta. 
köy - Ama\'utköy - Bebek gt.. 
bi .•• 

.Boğazda daimi eğlence yerleri • 
ne gelhıoe, Boğnzm merluJ ,.azı • 
ytinde olan mesela Bebek, Yeni • 
köy, Büytlkdıere, Anadolu yakası • 
na, Beykoz, Anadoluhisan, Vani _ 
köy gibi kÖylerd!? birer tiyatro \'e 
ıılnemanm knrulma!ff lhnndır. 

Surgu saya 
kanab açıldı 

Antalyadnkl Sursu suyu kanalı 
dün merasimle açıhnıştır. Asırlar• 
danberi hiobir fayda temin etmi • 
Yen bu su yeni mecrıısile 120 bin 
dönGm arn:ı::yi rslnh rcfecek hem 
zıraat hem köylünün knlkınmn<ıı 

bakımından çok ~nemli ve faydalı 
neticeler verecektir. 

KAjıt stoka için 
kredi 

Kli~ıt stoku vücude Relirmek içın 
milli korunma lcanununa mfisteni 
den Maliye VekAleline beş mily<m 
liraya kadar bir kredi tahsis edil • 
mislir, 

rckse luş mevsrimindc müsamere• - Hem 1,sizlik, hem paras11..
ler ve bit' r]e b:ılo verilerek geliri lı'k h:?Ill ele evlenirken (Jilğiin. e ... 
yurcla tahsis olı:nacaktır. Şc-hir tetik de alemin <'anını J alrnralc •.• 
tiyatrosu komedi ve dram kısmı i. E'' soyarak, hırsızlık yaparak .. 
le bütün diğer ~hnc teşekktlll~ • Jlakim hu B<'I nasihatlerde bulu. 
ri ve devlet tiyatr~u her mevsim 
cmekııi sr.natkfır~ar için bir g~ce 
ynpacaktır. 

Parasız yatıb talebe 
Lise ve orta okullara alınacak 

p<ı.raSIZ yc.ıtzlı tal~1>enin imtih:o.nla• 
nna ı cyluldc başlanacaktır. lmti. 
hanlara. ~..rmek ic;in kayrt ve 1te. 
bul Ağustomm ilik haftnsın'a b~. 
lı)'ac.a:k Ye 20 Ağustoota ikmal c
<lı1ccektir. ~.ı sene orta okul ve 
liselere 2000, öğret.men okullar:• 
La 500, sanat okullarına 700 talc• 
be almacakt.:r. 

Fırınların tahdidi 
dl,tlntlUlyor 

Şclıriınizücki rırınlnrın ecznnc • 
ler gibi nürus nisbcli esasına göre 
tahdidi etrafında tetkıkler yapıl • 
mrıktadır. Diğer taraftan hugurıe 

kadar çok ceza gören fırınlar te.-... 
bit editmcktedlr. Tahdit kararı Ye
rildiği lakrlirde evvclli uu fırınlur 

kapnlllncaktır. 

• Amerikaye. ısiparl§ edilen o. 
tobüslerin önUmilzdeld hafta ls • 
kendcriyeden yola çıkanlacağı ha. 
ber verilmektedir. Şehrin muhte • 
lif hatlanna tal•f;is edilecek bu o. 
tobUsler 9 tanedir. 

:ı. Şehir 'tl,Yn.trosu komedi kısmı· 
Tepe~mda.ki eski (&>.8 sinema • 
~J) ibincsma nakle başlamıştır. 

:t. Benzin tahdidatı karan 9 
Eylül 942 tnr.lhS.ne kadar U7atıl .. 
n:ıJ§br. 

nurken, genç hırsız başını önüne 
e~ml~, pişman, pisman dinliyordu. 
25 yn~larmcla, ima boyla in<'e si" 
yah bıyıldr, koca kafalı birisi illi. 

Yanında. kendi-.ll){len başka <llirt 
suçlu d:ı.ha ,·ardı. Bnnlar da, Ha 
ı.anm 9al<lrğı e::ıyaJarı hırsızlık mal 
olduğunu bilerek almıı1dan suı;ln 

idiler. 
Kahveci Hasan, 15 ~rnda bir 

ktt ma.ntosunu 5 ( ! ) liraya, tuha. 
flyecl ~rir - 1'i bu hı.-nüı 17 ya. 
~ımla bir çocul•tu- bir tiftik pal· 
to, bir pardösü, 4 kadın mantosu 
\'e 11,5 kilo pamuk ipliğini 120 (!) 
liraya, Rfaeli Mehmet 4,ö ~1<? ~I • 
\l)i 7,5 liraya, nihayet hamal Ke. 
&IJD da 11,5 kilo pamuk ipliğini 
64,5 liraya satm almııJtı. 

Şerifle Hasan ~yaları satma • 
ınar1ıklnnnı, Jfıu;anm kendilerine 
rehin bımop para. aldığını söyle· 
diler. E\'inde ~ocoklarma ~orap 
makinesi alarak İ':!leten hamal Ka. 
t.mı ise pamuk iı>!iğlnl hamallar 
katibi Adilin ta\' iyesile Şerift.en 
&atmaldığmı, kelimelerinin ancak 
lirmide b!rl arıln5ılmak sureti: le 
izah etti. Mehmet de $;Mnln ça • 
lnırnııı olduğunu, nac;ıl bllebilec.e • 
b.;ni uzun uıun anlattı. 

Hlikfm, Şerif ilzerinde fazla dur 
mak lüzumunn hhsetti: 

- s~ neler satmalmıırtuı Jla • 
tıandan't 

- Satmalmadım beyefendi. re. 
hin aldım. 

- Peki, rehin olsun, ~aluık söy. 
Le. 

- Bir tiftik palto, hJr panlöıJü, 
4 kadm mantosu ve 11,5 kilo pa• 
ınuk ipl1ğf. 

Anıma ben ha adamı tanımam 

beyefencll, A<llll tanımn. 
- Adil kim? 

1'"1hayet sıra bunlarn da gelmiş- 'ara tarihin de,•amınca rastl:ıınak 
tJ. Hakim eweli ED\·ere hitap et- ''lümldin<.li!r. Bunlar ıırum•lun 

ti: . l•!r kısmı yalnız bir kadını değil 
- Natııl soyuldu slzin !!!Vfnız? tirc:ok kadınlan ~,·mişler: bırak-

- Sinemadan dönmüstük, yor. mıı;lardır. Fran"a tarihinde bu Çe· 

t!On yattık ~abahleyln ~<alktığımrz ::it Krall:ır bcllil diğer milletlerin 
zaman ne gorelim, bütün kapılan- tarihlerine gör:e daha fazladır. •.n 
mız ardına lcndar &(ık. Hırsız • ~i meşhfını Birinci ı;'ransuvadır; ala 
b~n bunun yalnız olmatlığma ~·· ka edindiği kadınbr ara"•nda r1• 

n•ır.-'>nhçe kapısını zorlayıp gır- k d ,ufal.t kRn!lına 
dikten scmra pencereden e\·e dahil :;~eı ızm an a\ it vardır ".e 
clmu:t, iç kapıyı da arkasından ~ 1 ~ kadar her çcş • ~ e 
mı!I. 

· en m~hOr olarsk da sekız Ofl ta. 

- Saat k:u: rnrdı't 
- İyi tahmin c<lemem. Çlinkü 

uykudaydık. 

- Neler çalınİl! sizden? 
\:": neajm kt5lık bir paltom}~ 

paT(lö Umli. Kamnm l'l•i, kızımın 
üç mantosunu. Kızımın kostüm <'·' 
ketfni, bıı.hc;eden c;am:ı~ırlar, göm
lekler, sonra da bir halı. 

Hınırı; burad:ı birdenbire k:.\lk • 
tr: 

- Ta!lhih etmeme mfüıaade et 
b:ıy Mklnı, halı değil set.cade. 

na\'11.cı: 

nestni say:ırlar. 

A\"ukatın fM'k genç kansının is
mi MargrlttJ • kocası yaf11ı tirkln. 
dl. Bu kadın' ){ ralı bir dilğijnctc.,,.. 
ğ()rdü; onun!a anla~tı: Kral pa. 
pas kıyafetine ~rdi: onun nine 
gitti; siizleşliklerl gibi kapı ~ık. 

- Seccade 
ma, neyse. 

ı•&kim: 

tı, girdi. Fııkat o "ırada bir böc:ı.-k 
ısırmasından uyanarak merdivPn. 
cltlkl 1!l1ğı y:Lk~ kocacılle k&11jılaş.. 
h; hiç !stilini bozmadı; gayet te
miz kalpli bir din a(hı.nıı tavnn.ı ta 
kmarnk, yolda.o g.,çerken °iı'adıiı 
m, ev sahibinin pf'k cÖnıert ve iyi 

p:k sayılmaz am • adam olmasından ceS&ret aldığı, 
hizı işler haklonda görilŞme][ tc 
lstt-diğlni <M>vleclL A\'1lkat lnetn
nun ol<lu; kansını çağırdı; Yemiş 
ve reçel getirtU. Adam"Jlğız bü. 
fedc içkileri harı:rlnrkf'n Kraı ka-
<lmla anla~tı; solll'a ona .koc.eının 
iyiliğinden, taymetiıd bı!"'est iL 
rım geldlğtn~n bah!!ettı; •'11ka. 
tm ı:ı:özleri yaşardı ve Kral kalktt: 

- Hep•d nelrndar eder. 
- 450 lira ka<lar kıymet tak • 

cllr etml,1erdi. Fakat bu para ile 
yerlerine konmaz tabii .• 

- Orası muhakkak. Bu T&man.. 
da bunun itin devlet kuwetl li. • 
zmı. Ya !lb: ne diyeceksiniz bay 
Hakkı? 

- Efendim, bidm evi saat S L 
le 4,t> an.ı;;m<ls S-Oymuş. 

- Nasıl hiıtyoTSunud 
- Annemiz hastAydı. Bir ~e<'e 

bı:n, hir geo-? ağabeyim yanında 
nöbet bekliyorduk. O ~ece !ur"" a.. 

NiHAT ŞAZ/ 
(De\'amI 4 Unctlde) 

kendisinin uğur~ llleJl!an 
hıra1anadan sofadaki rJbise do}a.. 
bma girdi; kapı açılıp bııenaı; 
biraz sonra koca ayada Ve lcadnı 
Kralr dolaptan çıkaftP yatak oda. 
11ına giitUrdü; bu bal OZUD Z&ınan 
tiirdü. 

Katlircon KAFLI 

Öyle hissedlyormn ki muhaı.. 
hım nerede ise: 
"- Bu işi Jıaklmlere ,.e cellJit. 

la.ra btra.kacağı yerde bizzat ken
di ellle gördüğü lçia ):c""ürer'e te· 
~k1.ilr etmeliyiz.,, diyecektir. 

AVRUPANIN ~ iiiiiıiiiıiWıittiıiiiıii!i 
!!!m~!~!~~~~!ın!.aM Ut.\MMA~ 

Şirah glbiad~ bir Fürer Daınz.. 
ıtı arasruda bir mevki ayll'lyorı.,.. 
ıh. Böyle olanca artık söılerlnılu 
rıe bUyük saygı ile ..dlııleod~ğta) ve 
l!UtiiP. Relch gençliği ttzennde ne 
uuk akisJ.o.-r vüeuda getirmek U.. 
tlmsU okluğunu kolayca anların. 
DU. Onlan yahudi meselesi Uzerln· 

de de biraz yoklamak istedim. Y aı
hudilere ka.ı-şı re\'& görülen t41.
;,ikl.erln bizi minen \lzdüğünti ,.e 
yeni rejimin hariçteki prestijlııe 
ııarar verdiğini ~ıkca söyledim. 
Bana., biraz sıkılar.Lk, mutedil bir 
dille cevap nrdiler. Yahudileri 
Alman cemiyeti için önemli ve ha.. 
yaU olan meelelderde, haddinden 
fazla yüksek mevldler cdlndllderı.. 
nJ gösteren istatisti'ttler zikretti
ler. Jı'akat yalnıdl aleybtarhğnun 

müfrit doktrinlerine pek bağlı gö 
rünmüyorlar v• bllha<ı~ parti er. 
Unmdan bazılanom kendilerini 
kapqrdıklAn cebir bıLreketJerloi 
kendilerine maletmek ist.enıiyor .. 
lardı. 

Onlara htirriyet bah!!lnde biraz 
tiriz etmek istedim. Hürriyete 
karşı bir daüssıla duyup duymadık 
lannı anlamak istiyordum. Adına 
lfennann dedlğim gen~ bana şu 

eevabr "erdi. : 
"- Vaterland'a (Vatana) t<ar-

!P benim, kendimin, htlr olmaya ne 
ihtJyaemı var!.. Ben asıl Vat.el'• 
land'ı htlr a:örmdl.Ylm. aml onun 

ı aı.ıuı: 

JUL ROMEN 

hUrrly.etini duymaya lhtiykım 
\'ar... Aneak o zaman ben de ken .. 
dimi gerçekten hür sayarım...,, 

O anda ne temiz blr balo~ \'ar
dı, çehresi ne mert ,.e asn bir hal 
anıştr... Tıpkı X\71 mcı ytizyrlm, 
Roma kills$1 dinin kendisini te• 
mamUe "hür bl!l8Ctmeı;I,. için c:ı
nmı feda etmeğe, fa.kat aynı za
manda da yüzlerce miinıafiğl diri 
diri kebap etmeğe hazır, gen~ bir 
rahip çehresi gibi. .. ) 

Onlar da bana, yaJnndan alaka
dar olduklan, Fransa lulk".cında bir 
~k sualler sordular. içlerinden l· 
kisi, Ştrktald nehirlerimiz üzerin· 
de, sandalla seyahat ctmlşlenJI: 
bir diğeri Fransayı yaya dolqmrı;ı
tı. Fakat öyle anla.,ıJıyordu :Ci 
mem~tle ciddi hir temas imki. 
nmı bula.mamrşlanlL Frann hak .. 
kında hayret eılilC<'.ek ri'drlerl nr 
dı •• Biri: 

"- Ne yazık ki, dedi, güzel 
memleketiniz zencilerle dolmntt ... ., 

GilJmemek ~in Jrıendlml SOi' 

1,..enren: 
lUTFl AYr 

tuttum \'e hemen toparlanara.1< ·on. 
lıın, Fransada renk davası güt. 
nıediğimiz.1, müstcmleQlerimiz. 
den çoğunun 7.enci veya melez halle 
la meskfın okluğunu, onlarla ga,. 
Yet iyi anla.,tığnnm; metropold~ 
de zenclJerin gayet iyi brşdan. 
wklarmı ,.e iyi muamele g5n1iHcle.. 
rinl, fakat hakikatte ana vatan.. 
da pek az siyahi Ve melez bulundu 
ğuna ve meseli Pariste bir tek zen 
ciye rut gehneden saatle~e do
la:Jtlabilce-~ğiııl anlattım. Sözleri. 
me gUçllllde inandılar. 

Fakat S511 can knlağile dlnle
diklerl fleY, Fransız gençliğine, o
nun tasın'VUrJanna, iltlkbale, Fran 
sız-Alman münasebetlerinin istik .. 
bultne ait düşiliıcelertne dair olan 
sözlerimdi. 

Kendilerine "ı;ıl:rasi Fransız 
~ençliğlnin şef I,, oldufumu v.e lıel 
ki de ileride bundan daha feıtzla 
bir şey olaeaionı MSylemlı,lerdl. O. 
nun için bana, bayalh21nelerinde, 
bir g~Uk ftrer'i fte.Baldm 1oD 

Bundan istifade ederek Fran
sız getıçliğlniı.ı A lmaDyaya hiçbir 
kini olmadığını -zaten hakikat da 
bu idi-, Alınanyanm mak1l1 istek.. 
ferine onlann hiç bir ~ide nıu-. 
haletet etmiyecıeklerinl; btitttn a.r. 
zuJarmm yeni bir Frpıl8a !nırnı&k 
<>Jduğunu; ve iki menıleket &nasm. 
da tekrar bir harp teh1ike91 bq 
gösterirse bunun da U<'&k A ı. 
manyaıım eski 41111Jll!l'Yalbm hlU .. 
ralarma .,·det etmesinden ~kahl. 
leeeiini izah ettim. Gen~ n&ziler 
Jtıraz ettiler, eald hnp&ratorluk 
emp-..ryallmılnin çoktan öldtlğUnii 
onu telrrar dirlltmlyor, bllikts, ö. 
siiyle1lfler. Hitlerln milliyetçlljii 
zil, itlba.rile ona muhalif ka.lrymo. 
du. BttyUk bir warla bana 11 ci 
Giyyom emperyalimıinin Alman 
hi1dmiyetlnl Alınan olmayan mil. 
lctler üzerinde gml!Ietmek gııye
ıdni gttttUğtbıii, halbukt Nasyonal 
sosyalizmin yalnız Alman kanını 
birlfl§tirmek ve dlier kanp1r nn. 
sorlan lçlndn atmak lstedillnl au 
1at.tılar, durdalar. 

(Denmı ftl') 
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Hayfa üzerinde Arkadaşlarınızı lld 1sve9 ıemlll 
mape 9arparü 

llatb 

Bqvelrll yelat etU 
(Bqt.arafı 1 inelcle) 

belediyede ~gol olmmı muhte
iif hey.etleri kahul ederek miita • 
k'alennı dinleml?tti. 

St.oldtolm, 8 (A. A.) - Remı':!!l Dr. Refik Sey~am dün akşam 
haber verildiğine CÖ~ biri Arjan. bell'diyedcn ~ıkarak otunluğu Pe· 
:ina. ieimU ,5300 ronluk diğer[ Gt- rapa.IA.~ oteline ffönmfü; , e ısaat 
cJeholm iaimli 3606 tonlUk iki 1s • 9.~o da yen~k yt-ml~ilr. 

Din de yabancı hiçe 58ym8ylnl2. 
tayyareler uçtu 

3 

veç yUk g~i Christlansond ~eh Merhum, g~e saat 12 Jc :,\'al.la. 

--------------•ı rin.i.n cenuo eahili agığmd& ına)ı:ım fırken ken<lisiode bir fen:ı.ldc hl. 
~arpmış Ye bat'llqtir, Bu ~emıl<'. toiıStmk sarledilen "anetlerc Tu«. 
ım her >kisi de cenub! Amerika • 

1 
men s:ıat 12 de ha~~ta "'mdcri~i 

dan t!e1lyordu. Arjantinanm tay • Timımu~tur. 

l...ondra, 8 ( '\. A.) - Dilııman 
ııçaklarr diln Hnyfaya yakin mır. 
lar ve uçaks:ıvar •oplarının fa 11 • 

} ete -;cçmeJerL,e sebep olınuşlnr 
dır. Alarm işareti kısa ı;ilrnıüştiir. 

ffc, normal adam, yaptığı bir iıteki meui hirses. 
r.in az ı:ok mühim olduğunu hisı:etmek ister. On bir 
lıir cayacak olursanız, meaai arkaclcuınız.ı Ve)•a a!İamsm 
.ıı yaralamıs, müsbet iı verecek faydalı bir uz;uv olmak 
tan ayırmıs -olursunuz. 

Voroaeı sanayi 
ı•h•ıı lfgal edildi 
Alman kttalan doğu cephesinde 

Uerleme1e ı..,ıamıılardır. Berlin • 
den pmı h&berlere göre bu ilerleyiş 
pl&n mucibbıce devam etmektedlr, 
DllnltU Alman tebliği Don nehrlnln 
geçf.ldttlnl 'Te Doronej sanayi sah& _ 
mım tHaI edlldiflni btldirml§tlr.Esir 
"Ye mmet aa;yın devamlı surette 
artmaktadır. Bu hareket esnasında 

b(r A1maa tomenl ~O Sovye tankı 

tahrip etm~r. Kırım sulannda bir 
So'Tyet denlsaltt avcuıı hava hllcumu 
neticdtnde batmlmı~tır. 

OreliD flmal keaimlnde dUıma.n bır 
çok mrhlı unsurlarla desteklenen :ne. 
Uceais hCcumlannı tekrarlamıştır. 

K&rp btıcumlarda 22 dllşman tankı 
ıahrip edllmi§tır. ŞlddeUI aava'Jla,.. 
devam etmektedir. 

Rljet bölge.sinde geniş bir cephe 
Gunnde hUcum edilen dUşn11ı.n mcv. 
allertnden çıkanıin~tır. 

ll"lnllndlya kllrfezlnde bir mayn 
toplayıcı gem'lal bir Sovyet dcnlzal. 
lISDU t.tm:ıılfbr, 

Dün gtlndllZ SovyeUer 66 uçak kay 
betml~crdlr. Biz 2 uçak kaybettik . 
Diğer taraftan bvestlya gazete -

alnlıı muhabirinin verdi'-! blr habere 
göre acın Ud gün içinde Voronej • 
Staryoskol c:ıepheıılnde general fon 
Boh bir kaç ytıs tank, ytlzden fula 
top ve blrkaç bin asker kaJbetmi§tir. 
muharebe gece gUndllZ devam et • 
mektecllr. Voronejln garblndl) dU§ • 
man .nehrin prk aahUtne ulqmağa 

muvaffak olmutsa d&, muhabirin 
• .:ve etUğlne göre, Sovyetlmn tank.. 
ıarla yaptıkları blr muk&bll taarruz 

"tlceslnde geri pUskUrtlllmU,tUr. 

MISJRDAIU 1'fURAREBE: 
lıılısırda mihver kuvvetleri aıu 

gtındenberl durmaktadır. TqebbUs 
hemen tamamlle tngtı:zlerln eılııe 
"'e<;mi§tlr. DUnkU !t Jyan tebliği ElA.. 

meyn bölgesinde mahalli mahiyette 
yarpıomalar olduğunu ve bırkaç tn . 
gillz tankının tahrip edlldlğ.nl b'ı _ 
dırmektedlr. 16 lngl\lz ta)'l nre'll du. 
fth"UlmUglUr. Orlagıı.rk tngll~ tcbl!ğl 
ıae muharebeler ba.kkmda .IJU haber. 

r wrmeklccllr: 
Hava kuvvetlerimiz dUn EIAlemeyn 

çevresindeki harp .sahası Uzerlnde ta. 
arru.zlarır.a devam cd rıerken, ka. 
rada her iki taraftan ya.puan topçu 
aıe,tnden bafka pek az faaliyet ol _ 
mu§tur. S&vq grupl rımız bir çok 
kOçUk dllşman kollarını çarpı~mağa 
icbar etmlD ve dağıtmışlardır. Ku\'. 
vetlerfm~ cenup kanadını batıya 
dotnJ uzanan dU,man UZ'·-ınJe b.n. 
kınlarma devam etmişlerdir. 
Bqlıca bava bombardıman gayre. 

ti dllfmanın Eldaba çevresindeki ha. 
va al&nma bl'fl teksif edum ,ur. 

Kea8et'f!Dlt 109, Yunkcrıı 88 ve 
leynkel 111 .dQ§man uçaklar: Uze . 

rinde tam babeUer ka.ydolunmuıtur. 
Bombardımanlar 80nunda mllteaddll 
yangmlar.,,. Maraa Matruh Ue Tob. 
r1lk ıaraaındakl dllfmıın malzeme ve 
ikmal kolla" aramıda bir çok karı -
§tklıklar cıkanlmııtır. Sıı.vaş ııaha. 
um kaplayan avcrtarrm~ gündüz ba. 
reuUerlrıde dG§man uçaklannı ha. 
aara ağratmlflardır. 

İnlflls.,,. Amerikan ağır tıomb& 

uçaklan stındils Blngazly~ taarruz 
la dll§man denlı: mUnakalA.tmq tam 
tııabetler elde etmişler "e birçok yan. 
.,ruara "beb oımu,lardrr. 

ntR DENiZ MtJJIABF.BEıql: 
Alman donanmuma mensup hıı.va 

kuvvetlerlle blr lngili.ı ve Amerikan 
geml katfleai a.rumdıı. çok b'lytk bir 
hava " denls muh&rebeıri olduğu 
Berlln :ırı,ynaldanndan blldirllmt,u. 
Bu muharebe Bareıııç denlzlnde ~
mi Ur. Bu bl!yGk kafile Allglo -
Sak8aD bahrtye81JHı menııup muazzam 
kunet1ertn ldma:r-f altında icll. Bu 
ıemOer 2 ta:nan pmlsl, bir Arae. 
rtkan zır!lbar, bir çok kr'UV&zör ve 
.muhrtpterden mtıte,ekldldl. Bu hu -
ırusta BerHnde dllıı fevkallde bir teb. 
Hl ne§l'edilmlıltir. Bu teblllde fU mı 
ınmat verU~ktedlr: 

.. 8lma1 burnu ile Spitb~ ara-
1ada. N~ eimal sa?tillttine 3 
veya 400 mil1ik mesafede Sovyet. 
ler Blrllilne gitmekte olan d~ 

fası 40, Gcdehr.>lmü.n 25 kişi idi. BA~WEKtLtN ~ • AASI Hl\ST ~NE 
Arj3.ntina mlli'cttebatmdan iki ki.. >:> YE NAKJAED1LD1 

/ 
• 

§inin ?!oksan olduğu söyleniycr. 

Mısırda 

Merharuun nu"ı abah 5,:> <la 
\'alt 'c btanbul komııttınmm da 
bulunı.Jpğu bir h~\'et önlindc Pe • 
rapal!ıı;;tAJl alınmış "e n .. voğiu has 

(~ tarafı ı neide) tan~ine nak1edilmiı-,1ir. 
ıııe.l'nin 30 lı.ilomc.ıre ceıınbtııın ka· I Cenııa.e hashln~e bıı ı;ıabnh saat 
dar ıız:ama!<ln \'C E!dalıa'cla ı::.'rhd 11 den ltlb:nen mcrl·uına ":!On say. 
doğru kıvrılnıil:..l.ıdır. ~lıll\'cr ı.u,·. I ~ı ,.e selgi ':ızlf•lerini ~npmııl< is. 
Yelleri siperler kıızı) orh:ır. Y:u ı) et ı ti~·en1erin ziyaretlPrtnr haz•r hu • 
hfilen SC)') aldir. lundunılmu tur. 
Aleme~ nln l'enıılıu ı;ıırlıi..in k I ~Jarici~·e. Ydi;llı~l.ı Şiilcıii :=ııra-

1ı.giliz se) ~ur kolları, ıltı~nıdnı l;ı7'. ı;oglu, lllah~.e 'clulı l:'uat -\ğr.tlı, 
~ ik el 'lıc'4e Jc, anı cimi lcı 'e ~ ıı· İs1anbul nıebu ~ <'nı •kJj ı;en ·r~l 
çük diışrııan kollarını •.lıığıtııt •)l!l • Jibınt Karnh:kır, Tı:ahzon nıebıı:;u 
dır. Her iki tarar d:ı ehin topçu ı ~san S~ka, ıa.c;~. mü te arı Şii~i~ 
rtııılıyeli ,söstcmıiştır. 8?knl:nsüer, ~ı ti<':ı.rct ve~ı!ı 

Rriti ehe 'Cnit:tl Pre,se ı;örc rJh Nazmı Torı;:uoglu, c-.ıo <lnhHıye 
,-erciler, 2j tnn!. k;ı) hetmiı.ler '~ · 'ekili J;'afü. ')LI '~.1'• l':ılih Rıfkı 
ruülldikin islllıkı\nılrırı ;m ıırnt.I ırı \ta~·, Sıhhı)c muşt s:trı i\ ım A. 
hava)a uçıırart;.. ı:ılırip'~• ıni ın • nu ,.e diğ'!r bircok Ul\at hn.st:me 
m.ınıl:ıınışlar<lır, ye ~eler~ merhuma son ihtiram 

l\lül1cflk lıavu ı.11" ell~d ııun de nz.ifel!:rini ifa ctndşlcrdir. 
f:ıali~ctlerine clc,ı.ıu elınişı.r, L• , <JE.'\'AZt; ANKARAYA 
d~baı.lu Meı sıı Maınıh )ot.ıııda diö-;.• NAKl:.EDtı,ımJ<;J{ 
n•nn kollarını, Hıııgazİ\ i bo'lıhaı Pro(ram h<.'nüz ltat'i Hl'klltl~ t-M 
dınıan elınişlcrrl ı. Milt,·er penııi~- · l:lt edilmemiş o!mnkla ber:ılıer 
rine blrc:ok tımı habt·llcr k.ı' dc•'ıl· 1 Ba"\ekilin cenazesi yıırm mera • 
miştlr. "İmi~ hastaneden nlınanıl< Köprü· 

Gazeteler lıirıııcı ı\frık:ı ı•ımc • re jndirilecC'k '<' hir motiırle H:ı • 
ninin b.ışıı;ılarınclan :ı.ıhserıi;.ur • darpa"aya ~~iıilecek '\e hazırla· 
Jar. Bu lümen, 1, 2, ~ ıem•nULCl \ ttan hu U!"ii bir trenle oğledf.Jl 
düsmanın llOt:mk tıima esinde ) ap-- 6-0nra Ank:ıra~ a naklolmınc ktır. 
tığ; taarruzları pilskürtmu,, 21 dı.iş ANKARA RAD10.'l BU • AB \il 
man ıanioı tahrip edılmış, 3'10 esir 1'~Rl\'ATJNI TA1'fL ETii 
alınmış ve düşıman hücumları akim Bu Mbah Ankara radyosu, ısa~ 
b>rakılmıttır. vekil Dr. Refik Say(Jamm vefatı 

Londra. & .( A.A.~ - Mmrdaki haberini , erdlkt~n sonra ne.?triya. 
lft8lliz amuml brargAhı nezdinde tnu tat.il etmiş, progn.ma 12.SO 
Röyter ajansının 'haıausi muhabiri da de\am olunacağnu hil<llrml" 
bJldfriyor: ıir. 

Batı çölüMek.i hareketler ~imdi 
öyle bir safhaya gelmi,ıir ki haf• 
talardnnberi :raı günc~i altında TU 

~ıokl:ın ~orulan hrr ·ı.ı ordu 
gö~üs gtıiju~c çnrpıı11p bıtap halr. 
gelen ,.c sondan blr r,·,·clki ranYd• 
da :\eni enerji ka)'Ttıtkları hıılı.m· · 
y:ın iki boksöre bcnıcmcklcclir. So 1 

ra,·ııncldan c,·,·el bir fn~ıl:ı verme-· 
ihlb acınılaiırlar. !\hıhıırclıenin nl'• 
ilce ini E:Ö tere rk ol:ın şey her iki 
ordunun i'>tifnd • edebilcl'cl.ilrı i ih-
1iyat enerji kuvvcliılir. 

Su anrlıı ii liinluk bi7.derlir. Mıı 
vasafa hattınıızın kı'-:ı olına'ı qa • 
)esinde kıtal:nı nı n Ortaşarkla mc,· 
cııı ka~n:ıld:ırlıı t:> 1 dn~ "" trclıi• 
eılchilhıırıı1. TI1>nıcl isr:, drııiz ! ,•• 
rikilc halyarlırn ihıh·aı tümenler 
ı:rllııceH~ kıııiAr drııılından \"C iıışe 
bollnrınrl:ın ~·eni hiı Sil) ret beki,. • 
ınrk zorundl1dır. 

man ksfiJPlcrine kAr.jt bUytlk ha· 
va ve deniz harekeUerine ka~ı bll. 
: ük hava ,., dcr.u: har~ketleri va
pılmrstil', 

Şimal bıu: dcr.izind~ Alman mu. 
harcbe tayyareler'..nden ve denlzal. 
ltlanndan ınUrekkep te~ktılel' bü
~ ük b"r İngiliz • Amerikan kafile. 
~foe taarruz edcrekbu kafileyi lmı. 
rrıtr. yok etmişlerdir. 

Ta~·Rre. tank, 11i'ih, ceı;hane 
,.e 'iyecek y\HdU 38 t;earet ''aJm
runclan mllrt-kkep olsn bu kafile 
Ark:ınjel· &kc glt.mektl"ydt. Bu ka. 
f.1~ dilf'ın:tn bahriyesine men11Up 
1.U~'ilk fone.jöa i>lrliklet', mııhrip. 
ler ve kt)rvellerle kun•etıi bir hı
may,. altrn" Rhnm~tı. 

Tayyarelerle deni7.8 ltı1AT eıic• 
bfr işbM'ği halirade fa:ıliycte geçe. 
rek aRAğTdıtki gemileri betımn11 -
Iardrr: 
Ağ·T bir ArnErika.n k.ruvazöril. 

!22 bin tonluk ıg ücaret V"lpuru, 
'i'ı1 4 61:1 tonlulı: 9 gemi. 

'Bu suretle hcp!i 192 bin tonlıık 
28 ""emi ba.tmrıışhr. Tamamiyle 
os "1tı'm11~ olan k8fl1elcrin tlst t-ı
mfttı.,. dA tekrar taarruz edilmiş
tir. İmdat ta~leti tarafmclan 
kurtanlan birçok Amerlkım b&lni
l"elfier.I esir edtlınift.ir'. 

AJANSIS TF.BLıGt 
Ankara, S (A. A.) - Kıymetli 

ba:;ıvekiiimi:ı Dr. Refik Saydam h. 
tanbuhla tedliik uzifelrri yapmak 
ta i'~en dün gece ":l"t 24 de 1.alb 
sekte inden ıın111n:ın 'efat ctnıi;Ur. 

Yurtda.,l:ırmuza. bu acı haberi 
,·erirken hı ba.~mda hnyata '"t.da e
den mcrlııınıa onsuz rahmt't di. 
ler, aile<>i t'fı'n.dlyle btitUn ~'Urtda. .... 
ları:ı '.\c:laı ma ı .. tirak ederiz. 

llüJ,(ınıctin katt olarnk teşkili 
nt dcğ1n ba..5\ekfllct \a.7.lfe l dahi. 
Jiye vekili Dr. Fikri Tuzer tar.ırın. 
dan ifa edilecektir. Bu husustaki 
t.eb1 i~atr l\~·nen ne,retlİ:,\ o ruz: 

Dr. Fikri Tuzer 
De.biliye vekili ve baş vek&. 

let vekili 
Baıvekil Dr. Relik Say· 

dam latanbulda vazife ted· 
kikleri esnasında kalb aekte· 
ainden ansızın irtihal etmiı
tir. Yeni hükumetin kat'i o
larak teıekkülüne kadar bat 
vekalet vazifesinin vekale
ten dahiliye vekili Dr. Fikri 
Tuzer tarafından ifa edilme· 
ıi tenıib eclilmiıtir. 

Reiaicümlıur 
l•met lnönü 

!HŞ\'.t;l\IUN SON BEl'A1'ATl 
t5tanbUlı 8 (A, A .) - Bir halta. 

aıınbcrl tstanbulda, İstanbul §ehri•ıin 
iaşe vazLycU, iaşe tcşkllı\tı,. ı:ıehrin 
kı,lık mahrukat işi U:ı:erlnde tcdkL 
kat yapan Baııvckll Dr. Refik Say. 
dan. A.nadolu Ajansı muhabirine nııa. 
Aıdakl beyanatta bulunmu~tur: 

., _ Coğrafi vaı.ıycu ve nUfua tak 
slmatı itibariyle bugUnUn şartlarına. 
tam uygun bir te''<lıA.tı bulunmayan 
I:ıtanbul şchrl.nln ltl§Clll meselesi, ay. 
nı zamanda lafe ll'şkıllıtıyle beraber 
gUnUn en mübrem ihtiyacı hallnde tt' 
barUz ctmı~ ve iş bir el ft\ da ba 
ıanır surat!" ll<m l tm k mecburi 
yeti kar ısında kalınmıştır. Bu bal 
nakliyat t.şlerlnın lhtlyaca tam ccvab 
vermcmeııl, perıuıı ve kadrosu wrllen 
teşkıllla ılerhal uygun personel bu. 
lunamaması g1bl t'\"nllJer karşısrnd~ 
tam bir haaıla veremcmı,tır. 

T1MOÇEl\'llO \' A \'ELU BugUn dahi ife ho.§lryan te§kllltın 
GöRO~MtlŞ! lam muvatlaklyeU zamana mUtevalt 

LondTadan blldirtldittıl• '6n· nra.. lufdrr. Şdınn hwıuet yerlcrlne göre 
reoat 'lımoçenko ile HJndt.atan b&f • alman WllUml kararlarda baıa deği. 
kumıındıı.nı general Vavel görOfmilJ- §lkhkler yapılması dahi zaruri görUl 
ıcrdlr. Bu haber etratmda daha fa&.. mU,tUr. Bu arada. Bctedlye tefti§ he. 
ta tatall~t verilmeııMktecSlr. yetinin ebemmlyetu bir eurette tak 
YanantııtaDda ataı,._. tıedrl9&tı vtyesi, Belediye zabıtasının yalnız bu 
Rc.smt gazetede çıkan bir karama.. itlerle m~gul olmak Uzere mahsus 

me muclhlnce 19'2.43 dera aenealn. bir kadro haline gcl!rUnı.cs1, şehrln o. 
de litlniİı Yunan llseJertnde lta11&11ca dun ve kömUr lbtlyacmm önUmUz. 
mecburi ıuımmıttır. • deki Uç ay Jı;inde k&tl ıtoka sahip ol 

Şark cephesinde 
( Baıt tamir 1 ncide} ı 

fınd-m durdu.nılmw tur. Alma:-lar 
nıulınrc-beye 200 tank ve bUyiı.k 

p:yade lruvvctlczi sürmUşJeı dir. 
Husl:ır, 80 dtl ınan lankmı tahrip 
cylemic:lcr ve ) eni mC'\'Zlcı c ce • 
kilme:ıoden .. vvel diişmana nğn z· • ı 
: i:ıt vcrt.lirmh'ctdir. 

Gaz0 te muh b',.lerinc gör~. Ka· 
lınin cephe&lnue ve Mo kov,1rın 
220 kilometre şı'Jl"ali gn.rbi .. iudc f:.i• 
Jev ~hrl civanndn muha.rebeler 
ecre,~ etmesi mui1t<ınıeldlr. A ı . 
In3nlar, bl.r kefllmdc 70 tnnk ve 
bir piy~de tümeni ile lıU<'um C't " 
l"icılerse d-e esaslı bir b:ış:lr. ka::n. 
nama.mı;:lardır. Ruslar. A mnnlaır 
zuptett:kleti ıki mes~fın yerden 
c lmı lardır. 

Baltık denizinde bir Rus deniz 
ultrsı 8000 tonluk bir düşman nak 
lıye eemisi batrrmQtır. 

Alüsiyen adalarında ne 
kadar Japon gemisi 

batırıldı 
l..o!ldra, 8 (A. A.) - Alusyen 

r..dal:ın dolaylarında Rjmdiyc ka • 
clıır cc-rı>yan cdt'n ~a1pışmn::ırcln 
Jı:.ponb.r 3 muhrip, bir kruvazör 
ve l)ir taşıt i<a~ b('tın' lero r 

l\yrıca, içl.t'riı•de bir de uçak ge 
ın~i bulut12n 9 g-em'i hasora uğra. 
tılmıshr. 

Öüldarda 
lkt ev ıaadı 

Dün gece saat 2 de Ü.sktldar.d;ı 
A1pazarındn TnbutçuJarda bir yan• 
gın çıkmış, iki ah,ap eY ile altın• 
rl:ıkl iki dükkiin yanmı~lıT. Ateş 
86 numnrnlı iki kaHı kunduracı 

~lclınıcdc ~it ahşap e' den çık mı • 
lır ;\lchınl·I, lıu evin altındaki rliil • 
ı,ıtııda J..uııduracıh'k ~·npınakln.} ıiı. 
Yansın, lıillşi~inrlcl\i nrpacı T:ıln • 
in ait 3 kutlı C\'i ile allıntlnki iki 
dükkanı .}aktıktan onra söndiirül· 
müştür. Yangının sebebi z:ıbııacn 

tnhldk edilıneklcdir. 

ması halk blrllklerlnln iyi l hır blr u. 
zuv haine getirilmesi, esnaf birlikle. 
rl.nln dağıtma ofun ,.c halk blrllklcrl 
araıırpda oynııyacttkları mult\vıuısıt 

roıun sarih bir şc'kllde çerç velendlrll 
mesi, halkın ihtiyacına mahsus kok 
ve maden kömUrll stoklannm tamam 
ıanmasın::ı çal!§ılması ftibl tedbirlerin 
aıınmaaı ls;ln tcab eden cmlrltr ve. 
rılmlştlr. 

Dllnyanm içinde bulunduğu bU. 
yUk buhrandan mUtec eır olmama. 
rma lmkll.n bulunmayan İstanbul §Cb 

rln!n sayın balkının devletin ve Be. 
tediyenin aldığı ve alacağı kararla. 
ra a2mt yardım edeceğine tamcmcn 
ltanlim." 

Ml1RHUMUN Dt'rNK'O 
Tt..'TKJKLERt 

l!!tanbul 7 (A.A.) - ~vekil 
Doktor Refık Saydam bugtin öğle. 
oen eV\cl ber cr"cıindc Ticaret 
V~kili ve lııışe mti t('~an oldu~ı 
halde vilavett.e ithalat ve ihr:ı i'l 
tneirl:-rini ·kabul ed~ek vaziyet
leri ha:k.kmd11 mıtlümat aım;şt.:r. 

B:ıı:,vekil öğleden sonra belccliyc 
yi ziyaret etmi . toplu bulunan 
Daimi Encümen azalan ile şehir 
ve belediye işleri hakkmda konu~
mu~ bundın sonra odun ve koı•ıUr 
laci;l~r n.i, rırmcıJan ve değlrnıen
clleri kabul ederek kendilerinden 
~.,nlıat almt5Ur. 

MERHUMUN KISA BiR HAL 
TERCÜMESİ 

Doktor ildik Saydam 1881 '(fe 

1stanbulda dolfmuştıır. Askert tıh 
bı;ı. eyi bitirdikten onra meslf'~inln 
muhtclıf hi7:'T11rı!ll'rındc ve ordu cm• 
rlnrlc hır<'ok 'n1lr<'1rrdc tnılunmıı-.; 

"' ~ılıhhe ınurctti<;i iJ..cn Anıtdolıı· 
'ıı ~eçcrck Sh·n, koııgrc ine işliriık 
cimi-; 'e ınchus scçilmi!'ilir, 

13ıı;ı. iik M ıllc1 Meclisinin birinci 
de\ re'>indenberi lst&nbul mebusu • 
rlıır. iL.inci cleHcclc Sıhhiye Vcki'i 
olan Doktor n cfik Saydırm. Sılıhh·ı· 
Vekilliğindeki uzun hiımelf esna• 
~ın da memleketin her tarafmd .ı ,.c 
hilhass:ı Ankararta miıhim sıhhnt 
nıüec; cseleri kunnalhı mu' affak ol 
muşhır. 

Doktor Rc'ik Snvdnrrı, At:ılürk n 
\'efcılından sonra leniden 1e kil eo 
dilen Crlı'H Bny:ır kohlnl''lindc J) • 

hilı'e VckAletlnr ta~ in rıiılnıl" '"e 
Cehil füıvarm i ıır 1'11 iıırrln<' 25 
kitnunusaui 939 da Daş\ekiJ olmuş
tur. 

Hele bir insana ahl&le bir .eymis gibi muamde 
etmek, terbiyesizlikten ele tlttlaa fena olan bir hare! ettir. 
Bu ha.rckrtiniz, onun unutamıyacağı bir hıırekettİT. 

MlnakalAt vekili· 
aln beyanatı 

(Ba,tarafı 1 ncide) 
c.çrk nğız.!atdaki U:hnıil ve tahüye 
zcrlukla.rmı bertaraf edecek çare. 
lcl' bulmak mecburiyetindeyiz. Koz 
lt:d:?. istihsal edilim kömürleri ica
bmdn Zongulda~a naklederek bu 
limr.nm tahmil ve tahliye va.sıta
larınrlan istifade etmek foin h3leıı 
ynpılma:k.ta olan Zcnguldak Kozlu 
tilneli in~atmm ikm&Ji zmn:ıındn 
tedbirler alınnuu;ma te,·cssill edil
miştir. Aynı suretle inağzına i11. 
t.ihsal edilen kömürleri demlryoliy 
le dahile veya ZonguJds.ğa naklet -
mek ~n inşa.atı Uç ayda ikmal 

edılecck kör hattın ve ıne.kuın in
Pasma. ba.şl:ı.nnınsı için emir veril. 
mi~t'r. Kandilli, Camlı Klr~lik ve 

Tefenll madenlerinden tstih11al e. 
d:Iecek köınUrilı. fena havalarda 
nakli için bu mmt..alu!ımm 15 • 
:::o kilomet• e mesafesinde bulunan 
Ereğ'i Emanma bir hava hattı ıle 
beğlanması Uzeruıde müze.kere ya. 
pılınış ve bunun yapılabllmc!l kin 
etiidle'l" yaptmJ;ınamna karar veril
m~tir. Ereğ:Ji Mmanımn q ayla. 
rmda lıavz:e.:ya. klımftr y&ılanek O. 
zere g-elen gemllerlmhıe rnUhim 
bJ.r mesele tcŞ!d1 dttği Dllamd11r. 
Bu )imanda yirmi otmı eenedenbe-
ri enka7. halinde bWunan ellki ~
miler va.purlamnmn 1fnwmrı ka-
blli istifade ol:ın ıu.nına demirle
meleri.ne nınni oldukle.n ve bu ac. 
bcpt<:n bımlarm t.c:mizlenm~ne 

l:,üyük bir ihtiyaç buhınduğu her. 
kes e bllinmektt>dil'. 22 haziranda 
lıırıanlar umum mi!dı\rlilğUnUn bir 
mavnasiyla bir romörklSrilJlUn bu 
limana gönderdik. E\ıveli temiz. 
leme amclıy~ni yapıp ya'Dftmtya
cağmuz hakkında tcerlibeler yap. 
tırdrk. Bu hususta varılan netice 
ıur bet olduğundan Jimarun en çok 
i.Mı farle edılecelc kısmmda Y etli 
ırmak, PeS:ya ve Beykoz namrnda
ki :ıru!.ğruk gemilerin ~&.a.Trlmuı:ıa 
LaşJanm113trr, Bir hafta ig:inde Ye-
1"1.I ırm.aktan iki.si büyUk biri kil. 
cilk o1m.ak üzere Uç ltaun ve ge
ı.ıin.n diğer akaammde.n s.ıclar, bir 
denir direk, iki vinç, on kilit zin. 
cir ve Uç ge-mi dı?miri çrkanlnu~ttr. 

- Bu runellyat.a daha ne kadar 
<levam edilecektir" 

- Bu üç gemi parı;alanarak çı. 
karıld!klan sonra aym ma.bade bu. 
lun.M Strnpercivaı11 ve Heybclinda 
''apurlarlyle kısmen çıkarılmış o
lan Ach'o• Spiı "don Fotilm daha 
soııra da sirket, Ayancık "C Millet 

"a.purlarmm enkazı çıkıu'l.lacr..ktı:r. 
Ereğli limanının şiı'ıa]j şarki kesi. 

Milli Piyango 
--t--

Dlakl keşideli.e 
kazanan numaralar 

.Milli piyangonun 10 uncu terUp 
UçUncU ke§ldcsi dli.n Ankarada Sergi. 
evinde aaat ı:ı te yapılmu;tır. Çt-kil şi 
kalabalık b.r halk kUtıesl takıp et_ 
mletlr. İkramiye kazanan numaraları 
a.pğrya yazıyoruz: 

30.000 lira km:anan 
312825 

Bu biletin talihlisi A!yondadır. 

10.000 lira kazananlar 
290771 362931 885819 2~3 

5.000 lira kazananlar 
()8{1535 296835 1«476 318!24 239078 
121601 

2.000 lira kazananlar 
S278t0 2ti9162 099878 1t8632 ~4091 

811640 25t476 15626• 84262 87!i596 
162011 179504- 45683 llBriZS 41043 
208168 332254 249459 268197 2~(& 
11562M 

1 .000 lira ltazananlar 
001172 017021 
OM'80 067768 
070938 0893« 
096448 096:522 
117222 120029 
18080 168483 
17H31 175814 
185130 186783 
19073' 191533 
196906 20i517 
213H-O 216850 
22815."i 232565 
248985 2490SO 
M8888 2M260 
2721tw J7'137 
292647 299719 

022'67 
061880 
093325 
101240 
1*92 
169872 
ısı 1w 
189460 
1976:17 
20.621 
221115 
237661 
2:11827 
268587 
280684 
30<KS5 

0234 :: 
063:170 

1981~ 

2104SC 

~40510 

:?G94 ~ 
.!S89l..ı 

304697 
806162 319440 320361 323047 
~·ı 336229 340344 3'9~17 

866402 858493 361283 367221 
368908 386946 39929:1 899552 

500 lira lıaumanlar 
Sonları llW, 9890, 8862, 55:i9 lk 

1ılhayetlenen bl~tler beter yUz lira 
alacaktır. 

100 lira lıazananlm 
Sonıan 711, 366, 2.>0 lle nlhayetıe. 

nen biletler yüzer lira alıie~klır. 

50 lira lıa.zrtnanlar 
Sonları 395, 087, 184 Ue nlbayeUe. 

nen biletler elllıer lira alacalctu. 

20 lira kazananlar 
Sonlan 7, 9, 8, 6 ile nıhayeu.nea 

blleUer ikiıer lira alacaktır. 

Jetler ylrmlfer lira alacaktır. 

10 lira kcuananl«r 
Sonları 715 ve 63 ile ıııha)·et\enen 

biletler onar Ura, alacaktu. 

2 lira lıazananlar 
sonıan 318, 918, 247, 287, 997, 855, 

957, 243, 227, 289 Ue nllıayeUenen bi. 
80000 Ura ikramiye kazanan 312826 

numaralı bilet Afyonda eatılmırtır. 
mindc bulunan bu gmıiler temizle
ılİncc burası tamamen 'stifadeli 
l-ir liman haline gelC')ektir. Camlr 
ve Kandil'i könıürJeri hattı havai AIJOD abmı 
ile bu limana br ğlnnmca fena ha- Ankara, 7 ( A.A.J _ Hııc , crllen 
'alnrd:ı dahi seneoe (in giln mUıJ. maliımata gorc 1942 senesi af3 on 
tcsrıa burad<ı günde 2000 ton3 ka· mahsulü geçen senelerde oldulu gı 
dn kömılr yüklem~ mfimkün ole.. hi lıaşha~ ekimine müsaade edilcu 
cakhr. ınıııtakalerdnki Ziraat Bankuı ~ 
Limanın temizliğine devam edi- be ve ajanları tarafından must.ıhsıl 

lırken MlıiJ boyuncR ynt:ıuıkt3 o.. den salın alınacaktır. Mubc13.ı:ıya hı 
lan Kartal, Lfıtfiye, MRrmsra, Ga- c.)liılde son ,·erilcecklir. Bu ıarıhe 
lata, Dem.iriş, Canik ve Mmet vn knd:ır afyonlarını Zlra:ıt R.ınka ı 
purlannm enlmzı ç~cU'ıln:::aktır. şul.ıe \'C aj:ınl:ıı ına 5almı~an1a ın 
Bu meyandıı Kozlu koyunı'!a bulu. muddctııı hllarnındon sonra 'ul.l • 
nan tnhmil ve tahliyeye .. r~el o- bulacok rnuraı:Jatl:ırı 'e ı;ıo •ere 
lan Selan:X vapunınun enkaı.mm ceklcrl mazcrellcr kali'.\l'n ı, bul c· 
çıkanlına.~ı da tetkik edilmekte. rlilmi;> ecektrı. 
ılır. Hevzad:ı rJirek nıı.k:iyatmın Malını lıizznt 7.ira::ı Bankası ~u 
karadan demiryflllarlyle kamyon- lıc H aJ:ınl::ırınıı ı;:oliirl'nti) en'cr l.:o~ 
ıarh, dcni7.den de motörler ve kil- le-ri namına 'cya l>irlcşcrcı. ıc ~ 1 

ı:Uk vapurlarla mu1ıt11uuna.n de. edecekleri gruıJlar namın.ı 3rııları 
vam etti~i göriilmUştUr, Tcmmuı. dnn hirini mutemet t.ıyın e creı 
ve ağustos :ıylarmdn bıı nr.ıkliya- mallannı mulC'ın~t \&!;ti • b le tes • 
la deha rlyade hız vcrllmesl iı;in Jım ed•bllirlcr. Bu iakdırde gerek 
alakade.r makamlar aruındn ye- para tediycJcrmde bu nıülemedı 
ni kara.rJa.r verilmjş, lbnn ~ ll'n 1 ıııul :ıhibl adcl decektır. Afjon f

1
1• 

t t ' b t al t ı -'· Zo :ıllıırı fııı ~ne de yeniden nrtırı • er ı a ttunJ8 fi'. rnıtLI' - ıı- • 
ıd-:1.. d k" d · ı h t mı .. tır Bu fhotl.•r, sınıfınıı .-e nıor 

gu IU\ arasın a ı emır) o.u e - ' · 1 ıo 130 
tı · iJ ......__,_ •--~ dan t · fln derece~ine gore , • '°e lfiO 
mnı ış<: eı;uıuz ~ .... m unı-

rl d'td·-· bu Jmru,ıur. Satışa srzed!Jen nh CJnlar• r n~ evRm e ı :.gı ve meyan- _ 
d b• k t 1 · d - 1 ti ·ı dım kn'>ule ~a,an ı:orıılenler 11nıf· a ır~<' .l"aver.. erın eg ~ n · · 
c. · 1 "iir'llmUşı-r Tamir l"i!ı" da- Jara ayrıldıJ,tan ~nra •:l rı ıını tar 
Jı'l bUyUk mllt~ta deva!lı etmek tı1ocak Te lfu tarlı üzcrınden ı;ın r 
it-in ·şçt bulma.ktald mfışkUJAtı ber. na f'Ore 1.:ılo başına 1210, 1.GO • 1 

taraf etmek Jlzmıdtr. 2080 kt1ruş a\·ans ,·crılcccklı • 



m.c ısa l ZLS 

Jltısralaraan _____ ........_ 

Bir intihalin 
· hikayesi 
~lzl hl- f,Ün nıer:ık itnırle hır:ıktıklan sonra, intilı:ıl k:ıhr:ıma• 

..,. nının aclıııı ıf~:ı rıliyoruııı: IJu Oğuz Özdeş adında hır genç• 
tir. lıılıhal clli~i lıi!;ayc tle buyük romancı ~falıınul i eıın.ri'ninılır. 

Ycs:ırıııin lukaycsı (Yakacık .nekluplarıJ adlı kitabının 9:l 
iiı1cü sayfasınd.ııdır. 1smı şudur: (Yaşamak kaygusu). Kitap, dört 
yıl evvel bns1lım~lır. O{!uı Özdeş'in hikayesinin adı da (Yaşamak 
hakkı) tlır. 25 nısan 942 de çıkan (İnkıliıpçı Gençlik) ınecınuası· 
nıo 43-6~ ııunı:ıralı sayısında neşredilmiştir. 

!\bhnmt Yesarı'nin hıl..ayesinin men:uu ~dur: Hü!lllil o~lu İl• 
yas he.stalanır, bir hastaneye yatar. On be:; günde iyile5ır. Bir sn• 
hah viıitesintle doktor, on:ı; artık iylleJtijlinl, tatıurcu edeceğini 

söyler. ''IIusııiJ oğlu 11)as allar gibi yalvarır, birkaç sün dah:ı 
~..tmak bter. Uoktor; sıra bekli yen hastalar olduğunu, "ağır hasta• 
l:ırı e<:ıktu bırakıp, saglamlaro yatnk verenıiyeceğiııi söyl~r. 

Ifosııü oğlu llyasın haı.tancdc kalınuk istemesinin sebebi vıır .. 
dır: H:ısL.ınc~ e ginncden l~si:ı:tli, şimdi çıkarsa bu nekahal halinde 
nasıl ış bulabılır? Çıkursu çırılcıplak sUrünece'k ..• Sonra hava da 
bo:ı:uk, kara bulutlar gükyü;ıünü kaplamış karayel clemır çerçeveli 
camları sarsı)or. Taburcu oluru yatacak yeri yoktu. On parasızdı. 
Faikat, ricalarını dınlctcmcz, onu taburcu ederler, buruşuk ç:.ıputlı;• 
rını gıycr, sopası elinde hastane kapısından ağır ajır çıkar. 

Yııijmur başlamı~lır. Yürürken hastaneyi, sıcak yataAını, sıcak 
çorbayı düşünür, onların hasretini kalbinde duyar. FP.kat o, ~ıcak 
ı;orhadan v~eçmişlir, kuru ekmeğe razıdır, yalnız sıcak bir daın 
allı bulabilseydi 1 

Hu sırada, önünden bir otomobil gecer, llyasın gözlcrt parlıır, 
ufacık bir kaza geçirse, onu hemen hast:ıneye ahrlardı. Bir kolu., 
bir .bacağı salı:at da ol.sa ne olurdu sanki? 01.mezdi ya!.. Korarını 
vermi4lir, gider, yolun ortasına durur! 

Bır otomobil geçerken iııçıyor gibi yapacak, kendini çarptırae 
<-ok. Deldiğini yapar, fakat Hüsnü otlu llyasın hasta, bir tarafı kı• 
rı.lmış, eıllmiş olarak dejil, parçalanmış cesedini götürürler. 

O~uz Özdeşin hikayesi de böyle başlıyor, böyle biUyor. Mev• 
zu Yesarinin rucvzuunun aynı. Muharrir, menuu nasıl aynen a!· 
mışsa, adını da öyle aparmış, fakat biraz tabrlfie bu işi yapmış. 
(Ya,amak kaygusu)nu (Ya.şaınak bııkkı yapmıf. Hüsnü oğlu Jlyas 

da şöyle bir elQebukluğu ile Hasan oğlu Mehmet yapıvermiş! Ye
sari lıutıınenfn adını söylemiyor, öteki "Nümune butaneal" diyor, 
Bir de 2H numaralı koğ~ lAfını Ube ediyor. 

Mahmut, hik:lyeslııe muhavere ile başlamış. ıenç muharrir, ue 
zwa bir başlangıç yapmış. Fakat bu baflangıç. Yesarinin hiıkAyesi• 
nin üst taranarında yaptı#ı tawlrlcrlo aynı, Jitirllerek, bqa ge
çırilmiş. :Mabmut yalmurlu hava diyor, Olm Ôzdef. bannJ.D karlı 
oklı:ıAuou yazıyor. 

Yesari, hikayesine aşk katmamış, ı~nç muharrir, bir yavuklu 
icat etmiş! Ve bazı relsere tq-ıntdan IJAve etmeyi unutmamış! •• 
Fa.kat bu reısere tınntıları Mahmudun hltlyeslnde de var! Hem 
de ne kadar ustaca y8%1lmış, Metininki gibi yavan değil! .. 

Hüsnü otlu İlyas nasıl lU8,orsa, Hasan ollu Mehmet de öyle 
ölüyor. Yalnız, O«uz Özdeş bu salıneyt anlatııicen, intihalin kimse 
farkına varmasın diye, aklınca bazı Hheler, şlırmeler yapmış! •• 

Yarın, intihali pasaj pasaj, ı&tereeelfm. 

Atılma drır lfilıanl dlt hali anlamadon 
LAEDRt 

Bir ada yapıldı Adanın 200 melre uzunlu/:tı.ınch 
Hariblya yeni bir ada ilATIS el• bir de da]«akıranı vardır. Bııradıı 

mek lazım geliyor. Bu ada Nevyor yapıdan radyo istasyonu fennin hü 
kun yanıbaşında yapılmlıf(.ır. • tün tekernmüUlnfi ihtiva etmek!~ 

Bu mcsahası 150 metre murabbaı dir. Kezalilc çalı,anların rahatı lçln 
olan mini mini bir adacıktır. Es1ı:i• de hiçhir şey eksik bırakılmamı•. 
den bu achlcıllın yerinde, yani tır. Banyo salonlan, elektrik mut. 
.Manhatan k~rfezinde küçük bir rakları bile mevcuttur. - M. 
kaya vardı. Ba kaJ'*ya ~ye ire • • • 
mini Tennlşlerdi Fakat yeni adı Saat kolleluiyonu 
nın ismi bu kadı~ mfitevazı de~ll; Almanyanıo Vurçburg fehri, dün• 
ıclir. O, Kolom'blya tzland adını ı yanın en kıymetli saat ikollek~iyo. 
taşıyor. Bu ada,_ bir Amerikan nuna sahip bulunuyor. Bu kollekııi· 
racbo kmnpaoyMı yaptırmıttır. yonda, saafin icadındanberi yapıl 
Nevyoı1ttakl Yülmlt blnalai'dan ve mıı her cil15 ve her kıymetle 400 
Tilen radyo ne,riyah dalma pera: tane saat vardır. Bu s:ı:ıllcrin leş 
zilli olııyorıdu. Hall>'*i Beni".: hir tdlldili yer, gürülecek şeydir: 
!kayuı üıer:lnden Terilen nefrint~" Cep, kol saatleri, kronometreler, a· 
'daha teıniı oldu~n anla11lınca ,,,.. yn-kh saatler, rad~ saatler], · çeşit 
.ket burada bir radyo verici mer çeşit çalar saatler, saatçilik tarihini, 
kez yapma Jtlçln bir ada yapmıyı\ canh bir şeklide kaybederler. 
karar vedaffUr • .Adayı J'*PlllU için Bu eaaUetitt içinde. bir de te 
16.000 ton çimento, ıı.ooo ton de- kerlekUıl varidır ki, 600 sene ev: 
nıir putrel sarfolunmuşiur. ı veJ yapılmıttıl"'. 

- Hele illö-.. 9eDlll pôttıeaJ 
J'&PÜlll da .• 

OevalıÔıı alırorda. 
6- bdm: 
- Benim de fstedillm ba... 

derdi: amma ona karaı" vereli çok 
okla. Mesele bundan sonra ne ya. 
pacaitfidadır. Çttnkli bu portrr. 
h~bir flerglde te,hlr edlfeme'I. Bi
tu bitmez, seni meehor edecek 
tabloJa ba,Iamamm. Kafanda hu· 
na dolr bir fi'klr var mı 't l>ini bir 
aer mi ohM-.ak., tarllıl mi! •• 

Plppo, d3İma cevaptan kapak 
behaneler bulur; kih Yel'll dütea 
bir teyl aJmak içbı eğilir, llila Wr 
düğmesini fliklemekle del'llı derin 
mequl görllnüyordu. BcatrlA, o • 
nan bu halleıi lmrJnmJa, ya.vat 
J&Vaıt meselede plinlanm saklı _ 
J'Bll bir auatk&r sırn görmeğe 
ı.tk•Jl*ı. 

Amma dllnJada Pippo kadar a. 
- nblm Pek u edam balunarda. 
._ .._.., .. ftb9t eimemesinJ 

.. "" bJ =s81'4k. DhniDe ·- -a. .._. .t• :e, hdmcajnıa ;. 

-··~ - S ' ~ belli aidatı • 

yor mu! Söziinll tutmıyaeak uu a. 
cılliat •• 

Diye lrenfll kendine AOrardı. 
lla IUPhelere dtl,tUğil dakika. 

larla, heybetli bTr tavır takma. 
l'llk: 

- V&de~ıllıttin: bir sene mU1~ 
detle Riltımt. Elimde senedin "~ 
ur. lhNfli oı.p olniadrğnu har ... 
ketlıbtn ı~~ derdi. Fakat 

cilnıle9tnl •ltirmeft. ''a'<rt kalma·· 
dan, dettk~Jr ôna Mrıht, ağıntı 
\;pütl•rile lrapar: 

- Eneıl& Main pottteaj ya. 
pa!ım: 

c.vabmı verlrdl 
Baalar, •~ Bcatl'İ'lia portre. 

11ln bitl'n4!8İlle kar,ı betıılecllğl ..... 
bıts1:1bğr q64ftmr. Altı hıdta ,,,n, 
ra, nihayet tM>'o tanwnltnm-.tı. 
Sen retll,ler i(ln ntOde)"lk ~ttlfl 
~in J(en~ kadm yetfnıle durıtnıa. 
J'Ol"du. Yoz verdlif kôltukfft tall• 
lo ıırunt<1a lbehik doku,-nr, 7:t'Vk 
Ve! haJl"&ftJll "'jlıJrJari ı.f:fye>~ltı. 

Pippo l\ğu alır ea"'1:Vôr ve n. 
mu aramı Jeh1e bepm S•lhY~r. 
da. Ansnın ke~!:ırnn 19ttı v@ • .. .,.. 
(Jn bir tavırla, f~ı ıııildlğt 
imli beal, pol'tftnln ytizihade gez. 
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ıdABKIMELEBDE 

(B:ı.ştarafı 2 neide) 
ğabeylmlnd!. Sab:ıha luır~ yanda 
ki eve geçerken kapıları atd< ~ör
müt. ••Hakkı, Hakkı. Size hır.ıu: 
giımlş galiba., t.Uye beni uyandır • 
ılı. Hakikatte hD"!117. bahçe kapı<ı•. 
oı açmıı, za.teu inpat dolayrsUe 
açık bulunan pencereden içeri gir
nıl,ti. 

- Neler t&(mı,, l'lizden de. 
- Çocuğumun bir kat elbisesi. 

nl, knrmım 1·e fiızlanmın 8 tane 
~·ün kazağını, benbn diirt gönı.lıe • 
ğimi - ld burad.s pek insafsız ha 
rel<et etmiş. Zira. o gtln başka gt. 
yec'!k gmnleğinı olmadığından gi\m 
le.ks'z g.~im - ~kl<ahılar, ~o
l"<ınlar, kanmm blftzlan \ 'e manto. 
hın \'e sıılrc .• 

Sonra en rnühlmnıl, elimizde 
tah5:ın m.uanf,l;oznn da talumlan 
,.c b~im iaşeden nldığnn 18 kilo 
fi numnralı çivL 

- Kaç Iir:ı. e.der, hepsi? 
- 200, 2::0 l'rn. 
HMan yine yfOrlnden fırladı: 

- ı·aıan bey!nı, b~ !tadar .et • 
ınoz bnnlar. 

- Ya?. 
- ı1neak 40 Jlra lr,incledlr. (,!ün 

J,ü J:udm es: a!armı suttığım eski· 
el çir?gcne k~dm eşyı:1arm& 12· ı;. 
ra'lan fa.z':ı. ,·eıın.:di. 

- N elerdt'n ibaretti bu kadın 
e'yal!ln! 

Fransaya· tam bir inhiza.m hazırhyan 

SOM 
Meydan Muharebesi 

(5-10 Haziran 1940) 

Çevıren: M. BASIM ÖZGEN 
• 5. 

Somme mttd:lfaa lıakkuı<hl, cenaptan ,.c ,1iınalden Noyon'a 
ruunt:IZ!l.Dl bir mU'iıavemete iıunin ;ıöcünı edlyorl&.r, fakat kıskacı ka 
ka.lmadığuu gören 1 ine! ordu ku. ı•a.maya muvarrak olamıyorlardı. 
ınaruls.nı, 8 ha.ziran öğleden sonra, llazlra.nıa altmcı g\inü, Peron 
Ertesi sabah Ane'in gerlıuude ne'in cenubunda tank kütleleri gö. 
Lcssigny'nin şimalinde çarpı~maya rilnnıtt,ıü. Bunların muvaffıt~yet· 
imkin bıılllbilın.e!l l\in, ordnsll'· il bir hHt:ıima ~~melerinden kor 
nun sol cenahını müdafaa hattına. kulabllirdi. dti,man, ve,.aitlni 
ıx.I,miye müsııade istedi. toplıı.ma.Jda me'}giildü; ho hazırlı .. 

G,t'nerııl Besson, ordular gr&ı· ğın netices'ncle R<>ye-· Senhy mih 
ımo:ııı merkezinde devam eden • ,·eri tix.?rine hiicfıma ge~eeeğl tah 
ınu.kavemcto rağmen, zaten gtiz(:.. nılrı erlilcbllirdi. Şiddetli hUr.ft~lar 
nUnds bulunılurduğu bu cephe ta-- ,·ukun gelse bile, tctunmak ıç!n 
iki dil!nc milsaade etti. Bu ııuret bUtttn lhtl~'llt kuV\·etlerlnl kullan. 
le, solda""i ıo nou fırka, 7 Had· nıaya meebıırly•.ıt görec~k olan 4'7 
randa, Ailly..C.()llİl•'?Ois haU:md11. Del rırltanın Cr:ıpeanmenll üz~rl. 
rııuharebeyl Juıbul ed"'cekti. Zaten, ne mııka\'emetl, pek :ız lanlabıl!r· 
Somme iizcrfnde. artık, muııta.zsm dl. 
hir ~Wlde rnüdnfaaya. devamın Onucu ort1oda gedik 
inıklnsızlığı taayyiin etm1şti; ı::Un-- Amlen1', t'Jhetlerinde, lkt gtın. 
Jtü, iki günlük mul<a,•emetle yıpra denMorf 16 ncı piyade fırkammn 

- Vr manto, lkl bl~ı, 
kazak. 

seldı: n~n bizı blrlik~er, fena halde sa- mukavE'Dletilc lcar,ıfa~an Alman 
nlmışhudı. Diğer bir taknn hir. urhh fırkası, bu clefa, hUcumtmu, 
likler ıs~; hUcflma uiramamışllll"- 24 neli fıt'kamrzn ~e,·irdl Bu fuka 
clı., amma iki taraftan sanlmıık mn, zırhlı fırka ile harbe tutu, 
tehYitl altmda bulunuynriardı. 1u ve büyt\k zayiata rağmen fnll-
Bnnlnr da. vaktınd:ı gı-rlye alnı. dafaa h:ıttmı muhafaza etti. Dil,. 
roAZlars:1. artık geriye ~ekilmeleri.. man zıl'hlt fırkası, hu uokt:ıda har 
ne imkan kalmazdL UmOmt ihtiyat lıin iic;iint'ii giinli, kati bir mnvarta 
t.uvvett pek az olduğu ırın banlan kfyet Juu:anmaya muvaffak olama 

- Dem~:• bu ka<l:ır ~yayı 1Z 
:iraya !lattm ha! Eh, t.nhll •• l"aş :t• 

tıp da Jmlun yoru1mıo.dı ya. .• .Se ftr 

lırsan tıir .. 
- Çin~ene ra:ı:ıa \ 'ermedi ( ! > 

- Çingene bu ~yalardan r.e 
anlar ki. Hem !len nl~anlm• gali
ba hi~blr elbke yapmamış olacak. 
sın. 

- ?!. .. 

feda etmr.k ve ertesi gdntt bu• dı. 
lard1ln lstifs.de etmemek Akıl kan Garpte ise, •ine, vaziyet, 
değlldi. ~Uratle fenalapyorda.. 

-~~ 
(Gazetemizin blrlael saytaauıda 

batbk yanındaki tartb oerçeveıtnl elL 
JJyerek sönderooelr okuyucularımızın 
ticari mahiyeti balz olmıyıuı kticlik 1. 

IAnlan para.aız oeerolunur.~ 
Evlenme teklillm: 

* Y&f 28, boy 1,61, kumral el& 
g6zlU, balıketlDde ,gtlzel, ev, ve eı 
işlerinden anıar '" bir m bulunan bir 
bayan; S0.11 ya.şıarmda, gelir veya 
Maafl 100.130 1il'a olan, adık ft dU
rllat bir bayi& evlenmek istemektedir. 
Mektupla (B.T. il) renızhıe muti • 
eaat. 

• Yacı 30 uzun boylu dul, tyt ve na-
mualu lıtr asker s.ııestne metıaup ye. 
fil gözlll, dötenııı!I be§ Odalı blr ıvl 
bulunan ve tıava tıatefmetı kardı~ o? 

birlikte oturan çocuğU buluıımıyan 
bir bayan; uker ve ll'ril D&muaıu bir 
erkekle evlenmek ıat.mektedir. ut! 
ynler (f2 S.R) .,..mmte mtıraeaat a. 

deblllrlr. 

Aldınnn:ı 
Aptıd& nmfıı:Jerl J'Ullt olaa 0 • 

kuyuculanmızıo namlarına gelen 
ml'ktuplan tdareıaaaeınl:aden C puar. 
ları hariç) heJ'SÖD -.bütaa öileyl' 
Kadar .e aaaı 11 dea eoara al4ırma 

ları. 
(B.L.lrl.C.) (S.T. Y'alnuı) UIWya) 

(H.450)(B. T. 41)(Ba1 B&ml)U).C.K) 
(lıQtflJ (8evgi) (Y.B. a7:.ıı CB.Y.> 
(Ş.U.T,) (O.U. J.7) {H. önaaJ) fiil.O) 
CM.T.R.) (Ş.F.) (l~.N.> <H.B. 
(N.C.K.) (Hüsnü 13) (Yedek deniz • ..-it 

el) (E.L.) (Tekcan> (Kaymak) (Gar) 
(T.H.K.Z.) (l!l. Ural) ( A.M.) (Ş,U.J 
(T.A.S.) E.N.S.) (8.T. Ya.lıuz)(F.Ş) 
(Nuran) (A.T.A> (SOVlm) <Nuran) 
(18 Temiz kız) ı_a.r. 4l) (l!tntap) 
\8. Dt'nlz) (Amca) (S.R.) (lıl.Nur 889) 
(Vlktor) (Te".Diıı ıtaib> (S. 28) <Nelll) 
(Kaymak) (İyi kalbU) (lıteıudutıa) 

Haber 'inbulmacası 
Ilımdan ~onn. şshltJerl dinle

n'-ekten bqka yapacak yoktu. ı-·a.. 

kat bunlar da gt'lmemi5ti. P.tınun 
llzerlne blkim, nıuhakemeyi baş • 
ka bir güne bıraktı. 

Bu ,·aziy.ete göre, Somm~, mey. 
dan harbi kaybediJmi' mi idi! 

Eğer, nehrin. denizden Peron1'e 
nan ~kadar, bütün bo)'Un
ca elden ~ıktığr bcL'\ba alınırsa; 
evet, demt'k icap edrdl. Böyle lo
keıı, bunu bir harp u.fhuı a(ldet. 
mk te kabildi; rünkU ikinci mil-

Haziranın 7 net gUnu. dtlı,rr.an 
hUmimJ&n, ikinci mttdafaa hattlle • .,_,._,._+-+--tııı 
temasa gl\'di. ÔğJeye dotnı, el\\,. t t-+-+-+-+-'f' 
man, tıuı.ldarmm yaptılt -flddetll J .....,,.._,..... 
bir hüeftmla, Hönory ile Pol11 ara
&mdald mildafu hattmuzm tet1dl 
ettiif cebe ginneye mın·affak ol 
cıu. Bo sur<'t!f', bir ~ evvel .ı\1t
mal9'in ıimlllne geJmtı olan 10 
n~ı piyade fırkaın ile Pois nelırl.. 
ne ç~ldlmlt olan 13 ncil fırka ara 
ı.ında 16 kllometreUk bir gedik a.
tıldı. Tnıık kolları, 81'hk , bir mü. 
kavemete uğnma.dıld:m ~in. For 
rnerie'nln cenubuna doğru lleritr 
dller ve bu m~vkia vasıl o 1dular. 

NİHAT ŞAZ! 

Kaymakamlar 
arasında 

nakU ve tayinler 

dnraa. battı yarılmamış, hal'p de
,.am etmektedir \'e düıman kuvvet 
lerinhı, ne der~eye kadar yıp. 
raodığmı, libnse tabmln ellemi,.. 
yona da, JruV\·etleri araııındakl İl'" 
tibata rai;mcn miidafa.a cepbec;lul 
biç bir y~de, kati bir şekilde ya. 
ramadığma. göre. düşmanro saı&ll 

K:ıymakamlar arasında ya c1ığı meydandn. iıli. 
pılan deği~.iklikler Resmi Gazetede Bu vaziyete göre, mayls bJda... 
Il{'Şredildi. Sır.dırgI kaym'!kamı yctlerlnde Meuse nehri tizrinde r,e
Mahmut Şainin Ürgüp kaymakam- reyan etmiş m,.ydan harbil.e bo 
lığına, Zile kayw.~lmmı Milnip ~- harbin arasroda fark vardı. Som. 
banın Gölpazarı kaymakamlığına, me meydan harbinde, düşmım, 
Niksar kaymakamı Nct:ip Soyrlıınm kırk sl>iz sııat içinde, bıtlnat nok.. 
Zile kııyına..lı:amhğm:ı, Re!ladiye k!IY talıı.rımız nrnsma glrcbilmlıt ve 
n.akann Slileynıan Onuran Nik..."'8.1" 15 , 20 kilometre kı:dar llerileye· 
kaymakamlığına, Pinttrbaşı kayma. bilmiş ise d!, gerfü•rimize taş:ım:ı
kamı İbrahlm Erin Andırın kay- mı~tı. Halbuki Mco.'4e'te taarmz.. 
n.akam.Tığma, Merci kaymakamı dan 48 saat sonm, dti~man zırhlı 
Arif Oya.nm Serik kaymakıunltğma kuvvetleri, cephenin 80 kilometre 
U~ kaymakamı ~·am1 Ozsoyun gerisindeki Montcomet'~·e katlar 
Bor.öyük k:.ıymak&mltğı'lla, Bayb - ilcrliyebilınl~tl ,.e bı:nd;\Jl dolayı, 
uun .kayauı.Jumu Fikret Oymanın ıneydan harbi kati olarak kaybe· 
U~ kaymP.kamlrğma, Hozat kay- dilmlştl 
maka.mı Avni Durunun Bayramiç Bununla btraber, Somm.e oı'du. 
lmymakamhğina, PetUrge kayma • flunda, ·gedik •tıhnn&ı yakındı. 
k:il!ll Rifat ErdAlıiı Diyadrn kay. Mtidafaıı hattı, 8 lıazi!'ı\D ile 
makamlığma, Çt-~e kayma.karnı 7 huiran arumdiıld ıtece, Al.;;ı~e 
Halit Aracı Sözenin A vanoz kay- Eıuyu üzerin~ c:::-kl'mişti. nu sn ret. 
makamhğr:ıll, K~mal Paşa kaynı~ le, "1 inci omu, y:ı.nmd:ı1d 6 ınt'1 O~· 
kamı Muhittin Nonenln Sina ida. du ile sıkr bir irtibat tesis et.mı.-. 
re heyeti aza.Jığma naklen tayi.:ı. ti. Alman1arm, nehri rı~~mek gay. 
lerl ve görülen ltızum U.:erine LM retleri bola wdiyordu. Frel'e or
s~kl kaym!l.kru:ıı O!m:ın Nurt Yol. dusunun Gise Cnnal Croz:ıt tol<ıı
n:az, Uıuborlu kaymakamı Halit r.mı te,ldl ~en rrrka1an, henttz, 
Akkutay, YeşilO\"a kaymaka.mı Fa- ı mildstu h:ı.thlrııi<la hulnnnyorl8J'· 
ik Otçtkanm Vekllet emrine alm- dı. Ahnanlar, bunlarm t:eerlYe c:t1dl 
ma1an tensip edi1mJ~tlr. ~erhıe meydtUt ''t'rmemf'!k idn 

Tityen'in Oğlu 
Yazan: Qev1reo: 

ALFRED DÜ MUSSE 15 HAKKI SÜHA GEZGİN 
ditdl. Beatriıt, atılarak koıtu ve 
gözlerle ağzın ~illnmiıt oldutuna 
~iirılil. O kadar mlltc.eo;ıir oL>nu~. 
tu, ki t;ôz yeı;larıoı : r.f.amıulr. 1-':ı · 
kat Plppo, telilıtsız b'r halle JJOJ.!• 
ıanm kotU'lon" koy«lıı \'e: 

-- Bakr!)larla, gü'ü~:~r. de<ll, 
re~Jmde y:ış~tıbnt'l!lı en J!İl~ ikJ nn
~·urdur. Onlan canlandırmak iç2n 
ilhamlı bir beyecan gercJt. Den, 
kendimrle ~yle, lilr emn'yct gôl't· 
nıiiyorum. H:ıtta bunn erip erema.. 
ftıecğlmi de pek kestlrl!:mll'oruıit. 

Resim, epeyi !Zaman böyle bo. 
nk k!ı.tdr. D~hl!J, o gftz"Ur. ,.e a .. 
~mıl7. ~e~<le hn.ktrk~ıı, 1l'rin bir 
67.UntU hitltıe'ler. vu idndelll en
ı:l,elerfn artt,ltnı duyanlı. 

-8-
0kuyucular, Pipponun Yunan 

IU'&blamu sevdiibıi seımd,ı.dlr. 

Şark l):ır:ı.plr..n, her ne kıular ge.· 
veze değillcl'9e <le, de l~nhyı kc
nu~kan bir bale 1<o)'fi~rlardr. Bc
aıt ris, b•" mu.salt dakikalarda sô-ı:ü 
ı t:"me dökınek fı!"~atını kaçırın~· 
()ı. R-=Bimften "ÖZ arrhtıı!l, iki hi\'
clen b1riyle k:ırşıla.!fnalC mubc1d~r 
c1i. PJppo, yıı sus:ır, ,.~ <ludaklan, 
J;enç kadının hk set'lt1ed1!1 bir gO 
ldı:ıle bllzUltır: yahut ta resim \'e 
sanattan §a.şıJ:trr.~< tılr ftayitıdzlik
le b:ıh~ederdi. Bu demJ.,tde sahlt 
hb fikre ~plamyordu. 

- GtiZ!!l bir tab)() mevzdöm 
, ar. Ronuula "VaQet:ru Meyclanı., 
nı gtln yatftır r~{b"8 g&t.eren 
lıir Jevhl... Gefıl' uflıklur altında 
hl, sevğtH.mbl kollan &ra.!lmda 
niteler ttoıtttndt ro'!Ul<lılr oynuyor. 
İldnei pllbtla, mantoınma büriin
m~ bir ıeno 16rtln..S. Ytbil 

Bu, doğnıd$0 doğruya RoaeD' • 
ka~ı bir tehdit idi • 

llü_~mann~ 7 nci ve 5 nci :ıtrb .. 
1r fırkaları, G~nersl Rommel'in em 
r! altın:ta buluna11. 1'i nci m:ıkinell 
kolorduyu teşkil ecliyordo. Hu lnıv 
,·et, 10 ncu or<luyu ikiye biçti. 
Deniz tarafında. bulunan İngiliz 
fırkoın itd plyad~ fırk~ı ve ild 
ıtÜ\'Uri ffl'k'.\SI, ordunun beş fırka. 
dan miiretlkep olan diğer kı<Jmın· 
don :ıvnlmış bulurı<lo. 

Gl:<liğin iki yanmda sarfetl!len 
g::yıdler .bo<;a ~idlyoi', dUşmaoın 
akınını önleyemiyordu. 

Pek z:ıir olan zırhlı Jm\'\'etlerl
nıiz, dü!PDlıının dalga halindeki tay 
yare bombarflımnn'an ve tam mıt' 
İı:ırehe niaBDµna girmek için ~ıı. 
dığı mrn,la, ı\ 1manbırın yıldırnı 
Ribi, ani hüeiımlan karşnmda, dU' 
n1an zırhlı JmV\'Ctlerlnin Uerileme 
!-ini, pek ulf b'r !lnrette önleyebil 
dl. 

17 net fırJuunr.ı, yeni te!lekklll 
etmiş ,.e Formf'rie'Ye daha yeni 
~ehnlştl; cfüşmnn zırhlı kunetle-
rfnln b:\<f4mma ııAntdı vo muha. 
rebe etmeye fınat bulamadan mah 
, -oldu, gitti. 

(Devamı v"r) 

uıl~ndur. İr.ce, yurn.~'~k c:izalle
rl hıtlrap!u bHzU1ınU!lltUr ... Onıı ha,. 
kıınü.r, öltne)( Uzete oldnğııou ~ez. 
ntelidir!er. mr elile r:ılt Ve fırça. 
Jurnıı tutat'..3.:<, öteW eli!e de gU
Jiim'4cyere!< hiı,-ou Çeviren, ~~r:ç 
\ 'c ktivvctU b'r kaclma dnyann.ca'k. 
Ve nlluıyat bütün bir tefsir oln.. 
rnk da altına lı!di!'fenln ~eçtiğl ta. 
rih, 15?.0 yrlmm muk11dı1ei cunıa .. 
ıı )azılacs!1. 

neatris, ha maramm•nın ne oı. 
dnğua. anlayordd. 10~0 Keut'aintn 
nıukatldes cumMı• Refnllln iıldL 
ğü t!lrihtl. Dohıpn gikiiltiilU ri
\"ayetler, Ro!':\!l~aki .bUH~n yalan
lıımnlan aşarak, I?alkP. d:ığı!mıı.ıtı.. 
IJerkff hlUyordu ki, o büyük de
hia, sevgilisinin kollan arasında 
hlirtmli$fü. Plpponun me,·1uunu an 
laltığr tablo, Balam, filümündrn 
ltlr az evve!i<I halinde h11v;r ~,ı.
cckti. lh.kHd blr sanatklr eUnde, 
IElenirse, eser, gerçekten ;Uıel bir 
~ey olabillrdf. Fııkat E<atris, bu 
me\'rUUU a.rkasmıtaki a"ıl mlnAyı 
r.örtıyor, ii.'jdnnm gö"Zloerinden ne 
deıııck btertıjlai pek iyi okuyor. 
da. 

• 
' ' 

Soldan sajja: 
1 - Bulup buluşturan Cikl keli· 

me), 2 - Halk, bir emir, toAuıı ak• 
sinin tersi 3 - nır şerbet, bir c• 
mir, 4 - 'Bir erkek isminin tersi, 
Venüsün memleketi, 5 - Beyoglun 
da Yüksel:.kaldır1nı civarında bit 
semt, 6 - Yediklerinıiz~en, bir ~~ 
yin iizcrinde k:ılınJŞ tesırin tersi, 
7 - Bir yemek, efracl, 8 - Bir 
~mir, yıızıyı gözden f;eçirınenıc, 
9 - Hücum eden, kavga vesileai a• 
nyon, 10 - Teni.ıih edatı, ()nann-ı. 
l 1 - Kokulu bir ol, zerrederek. 

'ful·auıan afağıl/a: .• 
1 - Şansa darılan (ıkı kelime), 

2 _ Layık, sahibi diheltıne., a _ 
AAzın üst kmnı, bir ~t, 4 - Tel~ 
fon ta!>irlerinden, bır t'ınlr, fi -
Ilir hayvan si:lern• yıldızınır1 ismi, 
eskic"• 6 - Bir göz reng•nın tersi, 
bir renk kutunun feryadı, 7 - B • 
nanın t~kılmatından, bir edat, ta, .• 
yare, 8 - lsJrnler, nişane 9 - Cllm 
leler, 10 - öteden btrl tnevcııt, 
hazır, 11 - S.ıirin teni, bir errıir. 

.t. r.ıımaralı bulmttccımızın lıolli: 
1 - Komediler, F', 2 - Ava~ıkan 

De, 3 - Ruh, Vllon1ln, 4 - Aliha• 
ba, AbP., 5 - Bııtııarnk, 6 - Atıaç, 
Şillll 7 _ T, Baş, N'anik, 3 _ At 
Kara' dana, 9 - Kıf, Pa, Al, Z, 10~ 
RelAm Gaf. 11 - Knrııkln, Rııın, 

Roma ve biltiin ltn13ad:ı, her. 
Jres bu ölUnıe hem acır, henı de 
onda ıntlh&re benzeyen lıJr hnl 
ıoezett.k inclnirken, Pippo, bu umu 
ıni teJikldnln ak-.:ne ~e):t-r sfıylit
,..,r: 

- Rııfail ger~i dibi bir saııa.t .. 
kardı.: fi.kat iltlıbll h•Yl'lmdan 
daha gözel oldu. 

Diyordu. A,k, !ffhretten "e 
tandan büyük, tttuv!lf~.,1dyetten 
tisttindtir., deıttt4t isteyen bu rlli• 
fiınlİ,. llı•RtrM to;ya11 etı IHyorrlu.. 
GeJıtt. lMJyle bir ttldr, ıtıe.1lu hir 
kadöiı ~ yandan hyana götür. 
.. bile, bit JSıldan gtıruruna da 
olr'8rdı. Eler, Pfppl), nıi'tl1ini bef. 
ka ttlrUl ~ idi iti~ "phe&Jz sev 
ıOJ81 f!~ omtnla beraber olaeaktr. 

o.ne ka.clmm ~ 
- M9ID bö7le dU,!inlyor, ne. 

4en "Aık,, la "$öhrat,1 i bir biri .. 
•in döşnaııı balina ko,qyonaa! 
Daldbtt.e IMınlar, kardeıtir\er. On 
lan ne diye lılrblrlerilldea. aıuma
b1' 

Diyi.,t işte bundandı. 

- l'.İPP.O. bana: 





-117. 
.l.'iyen • Fo nihayet her a.k,amkJ 

t.ırkülcrindL•n birini okumağa baılıı.. 

dı: 

"Hayat, bir uzun yoldur 
Biz, o yolun yolcularıyız. 
Bu yoldan herkes yUrümek ister .. 
l<'akat. hıç kimse bu yolun sonuna 
ram z. 

Siz, o yolun sonuna erişmek mi is_ 
yorsunuz? 
Haydı gelin .. kanatlarıma. sarılm .. 
ızl oraya götilrc.} im! 
Sizi o .}Olun sonu.na kadar götüre. 

yim. 

Niçin oonimlc beraber gelmiyor • 
unuz? 
Kanııtıarımın inceliğinden mi kor. 

kuyorsunuz? 
Ben, gi:ırdügiinüz kadar zayıf de • 

ğllim ... 
Ben, BUtlln Şanghayı omuzlarında 

~ıyan bir ma.hJ.Qkwn ... (1) 

Mister Tomson bu ttlrküden man&. 
lar ~ıkarmak lsUyordu. Birdenbire 
kafasında bu sesin hatırası canlandı:: 

- Ben bo kadını tanıyorum.. iki 
yıl &ıce Londrad& Enternasyonal 
barda dinlemiştim oou .• 

Diyerek dli§Unmcğe ~ladJ.. 
Bas _ Japon harbi hf'nilz başla. 

Jn&k tbereydl. 
Totmon blr akşam Londra.da. En • 

terna.syonal b1'Tda da. buna banzer 
bir türkü dlnlemlştt, 

'1'IJen _ l'o o zama.ıı: 

"Ben, bütün Lo~ omudamı. 
da ta§ıyan bir ınahlOkum.,. 

Demlı:ıtl. TolXl90n yanılmıyordu. 
- Evet. Ta kendisi. Londrada onu 

l1d kere dlnlemi,tim. Admı batırlıya_ 
llllyOnmı ama, oraya. herhalde baıJ.. 

ka bir adla gelml,tL Kma bir zaman 
eonra. onn k&ybettlm. Bir a.lqam bar. 
dlıll1 prsonlara. ''şu Japon kadmı ne.. 
J'8J'9 -1 ? ,, diye &Ol'dttm. Bana: "O 
'fıb: -moıt.• zabrta, onwı htlviye. 
tbC ~n soıııra öğ'renml§.,, C6.. 

......... Vf<-di. İşte, !flmdl o CMOa ka. 
drnı karşrmda görüyonıDL 

O <la herkes glbl a.lkışlacll. 
-Şimdi ne yapmalı'! Mlll Merlnln 

şüpheleri çok yerinde. Onmıla konut. 
tutuma memnunum. Beni lytce ser. 
dmlattr. l"a.kat, bu kadmm esrarını 

nasrl k~fetmt'U? Onu natnl elde et.. 
meli~ 

Tomııon bunları düşöııürkeıa, Ti • 
yeıı _ Fo tUrküsUnü bitirmiş ve her 
gece yaptığ'ı gibi, elloe aldığı bir de. 
met çlreğl müşterileıe eerplştinneğe 
ba.şlamrfti. 

Bu ~ rada Tomııonun m&SBAına. da. 
bir kUçllk Japon zambıığı dUşttt •• 
TomflOn çlçe~ı aldı .. kokladl .. -ve kok. 
Jarken sahneye baktr .• Tiyen • Fo ile 
gözgözıı geldi, başlle teşekkür etti. 

Ti:yen _ J<"o gülümsedi. 
tk1 t:ıraf!A birbirine gösterdiği 

aempa.tl bu kadarla kalmadı. Tl,yen _ 
Fo bu sefı>r ellne baŞka btr çiçek 
demott aldı, bunlan :roüperilere atar_ 
ken, bir tanesini de Tomsona sa.vur. 
du. 

Ne niıtancı bir kadındı o. Attlğı 
çiçek tam Tolll80nun ku<'.aKıu.a dillJ • 
müttü. 

TollJ!IQD bunu görtiooe dayanamadı. 
- HP.rkesln. yanıp tutuştuğu bu 

kMlnıla t&nıf1lllalıynn. Bu ııempa.ti • 
den lsttfade etmek frrsa.tını ~-ır _ 
mryacağım. 

Dedl, eliyle ışaret ederek, Kızılke. 
lebeğl kendi masasına. dıwet etti. 
Tlyen _ Fo ba.,tle muvafııkaıt cevabı 

verdi. 

Tom8()n, Tiyen _ Foyu tuzağa dtl.. 

11ıirmek, dl\ha doğrusu onunla dost 
ohıp lçyiiı&ünii anla.mıı.k istiyordu. 

Perde kapanırken, Tomııonun ya . 
nıbaı;ında Amerikalılar yük&ek eeısle 
konuşuyordu: 

- Bu, 3a.mnn bir kadın. Bu yaştan 
sonra nercdeyRe bizi de ba.ştan çıka. 
racak. 

- Ne of Biz ihtiyar mıyız'! Se.n 
e.ııı beş, ben altmı!f yaşında lkl dinç 
arkadaşız, Bize neden ç~ek atmadı 'l' 

- Jllrnz gerlde ktı.ldık. 

- Onun eli • isterse _ her tanı.fıı. 

uzanabilir. 
- GönUI bu ya. Belki blı.den ha!}. 

la.nmarruştı. 

- Avrupnlılardıuı ho:ılanma.mıun • 
nıı. lmld\n yok. Çtook attığı kilD9el~ 
rin yth:de dok"Janı Avrupalıdır. 

- Eh, ne yapalım .• tallhlmh:c kü. 
ser otunırıız. 

- l".trın akş:ı~ gene gelip ön ta. 
r 'fta bir masa. l1Jgal etmeliyiz. 

- ~r nkşa.m buraya mı hıl'ına . 
cağı~? 

- Nr r.ararr varf Şangha.ym en 
cglcncl'll, en nrşcll bir yeri varıııa o 
da bıırnsıdır. 

(lı bir Ja.P<ın WrkUsU: 
'Tıııı., 

".Mika. 

'.rOMSON ''KIZil..KELEBEK,ı İLE 
NASIL TANIŞTI'! 

Perde kapıı.ndıktn.n on be, dakika 
~ora., Tomsonun yanın..'\ Çinli bir 
garson yakla5tı~ 

- Tlyen _ 1''o ııW locasında. bekli. 
yor. Ora.ya kada.r zahmet ederseniz 
çok !DE'mnun kalauık. 

- Hay hay.. gelirim. Fa.kat, o bu_ 

raya gelsl'ydi, beraber içki içerdik. 
Garson yavatça fısıldadı: 
- Burmıızı.n yıldızı mü,teriler a. 

rasmda l'tnrmaı:. Hususi locası var. 
drr. Oraya ancak lst.edl~I kinıseyl 

da.vet eder. 
- Peklllli. Ydıdızmızm lltllatma 

teı,ekldir ederim.. geltyonım. 
Oaraon önden yörlldll .. 
Tomson garsonu takip etti. 
Yan tarafta.ki kadife perdeli looa.. 

lardan birine girdiler. ' 
LocaAın kaprııı arkada. oidufu ı -

çin, localara kimin girip çıktığı bel. 
U olmnyordn. 

Tom'fOn çok beyeca.nlıydı. 
Yolda garsona 80rdu: 
- Tiyen _ Fo içki içer mi? 
- Evet.. 
- Ben vlıslct ıçerlm. 

- O da. vlsl;iye a tışdctır. 
- O halde bize heme o iki \"l<sld ge. 
tir. 

- l'tlaale1ef, o emret~en bir '6Y 
getiremem. 

- Bu ne demek? Paraıımı beo ve. 
receğlm.. 

- Mesele parada. değil. İlk önce 
görUşiı.tOz., ond:ı.n sonra. o ne ister. 
ıte, zili bManımı:t., locaya hizmet eden 
gal'80n gelir.. ona söylenlnlı-.. 
Locanın arka kapıınnda durdular, 
Ganıon kapıyı: açtı: 

- Bnynrıınıız millıter .. 
Tomaon t~riye girince şu manUld'a 

ile karıdaıttı: 
Kllçük bir saloına beozlyen loca.om 

bir kenarmda ktymetll kuma,tarla 
dÖ§enmlş bir tıledlr. Bir ~ır masa.. 
Ud koltuk. 'llyen • Fo eedlre ozanmı§ 
'OZ1ID. blr ağ'ızldda. sigara. tçlyol'dıı. 

Locanın Jkl kö[j68lnde bir kırmızı fa.. 
nuıı yanıyordu. 

Tomson locaya girer glrmez Tlyen.. 
Foyu selA.mladı. 

"Kn:ılkelebekt ,ellıol azattı. 

Tomııon Şa.nghay dilberinin eUnl 
öptü: 

- Sizinle tanııthğım için çok bah4 

tlyanm. • 
Tlyen _ Fo yer gösterdi. 
Tomson 9Cdlrln yanındaki hasır 

koltuğa oturdu .. 
- Sizi tebrik ederim. Tlirkülerlnlz 

9()k mü.kemmcldi, Se8tnl7., tavırları.. 

nrz.. her şeylnlı-. gll.7,e].. 
- tıtlla.tmıza teşekkür ederiın. 

Şauglıa.ya yeni mi geldiniz T 
- Evet. On beş gll.n ka.da.r oldn. 
- Ticaretle mi mlll}gtllsü.nliz ~ 
- Ha;trr. Londra.da çıkan blr ga.. 

zetent.n harp muha.blrlyim. 
- Harp bittikten sonra buraya 

gelmeniz garip detll mi f 
- Evet. Pek garip. Fak&$ ben 

.Japonya.da sulh günlerini yalmlda.n 
takip etmek üzere geldim, Bn arada 
Şanghay gibi enterenn bir lfhrl dr 
görmeden geçip gitmek lstemedlm. 

- Şanghayda çok kalacak nnsı. 

017. '? 
- 7.a.nnetmem. Bet on gün sonra 

Tokyoya gltmok fikrindeyim. 
Tlyen _ Fo uzandığı aedirden doğ. 

ruldu: 
- tnsan ŞMgbaya kadar gelir de 

beş on günden sonra kalkıp gider 
mif 

- B~lancrA&m bfolki biraz daha 
kalr:nm. 

Tlyen • Fo zile ba8tı: 
- Sahnede p~ yornldum da, U • 

zun oturduğum için ö~\r dilerim.. 
kusuruma. bakmayın! 

Biraz sonra garttOll geldi: 
- Emrediniz, san! 
- Bura.da. beraber içki lçeblUriz. 

Bir şey içmek arzu eder misiniz! 
ToDl!Mın garsona. döndü: 
- Bana \'l!ıkl ~etlr. San ne emre_ 

derse, onu da getir. 
Garson ba!Jmı lğdl: 
- BaşüstW.e .. 
- Blraı da yemı, .. Y1' bir kade!ı 

pey.cu .... 
- Ba!tll.Stlinl'I,. 
- Mümkün olduğu kadar ca.buk 

olıı.un. 

- Baştr..tünr .• 
Garıwn derhal ~ıkh. 
Tlyrn _ Fo gillürmırdl: 
- A<"cle bir işiniz mi \'Ar~ 

(Devamı var) 

Z~Yt 
Tr:ı.mvay şebeke pasomu zayi 

E:ttim. Yc:nishıi çıkaracağımdan 
~kisi.nin hükmü yaktur. 

Tıh Fakültesi sekizinci s& 
no.estr talebesinden 2409 No. 

Sabiha Uğur 

ff A B &R - "4.lfsafft posfaft 

istanbul At yarışla
rına girecek atlar 

v . 
ÇOB.\NKlZI: (Sıı.lih '.l'eme\, 

Orijini: (Vale of Ch-yd • Canoo. ve Şansm önilnde birinci olarak bl -
ııı,) tirdi. 

Bu at İstanbul koşularından sonra Ankara llkbaJıar: 
Ankara sonbahar at yar15larının L Üçilncli hafta koituğu 2000 met. 
kinci haftasındaki 2000 mPtrclik de. relik koşuda Buket ve Demetin ar • 
nemı:: ko,şusunu k!IZ'.lndı, ·Bu koşuda kasında tiçlincU oldu, Beşinci hafta 
Buket ikinci ohlu. Altıncı hafta gır. yaptığı 2200 metrelik koşuda plAse 
diği 1250 metrelik koşuda muva.ffa. bile olamadı. Fakat :ı.ıtıncı haftada 
klyet gösteremedi. On üçUncU hafta girdiği 2400 mel relik Gazi koşusunu 
büyük çaldıran koşusu da sönük geç. bütiln tahminlerin hU~fında birinci 
ti, olarak bitirdi. (Derece: 2,H), sekL 

İzmir llltbahar: j zinci haftada gene bUyUk Rcl"!lcUm. 
İzmlrde girdiği müteaddit koşular 

1

. hur lrnşusunda Romansın arkasından 
da. derece alamadı. Beşinci haftada ikinci geldi, 
gird~ği 1600 metrelik koşuyu Alişah 

ı lzmir - Kızıkullu köy enstitüsü satınalma 
komisyonu baskanlığından: 

1 Cinsi Mlktan Muhammen Tutan İlk teminatı 
kilosu fiyatI lira lcuru~ Ura kuruş 

Koyun eti 12500 120 15000.00 1125.00 
Dana eti 20000 85 17000.00 1275.00 
SadeyAğl (Urfa) 12000 19i 23280.00 1786.00 
Zeytinyağı (1,5 asit) 6000 101 6060.00 454.00 
Toz şeker 7200 94,5 6804.00 1 510.00 
Pirinç 12000 53.5 6420.00 481.50 
Kuru fasulye (horoz) 24000 27 6480.00 486.00 
Patates 36000 2S 8280.00 621.00 
Ekmek adet 34'5000 10,5 36225,00 2716,87 

!zmir _ K.Jzrlçullu köy enetitüsllnün 1942 _ 1943 maıı yıu y1j'ecck mad. 
rielerl cins vıı mlktarr yukarda yazılı olup bunlar 2490 sayılı }cıı.nunun hU. 
klimlerine tevfikan kapalı zarf usulile eks'!tmcye çıkarılmıştır. İhale 

14 temmuz 942 çarşamba gUnü saat 15 te mektepler muhasebeciliğinde 

te~ekklil eden komisyonda yapılacaktır. İ!'t.-klilerin oolli giln ve saatten 
evvel teminatlarını adı grc;en muhasebecilik veznesine makbuz mukabilln. 
c!e teslim etmeleri ve ~a:-tnamesin1 muhasebecilik dairsinde ~örebllecek. 
leri illin olunur. (6967) 

Devlet Limanları isletme Umum Müdürlüğünden: 
Tatil edilen Trabzon liman işletme tarifesinin 10 temmuz 912 tarihin. 

den itibaren tatbik olun~cağı ilin olunur. (7311) 

- . .... . ... ; . . . '' .. :.;· : 4 
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T ü R K i Y E i Ş B ·A N K A S 1 
lM! IKlr.AMJYELEKI 

Kücük T11~arruf ı adet 2000 t..ırnııır Q 2000- Un. 

Hese,,lan • • ıcoc • - 5000.- • • • f60 • -•60U.- .. 
t9t! '-T'RA.MtVE Pi.ANI • • 000 • - uoo.- • 

lO • 2:KI • - :acıoo- • '° • ıoc; • - &000,- • layn. ı ~tmtoe. r bdııt-
IO • 3(l • -~. Clt.efrlD tarlblertadl -• 111 • - 0000.- • 

vapdır. 200 • u • - 2000- • 

VI 

v ARADİN: (Fıkret :ıınır 

Orijini: d.ega]f ar • Sprlngb<>aı ;1) 1 :Anasr İrlandada bl.l'ÇOk kO§Ular 
Şimdiye kadar hlç kO§UBIJllU gör. kazanmış olan Taracetord'un karde. 

mediğimiz bu tay ilk koŞUBUJlU İs _ §idlr. İstikbal için ümitli bir hayvan_ 
taııbulda yapacaktir. dır. 

~N;1;;;ti~d~~;tŞöh~;t~b~1;n1 
~ YENJ HAYAT~ 
~: TüRKiYEDE EiRDiR; 
! YENi BAYAT Naaİİİeblrtaıum 11bbate" 
~mazır boyalarla renklendirilip sablaa i 

f.~ mamaıattan kaçınınız. YENi BAYAT: 
~ 

:~ yalnız ABD'OLVABIT TUBAN ., 
~~ Milessesesı mamlllAtıdır 
~~ tstanbul: Gala.ta Necatlbey caddesi No. 92 Telefon: 40068 
.}.,.~~~~~:9""tM~W..... w~•w•~·~-...~~.:.f'~ ~w•w--.:ı • 

Sıhhat ve/. M. Vekaletinden: ·-
Geı·ek do~rudan doğruya ve gerekS<l dolayıslle yenllen "16 içilen m.&d. 

deleri her ne şekilde olursa olsun bUyU.k ve kliçük hususı aınb8lt.Jlat'8. tak. 
ll'im ederek pı>asaya ÇıKartanlarm bu gibi ambalAjlar& tı.rrna veya §&hal 
ad ve adreslerinin yazıh'lası umum! hifzıssı:bha. kanununun 190 ncı :tn&d. 
de5Ue mecb'Jri l;.ılmmış olduğundan Uzcrlerinde bu gibi ad ve adrealert 
yazılı olmıyan n:;.addelerln almı:p sıı.tılmama.sr ve ilan tarUıiJldeD itibaren 
on ooş gün zarfında bu şartlara. uygun olmıyan ambalA.jll ınaddelerin aa.. 
tışı men•ve sahipleri hakkında kanuni takibat yapılacağı allk&darıarnı 
ffiaiiımu oi.Jr!o.l~ Uzcrc ilan olunur. (7225) 

- -...---
~ Devlet Deniz Yolları ~şletme Umum · · / 

· ;~.:.lu. ~ n Müdürlüğü İlanları · · · 
.... ~. _t'f'l'·• -- "-1-

Yalnız bu h~ftaya malısus olmalı üzere 9 temmuz pe~embe Karade_ 
niz ve İzm!':. postalıı.rı yapılmıyacaktır. (7363) 

ORTA - LiSE iKMAL imtihanlarına 
1.stenilen şekil ve saatlerde CÇemberUtaı1 eski tramvay durağı ka.r§ı. 

sı!l:ıa YABANCI DİLLER ve RİYAZİYE Okulunda) hazrrtryoruz. , MUdllrtl: z. ÇETtNKA YA 

il 

Tlrklye Cambarjyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&W"UIUI tariJlJ: 1888., - Serm&yeıll: 1000,000,000 ,rD.rll ı..ua.., 

Şube ve Ajanı adedi: 26!. 

Zirai ve ticari her nevi banka nnıamelelm 
Para blrikt1renlere 2R~ Ura lkra.>n!Y• HriYor. 

a 

qraat Ba.nka.smda trumbaraıı ve ihbarsız ta.s&rrut tıesapıarmaa • la 
60 11raaı ouıuna nlara ııettede f. defa oekU.eoek tur"a Ue •IJda'd 

pıana göre lkra~ dağrtılacaktıı, 

• • • ı,ooo • • uo • " • • • • • 
CI • 

• z,ooo. UG •" • 
• 1,000 • 't 180 • .. • 

100 • &.000 • 

&.800 • 
l.800 • 
l.IOO • 

Otıou.ır; Bea.planndald paralar 1ılr une totnde DO Uradaa apfı 
:iQşmtyenıere Uuam.lye çıktıtJ takdlrde % 20 tazlUlyle "'11ecektır. 

K91ldeler: 1l Mart. ll Bazlraa, U JllyUU. 11 Bl..r1Dctlta..rıun tarihi• 
l'lııde yapılır. 

-


