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İkinci cephe ihti
mali karşısında ii..Li ŞEFİ • 

1 
Alman 
hazırlığı Orta anadolunun bazı ver/erini .... 

Röytere göre 

"Don,, boyunca 

1 
tahkimat yapıl
mata başlanmış 

görmek için seyahate çıktılar 

6 ;,c."'0.t t:\ \ l'J JC.ıh 1.allll'Ul fİİrk OrdU5-U c:an:.1:k_ka){'ye tekrar bÖ')'}t: ı;irnl °:'ti 

Montrö 'nün • • 

ınc ı I d '' il •• 

m 
--------

6 Sene evvel bugün Boğazlar )'e
niden ordumuza kavuşmuştu 

Japonya, Sov
yetlere taarru
za hazır)anıyor 

--·-------

- .. ~-------,---
• ürk"'yenin az mı 

Bir harp t~hlik~si karşısında kalıncaya 
kadar bo~azları Montrö hükümleri dai
resinde serbest bulundurmaktır. Fakat ... 
Bugün, Montrö l11L•k"'·e:c·na

mesınin imzal<andıgı günün 7 
inci yı döı;ümüdür 1936 sı:nt
sinı..lc ~Iı·n~"'lıuzun 21 ı'1ci günü 
m1ıaiiJnon bu muahede ile T~r
kiyc Boğazlara ,ka) ı~sız sortsrz ., . ~ 

haKım o nıu:;:rur Lc:zau mu~l1e-
dPs_ B04Jazlar mınta-k~.:::-ının tah
kinıi hakkını Tür!ıiy<'oen a' 1nj-s
tı. Bül.;, haqı galipk<i. B<>ihı -

istem ş?ıtrd;r. 
Fil\' ak Türk•\'C 

ha. nde ı.;1ıdıu.ğu z" • .,.,:..ı.n .... -~ ın1z 
ça;."P;~ığ~ dt l1ete kttrc;ı Bvi;az

cso:-;u. SA. 3 sü. ı1 

Ticaret 

Mushova ~O (A.A.J - Royte
ri 1 hu.su, ıu.ı.:.ab ... Lild.iıriyor: 

.'\'-"<: D.ın ıızPri!'dc Alın:an- , 
la~ birden-O. :-ı,. durnıu.,ıar ve te· 
şeb.büs heır.e. hemen Rusların e
line [C<'m~ ti .. S;;Y) tlcri!ı kal
kınm~i.«r'" ihtıımau ve ilciıı:ıci l.:ıiı· 
cep.1-ıe \ ueutle getirilmesi tehli
kefü kaJ.>iL'1Iıda Alımanlar hali -
lıaz r,Ja lıa.ıarctli bir faaJ:yetlc 
Dor. r clu·iıniıı garp sahili boyun
ca sa.lıra tahkimatı inşa etıınek
tedirler. 

S:oklıolnı. 20 (AA.) - Rus
yaaa~ \'a7.iyeti mütalea eder:. 
!\e\ \ork 1'iı.rnts ~unla 1 ya".l•YOr; 

Rriskumlıurumuz 
Büyük İııönii 

& ,-yu ordu:aıı bü) ük k"r;;ı 
~a ... ıa '1.e. en başlaMazıa 
&_,·yet RııSJ a mah\·o~a1uş•ur. 
Göı ~ ıüşe gorc dU.,'1!lan b1tmez 
tüık r,mez kun·cıtlcre ıııa kt T. 

Mütefiıdmiz Rus:arın iıkincı bir 
cep e kurulıma!>ınL ısı·..,.rla ıstc

rneı.. ri sc'hdıinı anlıyoruz. Bu 
ik.ncı L-epılı<enin açılmaması tak
dirinde Rusyada hayal ink:san
nın bü ilk olacagını da biliyo
ruz. Molotof. Lon<lra \-e Vn 1ing 
tondan bu husus'la knıinaı ala· 

. - -------------
. ALMAllLABA a6ılE 

• • ..... "'ı s • _. ~~- .. 

Cenupta 
---·---r;..k dönmüştü. 

vekili 
Rosto f 
Geçildi 

-------
Milli Şefin Ankaradan ayrılma
dan önceki mühim tetkikleri 

HasanoğlanKöy En 
titüsünü gezdiler 

• 

---------
Başvekllim1zle beraber talebenin çalış
malarını iı1ceıey n İnönü tet ~ı ıeria

den memnun kaldıkl&rılnı b!I irdller 
Ankara 21J (.\_'\..) - :llıl 1 ı !jcf 

Re~i.cuınlıur ı .... 1net İnHnli, bu 
ak~anı 'aat 2:1 dt• Orta Anado • 
lu.nuaıı bazı :yrrlt.'rıni gvı ın~k iİ· 
zere Ankararl;ın Jnırckt t bul ur-
muşlarılır. 

Cunı.hur R('i'.'tlıı1i7 .. -\nk;.ır.,. ga .. 
rında Bii~iik :llille< :\1ccli,.i Re· 
isi Abdülhalik Renda. Ba>Hkil 
ve Harid:ye Vekil ,-ekili Şükrü 
SaraC(lğftr, GcneJkurına;\ Brt1' • 
kanı 31an-:~ı f'h>İ <;•lınıak, 
!)ehrlnıizde hı•lıınan Vekiller, 
C. II. P. Genol Sekrefni \C u· 
munü idare he~ eti fı7aları, 
ıneb 'uslar, gcneraU.,r. Ankara 
,·ali~i \·e garnizon konın·fanı, 
Ankara Enınisf't . Jiidliri& 'e 
merkez koıu11tant \e d~er a -

l lt \1 $f'ft• E"!l • \""e 

"4lt .., ~ ı .11 J f J 't' ı; .ın.c 

1 

gerek n ım .a' a .. r. ' • b = l!'lcl b'r y. • """ 
nı. \)"; ~ . 

h11 
• ,.(' \' f 

(S0'.'\t' 

Voronejde 
• 

Almanlar 
Ger· att 

---ı••-

japon aiyasetine asker 
ler hakimdir; böyle o· 
lunca da japonya, her 
§eyden önce ve her şey 
den ziyade, sevkiilcey
fİn sesini dinleyecek de· 
mektir; bu ses ise, ilk 
lrrsatta, japonyaya doğ· 
ru uzanan Rus yumru
ğunu kırmağı emret· 
mektedir. u fırsat çı · 
mı§ ve yakla§mı1tır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

JN.. ,.,. ·ikadan gelen haber
~ lerc güre, japonlar, ıtfan· 

.. el"!ıaııg, bİT ' • a \ lu• 
arruza k.arş ı .açık bırakmaKla 
191 5 senesinde, Çana~41<.rıin 
•kahra-manca mudafaa.sı ka-;o.s:n 
da uğ.radıkla,rı muv:;ffak.y"ısiz
l:ğin b~r nev: intikam1-111 ~1~ 1.nak 

/Çu.kurova mahsulünün ace/enf Yağmur!1n dinm~aile 
sevki işlerini gözden geçirdi hare~at ve takıb 

• yenıden başladı 

- keri \e ınulki erkan tarafından 
uimlannu,l~rdır. 

Milli Şefin tetkikleri 
-~ ra, 20 (A.A.) _ R~sıcı;-nr 

lnrr, }rl Ji ş.~ı Lırncl İı'lÖCl bug ·'l. 
Ul.RL 4,43 te ı-,e.f .-.ı.tlii.!'ınd~ Ga.Ylr ba 
~an İll~·1U, royı.ı B.ış,·c;. J Şi.akt'O s.a 
rı<)<.':"=lu 1 A::tkara \'~ ~\;C'\'zad Do
ıt,.ran, M:ı. 'it vd"L" m~arı, ~lık öğ 

Pi m L n ""lı rr..JdiirO \·c YllV't"'f'leıi 
btt:.ın.iJgu Juıld., Arl.amaan b.a!"<'-

Mi1lervonua cenubun 
da ordularımız bir 

yerde toplanıyor 
Mı:ısi<o\· "• 20 (A_'\..) - Gece· 

Yansı ne~~ed;kn SO'\')et tel>'.
ğine ektir; 

çııko • Sibir)·a hududu· 
na g>ltikçc artan miktarda harp 
görnı1iş kıt'a lar gündermektc • 
dirler. Ya~iııgtooda , japonya • 
nın So\::ye.:tler Birliğine taarruz 
edecei:ine daiı: olan kanaat git. 
tikçe kuv>:etlenmektedir. 

. · Afrika Harbi .. ~--
- . '".. ; . - ~~ .... 

Vellll tayyare ile pamuk tarlaları ve bu· 
babat harmanları l.zerlade dolaştı 

Gerçi, geçenlerde, japon kay· 
na'k ları, japonyanın Sovyct Rus· 
yaya taarruza hanrlandığı hak
kındaki haherJeri, An~rikan en
tı·iluu-ıı addederek '\· alanlıunı"' ... 
lnrdı. i>a~.at, çok ihlİ)atkar ,.c 1 
kurnaz olan japon politikası. 

6 Günde 
• 

4000 Mihver as
keri esir edildi ____ , __ _ 
Mısırı tehdlc! 
eden tehlike -Azalmış fakat 

Oltadan kalkmamış 
K . e 20 (A.A.) - B·ıgu :<j 

o~ta<<crk Jn' liz rn:i)le?X>k rarp 
t b!igi. 

Kıt'a!ıarım1z bütüı k~SffiEırce 
duru:ı.1larını mulıafazo e"!1 ~E 
d.r • 

14 Tcmmuzd~nbc i 4000 esıı
aJ.d k 

Haf I bomn:ın uçak: arım z ve 
!SON\!. ~-~. 3 st' :) 

Anhrr, W U'ı-... ) - T.c<.rct 
Veklünı!" Dr. Bdıçt. Ll.:, Ad .. ııö, 
Tarsus ,.e \Ie:-siıı ha ·a!is:not 

yapngı tetkik seyahatinden An
ka.-aya avdet el'Tl•i-tir. Vekı', bu 
seya'lıatı e!masrıda Hatay Val:
s·ni de Adanaya <la\·et rd,re. 
Ha~ayın n1ahsul5.t YC' ia§e .~ıc-i
ni, İ~kendcror Hn1.J.nL·dak1 .ı.tha
ki.t vazıyt-ti.r. de öğrenmış \'e 
Cey&ıa:ıdan gele'! heyeti kabul 
tderc,~ kr·njil"'!«.ni dinlemiş-tir. 

Adana. Tursu< \"P Me:. ir.<.'ek: 
:a~e \.·e ofl~ te~.·, 1(:.·tını ya~t'ldan 
göz:l~, ge~·ırcn \.P'kil. b-unlnrın 

kabiliyet ve · izmf't dc:rel"f>it"ri
n: öJçmck frr.~arırıı bulnıu;. top
IZ'.Pa H? da~:tn'a .,Jeri de Çu
kuro\·arı..11 n-:em!{;~Ct n1izin her 
yen .l "en·<' c· le c~tiği hı:bu
batın f.Cill'n mı.ıhı<!' f istikarnet
lt>rC' se\• .<. s r :5 nd;ı >fısiıı gösu:r 
rne!>' c:ap ('dC'T"' hns . .;a..ı;.!.veti &..,]a

tarak. F.n ilZ b'r b"n.ka 'ntıu
mı iste .. ;~. ()'Is n.uhim rolür.iin 
bi 1m•1han ı r.ı ,·eriyc.ı.r.• dem.~

tır. 

İ0Jea 1·c 5 rlt',, , ç·t'c-i, :.üccar 

• tanı bir baskın ~ apmak \ 'C bas
ınını ga!il avlamak için. ona bol 
bol teminat ,·ermekten çekin • 
111"2. Son defa Pearl Harb~ur 
haskını, en kii~ük teferri.iatına 
varmı.:ıya kadar hazırlanır \·e 
h•ttii japı•ıı deniz . ha, a filoları 
hücuan için ~·ola ç-ıkarkc n dahi, 
\taşin~tondaki j:-ıpon el~i~i ve 
fevkalade n111rahha-.1 1 t\111..:ı;J,. a 
Harici~·<' Xazuına. japonyanın 
anlaşma arzularıııd n hah<e<li -
Jorlardı. Onun i~iıı, japonyanın 
RU5yaya da n;rni (j~·unu o:yua • 
mak i t~d i~in~ ~iiphe Y{•kt'1r. 
Zaınanı gt.•lince, japoıılar. !t';l . 
dırnıı hatibinin prensiplerine ,-e 
ş~ır':larınn uygun olarilk hir 
\ a ~ı1'kını ile SovJell<r Birli • 
kine lcar~ı hart.11ıkrtu ~c~erC'k • 
lerdiı. :ile ele japonlar için bu 
har,..ket ı1nının ne vakit gele • 
<'f'i{ini ta~·in etn1e-kfedir. 

J ap <>nya, bir miiddet C\\el 

bu si tııı1da bir defa daha yaz · 
.Jığı.mn gibi Son ot Run aya 
hrşı, ~u ikı ş>k ger~ekle:ıtiğı 
takdirıle Jıarbe gire"ektir: 

Maari vekili-dünj 
1

sporcula la görüştü 
1 - Alman orrlulnrının A\· 

rll}>adaki irili ufaklı )ardımcı • 
larile brraber Sov.-etler Birli • 
tini len('ınıive-reğini an-ladıgı ı:a· 
~nn, :\llhvere l ardım .,tmek 
ı~ın1 

2 - ov~ct Rusıanın Anu -
tı:ıdp_ kat'i hlr .mağlfıbiyete uğ· 
•ıuna1t üzere .ııldıığuna kanaat 
ll'e1irıJ'i:i zaman, Sibiryay1 .,Je 
&:eçil'lııı·k ~iıı. 

Şinıdilik hirioci ıkka lii2um 
0

vrülnıediğ1 gı'bi, ikinci § ~ın 
ıso. ·u. SA. 3 sü. o 

__ , _____ _ 
Klip reisleri Beden terbiyesi teşkl

IAtından acı acı ,ıkayet ettiler 
Pedrn Tr bısır!ı.Jc'l l\!aart \' , -~

tt"t.1~1, dı1\ n !"O.''I' M... vtkı .J 

n;n c~ ı ile : h -.mı ~ ',, ızm .·de 
t.Etk-lhlel"lnıı bı~ı'i":ı va fc(ı r a.r&-. 
b ... Ş:;;a d.,.ın şporu uı J k ıc

M.wı ! \ cı. li ' 

.. k ~ 

• 
15 de b r lop, "' ı 
ToploJl'I:) ;ı. i: Üj)IC"' 

s a !e 
konut 1 -

\it.: ı~·~ı1 a vakın \'e .'iainımi te
n r ·:ar f:rsat ını bul.an Ticaret 
\ ek'.n· z !"hemmiyclli Em~nı
ırız M.,r:;in·n ambarındiaki itha· 
J:;.t "'' ihı·acat e., alarını da gtir
düıkten sonra! .)O!da duruiill'öst 
lazım gelen yerlerde IJ'tnkardan 

<SO~U. >IA. 3 Sil. 0 

GANDi 
Çok gorib bir 
makale neşretti 

-------
Londra Radyosu 
şunları ı6yllyor 

"Gandi bir meczub 
olduğunu gösterdi,, 

• ~. 

) 
il 

1 
- 1 

' 

Berlin, 20 (A.ı\.) .'\iman 
ı>rduları B~ı:ı. ··unıandanlığının 
tebliği. 

Dogu cepllıesını.ıı cenubunda 
ya{,"11.~urlar din<i-~:·ndcn dü-,:tna
nın cenup ve d'oğu ·stP,aınetln
d., tak;bi )'!'~i<l-e" ı.. surette 
başlan·ı.J~'1ır 

Sa,·aş tayyare fi ıa.-,,..,,ız Ro.;
t.of'un doi;usunJaki dü ,,a~ kol 
larını \'e Don nehri a_ğ7ındak 
düşna:1:1 tn"-iv~ye n~r..ıv '"sa1a!a~ ıQjı 
talı<.µ ltnliş'.<'r ve Doneç çev
l"E'"Sinde takip mt.:.1ıarcbe i111 tcs:r 
ll surette destc~~lem.ş:errli.. Düı 
.nıan dün de bii;-ülk km-ve! erle 
\TQronC>j köprüıba~111 a taa.rruz et 
miş!ir. Şcl1ri geri abn:ık -ç~n ya 
pılan bütiin 1e~Pbbiish'r ·ıdaetli 
.ı;;Rv2şlar esnasında \·c_ı kı.::........,en 

k31r!!ı taarruzlar!., tesirli su < 1te 
pili- <Üıi ü 11:11 üçtür. 
&rı.n, 20 (A.A.) - A:m:ın 

ıJ;."<i~Gtı başkumnndanltf:ı. i>iı·çok 
.. .ı\ tırrıan taL r p ırçakl~rını., Vo .. -o
ş'lofgrad kes m.ndc 5ık bir or
rna ı s~·~-. 1:anart.k 

0
• ;e ... kaça•ı 

ve bu müımil d.ırum la A1,-ııa:ı 
(<:;:()X1'. S' ~ "'\(l. 4) 

HAVAHARB) 
• 

Bremen gene 
Bombalandı ___ .. __ _ 

Sivil ahaliden 
ölenler o 1 d u 

Ber. -:ı 20 (AA ) • Lmdranın 
dco(;u ş alinde gündu-. bir .l· 

vıı~ w;dgı öre!!' i bır sil" !ah
ı~ ı h.> .hala la kı. ıS • 

be, it yd .. J nııı.-affa', olır • • 
tW'. Dıi.•lou gü b r Jrg• .z Lça 
ğı Afuı,~n • Fe' cnk hud a
razısı.-ıdc ik met.gih ma:ıallc • 
• ne bl''kaı, bomba at.ın •ır. İ 1· 

gıl.:ı: , a o lusuı a mc"l t kü 
QLk 1..-un'E:'IJ!'T c el ır A!ır~.l 
kıörfeıinin ve 1: Ih. Br 
VI' O'<'mnbi..rg ıı-e . •,. r 
n )h ta:il.rl""' taa uz t. t l 
s.,-. alııı ı kay 'P 
•ır Üç o~•m::n uça6 
m~ş1 • 

1 
keo~e ~ -r 10,30 da H•On"Oğı~rı. kiıy 
ı::mtı: ı.ilC..'l{l şer<'fJ ı '!X' rru • dıi 

:l-1.,Ni .SCL:, H.ı n oı;.' n <l Jd'c.iu'-

1 
da öğ!'ı·Li nı1e- 4' e bır ~Je gı. •t.blJ 

ô\..."'§ı ııt..r. B s "l:da , tw 'b-

1 
ı.-11<n cilger k • orıık b oır.Jt.>k
!e1 ;~:ıt ~~(" ~ '\"-{' d . ·dııt, 

1 
ci:lJgerC'll 'k, d k . ate YE'.ieı ·!lıi:!c ç·a
lı~&""'t..'1 c>.. 

R.,;.,· C'Üı!>11U1" toılobf>l·I aıe l;ye]erde 

1 

Ç<ıl:şııi<c.n, : a • yap.~,.; en, or:ılc 
l·i:.e.ı:ioo, c k-:;;. (f1}.C..."'ken t(·!tış rt
r \ı§\lı r \"C :ı; i ıca mtız .c- de 'lif Ht~ 
•.zfo<{>C d\·:ısirıdc ele ı::öıvn>lşlcrcüır, 

l::r. .. tıtc m'i<li!ru \'C i!l;:IJI ö;irobrn 

Voroııej böle> ~.cıe na ı mu
harobele• dev:ım ~tmiş vt lm'a 
larınıız dü~:ına şiddetle ka~ı 
kcoımuştur. Akı;an::ı ~ t"nk 
ların hln':ayeıi.'ndc h:ırcicct c.ı<', 
k.t'aların'l<z mcuu 1 b : n ba !-
··~ . ı b _, '" şı.ın:ı "t s:r.a g.rmıs.c ·Jır. 
Burulan ooııra . <ak mu'ı.1 ebe
leri o!irnuştur 

Voronej b<XgCE.nı d ğ" b r 
kesimi de kı~'ala•ınıı.z tı: u . 
teşile ve hava ban :, r<L:nanı ile 
müılıim bU: dü§": n c k l '1 

<soxr. ~~- 3 ~ı·. n 

Emlnönl Balkevlnln m6him bir teşebb ·;-: 

Milli oyunlar Festivali 14 
Ağustosta başlıgacak 

.. :-----~-~ 
Hasılat yoksul halka bedava yiyecek. 
ve yakacak dağıtmak için harcanacak 

J;; ıiııoı · H alkN sıoo 1 ) .ır
Oırn kDıu !aK.!r 1 • oka Kı k tr· 
2a!'-, od• n ve k6n"Ür !!)'ıı , Ede· 
b1ltnek r:>a.KS d L.tar. ).1 al
:kına bir .:\[ 1 ı O;, nlJ• Festi
vali. te.tip C''Tli;t'r. U ~ kr 
büı:Y~k bir progr:ırr a H Ağus
ı.ost3 b:ı,şlayıp 2:l A.,'ll sa Ka-

d'ar de\·c..m eu_ct!ı..~ır 
Ten.ip he)'<.'t• ~ a) ~ nbe , tıu· 

nun ÜıZt'" ;-.,'.le çal~ r:ı.s , ı P.e
le.n her şı:,y, t.ı~3' 1 m ı ~-
malctad r. Arac...: n J er ·C· 
şesLI1dck ve Vurt ı:; d · ı• 
'l'ii.rk mill; oyun' •ll n e ~-

r---

TENİ TErRİKAMIZf ı---, 

Mecid Devri Pehli
vanları karşı karşıya 

------~--~~-~----

Neşrine başhyacağımız eserde pehlivan
lık tarihimizin parlak ıahifeleıini teşkil 
eden büyük ve meşhur· güreşleri bütün 

1 heyecan ve teferruatile okuyac~ksınız J 
\. :A-EK YAKINDA J 



SAYFA - 2 ı!CDJ.. M 

ıc GÜNÜN iÇiNDEN .•• 
r 
Meyvave 

Yazan : ZIY A ŞAKIR Zavallı beş kuruş! Sebze 
1 Fiatları (Bo..tı) ı • .ı ı)C an lı:.n y an.. ve 

ouu mud,,f-c:.aJ:,a ~alı~a'\ Llr in-
33.n "ır zanne<Iİ) OCUin. 

Di-ye, hon.uı-d<.ı:dı. 

1"r.brıinrı:isa, bu sözl&in al -
t.ooa gizlenrr~ o1an telıdr'.lere 
ehcıırınuvet v<"l"ınt<H: 

B;;ba! .. (BabJ ı tar.ınıak ve 
kn nr.ı:ır..<.<k. ayrı hır mesele ... 
B!.'n, .-i<>Ua l\!eh di bir hıııki • 
~a-te davet cinıek i.ı;tiyo.rı.:.ın ..• 
!Y.ırunuz ona... Acaba ker.disi, 
( B: b) ı tanıyor mu~ .. Ont.n ne 
c!U.,.-ündi{:ünü, ;ne yapmak kıte

<l ı; ~ bil~ >r mu? .• 
Df.:ii. 
Bu mıale, Molla :Mdıınwt Ta· 

ki.l~n evvel Molla i\lehınet ce
nı.p V!.',·d ·; 

- Cer-aıbı ha1ıka )·üz b in ke
re şüıkiır ederim ki; benkın g>. 

1llb vto d.r><iar l>ir kuluınu, 

(Bcb) glb. bir dir ı.zlc tanı~ • 
t ım &k gtiNı-lı :ndı.::ı esirgedi. .. 
Sonra .• bu ada.mm ,,e düşün -
cll.ı'.fÜ!l'lİ. ,·e ne yapmı;.k isted· ~.:ıi 

i• rreye h ac<'t yok. İ.! e .. Eserle
r · . evdan<la görün yor... Bu 
adJ.m, isl..'mı dini11i ·Jkm:;k. 0-
n uı y<"riı·e ke:n<li b<.tıl mczlıe
bım lroy:nak .. Cahil İr::.ıılılaı· a 
ra.•mda nüfuz lrazananıı.k .. ve 

..ra, ın taıhtım de\'irere'k 
oııur \ ~nnc keıı:d i ır ·alt~.':lt 
kınmııik lstlyor. 

Bu sdzltr. Fabrünms~ın \'ic
danma o kaOıır OOku:ndu iki. bp· 
.u cam yamın bir ınsan gib~'. 

- Yalan! •• 
Diye bağmlı. 
Molla Mclmıet Taki'nin rengi 

:;, !)Sarı kt•sikli. Sert ,.e miite • 
hakık:hn göıılerini, knıının göz • 
!erine dü:ti Bir an, derin bir 
sükün 'drıde geçtı. Ve sonra,, 

tıyar hir k&pl&n homurtusu • · 
nu ıtn<lmm ~ yii:l<l3eld;. 

- Yalan mı? .. 
- En•t .. Yalan ... 
- Şu halde ooğru unu bize 

söyliyroıiir mb.:ln? .. 
- H...,v, hny ... Ev·vcla (Bab), 

t~m i anlı bir müs.Wıtan.chr ... 
Ar~ bazı mollalar g· i, riya
kıar ·e .ır.o\a~ sıp değildir. 

- ........ . 
- Sonra. o, 00,•ük bir su.llı

perrnı d ir. Onı.ın kadar ;n.>a,nfa
ra şdkat ve merhamet h;:sleri 
ta;;oyan bir adamın, (Llıt iıny -

L fü•n) He :ı>irle~ ve bii-
kıirr.et ale.ı"hine hareket etmesi. 

r.ı..laıtr. Ye ilrtlmal ihariciodedir. 
- Daha ııunra ? .. 
- Daha sı•IJm .. onun ma.ksa-

d~ b'ır din inkılabı yapmak de
ğiL Ancak halkı ıhiittiyete nail 
et.ınel<ıtir. 

- St'fl bunl.an ne biliyor.;UJ'., 
Faıhrü nnisa, .. 

- t ' t>ywınn . 
- K'mden işiti)"<>r:Mlı?., 
l<'ahrürm sa, o !:adar bij,yük 

u:r heyecan içinde ;d 1..->i, bir
dedb'<rc cevap veremedi. Çoık 
taıbi ' i.r ki, ne Molla Ceva.!ın ve 
ne de kiiçıl:k amucası Molla A 
lmin lsnnle'li'l:li vcremt'lrli. Bu 

bt>p\Pn dulayı, ıruç;ik 1:ı;r te
~eddGrt:ten sonra umuzlarını s~ 
korek: 

- Ne b~•jm hen .. Siu r.a-

Yalın k l.çlı ııd'l.01 sanki ba
'3Ci. .... 1n1n evlne giri;"'O... ~ gib.ı: 

;: rbcst s~ıhcst kapı~ a yar.aştı. 

ıBu bir saray kapı;.~dan ziya
de bir küıınes kapısına benzi;ror
ciu. 

O lı:ad-.ır dar, ufak ve b.s"<tJ. 
ki ... Bunıun içinden ~ devasa 
muı.'ıa!ruann nasıl geçebildik· 
!eri ym• hayTcl't.i. 

K~l !l zjrcir;crle ikı tarafLan 
di...\ aı·a. t~t.1..u:rt:ı.mu~tu. Bir-birin 
bıl.yUk iki a»ma k'1idi vard ı . Ka 
I" '" açır.ak iç n bu z'ncir!erı kır 
nıak ve bu kili.tlerı açmak !Uzım 
d!i. 

Ha ".;;· bu kirlileri kolay ko
lry açn> a a · tk;~. 

Y~ ... Bu zincirkri kırma'< ka 
b·l tr.'\ ı? 

HalkeJarı P.irdıiıinc ra;>tcden 
:z...n..:'.rin her 00 i..n~ı a~:!f;ı yu
kar l:ir bile">< kalın 1· ; ,,.,da vardı. 

Doğrıı;;u ya rNurert'.n Veli. 
saray·nm bu yegane me"'• l"lni 
sağlam kaT.ğa bağlamoştı! 

Yalın kı:i'Çh adam ka.pın şöy
le bir yonlaml:adı. Zincir:n 'öte
sini ber.i,;ni elled:ı. Snnra ~&ma 
la:! di kan-oyarak bir iJti kere 
tartakladı. 

İr!varı. ~ de bu sırada ya
rın vakla;ımrş bulıunuyordu. 

D'~e" d<;ııt m~u~ zdavrıa geUn 
ce. burlar palala~·nı 91v1.rnuşlar 

kw h adanun ct.r~!mda 

.. ~ı ~ahıs t.ayih edebilirhu': .. Şun
dan, bu<....., ;;;iti.;orı.;m. 

Diyer"k ':ı:ı~ını ônüne eğdı. 
Hacı Molla M-l'lııncL Tak'. ba

§•Ut damadoı..a çevirdi: 
- Bana bak, Molla ... BuıgÜrr 

den 'Libaren, lııarnıı edıı.Ue ıap
tcdecol<,in. 011:.m, hiç kıiıırobl! ile 
konuşnasm~ mü.saatle etrniye
ceksin. 

Dedi. 
FahrürJDisa, ~iddetle silhlrdi: 
- Ne hakla, baba? .. Ben, hür-

riyet haklarına tama.nı.Ue oah.ip 
bulıman bir in:saııun. Kocam, 
'bc:nirıı meşru 'haklarımı kat':y. 
yen gasbcdemez. 

Dedi. 
O zaman Mıdla T..,ki, zcr-be

reğine doikı..r.uhn"'ii bir ) ay gi
bi yerinden fırladı: 

- Yaaaa! .. Babanı.ı: emrine is
yan, ,ba ... Şu halde şimdi l"Vin 
altındaki bodruırr.a kapar.aeak .. 
sır . . • cfsini 1Slah cdincı.' c ka
dar, or:ıda maıhpuıs kalacaksın . 

Diye b~,iiJ'<iı. 
• •• 

KUSALSİZ BİR (İDA.)I) 
HADİ!>1.<SI 

Sadra'-'ID M:irza Akas. Lst.•b
dat .siyasC'tinde, ci<tien .bü)iilc 
bir lcyakat gösterdi. En küçük 
m<'.se.leleııde, sun derecede şi<l· 
det Feren bir (müstebit) ol
makla bcro.ber, bir miiddot 'hem 
(Babi) lere \"e iıe'IIl de, I.sfalıan ı 

civar.n<laki (Luti) !ere müsanı .. , 
ha ile hareket eUi. F..kat her 
tarafa casuslar gönderdi. Bun· 
lann defterlerini tar.tim ettir
di Ye günün birinde hem (Isfa .. 
harı) a ve hem de (Tebriz) c iki 
!büyük aSJ.."e't· kuvveti g<n:iere- • 
rek. büyük mikyasta telıltikata ' 
gir~. 

(Daha v ııı: ) 

111.oçuK HABERLER 1 
* Evvclk.i Paza günü Suadi

yc Koru pa.rkta oturan Ziz. K<>
nen, Ne6<m Eren \'e .102.ef biı' 

sandala binerek Ada ve Qo-ğ<u a
~lard:r. Fakat biraz ileride 
sandal. devrilm.ioı . de IHodise 

. fal.tepe nı.puru t.ara!ından gö- l 
rükiüğürı<len dt't'hal yetiş:krek 
kazazedeler kurtarılm.ışlardır 

* Vali ve Befeıf:;e Re:si Dr. j 
Lütfi Kırdar dün sabah 'bblge 
;~c müdürlüğünde m.~t.ıl ol

muş ve el<ımek meselesi etrdın 
da yenı kararlar itti'lıaa: el.ırıi . ..W-. 
Vali bugün dıe bö}gl• iaşe mii<lü• 
l.iiflüwie me~ul olacaktır. 

Sarmısak fiatları 

--<>--

Bu sabahtan iti h..ı
ren çok sıkı kont
rollere başlanıyor 

·Bu sabahtan it.baren ;,ıey

ve ve .sebze fiat:arının fa.iura 
e.>ôliına göre konLrol cıiilme
sine ba~lamıcaJ..<tır. Vali ve 
Belcd1yc Reisi Dr. Lulfı Kır
dar, fial kontrollerine ÖHm 

verilmes ııi alaka!,ılara hi'dir
m!Şir. Paz'1darda s<.<ılocak 

meyve v~ seb7.elcr mJr.a•· 
diil<künlanndeki fia11::.ıdan 

fazla~·a saıtı.lmıy.ca.ktır. Her 
di>kıldir.da yinıde kııl.r niSbeti 
nı gösteren listelerin buıuıı
durulması lüzumu kcndil<>ri-
ne bıld· nbni, ir. 
Ka)~öı'.<an1hk1ar ellerinde

ki belediye z .ıosı i!e ılct• ·at 
müdürlüğü ko.ı tro!örleı·i ve 
be!Pdiye nıükttislcri vap ı !a
cak teft'sierrlcn sonra beledi-
ye rcis'"gir:ae rapor vcr:!t>ıt':·ek, 

ceza zapb tutulanlar h&kJnn
da ta ki bata geçfü>ce l<ıli r. 

Zava ll ı 3 ku ruş. Çüıık li , gar ip 
ve acıklı bi r akıbete uğradı. bu 
h arpte. İkinci ci han h arb inin 
lrnrbao la rın tl an biri de o. 

BiJ;n ir ki eskide n para ölçiisü 
• k<·e idi. O zamanlar b ir akeeve 
80 ~atlıca ıı •1ınırm•ı .. Sonr a 

0

ak
te de\•r ini geçirdi, yerine para 
geçt i. Bir para, beş para, on 
para ~ a ~eker, et, yağ alıumh. 

Bizler bu devire yeti:ıtik. Mdı:

tcp lcri ın izde beş para ekımek , 

h e.~ Jtara peynir, on pa ra koca 
b ir k:he aşure~· l c öğle yemek
leri ;verdik. 

Ge~en ilk dıaıı h arb i 10 pa · 
ra~· ı da ortada n ka ldırdı. Y e • 
riııe kuru~ goçti. 1 kuruşa bir 
çok ~·~ ! er alabiliyordunuz. 

iki cihan ha rbi arasJn,da j..,e 
ilk ~""adak ııara be~ kuruş ol- • 
n1u ... tu. 5 kuru.~a ci\"Cİ\'li sıcak-

Yazan : HAYRI MUHiDDiN 

!arda ala bir bardak buzlu li
ınonata "eya deın irh indi şerbe

t i içebiliyor, ,·e~·a, ucfi.s b ir pas· 
ta ağzın17.a atabili) ord unllZ. 

E t\ öııt •111isi: Diinyada hC"ttten 
benı~n yil e<'-f"k içecek her ne 
' 'arsa onu n 5 kuru~lltğu ,-ardı . 

Bu h anp, za » a.llı 5 kuruşu , 

sanki göriin me;ven hir bombar
imuon la, birdenbire öldii~dü : 

Bt!liin, 5 kuruş, devlet mes
kı'.ikah aru:ı ından bile kalkınış 
olan eski b"ş para gibi, hemen 
h iç.bir işe ~:.,raın az oldu: Para -
l>iiın ı ka ) betti: 

Bugiin 5 kuruşa ne b ir har -
dak ~erhet, ne dond~ma, ııe 1 
pasta a laltilir.,.in i-ı. 

Hemen en lıor seYler .bi le 5 ku· • 
ruşu ~oktan gt-ç~1i~. geride bı- 1 
ralı.nıı~ bu l un u ~ or. 

; kun1' tildii. Zaya Ilı S kur u~! 1 

=================================' 
r-ADLiYE 1 

\L- KORIDORLARI NOA __j 
Parasız şeker 1 Avukatlar birbirine 

tevziatı için t •• k •• •• d 
sı1111aimıdirııta a ~~ pus _uruyor u 
yeal ltlr tAUmatna

me llaz.ırhyor 
Vı!ayet sililıat müdürlüğü yo.k 

sul çocuklara \'erilecek :şeker 
için B3' \'<"!<ralct tarafuwia.n hıa· 
zı rlanan tatma \naıme esas! arı 
dairesiooe ç-alı~=fara ba~lamı..' 
tır. 

Stlcha•t mC.~(:rlL:,'jü \·ercın ve 
ç -(!Uk di:,.uanscrllerin:n te'<i< .Ll.· 
tı.n<l ~ n faydalar.arak .sf'ker 
tevzi.ini idare edocektir. K 0 ndi
lerine şeker vcr.tecek QOCL~da
nn babc.lar: yarında bu\unma
ları yahut yetim olımabırı :;izım 
geolnıı.ktedi<.· Tcııızıat, yalnız be
lecllıy hwdutları da "lınd yapı

lacakLtr. Ay mnuna kadar lıa
Zit'hkl.tırın tamam1an1nasın ~ ça
hşıfacakıtır. 

Baronun broşürü 
hazırlandı 

M · ··ni k~nun-un "°"anrıı.:.la.r 
ve babzsız gayı·inJGru çocuklat' 
halı.kındaki hüı.'<iimleri f;Uı-inde 
.'·aptiaca.k doği~;kllk!er etrafın· 
da Adliye Vek.iılet nce bir proje 
hazır!anmı~ \ 'e bir nüslı~" da. 
1.ıtarıılıul barosuna gôr..derilerek 
tril;tal<?ası sorulmuştu. 

Hakim duruşmayı başka bir 
güne bırakmağa mecbur kaldı ----Mahkemede birbirine giren Avukatlar 

koridorda canclğer oluyorlar 
Hukık m:ilikl"IIlelcti e •ri 

~ler lur..cahınç doluyor, in..<an 
bir ·ta.-aft.an diğer ta afa ge.; -
meğe irri .. kfHl bulamıyor. Eııg"Jn 
de \'ô>Z.İ)'flt iböylc ıUi. ! 
Ba~alanıı.ı ıte aka keııci:.me 

bir yol 'bulup mal kl'!t,elcı'<lt"lı 
birine girobildim. Haldmin hu
z .-~la · · a v uikaıt y-er ...ı." , 
gcrk lkanşık trt.iliıflı bin: IH;'. ,., d 

1 
ır.csel:yi her iki ::ıra~ du kıcndi ı 

1 
• r i1ıtaı ır·azar:..rıa gorc 11...ı.11 '\~ es

baba çı:.l="iıytırdu. Avulkatlardan 
birisi \rİ yarı, d;" eri ufa~ te -
fekti. D"1\·anın n,ev"'1.;u bir ma
hallenin ilıaLikl adının ta~ıini 
i.dL A\'tıkatl:;.rdan biri: 

- Havır bffi·Ic<llr 
ÖWki:.. • 

- Hayır öyle değiklir, bi\y
ledir dı)ıar, b;r tak:nn <:lclillerlc 
ıddialar ı k.ın••·l tlcr.rlirrr.eğeo 
gayret edi~nrlııniı. 

ru:Jı.;ır. u öııocdcki m~ıun ı..s -
tü<'e şiıddetl vurnr~ ıhaylkırd.: 

- Jlayır dc-<li brn tıakaretıc 
tah"1ll>IT.ül <o-ıkmem. En ufa1k lblt
imwyı 'hamııcdemem. Ben ı<da

m• maolı.veder>ııı. arrladımz mı? 

İş .gayet ciddi idi. lliıkim ~ 
dinleyicileı· de şa l•rm~lal'<iı. 
S nıl<i aal.ı>n ya 

nlll i.k~,; i>u.lunuyoıımus gibi ib 'l'
birlerine bu:ğıl';p çağn mağa baş

lana-:""rd · iri ~ı;.rı ın-ukat onun 
bu tohevvürü karşıo;.r..da sinsi 
bir gillüıı:.seyi~e haı,-mın>. asa
bi~·etini arıw~.nırdu. Ufal<; 1e
fek a\'Ukıat dcvmn <.<iiyoıdu: 

- Bana ~rnkı<;.ret ha? .. Ben 
bunun CO\":ibm ı Yereoceğionı, hem 
de ı:Oır..di vereceğim. Kar>mıda 
anam olsa onun hakareti;.e ta
ha.n!nıül edeın"'m. 

Sarmısak fia1iarı bir kaç gü.n 
içinde biroeııbire yiib;elmc ğe 
başlamıştır. Bu maddenm kilo
su 3Q kuruşa satılmakta iken 
şimdi 60 k11tu~an muamt-14 gör
meğe başlamış ve ta\ep te art
ır. ltr. 

Baronun ~azırl:adığı ce\·ahı 

ihıtiva ed n bıü'Ür bu ayın ro
ı nucda Vekalete bildirilece1<ir 

Nasıl oldu bılmı;m, iıi ~an 
avukıat diğeri >ı;ir. tt·üdafaa es
sında: 

- Eğc·r dedi ron :ıhk!l<ıat &:>. 
la)'ı::;ilc l;.5ze verilmiş olrn mu. 
saddak raporo ar'kad~fl'1ıv. <>"<
kaili kL•:r.u~ <ıl~a idiler ·her c'ı.'1-
de şim:ıi bôvle mıwasız ic!ıdia • 
larda buh.mmı:yaca klard:. 

lr:yarı aYukat cevap verdi . 
F'a;kat adalet hu.zuı:uıı:rla oklt1r 

ğunuzu untr!ll,}1orst:JnLB gaBba 
- Rr de bana -adaleti siper 

olı..r~·k mı kullanmağ:a kalk'll:jı • 
:.·or~unı.:z. 

A · kadarların fikrine göre bu 
yükset.Şn s~i, elde mPvcut 
ıçleri kısmen boş samıısakların 
bıtm'. ve piyasaya içi dı::>~un 
mal çıkarı!mış olmasıd\r. 

Belediyede bir şef 
vazife sin den ayrıldı 

!Belcdiy<' J.<!:s:lr müıdür!ı;ğü 

!birinci scoc sefi Feridun Derr.ir
den'iıı • ,·aı:las..ı:ıden ayrıldığı 
hı ldir'.lrn<>kıt iir, 

Bu c5mle üzerine ~·errr.ı::!e. 

!Jrlayan u:falctcfek ııvulwt Yi:<n -

- Siz mQna!JıZ ateş alar bir 
kim:;c;siııiz Yıne söyliye;:eğimi 
söyler· ı. E\·et raporu iykc U:t 
k '. '· etn;m i~ini.z . 

Mubakıeme b~ka bir s~·i.r al
Jr-'1".'tı., H5ı'kim de bu fk! ~vıuika

(Ilnanu 3 üncü sahifede) 

---·-------·- ------ ---------

1 K D A M 'm T A R l H .-.- ·~ A r 'ı: ~ A R O M A N 1 - N,., 
• 

170 j Ak sal!~·ıı haydut le ına:ve
tinMki on edam her ;.ı:.ı .... ~le 
ka~ı S\.irl~rın haricind-e ka!m .. ., 
larclr • 

bir emıı•yet zinciri tertip etın.kj· 
lerd1 . 

r!Bclu• el'an o detin uyku 
iç'nde sess'ız ve sad""'-.z bunaJ" 
ımkıta beı-d.evaırdı 

Diğerlerinin aın-..u~ o~~ı.1 an
laşılan ya1ın kd.ı.çiı adam ancak 
bir kal"' C'"" • • --~~ _,..,.... '"'uay\,.nesi 
ni l:d irÖıktcn sonra etin< kuşağı 
na daldmiı. 

Hareke~',...·~ ~e zerre kadar is 
Ucal göıü!ımüynrdu. Gayet ta· 
bii bi.r ta~·da. belıİnl saran ku· 
şagın geniş büklümleri arc-sın

dı:rı b:r anahtar çska.rd. San ki 
Bolu çamsınd11 dıııkuma bezler 
satan kendi hal nde bir ctı!•kkan 
sı:tı :bi ımis te gece vakti evine 
OOııımii bu•'unuyonnuş g;bi tek
h!sizce asma ki1.d' tut 1. Anah
tar: deligire yerleş'irdi. Az son
ra •İ}<tın i~inde hafi.f bir çıtır
dı :şltilivc-rdı: 

- Çıt! Çıt! . 

Kil. din der>ğinde anilita r üs
t üste iki defa dôndü:ülrrnü.<tü. 

Bun·u bir şakırtı takip ettı.. 

YAZAN: 

Nizametti l Nazif 
Halkalardan boşaltılan zincirin 
şı>kul\ıSI. 
Anında küçü~;: dem r lw!Jının 

ardına k•dar dayand.ğıı görüil.
du. 

Yalm k•lı.çlı ada'!ll, yanınc'aki
lere yavaşça: 

- Haydi'. dedı, arkamdan ge
liniız! 

Ve ı;evi.k bır Z'pıl.:ıylŞl.a kule
l~den içeriye dıa'klt. 

İriyarı gölge ve d'ğcr dört dal 
kılıç kendisin,· ta&'p etmc~er
di. 

Uzun ll'Zadıya dalga geçmek 
an•k lüzumsuzla}1ı. 

..Oeğfll mi ka<ii.m?.• 
cBiıbir:mize madik oynamak 

manasmlığındôn val'.lleçeliır .. . .. 
~iiphe y<:ık k. bu gece >air!e

rinin kim okiukJarını artık içi· 
nı!'Zide anhırnı.yan katmadı .• 

Bunlardan en öı de g.<İcr ya
lın Jolıç' adam KI·roglu.nun tam 
kendis'dir. Yanınde.loi .rıyarı 

göige : e b"ı.zat .san b:ıy~klı. a 
dc:nı,,. Cıır. Yani t Bürha·nettiı1 Ve 
li· .. . 

E"'1;;,,,] su dakıkada .Bolu• 
nun büyük kııles':nı muhasara 
edenler yeraJlı sarayının sakin
lc;tir.den iibareottir. 

Maksatları malüm .•. 

cBcdretLn Ve~. i n.n vef.ıtın
dan az evvel sey o<baş:sı ile bir
likte o'r yere g>z~edikler: hazıi
neyi aramağa ge<ıncşlerd:r. 

Aş'rl • sy.-ı yerattından çıkan 
ü~ müfreze üıç ayrı lwld'an iler· 
liye:-ck ka'.eye yüz arurnb'~ bir 
mesafede birle~işler ve sonra 
i~!Hir.den dfüdünü kancalı ip
lerle surlara ç1karlarak .~ôbet
çfyi yola kc ımuşfar, kapıyı aç· 
mı.şlar ve babat.annm evine g:ri· 
yocJ.amıış g;•bi hep.si biroen ka
leden ;çer:ye gimıişlenlir. 

Maam~raı ;r.t.ı:yatı da eklen b> 
rakımamı~!srdır ha. 

Oı:lar ;imdl el~eri kıl.ıçlarınm 
kıJlnrsı'nde, ıfön 'bi·r tarafı g<>
zct!cmekle meşguf.dürler. 

Büyük kl"'-enir. iç' S<'n dc•eee 
karanhKit.ı. 

'Bi1ı'lıanet.tin Kfü·oğlunuıı ku
lağına eğilerek hafirçe f s··dauı. 

- Me~aleyi yakClrayım mı? 
™li'kanlı kst'i hir lisanla ve 

halci lüzı.ıırnund.rn fazla yfr!<sek 
bir sesle: 

- Hayır hayır! dfye !>iiylmdi, 
Ben g;ıi~ceğ!m'z yeri biliyorum. 
B'.ı'b'rimiıin arkasını tumı~k ka 
fid !'. 

Bürhanet.tin faız.la söz söy.le
mcdi. Derhal gencin arkasına 
ge<,ti. Ku~ağmdan ya·kaladı. Di· 
ğcr d'ö"t ha)-C::Ut ta kendisini tak 
1it ertiler. He!"'İ birb rinin trl<a 
sına geçti; ve her birisi önünde
kinin, sol, lro~u ile kuşağından 

yakaladı 

Seğ cl1er;ile kılıçlarını tutu'Yoc 
!ardı. 
Köroğlu: 

- Haydi cocuk1ar! ded . Ev
v~l.i bu karanlık dehlizık?n iier
liyeceğiz . 

Yürooüler. 
Burası. ne rok genış, n2 de 

çok dar bir yerdi. (Daha var) 

--- ----
Bir sabıkalı 27 
yıl hapis ceza
sına çarpıldı 

Suçlu hapishane· 
de de bir adam öl· 

dürmüttü 
Bundan bır nıüddeL e'V'\Cl 12 

hırsıztık suçundan re\ -·r eclilen 
roeyıur saobı.ka!ı}ardan R~cep 
Kızdağacın duru,"'1ası sonunda 
tı.vkif edim;:i.şti. Fakat Receıp 

teı\bhnecie de raılıat dunna
moş Şük.rü adında l:ıaşika bir 
mevkuf ile kaYga edert'1< Şükrü 
nün ölümiiır.e seıbop olu.nm...,tur. 
Bu yüı><ler. de 2 inci ağır ceza 
mahkeme.sine vcr'lro:ş ve bura· 
da y~pılan durui"lada 19 H'ne 
hapt>e nıa-lılküm ccülmi;ıti . 

Dün asliye 7 irci ceza nıah
kem("-si.Pde sona f'ren 12 h1rsız
lıok d'1Y3>.rda kJti davasiir bir 
J ıt!-tlirilmesi1'" kc '« r " t.'r:~ın .. !~l;r. 
Ve ReCPp Kı ,,!;~ac suçları r.d-an 

dolayı "7 sc "" 4 a\· hzpse rr ah· 
k ılm o.lın u" ur 

Mükellefiyete tabi 
kanıyon lar 

Ltonlıtı! Vi!ıiyetıııden teblig 
olı.~u.ıt T-f~tı'u.r: 

Vili.ıy!.'t Bek'llıycleriııde !"•Yıt 
!. ücretli iş mükd!.efi~ ti ıathik 
olunan kanı:ronlardcn bir k s
tT!lna 1.amir YC sa.r telbe.pll'r1e 
bu mükt'l!efiy"t tat'bik edileme
miş olduğun<lail bu v:ı~ıta!ar i
çin ?f3/l/'J42 gür.üne kad~.r ncık 
sanlnrını ikmal etmek i:zere bir 
n1üıh1tt veıi .. mi~ti. 

Be.güne ka<lar heı· ne se<beple 
olursa olsun mL.,kellef:y<: ni :fa 
ı.-tm~"yen bu kz,b,l .kı.mvıo-ılar 

mG,hletin sen günti olan '26/7/ 
942 Perşeırıoe günti D•t 10 da 
Su!t.ralım<'t me~dan.n<la top
lanmı.< bulunacakJaroır. O giin 
get.ıne.,·en kam.ı~m sah 'p -e ~ 
för!c ri hnkk nda 1\Yillı Korunma 
k.aınunu ~1ü.kümJ~rt dahilinrt~ ta 
k•batt kanuniye<le bulunul..ıca" 
ğı g>bj kanı:yıonların pl.i:ka ,.e 
benz 11 katneieri ah.narak. SC)"':'"Ü 

s~feıJerine miiNıade edümiye
celcti<. 

· i•t "mali 
önlenecek 

Evvc"..ı gün Ye ciün bazı böl· 
gelerde ekmek danığı görü!m~ 
nlüyet ı·e belediye Caaliyotc ge 
çerek, dar.İlk se-hepler'ni araş

tırmaga ba.,lamc;h•. 
Yapılan tcııkiklerde11 •Jtl,aşıldı 

ti1na göre B ursa.dan ve ci\·ar ka 
zalaruan şchrin-.ize karne getır
Uip s:ıt>'.makla. yine c;,·a• k<a· 
zalurdaki fır•nlar da zamk'L ka
ğıda ~ a.pı!-ıt ıı-ı'm•yarı vr- ofis ... 

de edi1miy-en kaı ce ~Jaı"ıÇ&.'an 

süralla Ş€.hr:mi1.e h,.(:)r-(h.:ı 1erek 
ftrın.c ı1ara vtri~ın1.akte ,~e afiSt!:tn 
foıla ı.;n alınan)( un kaçai-:çılığı 
yarı" nı " k~•"'-r Vi!iıret \·eni ted 
bır~::?·'e bu11a mclnı olcı.caktır 

Yeni yapılacak ma
nifatura tevziatı 
Yen 'rlen yapılac&-k man fatu

ra tevz:alı hnzırl aıı deı·sm 
ebmckt~r. Bugün ler<le İlır.irc 
de 110 bin J.ralık marifatura 
gönderilceekl' c. İstanbu!ds tev· 
zi fd.leeek mar.!faturanın tutarı 
300 l:>ın IJra kadar ru\iY'a.ktaci r. 

r 
1 

...... 

SÖZ 
\.,, __ 

. ....... 

GELİŞİ 1 __ J 

Sür'at. Şekerim ! 
Sa~· ın Sıhhiye Vekiı~imiz 

fakfr a ileler in roruklarına pa • 
ra:;ız ~er dagrtıyor. Bunu öğ
meyecek in sa n olabilir mi? An
cak bütcede bu hay<rlı işe para 
ay rılalı ne zamandır? Hala da· 
ğ.Jaeak .. 
Oıuın için Nasredd in u.,.,a 

gibi insan ın şö~·le dr ilııe!'oof. ~e

liyor: 
- Birll'7 daha acele olunma • 

sa)dı, fakir ailelerin çoc !arı 
tanı scker,i:ı.liğe al"iar larrlı !~ 

• İNCELİK'. 
Yine bir genç, Tarlabaşında, 

bir genç kna birlikte gemıey i 
teklif e~miş. Eder a. Fakat gen ç 
kızcağız bunu kabul elmeyin • 
ce ıl elik•ı>lı krı.,ağızın yüzü • 
nü jiletle bir~olı: yerler iu-den Ja. 
sıiv~nniş·. 

Se inc<"li'k değil m i: KU!lbn -
dıC iıld bile en incesi! ... 
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POLITI rz..ru DIS 
Rus ile Japon .. 

T-; Al& JC-1 SUN 11All 

~ ıııc.rikan nıaıbuah, bil • 
~hassa yeni dün~aıuıı iyi 

ha:1- almakla ta n ınmış 
bazı gaz~telcr i japonların Ruı.
yaya kar)ı harekete geçmeleri 
ya lun olduğundan bahsedh or • 
lu. · 

J&poıılarm Rnsya üz...-ine ta
anı.u: rimele~i .ihtirnıtli de iıına 

tne\..:utur. Fakat Ameri kalılara 

karşı geçeıı ilWlı.inunda y a]lh k· 
laTı baskın ~eklinde bir taarr u
'lllll :ıtu y ada tekrar edilmesiıı
den fay da ::örühniye.,.,i ini ja
poıı generalleri hesap etmiyor 
de(;l.ı i r. Eğer j aponla r Ru..ya
nın üzer ine yifrü-r lcrse kendi • 
!erin i karsJ!ayacak biT on uka • 
-v e.nıet gi.irf'cC'kle rd ir. O nun icin 
~İtndi~·e kad ar R u.sya iizeri~e 
herh aıı~i bir harl'k<'ti h~pla
rına u,ygıut hulnıamı~larchr, ~\t

ınan larııı ilkbaharda Uıı; ı a' a 
ka~ı tl'krar taarr uza get'll~el~ri 
beklendiği ,.~ lar<la ja~nların 
da Ru~ya_,·a lıücnm cdt·c ..... ·kleri· 
ne ııek jfıtiınal verilı11i~ti. B(ty • 
le ohnadı. Rııs . japon, snüna • 
~<'l1ut1 1ıaıa devanı e-t nıektcdir-. 

Anglo-~akc;;on .ilcn1i ile japon· 
1ar ara~ındaki ha.rhin bir sÜ· 
kUn d rYr<'sine girtl~:i 111aliın1 • 
duT. Bir zaınanlar harbin inki. 
~afı htı> joııonların lehine ol
muştu. Fakat buoun <la bir nİ· 
h.a;.·eti ~f'leceğ i an 1a~ı1dı. ~nıra 
Ç inlilerin ın·u kaven1eti ;;ı,İ ltlk -
ce kendin i gi;sterıru~tir. Hcnı de 
pek m~kiil şerait içinde o.la
r ak. Çiinkii fngiliz ' c Aınerikaıı 
yard ımı Çinlilerin hakikai<'n 
muhtaç bulundl?';(u dcrcı:e~·e 
~ıkaıııadı . Bununla hcraber mev 
o;im ,.e tab ii serait Çinlilerin le
hlnedir. Ya~lnurlar~ )·oğma .. • 
cenubu garb ide da ha bir miid
det i.;in jaJ>onlann ) ddctli fa. 
aliye-tlf"rine ı nilni ohı<:ak güril· 
nüyor. 

F akat '.bu tıbbi siikiin uıı A11· 
glo.Sak\oıı ta ı·afı i~fo d t• j apnn
~ ·a i~i n de .,.evinç 1la1i o14nadıl,'lnl 
SÖ) !emeğe Iiizmu yoktur. ~ltı . 
hatipler şimıliJc k adar olaı. ha· 
talaruu ı:üzdcn geçiriJ-orlar, ek · 
ikleri.ni görii)orla r. · l1azırl1kta 

geri kalmanıağı d üsünü,·orlar. 
Gel!e siiyfo •ueğe lii·;um ;-ok k i 
g elecek h arekat şimdiye .kada r 
olanlardan mühimdir. Buıı<lan 
sinraki ..afhalu harbin ne~c • 
sine doğru nasıl gidileceğini göo
tere<:ektir. 

J apon l lll'afı ilk ay la rdaki , •. 
şıdıcı hareketlerinde hangi , .•• 
sıtalarla, ne gibi usulforl e mu • 
vaffak oıdıı? .. Arada n :zaınaı. 
geçtikçe bunları erb a ln daha iyi 
tahlil e tnw ktcdir. Yedi sekiz: 
aylık Uzık?rk hareki.tının öı't· 
reltigi der,lerden istifade edi • 
lcttktir. He r ik,i. taraf için de 
aJ n &,Hı ist ifade noktaları yar. 
Japon barekıHı mevsim rüzgii.r . 
.Jarı. yağmurl:ır ve daha buna 
lbeıncr iklhu ~erıı iti a ltında mec
buri bir d urgunlu k dev..,.ine 
girmi., olduğu ı;ibi uyi olanla· 
n yeri.ne getirmek, lunlanlan 
tamir etmek için göriilen .iJıti • 
yaf da lıu lıurnsta biiy ük ·bir se- · 
·bcp -0hnaktadır. Sonra deniz 
:lrnvwti dlı•t iııden d e unutul • 
ınıyac:ak miihiın k eyfi ;vet var • 
dır: Japonların krnvaror, m uh • 
r ip, n ak U,·e gcmi~i ve saire iti· 
1hari le hü vük Okyanus suların
daki üstünliiı:;-ü aşikar ise de 
50flSU2: deR"lldir. Şimdiye kadar 
japon den iz kuvveti büyük za. 
~·ia t verın~tir. Yaralanan gemi. 
ı .. .rini japaıılu tamir edindye kR· 
dar zaman isler . Deniuililote za. 
marun ne bü~-uk amil olduğu, 
bugüıikü d onamnalarm na..tJ ,.ü. 
tıtde geldiği ın&lılmdur. Fakat 
huna bakar• k İı>giliz ,.e Ameri
k an donftnmalannm g iderek ja· 
pon donaıım1.'m1.t aram alan ,~o 

ona kat'ı darbe indirmek t e'i<"b· 
bü üne g~mekrj umanı dah.ı 
gelmemiştir. Daha öyle görün ü· 
yor ki !M2 sene i l':rnkşuk ve 
bü,·ük Ok~·anu sahn<'leri 'çi.n 
bii) ük te..-rülıc yılı olacaktR'. 

İş müddetleri 
Haber aldıg:mıza göre D det 

Şurası, tk:t.sat Ve'khletı ış da.rt'
si tarafından hazırlaPmış o1an 
iş mürl<letleri c zan.~ames • a
ralı isler nizamnamesi üzer ndC'
ki incelenoelerıni bltirır şt •. Bu 
nizaımnameler tascl ke arzed ı .. 
mek üzere Ba~ek'atte vcr'ım·ş 
tir. Ağır ve 1~hl kelı ·..- r h k· 
kında.'ki niza n~me prnj!'fl n" 
haz•rlamnasına devam edılmck 
teı:Ur. 
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SON ::flABERLER 
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Canakkalede hazin 
yapıldı 

t 

bir tören 
"Atılay,, ile lteralter slllara ti•llea Şe
.ldtterlmlzba aziz 11ataraıan tücUs edildi 

Çanak.imle 20 (A.A.) - Bo
ğ,,., ör.linde !<.azaya uğrayan A
tılay denizal'!ınrnoda .etı<t dü· 
Şf"n-lıerin haltra!.arırıı yad ve ~"tJı .. 
tarıırıı taz'z etrrd< Ü"f're Ciim
hw~·cl a'anınde huin bir ifıli
fal ) .pı.'.n>taıt!r. 

Vac \'<' ~ı.,.;nlarla <ıfüün 
n1.eıtı.t'r ve sliba'vttarın a~eri 
kıt'n Ye Gkullann ve b'nlerce 
halkın haur bulunduğu btı '.h

Ma!lde İstbkl.iıl n'a"'ından sonra 
mey.dar>daki bayrak yarıya ln

diıi.Lmiş \'e lki da-ki.ita hl1rmet 

•Ükütunu miJt.eakiıp söz al;ın ha
tipler bu aeıklı hadoııenin Tüık 
kalbind<! buaJ<ıtogı unutulıinaz 
elem ve ı;,lırabı an~imışlar ve 
azi7 ~hitle.rim>z.in hatırala"i ö
n ürııde eğilrn~7.erdır. 

Bundan scırıra iske~e gl<U
moı; ve bur;ıda Vali ve Komu· 
tanların da dahil bulunduğu bjr 
heyet 'hazırlanan \'apura biıomiş 
'erdir. 

Bln<l>nun çaldrJ: m..tıem ha
va6i~ S&hillien uzalııla.;;ılro!ş v-e 
den ize çelenk:l<!r atddı.ltıt.a n son
ra dönühnii§tür. 

~~~~~~~~~--~~~~~ 

Mon t rö'niin 7 
inci yıldöniimü 

(Bai ta.rafı b;.,inci sah· fede) 
lan Joapa.yabile<:ekıti; d>ğer b.ta
raf de'llJetJ.erin gcmikri ve tay
ya.releıi seı1be3!.çe Bogazlaruan 
ge<;ebii klcnfa. Bu kay~l ve 
şaM;, su\h zamanında oJcluğt: gi
b: harp -ı:an:ar.ında d~ ~ 
ğazları açık b,raJmna:C deınek&i. 
Çünkü ;Boğaz :ıuyuarına su:lı. 
zamanında tahk. """'t vap:Lma-z 
\'e bu tııı!ı'kimat ağır toplarla tec 

h:z cdüm~me, ha.rp -ı:ıııı:nanında 
Bıığa-&n ancak ma~rle ka

p~tm.:ık mümkün o!ab?ardi. Bu 
ta.kıdirde bitarafi:ı.ı-1 memnun et

mek için de roııy:n tarl-aları &ra

&rda g<'Çitler bı ra:km:ıık !;;zımdı 
ve bu da düşman gernilerln:n 

g~-mesini Ia>la.ylaştııımak de· 
mE'fkıti. 

Hırlü;a Lozan muaıhetleS:nde
ki Boğ&l!lar rejiminin gayesi, 
Bcğ~.arı gayriaslrerl mm.taka. 
hahne J:el:'.~k esaslı müdafaa 
vasıtalarından ve izrtinların
dan mahc um bıralııınata ı. O za
man lreı4>aTı«i siyasi ve sev:kfı • 
c~ ·bir baskmla Boğaı.laıdan 
gir~ :hıtarlbulu tehdit e1l'nek iŞ
ten b~ değiidi. Bu it'ıbarla İs
tarııbu\ Voe Bıoğazlac daimi bir 
tehdit altında bulunuyordu. 

193'6 senesine kadar, ornniye
tiın<z için QOk tıih!ilkeli olan Bo
ğazların b u gayriaS!reri rejimt
ne ta.baıırı:nııü.J. ettik· fakıat mem
~ke:!..'mizi id are e<kmer 1933 ıen 
~l'lbaren A<vrupamn giıdit]in> be
gerAnemeğe başlamışlar; sU~

ları azal~ davasının suya dü
ııer-ek bilfıkis silalfrlanmanm hız
landığmı Miliet1er Cemiyeti de
ni~"'\n ·rn·ü~~esenin zavıflad.Jğını 
v A · e . :vrupanlill. yanş yavaş ye-
nı .. b"' hat.be <bğru gitt.:.ğln i gör
nıuışl«rdi. AI'lık T"ıiırkivenin can 
d21ma. • 
;; n \·c Aı\=pa ile AsyJnın 
d.ı:tısaıt sevkiılceyış bakımların· 

an C-Cık l'hemımi•yctli bir dcni.z 
!YC1lu rılan Boeaz:lann Türki.\-e
n n emniyetini temin edecek 
Yeni bir rej'ttıe tıı:ıbi tu1ulması
na ka\'i 'bir l.OO:um hii.sıl ol'mus
tu. Türkj•·e -"-......_ · · 1n35 -' ~.,,...... .. asıs.ı ' " ya-
Zmda Montrö konferansını tap-
11'.Yara.k Bc;ı.ğazlardaki gıavri1ske
r1 mıntakayı kal:l.ıt.ınağa ve b u 

Nasıl başka ıü:rlü koınu.,"llyor-
du. DE'!n~ ki serveıt, refah, ma
k~m insanlıacı b.aşka tfrrlü k.o
n~uruyor, 

DENiZLERDE 

Ticaret 
gemileri -Amerikada yeni ha· 

zarlıklar yapılıyor 
Londra, 20 (A..A..) - Bu sa

bah Birleşi.lı: AnM>tikadıan alınan 
bir habere göre, Loı; Aııgeles 

olaylarında bir batakt.ı.ta tesis 
edilmiş olan KaHforn-iye gemi 
inşaat korpon~'l'.>nu 10.500 to

nHatıoluk ibıiT gemıyi 41 günde su 

yüzüne indirerek yeni bir rek<>r 
ku'Illıştır, 

Birleşik Amerika hiikUınetr 

bu korpcııt'aSyOO.a 15 t carei ge-' 
misi !Iililar.lamrştır. 

Atlanük sahil:nde dioğı:r bir 

gemi lnşruıt lroıporasıyonu Bir· 
leş& Amerika. namın~ 3 m uhri
bi suya i:ıdim>İŞIW'. 

Vaşmgton , 20 (A.A.) - Bah

riy-e encümeni rki.Lci reisi, Ame 

rikan ti'cıaret gemtSi rıııun.n 
datı a şimdid!!n zoa rarları ka.padı
ğını bildWmıiftii. 

•Taşını muharebesi Amer:ka
!Jlar tarafından ha.<an ı)acaktır.• 

diyen ikinci ..ei6. şunla rı i!live 
et.ıııiştir; 

Türle 11Jpra.1d'an iDıennde T ürk 
biı.kimiyetmi, Tüır'k hükümran

lığını kabul eden ye!11 bir mua
hede )ıaptmınağa muvaffa.lt ol
du. Monıt.rö baridyemizin bü
yük zaferlerinden biriQ.i.r. 

Ti.ilrkiy-e, e> gündenberı ~çen 
6 sene ıçinde, harp Boğazlardan 
bir kaç saatlik me.;•feye kadar 
ge!idiğı halde ahd~ vecibelerine 
hürmet göstermiş, Boğarlara ait 
beyne!miiel hüki.imleıi tam~ın -
le yerine geHmıiştir ve kendisi 
tıarlıe girincey-e veya ~-akın 

ihal'\P tehhkesi karı>ıSır>d'a h~·n

cı.ya kadar da B!>ğazlıan, Mon tro 
ahit names'nin hi1kiiıınlcri d~ire
si'll<le ~rlıest bulundurma'< az
mindedir. Fakat Bıoığaz'hr Türk
tür ve eibechyen TiiTk kalacak
tır. 

1 

f

, r SOV YITLBBB ı 
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(Baş taTafı 1 inci sahifede) 
saı!T,line doğru piiılkürlan(iŞ!.ür. 

BurıOan sonra piyadernir< hiicu
ma geçmiş v-e bu te-s)<ili lıe-Aime 
te uğratmıştır. 

Mikrov1:ınuıı cenup bö~Psın
de kıt'alarıırnız kahram<ınca mü
d;faa muharebele<-i ""rm~kte 
devam ediyorlar. Ancak Alman
ların takviye getiı,,.W'S: üzrriue 
Rw;lar ~-ek lırı.i.~l>eontir. 

Ba,ı,~ bır k.-s~ hatlar"1JJ< 
geril~ıne para~ü kııt'al.,r ın
d>ri.,_,_;~ fakat bu k:ı.\'aılar ta~
men irrl1a e<d'itmi~tir, 

Londra, 20 (A.A.) --1~a 
ra~unun bu saıbahki nPşriya 
tııca giire Voroneji müdaiaa e
den k;t'aların durumu düZ'!'lois 
t'r. So\v&t k.ıt'aları Don nehri 
üver:nd.e :manların tutıtıu~u e
hemmiyetli b'r geçidi e',e grçir
m;,,ierdir. Bu rııo'<ılada nehrin dO 
l'ııı loyJıSında· bul\ınan •:lii-.nan 
kırvvetleri . nııtıa adil• r 

7S ine! l 'lman tüır.,rnini'l d kün 
tii1eri Don ı1'clırimn b•tı kıyısın 
d,, intizanı.,rz b'r şekilde kaç
mı>ktadır. Dfrşmanın eüOO. bu
lunan ba~a b.r geç.d, zap!e!
nıt·k ~·in <iB boila ş!ddeı'.ıl.i m"ha
rdırler yapbmMadır. 

Moskova: 20 (A.A.) - Reute
rin hususi muhabiri bildiriyor: 

Ahnan!ann Mi11erovo'dan ce
nubu şanki istikametinde Cuma 
günlindenberi )'apmağa b~
dıkları ta.eyik ha«kında sim.dilik 
pek ır.ı: haMr alınahimoi.ştir. Bu 
tırzyik A,~an zımlı ~üomenlerine 

Stıılingra.d i>i:lkametinde uza- 1 
nan münhit oıvaların yolunu aç 
maık tehlikesini al"'<etımelct.edir. 
Ş~ neticelbi v~hi.m oıabile
c<'k haile\·i bir yarış bs~amıS<ır. 
Mikrovon un cenubunda geb 
çeki.'-kle olan K!zı~rd~lar 
Sıovvet kumandanlı~ı.nca ı-rçil
:mıiş • o!an bir biI'!,eş-rne noı!<tasın
da t~1a,ınıaldtadııfar. 

MiLLİ ŞEFiMiZ 
{Baş tarafı 1 inci sahiietle) 

hJyın: a,. ş~ veren Milll ş..;:, 
or..ı& yu.!lt'>'Ot bdın w e:ı..-;ı!n. 
~i.un te:ısah\t11il'ıl ile ıkıar~.(aru\ı r.ş

!ar ı·e ~oof;o'~ !ald>,,.,!nin bu k~ 
·Y3Pmt1 oki\ klaırı haırunn.ı, ~ odl. .. 
&ınl ~Op,ri:,-,111·-Q;r. Köy o~ 

toıııaomı; otan k;;,ll;;lrn:e görÜljmiiş 
terdiı-. 

;ı,till Şd en.'1!<100.-J<.l çol~ınıalııı.r

OOn mıetnnun taa.!d6:1"'rLnı öC,r·~llnen 

,.e t;dl)i)(>ye bi"ldiımd.lı•r, tal.poe \ •e 

ö3l~ııı-em .,.aşa. eağ ol .. ~., gJ.t .• 
6eslerl aras:JOR aaat 12 dr t"f:!.4i'\ıü

dPn aynlnl'll\lla rdar. 

lıtDAll 

rAL•Al'fLARAı 
SÖBE J 

(Baş taı<ııfı 1 ;,ıci 6<rıJ/ııd<ı) 
kal'alan üoıerirıe ateş eden bfr 
Bolşevik ıı.riıb treni ni' hi.i.cum 
elıt>k1'erinl ı:.Jd nrıek.tedir. A}. 
man tahrip uçakları çok akak
t.an uçarak trene tıücum etmi~
ler \'e tren:, gôrdükk>ri t!tat1ı 
muka.vemebe ~ bü.tun s; li>'h!al'
la açtlan ateşe ra~n en büyük 
qa.pta bombalar yağdırarak sus 
tu1mu,-l:.rd.ır. Uça.klar hiç bir 
kaylb·ı uğram.acian üslerine d'ôn 
miWşlerdiT. 

&,rt;n, :?.O (A.A.) - Sollhiyet 
li kaynalda-dıln ~nild'ğ·ine 

göre Alman ı·e mütf<E>flk kuv
ve~ler, yolları bataklık hal'1'e 
getiren siddC"l1i ya.ğnwrlara rağ 
men a;;a-ğı Don mecras. boı·un
ca ilerlemeğe .devam e<lıtyorlar. 
Alman zııillı kuvve-tJeri dü,...ına~ 
ııın müstahkem ratlarını yar
m·~lar. ve müdafaa terr:b~tına 
derin 1oğine nüfuz et.m_;.,k,.d'r. 

Vi~, 20 (A.A. )- En sıon rad
yo qıaherlerine g<ire Ro>' fun 
ciıogusunda ilerli'.\-eıı A'1ıa n ~.t
aları şehr g~;'l huluNnakta
dırlar. 

----<()--

Ticaret Vekili 
(Baş tarah 1 inci sahifede) 

inmek Sllrt>tile Clfisin tq>lama 
:ı-erterini tefıtiş etımiştir. 
Öğrendiğim ze göre Dr Beh

çet Uz tayyare il-e Çukurovan;n 
pamuk tarl.Uart ve hwbubat har 
m~nları üotiinıde oolaııtık.laıı S()l\ 

ra Ankao·aya hareket \•e avdet 
ctınöşUr. 

Tica.ret Veıkilimız bu sey•ha
tin!n netıce ve ın ribalarından 

T k memnundur. 

ADLİYE 
koridorlarında 

(Ra~ tarafı 2 inci sahifede) 
tın 1-ın-gasmıın önüİ.ü al'!laık 
makısadile onlara baJılka bir gıt:qı 
tayfa~ odcre'k müdataal.annı bt
r:rlotmdı. 

Aıcaıba o gün de avukatlar yi
ne hM<birleıine girecEilııler nıi? 
Çak merak ediyorum, is uzaTSa 
ihtimal, bh- hakaret da\~.ıeıııa 

rre\:ZlJ olııca.kıt.ır. Fı>kıat mııh • 
kemede birbirini yalancı çııkiii'

mağa ka.Jkıan avulitat18'l'tn ıeıd:lıi -
~·e Jaorıdkıırlarmda lroJ loolıa ·geo:
diloleri görülmeyen şeylerden 
~lkiir. ' 

AYŞE GOL 

Yeal l'r••ıız elçisi 
kabal edildi 

.'\d!IOnı, 20 (A,A.) - R.eis>Ciwnbır 

İ ı.;net İrAinu, bugün ooat 16,30 da 
Çank~'<l.ıl<ll lall~'OOe "'4osa-

Eminini Ballsevtllln 
mthlm blrte,ebbtlıl 

ın ,.....ı bi.Grülk. elr:-ısi l\•t Gııı. ton· 

Bı."fl!C""Y'i ·k•bul bu,ı·uııınu.-!\a•'<l>r. Bil 
yük el~ re· ıciiırr..'lı...'T& _.nn1n!'M:Iıf'

stn-i ve sel.eU:.t'ldnin b.,qka VC7.İfey<' 

ta)--irJİr_" dair olan vı~J'i k.-
ı Cirn. etmu:,Ji.ıiı. ;\Jcrasfrr:Dıl~ Büı;rvtU 

'le baı.-.i.c!ye vckal.e\i vrlti!i Şüitı'U: 
S:ı.raco,;kı d;.. haıtr bulurınM~,11·. 

Valiler aıasında 
Ankara, 20 (İlkda.ın mul:abi

r,ı-den) - Edirne Valit;l Ferit 
T<."kerin Çankırıya, Bin~! VaH 
vdkili Daniş Yurdakulun Eci.rne 
Vali vekitl'ğrn<! naklen Mülki
ye Müfeıli•p HaM Elgünün Bin
~] Vah veltilliğiııe Y"niden ta
yin1erı yi:lks<!k. f.a.."Chke ikıtıran 

eıın.iştir. 

(Baş ta.rafı 1 inci sahifede ) 
raklteristik figü.r!.iı ve mhen k]j o
lan narı inUha.p edi~>r Köy 
<lü'.'\ün alaylarının tahU'.ler CIC 

festi\·a1de yer alıacaık.hr. 
,Fe;;tivallerden F<'ner!Y.ıhçe 

~tad.)"Omund;;n maadası dchu'.i
yesı.z o]acaldtır. 

Milli oyunlar fe3tiva.\mm ya
pıla.c<gı yerlt-r teSbit edıilmiştlr. 
T2ks'm Beled:'.}e Ga:ıı r.osu, Sa
ra•fburnu.. Paı4<: ganill09u, Yü.
ı·llkali g:ız.ınosu, Büyükiie<re Be
yaz padk garirn>u, Paırk otelı, 
Suad.ye P1'ıj gazinosu, Bebek 
Belediye gazınoou, Ti"peba.şı 
Halk gazin.o.>U, Fenerbalı\-e stad 
yomu gibi yerler fest'wal eif-en
ccteri.r.e sahne o1aeaktır. 
Halkın :aı rl uk çcl<ım<.·mesi, 

Japonya, Sov
yetlere taarru
za hazırlanıyor 

(Bapnakaledcn devam) 
de h eniiz vakit erkendir. Fakat, 
japon~a, er geç, Sov~ ı-t Kw, • 
ya)·a taarruı edecek ve Ru•ları 

Vl:tdivostokt aın. denrı cyaJ.c lin
den ıe Sibir)·adan uza klaşt ı r • 
mak İ!iltiyec elt tir. Bu, cihangir ol
mak sevdasııı,da bıüıwan japon 
emperyalia ui irin. sevi<iıkeni . 

si~ a"1 ve ik.hsadi selıeplere da
.;\' anan bir zar nretir. 
.ı._ adalarmı telwlit edebile

cek )egıİıııe devlet, Sovyet Rus
yadır. Vlisivvslok, yıllardanlteri 
her an vunnağa lıa:ur ı.; r yımırıık 
Tazİyetiıı.r., i......ı:oarun tepeı;İ · 
ne ~';.ru uzaıınıı~ duruyor. Ja
ponya., Kus kara ııulannda ba
l ı\; avlama k j~in, mütemadiyen 
Sovyetler Birliğinden müsaade 
almak ınecburiyet.indedir. IfaJ -
buki hu l>ııhldar, japoDı,Yanın ia 
şeslıı<k mlihim bir rol oynamak
ta d ır. Sôbiryada zengin ham 
madde ka)·naklan vardı r. Ora
daki demir ve kömür, japon or
duları tarafından son allı ay 
":inde, i.'!G'al edilmiş olaı> tnp -
raklarda bulunmı)·an M)"meUi 
madenlerdir. 

Bu harp uzayıp gittiği tak -
:ılirde, S .. n ',veot Rusyan tn uzak 
dof:udaki. Kan~alka n Deniz 
E) aleti topraklarının Ameri ka
lılar t arafında n bir üs olarak 
kulla •\ma!.ı ihtimalinden en • 
d i;e dıı ~"llla 'kta dır. 

J aı><>nla.rın , Ame.ril<a •·e As -
ya kıt'alarıoın bi,birlcrinc y ak
l aşhkLırı şinıal Pasif ik lıölge -
sitı<l <ki Alcııt ada larını ele ge
çirm .. k için yaphkları hareket
leri n a\l l h~ddi, Birleı,İI• . ıııe 
rikayı cu uzak köşc!!tİ Dıde n \·ur
nıa.k dı-ğil; So' ) .-t Ru,,,ya ile 
Birleşi k Amerika ara>ına gire
rek hu ik i miiUdiki n muu.:>ala
s>111 kesmektir. Japonlar dalıa sim 
dide n bu a dalardan Attu' i

0

le 
K isl.aya •·e diğer bazılarına. a
yak hasnınkfa Amerikan ın Du
t.t::h Harbou r deniz iissü nii k~;r ... 
lc')linnek , . ., Amerikalıların bu 
tk, e daJaııarak Sovyel Rusya 
ile dele veı·melcıin i önlemek 
isteıni.~lc rdir. B u, japouyan1u 
8oV') etler Birliğine, zamaııı ge
lince. tilrrın edeceğiı>i g" le -
ren <>linnetlenleıı biri ve ,...v • 
kükey'!i bir <'mnil et tedbiridir. 
• Japon si) asetine ııııkrrltt Jıi. 

kimdir. Bö) le olunca da, jaı><>n· 

ya .her S<'ydea önce \'e her ı,ey
den ziyade Rus .\· u.nıruğmnu kır

mağı eııvetınektedi.r. Japonlar, 
cbu İ •i. daha geçen ha~bin ıro _ 
nund a. Rusya, Bolş<'vlt: iltr.lili 
ile a ltüst okluğu zaman ) ap -
111 1.~ l ar ve Sihiryay ı i.~a l etnıis
lerdi: sonra girdikleri yerlerd~n 
çıkmak m ecburiyetinde loddt -
lar. Fakat bıı ~·luş ve geri dö
niiş, iMc fırsatta tekra r gchnee 
üzere yapllmışh. Fıı'Sa ! çıkınlf 
ve yakla~ııuşt.ır, 

ABiDiN DAVER 

mihkül'at karşısında kalm>ması 
için \'eiaiti rıak'iyenin tanzimi 
işleri halft>Q imiş bukınrnakta

drr .Fc,1i\•al Matlbuat Umum 
M1':lürlüğü tara>fından filme a
Jmac2ık·tır. 

Feı;.tivat münaseibtotile dürı E
mlnfuııü H•:i<eüııde bir tapla.n
tı yapılmış, Ev ~i Dr. Yavuı: 
&hadan festl.val ~rıwıunı ga
zef.t'cilerc -zı;,h etınl';'fıir. 

--- - - -------- ---- - ------------- ---
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Yaı,nız Sami bir,..,, zay&Mış
tı. Salona geçen.,,,. Şuradan bu 
t::.d ...,, e\•in satfkn-a"Sı ~ _ 
•'r.<i<'ıı, Bursaya nakil iıinden 
ıtoııusU\'IOrlardıı. Knnuşula.:ı ey-

1 
Nakleden: 

DEGiL Mn- er Alatv M.? 1 • 
Teh'lka No. 

( 44 ) 

Sami otoın'-llıilıde ve vapurda 
HikmeUe konıuşur'ken ve onu din 
letıken, içinde acaıp bir ezi nm 
duyımuştu. llikmet için kendisi 
muvaff&k olrnl.lfi, hc-r miı.nasile 
olgun b.r insandı . Halibuki Sami 
ker.Jdisini mesleğinin daha eşi

ğinde a&dedi~du. Gülümsedi.. 
Fak2t kaM» ağırlamışıtı. Bil.i.kis 
Hiıkııneıe gıpta ediyordu. rUk
met için muvafra:lciyet güzeiliği
n: ve il'banm muhafaza eden 
bir şeydi. Halbuki Sami, kendl
sitı daha lll'Uva!fak olmuş ad
det:med•gi için, muvaf!akiycıin 
Bizatıhi mevcudıyt>t:rıdlen bile 
şıipt ·!cr.'IIl('ğe baştacnştı Geri 
ye dalına c'lie edihnesi :Dazmı ge 
lıen daha nadir, d:ıha gü~. d&ha 
e•'ş~ir bir ş<'jkr kalnı yordu. 
İnsan kendısini daima raklp!er 
arasında <'!sima hezimet korku
su tçlndc hissedi)"1:du. 

• er:n hiç b:ri I-Iikmet:n kul.ğma 
qirm'yordu. Fake l:tıyuk karde 
şinf' -le nasıl· di'kkA!c b1kr:,"Ordu. 

S<-ı111i sa!rınun duvarlarına, es 
I· m ':ıilvalam bakı\'()• i:ıfüün 
bu ,.... .nzara ken.dlsıııde h ç b!T 
ht> 'ttan 11 "llrdrrmıyordu. 

~·kır~ bunu anJ;ı.nu~tt: 
-- . • ivi, ne ivi! di\ e cl~şilnü

~Tl::"du. Geııçrtk hamn!arını bir 
Yll~n dcri.Siıni deği<kir gi
bi .ilk'p ai,..•lı. Hem de 
h'<bı:r tcl!S!lı.cr duymadan .•. Ben 
a1;. :) yiıı:ın ycnr..dc oı!ı;aydım ... 
Yıre ııihru bu noMaya saplan· 

dıı 

&et, ben ııeden ağabeyimin 
Yer1tıd<) olarruyacagmı? Pekiıliı 
f ~ "/" k ona rokıulur, i~l kav 
~: ~<.:m:ları 1ac.ır, E>Ollra da 
k f ıııctıa ba<Ş,mıın çaresine ba-

"'ıın. Faka.t Sam; acaba mes· 
Ut ltı U? Bu da •ual m.ya? Bu ı.a 

-. • manda s;ıadete km mel<> - ve
ıiy~,.. H· r §L)dcn ön~ y;ıµ
n.~ .... ya.~.:.,ı.t\. lfn.ım4.. Ya • 

k ıc:n de müc-ade-Ie tirı!".'l'l .• 
H kmd bu mıil:ilı~::· arına 

da•~ kt-n, Murü\-vet har.rm no
una ,{;y1uyur. geçirdllkler. ha-

ya eoo ta!sf.ı.tına kadar an-
T ~. Şt.tkıran da araswa roze 

'k a '1Ş1) "UrOO . 
Sami yal'nıZ cıınhyoır, aradn' 

b" kuttnanda cct..r g;t- ıı<ısa cc
va plar veriyurdii 

Şüikran b!r &ra'Lk: 
- B in ıçındc aı(ık on pa 

ra e<ı r ir y kalmadı değil 
ro'? 

Muru\'Vet hanJll ılıraı: ett.i: 
- Her şey maıifi k cr.1etfle 

öllı;ülm~z ıw,m, Burada sen.:ı 
büy.Uk ağ~111 k milir ne 
az~ hatıraları y~·OI' Öyic de-

ğ ı yan'Um sami? 
!;an nin ne cevap verdığ.:ni 

lliKmct lşit.emcdi. Yeriınıdıen ka}k 
mış, evden dışarıya ftı>!amLŞ'ı. 

N ·ed<l'yse g:rlerek olan Sı:mı ve 
kafas da ta'!larlıad;ğı ı;ıey lıeri baş 
başa, bahçt.'<12 sö;lemek ıntı'\'01-
du. Belki l:ı;üyük karo i kc~disi 
lll de otomobile alıp gÖ'\ureblrr
di Gofürmese bil ne yapması 
lazıırn gt•'dil;' hakkında b .. akıl 
ÖğıretebiJ inil. 
Samı kahıvesmr i:çip. l"Ye de 

beş cın lruı::uış bıra\ıtı.kıtarı son
n1 kalktı, kadınlar kapalan u

rlac!Har. H-'bııet te b&iı<;e Jca 
pıslflda ~"orthL 

tık kard<!ş karşı k&lf;llya gein 
ce. Hiktret heye<:andan kesilen 
lıir sesle: 

- Ağabeyi, beni (\n İstanbu
la, yanma ~ ana, dedi, 

- Sen ~und;\ik aeele etme. 

- Ha!)·ır, onu demek istem:vo 
.rum Eğ(·r İ~:!anlbuia i~1i)"C:S;tl.. 
bcnı de oıomcbıle aJ, K.ôp.riide 
ben sendıen ayrıim.ın. 

Sami, kardeş!'r.iın yi.izWıe b3k

tı-: 

- An~ene haber vel'\iın mı? 
H kır.et. &n s-nh eskıclcn 

'1ıııber ver<Y= muydun? Diye· 
ce klıL, derıedi; 

- Ben şimdi haber veririm, o 
kolay? 

- Pclı:~ havdı gcl öyleyse .•. 
H<kımet e111 n kapısına Y'firüdu. 

Sam tıır kere d !la bu kapıva, 
btı d:uvarlııra 1 bu pencere\ere 
bu ç ım ağaçlarma bakıb ve 'he
men otnn..'ob le yüınidü. 

Yanma akl:ığı kardeşi ile be
rsı!>c< isitckyc ıOOitcr, 

iBu Hikmet tc otomııb L'n her 
yanına, kardcş:nin elbiselerine 
n' kadar d'ikkatle babyordu. 
Konu.şur.k<'!l nasıl h~
ne bir tavor ta.kını~-or ve Saırıyi 
din te~n ık-, nasıl biiy(ik hır 
ha)Ta nlıtkla dinli)"oro · 

(Daha varl 

Maarif Vekili 
Sporcularla •• •• goru 

(Bai tarafı 1 inci sı.h ifcde) 
ıı;ın ul ao g ' ~ ~ı·t ettntşt.l'. v, l 
lW. 'P nnirr-ı ı:-o'l!t·~n 1 b M teıtn
YMrnıdt:n ~ eı ı. k · 1ı..: arı 
,,- ilıl ·1"r ve- y•r'dmı llO'k a ı mı 

uştur. Vt n bu suııl.ue k: ..,.. 
,Jr.ıii. etık rut.oınl tıı.J•tU a'l; LFtcı.ı. .~b
tlu.;,...ili .1\:.abt.r t·r\93.P \-~-dı: ty ,_ 
yctlt.>ı·!e \ c ~de C::t>tiı·il~n btr ke<n11-
r.~rn ei"fh,lets z, bi · r. ellt•OOt· kOıtü 
b~r .ııecn:t)~ s.iru~:lnô 1r,,.. ft ev
vt"la ~ev-tJ ••• tın \liil'ıWUI n tr:;:(ıyeoi 14-

u ldigi!-.:, Beoen T rb<) <: u.
~wn ml:.dü.ıikvxn en ufak mt>-.ınuır.: .. 
ypte k'ackı.: heıp&inin. dr-:i'l:'ti.-.Jen·kı 

J''\Vlo;;ıin.e spor ~ndtn yM· Ş l)J. 
ırı; :d•T•ciler ıefirilcre« >'rn.dlen tJm. 
zin~ ,,. Yt'Cine ., o..\d.u1,'ıl.nU -.p· 
a<;Jıı:: z.ıth ı·tr. .. ~ r. Bunu şcilll' nlec 
J'sı ""'1Si<>'lıı.ı~ !Jeı!'kh•ilda.nn !>oba ı 
AbdüJ:·;c!.ı Ziyanın <•.:d<'.&!.-r• ta
ırnamlanılı6, o da ~dJt r:~t işine 

-· eci.et:t'k ı:i.lo<!e ~-kiız """t ujt
m~a.o aidtıı.en bır kadtn ti.itün a.nı~!

J.-,.in>n Şeref ,t:ıdıncı.ı b -dm ler
ıb ye· ınukelletiyet.ini yeıine t.irı

~'irli arilataraıtt bıı ha.Jıin menMıt;.et 
için tıı.cı ve g5Xinç n~ara ve sat
tıalıo" aı::retl.(g~ ve bundııın :nu;te.es-

• olT"lıSyacak lti~ır terd'n bu· ..ınn· 
mıyaco.ğını, bur-.a ln -1.-abil lük:s bi-
1ıa?.nda brt1 t·ı.hsisctın nasıl carçı...r 

ediltbılirıi anl• , tt-şlri}Mın ıama-
r.en amatö lere ıesı ır.i de et 
tara. :ıdan f ak.nbe nı.:n h ran 
dımn ve hc!:l dfıı :rıa..ı bak ""':d:tn ye
nrdc b'r ka!"'lr ve b den tr ~
rın nıf'·klepleı"t" :porı.."'D. d:ı erbcst: ola 
.r~ kd~ctt' h."\-d.İn'..n muvafık ola
cağ.ı..'lı brlirm~ \..,, ka.tl(}Octı biır bu
lwkcu göz;]~ <"<ll< rnw-ıt.<cı tadil bu
hınduğı n u tc.baı,ız C"ttirı:r." ~r. 

S'c.md;;n sol)JQ mullh~!!r klüp l""i.s 
leı~ ayni N:itta:\a.ra lp.rpt e<erek ka 
nunun kli\ple~ zorl ra sClriiK • 
dig•ni, booa ilt.vet~ bf'<fM 't(_>r">i-v.e
Bıin dar•• eder gl"l..-inıPnl rtn ıcad ~rt
~11n l\İ7.arrüarJa da k'liiplıerin can 
~ be balo ııo•!d,J!ir'1 k:;?f.lsly~. 
cihgin <lclŞ>t saçlı.gmı, l<lüpkı-in 
b n mi.; ,(';: ... t~a top<ıteklar• gf'çi.m 
par.ı?~ı.f!.ı:ı. müı bazı mükı•lıt·f~etle.ne 
sclc.u!c:fıuc;unu \·~ ao~ J-.~r yıar. 
dım ya.p:.!'f'Nd.ı-, gibi ayrı~ bu m.'t8 

nl'I .,. "'ukabiliQtt t~ ıni<ı ol ooen mr. 
ı!QMatların Bed:--n Tı~ tanıfm .. 
d.:alı "r Ahy'nımu, t~ · JT.-..lrCııılillmlıe 
lltt•·t, ıltı.ı.·ine \•t.>:-ild•t!iDI \' ·ı.e anl&t

ırrıJ:;,o! "."~ • B a.r.~oa G~lala aı-ay 
rr.r.-. ..-ı. u~. n 19'11<~• brd"n tprt>;-
0'-b bugür:ltü ld derilt- lt3{'1'
,«ışırr....U.rına inaı::m ol?Nıdıitnı bu 
~n ı.ınlayanlara br•rl.ı:na.~ınm en 
OOgru bir h·. ııkt>.~ olı;ımgı.nl SıOyir

tr~:"ek ~ö-1.~\i .. şi.ıY'i.t bl~rm~ır: 

- Sayın ,-ek(l yao::a."\.tı ac \'..t', 
~:.mi~ t,,,,,..;nr Bunl a-:ı<-at' 9i-ı c:e
Te b:ı!acalmJnc. :> 

Btfld.:..,..: ~'.'\aı vt..S..1fin muCılC'laıa
rtnı !llOf'duCu di«.ct' bazı Y.Up mü
ır.f6li}leri saı~a.sı,....J~o. pQN.sltlıl'c ... 
tan ~lııôıY<·l Eı:.ni,Ier . &alta d,'rdit-J 
rruhtt.lf'ttnıciıe k~ndi krnd'3.ert~·· hal
ll'b""ı:~ t ~! ' ta-ı bir ""'''ta kM'
şala-llt!R ılJ"l'l<'l b;r do ~ ı>!anı 
ı1*"Ji c.-ılalığır.ı 9"y~~<"k ba l'MtSUI! 
t.,n <l.:ı acı acı şile\yrt etllrri~erd:ir. 

Btır.ıdlıııt:l: ~t il l'ene-rbahçt• m'l!fneS 

sjfi ajans ı rnüdüı~ıl Mu'\·RN'<lk: 
Mı•,,...,....nc<loAlu ve ~(<; _..,ı.ıa,,_ 
<hn Eşn-1 $l'Ht t•rafuı&n ~ 
m•~ tıu~!arı ,..ap~,.. f,,.__ 
balı(-. ~I bedArt ~;)'t',.; t<ş 
lt'lfttır.-htı lclwıe,.in mütem:ıd('ren 
a.~ :>:CTi'.M. :.ını·luık ve zaır.ır gtiı"l:iuğii--
n:t feb;ıırüı?. cttirrr.is, mUk~·~ler;,.,"'f"t ~e
llttüıJlrıi ;.ı..,.., «len anıatar idareci
f....nn u~ı;l olamı.vncağına. lş:ırf't 
«.t1't.t,~n Foın!rl hedıPn terft:ıi~ umUl'I\ 
m!ldl('~füğürıll!ı mı 2'Zllm tllM.s!ıtıı 

ı-.ıMı yerine bu iı9i<ı Maarif Vo
kilet\ emn< ı,i,· umumt k'>tibln 
id:ı~'irıdP nmalıör ~reoiJP.r taımrıa 
d:m ~n Q01c yf'!'inde ~·
nı Sr.)v1eu~. 

B\iU1.n bu 'le!Wid ~ ~tlori 
büYük bir ha3>ıı9iyetle iıakôtı P<h'n 
ı•ekil:, görf.l\omcf,>rinden çok memnun 
01<luğuou ~iyled!itf.•'!1 SOIU'& şu ,nfjc-. 

ialara <,<ar ... t clmi~r: 
•- Bütün a~<lı~ r M<>ro' ~rint 

&Dııie&l.,r. ~n hiç bıisi zayi 

~gt..(jll", ~ 2't 

, atbd..ı nro 
ır. 1 1. . E'A;J. itibar!le 
g har~pt o Ş es<.alı 
ır., b:.ı. öııkt r. 11 ... o na 
l'GC"~r..anı o ı.. Eed 

n ı:'l:rel Il'.J"'ıi<'ı•n 
1 '"" çıktı, boocia !riç 

Sporru nJmarnolda 
·on l>iıı..,......!'Y" ;J8ba 

(;Ur-r.ıyorum kı temas 
·ift#lıo Oiôl .. ·a eı>. -Hlo'l 

Bu. T.ı•st· ey halle .. t 
ı. ı- ıl;aba .. hil?Jil' ;:~ t 

ıtflrl .. •. Dı.nı r»>tt ~ lı 
A~ IDo6uırı 11."İf .. i.!J'Ll~rı• 
lan3<'aloı.r. Bu lıeyMi<ı 
Jetı.-r ve kiliitMı- ı.nu.1 
.t()Orcu aıkaciaJla.r nu'<l'tr, 
b ı§rı l?aledccegiz. Ya.~ı 

fartlr Ben., bt-~ft 
Bı 'l' m sizie-Je va,adi.m bu i 
re.ı<ul k ~ti:n yeııt4gi r. · 
salı.nnlıt11". Bt'" ıu k 
~" gı·1'{'1 Dytt rr1UL"C2 h 
•el<'b lir, T~ltiı:alıuıız san 
e Cl'lie Jklll>unun drt-ğişmPııi 
swıe g·~~z.. Eie1· tW 
de ' on; dejjiı,ıfiı:H'tf'z. 
alılc:ı.fmıız se-ktl cıto!' tr 
mt ı... batlı bch.-mcal<t 
;çin ~.,,ıış:ıcağız. ujr'1"'1<'< 

~ '11U'\·arriilt olacağrz..• 
Dlirl'•ü gon.mı• kl<>p ı 

spot'CU]ar "7"l'nde deı".n 
yonıdrt:"1ış ve ı:;:pon:;,..Jar ı 

lıf}' n Ç<:ı!t esaıılı bir *'" 
k kı· baş!....,. bulunduğu: 
ter ıncrr.nun \"\! ıı i: .. t" 
~ar<!:" 

Afrika ha 
(Boş Tarafı Bi<•ııci 

av lıaınıba uçaklanı:nız 
refa'ka<t.inde Ill'W:ırelıe 
nin doğusunda düşnan 
de bulunan bava alanın 
le hücum -et:ın4adk 
diŞ!ıan uça4cları yerde 
edilmiş veya hasara u~ 
lM", Ağır ~ıı uçak! 
diioz Tobruk•a hücum e 
d:ır. Bu h~rei<etl<!r oonu 
çak ooıks&ndır. 

iRooıa. 2fl (A .A.) 
~: 

Mı>'ır ceplıeıtitıde 

nx.-rk kesiml<"rind~ki 

·~ püellı&t " 
D~1anın bir kaç z.:~ 
'tahrip ~Jın;şt.;ı:. 

Lonı:tra, 20 (A.A.) -
gazetesi., Ş'mal Afrika 
heleri ı:ı.kkında ıPYlı- di 

Mı.sır'ı tehdiı eden 
a.c.ılrmş fakaıt ortadan k 
ml§lttr. Düşman lwVV<>t 
tün O rt. şark cepiıesind 

mühim hede!lere o kada 
l~mı6 tıul'ıın~r ki on! 
la..tırmadan ralıaıı bir n 
~ mün6:ün deti.ti'ir. 
dlen <>itada .. ac1 <!ersler 
ı;ıimtll kendim.iri aşın de 
bir itimada kolay kıoılay k 
mayı-ı:. Fa]fat El&lemeyn' 
alarımızm b~ük bir 
Ça.rp LŞı'lllŞ ohn:aları \'-!! ha\ 
vetierimiııd-en mühim bir. 
<lwn göm>elerl üıınitı.erimri 
!ıracak iyi a~rdir, 

Viş.i\ 20 (A.A.) - fısır 
sinden gelen haberlere gö 
harebe 40 lcilJome<l.,el k bi 
he üaıerind gıelişın-ektedir. 

Beilinde, mih'Yer kU\"\' 

Sll'yf!CQ üstün bir düşman 
smda bulunduldıarı işaret 
tnEi<ıtedir. 

y a.p'tıldıarı hiiıcwnlarda, 
ver kuvvetleri d\Şnanda 
esil' alınıslaJ'd.ı.r. 

Gümrük ve fnhiıarlar Vekaletind 
ı - Giimı'\iıın..:\je rr.Jlnfıııl 40 ve ~O lira maaşh ilS ~Pr i · 

sab•lca imtihanı açılocaklır. 

2 - Bıl iırıiihııo 10/8/942 pazar'.esi günü '1glııde<l 9llDr'& soat ( 
Ar*ara İslaııbıtl ve İ.7.mir gi>nınilderiodt' y~pı'lıacaı.tır. 

<! - LnMıana glııebilinıeiı: için: 
a) Menaı-rin kanun-uıı 4 üııcü rearldt}Bıindıe yazılı priiarı 

Pı;erli.ğini Y1'Pffi14 bul.uırıtııalt 

b) Kı11t. yaşaıdan )"llı:arı olrr..amak, 

C) Yurdun her yeriııııle 'oz !c görel><lece.>ıne dair sağf.ılı: ra,...,..., · 
mfllı:. 

d) Üni"( rs>tıc kimya :ıubrsir.ılt>,., vrl'll buna ımıadii ...,..ı,; b r 
de.> mezun bulurunak Uzımdr. 

4 - '>liisabakada lcazııruınlaı'<lıın iı>g;I'7Ce, Almanca, Franszca 
doo. birini vrya b;r kaçınt bilenler terctiı eôilet"e1ctir. 

'6 - TaYio. edilecek~ 3656 ••y11ı tr..001 lt<lnuDtJOO göne al:ıbJec 
m..., veril~. 

6 - lllikabaı!Gıya ~ ~1<nrk ı,ıeyenlarin yı.tk~ı<la yaU: ı:· 

rcl<ıl"l'..den birine 8/8/942 ct-mıırtesl gi.lnü aı.eamına kad~r diJ,-ır.çc ;J 

racaııt eder<* lüz.ınilu belgeltri ver,,..,ıeri l.\zınıdır. (7743) (5460 

lstanbul Mıntak• Liman Reisliğind 
19!'1/942 cıumartes! ı:r.11ü Sorayburoo. - Salacıil, :ı.rasıı>a, i<tar.b11l 

ton Müııiüriptl tanoflll<lan döşett.rtlecegi ilan cdlirn deniz tel..ı.on k• 

mın vaz"t. baU ff'<llll sebeple 22 'l'<>mm4n 942 çarşamba giinu yopılac 
Bu !kabloyu döşeyecek vantalord• beynelmilel kablo döı;•y,•n ııem, 

• "'1r~ olar:ıok.'tır. 
~ııdıı.ı-ianıı ııırıııc dildıııtJ~ri celp \'1l iı.eyiıy~l ilin o:unar. l'ô8 
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• 1 AMERiKADAN FRANSIZCA 

941 - 1797 
İıı..(ltek ci~ıetin<i< rı paray3 Ç'('"V ri!n1esinc Karar \. r ln, ~§ otup ye· 

nilllı üç ı.>lıiı VU·'tuf <ara[ n<lan ıa manı;na (HOO) dört bın döıl yü' 
lira kıytn't•t lronuJııı;,,ı~ o:an ve t:ı pu kay61'a göre Ga••taaa AraP: 
c: ınıL m;,,11a ~iesinciıe i\ia lıi~t.:n1c ş..'.> k&.ğır.da a.Lk 31 ce'-~it 3 nun.aı,alı 

ve sıığ lJrdı J\1chmet veresclcri mıığazas., sol tarafı En n \"Lr"5e

l rı nı.cıızili, arka t.a1·af1 Kikola ki ma~azası cephe3i ~\'r!J.1hken~e so
l<c;gı He nıa.t.dut 1-Irki,nı J{, ~bet tin \·vkfından o.n sek·z hi$.~l' ıtiba· 
l"lc en bir •om ~-e on sekizde bir hisı;esindc ru'bu h'ssc>i ı.şa •ı'.iaki 
~•nllJr d;ııresinde aç k arttmna sureti'e satılacakw. 

Gl!yı·ü ıeııbı liin e't.'rofı 

1\.1cz~"ür ga)7imeııkul e~ki 3 ve )·eni 5 say..ı.Tı o]ıup !vlalıkeme oo
k .. gında ~~l' kanatlı dcm.r kapıd an girilir. Zem.ini :Th'Ia]ta ta~.ı d-ö-
~ olup buradan tahta bir mer di\·enlc birinci kata çık,lıt·. ı 

B: 'ne kG,!: Zcmi'li tahta ciöŞe li ahşap kirişlerle mü·~tenit o.lup 
bor hol h<d.n:le<Lr. Sök2J< cc-phcsi demir kcpen·kli o!an nence'·eleri ·ı 
; ardır. 

jjl.-~n<:i 1 ·cı"· EirinC'ı katın a.~"iTil d·ır. 

G0;ı.yrıl!".l'n~;..dün bedeL duvarları kitgir \.'C a1n:;anıt da1ııt ye 
;ıi·şap olup surcu umum yeuc iyi b'r halrlooh" içinde ekk~, .. k "" 

"(pıf,;c-z y-c lk:\lr. Bine: da s<:nt-\. dört yüz lıilra kira ile Eletron T. A. 
~ıirke~i ki:·aCJclLr. 11.le::ıahasl w 61 metre burabbaıdır • 

1 - i bu ;!ayr menkulün art ürma şarmaınes: 24/7/42 t<.rıhın
<lcn it.haren 41/1797 numar. i e İ~tanbul Dördıi.i.ncü icra dair<',inin 
rrr .lY'YCr. numarasında hcrl~csin görebilmesi için açııki.:r. ilfL~d" ya~ 
zıh o1ar1a!-Oan fc.;z.'a ma'·timat alına~ is'tiy.enler, i5bu şar~ı 0•1ıFyc 
ve 941/1797 a~sya N"o. sJle :memu rı:,yet:m~ze müracu.at emıcl'd:r. 

2 - ... -'\.rtttır·rrıay·a iştirak için •yukarıda Jtnzılı kıyımetin vü1.ı.:ic ye
di bu<;uf,u nisbetinde pey ve-ya milli ~;r bancl.anın teminat m~l<tu
bu tevdi e<lilecekıt r. (:IT~rlıiC' 12 4). 

RADYO NEŞRiYAT. 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 

Fransızca neşriyat saatlerini bild riıler 

Prograıı: 

9:4j-11t:OO Ilahcrler .. 
ll :0-0-ll:lj Haberlerin talıli1i 

• • 
15:01l-l!i:l5 Haberler 

• 
15:15-15:311 llalıcrlerin ıt•·lı.ıili 

Haberler 
» 

18:0fl--JS:15 IIaherler 

• 
18:1!>-18:30 H"berlerin tahlili 

• 
Haberler 

• 
19:00-19:15 llaberler 

• 

19:IS---W:30 l\Iüo:ik 'c haberlul,n 
> • 
> • 

20:30--20:4.5 Haberler 
• 

21:0!}.....-21:15 Haherler 

GHnler 

Salı ile l'azar 
Pazarl~~; 

Salı ile Pazar 
J>azartesi 
Her gün 

• 
ıı~c giin 

• 
He> gun 

• 

• 
lfor giin 

• 
ilcr giln 

• 
l\ı..,arleı-:.i il<."' (.'umartesi 

• 
Paz~p·\e~i iHi Cun1a 

• • 
• 

tahlili Paz~ı ıe-.i ilit ( uJu~ 

" 
• 

Her giıa 

fi f!f :ttiİl 

Radro 
Merkı"l 

Dalga 
Ki!c~iki 

9,670 
U,81!11 
~.670 

11 ,8911 
15.276 
17,830 
ı:i,27!1 

li,S30 
!5.2.)0 
15.850 
15,270 
ı; ,830 
15.270 
n.8:ıo 

lh.250 
15.850 
ıs.:;.;o 

17,'150 
15,150 
17.780 
15.210 
·15,1;0 
17.780 
fi,210 
1:; .. 250 
ı~.850 

ır.,:ı3o 

Uzunluğul 
J\lo!re 

' 
3 - İ:po!'-ek sahibi alacak ·larl a d:gcr al&'<<'drrların ve İ't'!i;ak 

haC~m s<l:1:p!erin'n gayrimenkul ü:zerind-eki h&klarını hı.;-ıu::;·!e ra:z 
·vcı nıaı::rafa dair olan idıciiai- rını i~bu ii'3n ta .. ~hinden itibaren on beş 
ıgi.in ıçind evrakı m~~bıtt~:er1ı.c bir1ikte mcmun~~eılimiz-e bifdirme
lNi i'eap e<ler. Arisi halde h<..<ları ;apu sic·J]i ile sabit o'm dı>'«;a 

Ea,:ış bedel'nin pay!aŞ!lıasıı.d"n ihariç ka·lırlar. 

4 - Gös+.erilen günde arttırın aya iştirak edenler arttırın.; iaıi
na esini o.kunnus Ye lüzunılu ma h1matı alm1.s ve bun]ar1 tP.n,31nen 
},oJbu' :m·ş ad ;.e itibar o'! ııurl ar. · 

5 - G:ıyriırıenkuı, 14/8/41 ta!'İ !Lne müsadıf Cuma günü saat 14 
den 16 ya kadar b,a~bul Dördü neu İcra memurluğunda üç defa 
b.:ığ l"ıki•ban sonra en çok <rttıra na ihale eıdilir. Ancak aıi~ıı-ına be
d~li muhammen k;:;metin yüzde yctm;ş bc,ini bulmaz veya satış 
amiıellin alacağına rüçhanı olan d'ğeı- alıı.caklılar bu·hunup <la be
dieh bunların bu gayı·'.ımeııkul ile 1.crııin edilın1'ş alacaklarının mec
muundan fazlaya ç kmaz'a en ç cıolc a.ttıranın taahilıliıdü baki kal
maı)< üızcre artftmına 10 gün daha temd:ıt edilerek 2:.1/8/942 tarihıne 
mii6<ıdif P•zartes!' gi.:nü snat 14 den 16 ya kadar İ"1.anbuL Dördün
e·· ic1·a m·emurtuğu odasınUa ar-t t1111na bed<:li satış istiyenin ~ 1aca
ğ>na rii<'hanı ol.an diğer a\:'.ı' ahların bu gayrimenkul ile tfmcn e<li!
ımiş alacakları meemuundan faz !.aya çılkıınak ve muhamıınen kıy
<l'Ctııin yüııde yet.mi:ş be~i:ıı bulmak §arlile en çek artt.uana ihale 
cdi!ir B<ivle bir bedel elde e<lilm ezı;e i!lıale yapılmaz ,.e satı~ 22EO 
numa:alı k,ınuna te-,.fikan geri bı~akı!ır. 

• 
• 
• 
• 
• 

21:15-21:30 Haberlerin tahlili 

• 
• 

r~za1 lesi. tlj f't11nartes.i 

• • 
• 

WRCA 
W:\'Bl 
\\ IH'A 
W,'Bl 
WCBX 
WCRC 
W<-BX 
WCRC 
WLWO 
WCW 
W(BX 
wc.nc 
WCBX 
wcnc 
WLWO 
wcw 
WRUL 
Wlll!W 
WRCA 
WNRT 
WBOS 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WLWO 
wcw 
WG1'A 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
\Vl,LS 
WGEA 
WCBX 
W(;RC 
WGF..A 
WLWO 
wcw 
wcw 
WGF..A 
wr•uL 
WRllW 
WRlTS 
WLWO 
wcw 
WR.UL 
WPUVI 
WRUS 
WGl>A 

WRCA 
WNBI 
WRC'A 
WKBI 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WCDA 
WGKA 
WLWO 
WC'W 
WRCA 
WNBJ 
WGEA 

• 15,270 
17,830 
11.790 

9.7UO 
li,040 

15.350 

19.7 
18.9 
19.56 
19.ti 
16.8 
25.4 
30.9 
49.6 
19.56 
19.6 
lG.S 

1 

ı 

6 - Gayrimr.nbıl keııd·f.:ne ihale olunan kimse de11hal ve.ya 
vc~ilen mtihfot iç ııde parayı ver mc.zı;o ilıale ·kararı feslıolımarak 
l<r-ııdisiııd:m l"\Tel en yük<ck tcl< lifte bu~ı~an k:m:;e arzetın:ş ol
d'ı.ı~u bedelle ahrıağa razı olursa ona, razı c;lrnaz veya bulunm;;zsa 
h<m~n vd' gün müdlde'.!? ar~t>r maya rıkarıl''P en çok artl"ı·ana 
ilhale e<lilir. i.ki :~ıale arasındpki faık \'e geçen gü.nler ic;in } üzde 
bc,..,ten hesap olunacak fail ve dl {;er zaı.rarlar aynca hükme hacet 
Kalmaksızın memuriyedm!zce alıcıdan tahsil olunur. (Mad>'ie 133). 

7 - Al:cr aııttırrna b<:de1i hari cin<lo o'·arak yalnız tapa ferag 
barCı1nl. yit'm6 senC'?ik v.::;1<If t~v iz br1e1ini Ye ilıale karar pullarını 
vcormeğe m~·m:lu~. 

Müt.>!';ı.kim vergiler, tcm·i<at \'C tanzifat ''" tcl~i'ı!Lyc resm:rulen 
ım~ı.c-,·eil:t bel:Ediye rü,;t·mu ve müterakim \•ak-ıf icaresi a.ııeı~-a ait 
<·11'av·p nı-:: 1 ııma bcddinC.eıı tenzil olunur, İ~bn gayri m~nk,ıl yu
:han<ia gös:erilen taı-ih•..e İ•tan·bıu 1 Dördüncü İcra memurluğu otla-
9ıı-d.a i~·bu ilt1n ve gijsteı'tilen :.rtt ırnıa ~.artnames: dairesinde satıla
cağı ı1iın olunur. 

• • 
• • 

21:30-21:4S 

• 
• 
• 

21:4.5--.:?2:00 Ha.berlcrin Lalıl.ili 
22:30-22:15 • > 

• • 
• • 

Haberler 

• 
22:45-23:00 Haıberlerıi.n tahliH 

• • 
• " 
• 

23:00-23:15 

• 
23:1~3:30 Habcrleriıı <tahlili 

• • 
23:15-23:30 n .. tıerlecin t:rblfü 

23: 30-23: 4:; 

23:30-23:(5 

• 
• 

Haberler 
Haberler 

• 
23:45-21:00: Haberlerin fahılili 

•ıer ;:;iin 
l'az«: lesi ila c .. martesi 

• 
P~zar 

l:ltr ~.ün 
Paıar 

, . 

• 
• 

Her gün 

• 
Her giiu 

• 

Paz'lı·lesi ila Ctnnartesi 

• 
• 

Her ı;ün 
Her j!ltn 

• 
» 

,.,. 
• 

Her gtin 

• 
• 

• 

(Bu listeyi lutfen kesip sakfay•nız) 

15.270 
17,830 

15 330 
15..250 
15,850 
15.850 
15,330 
11.790 
9.700 
li.040 

15,250 
15.850 
11.790 

9,706 
6,040 

15.:!30 

9,670 
17.780 

9.670 
17,780 
ll,790 
9.700 
fl,040 

17.830 
15.3311 
15,250 
15.850 
9.670 

17,786 
15.3.111 

19.56 
19.7 
18.!J 
18.9 
19.56 
25.4 
30.9 
49.6 
19.7 
18.9 
25.4 
30.9 
49.6 
19.56 
:ıı.(12 

16.6 
31.02 
16.8 
25.4 
30.9 
<1.9.6 
16.8 
19.56 
19.7 
18.9 
31.02 
16.8 
19.56 

~ ... ._ ... _.._.msm ...................... ---=ı--... _. ... _. .. _..-. ... ._ .... ._ ...... mm.a• .. =-----------~ 1 D. llımlr Yollan f slıtmı U. M. ll!ılın 
1f. oh..1 . 1 br <te Zl'IJ35 (yırrr:i sekiı. b·:1 .. ltı yii:ı otu~ beş) lita oicn 

r: ,.,,. l eb· ;ta 4550 (~O:-t b·n b<'ş yüız. e~h) ıkilo an'!Ct'an: lc\'~ha, 4350 (cförl; 

b 1 -ı -; _ı.ıiız e .") )t.ılo öı~..ı~nnı.ş \'e örü1rr.~'ıniş ko:"'damyat, muı~ J:f cins ı·e 

oe-o· .. ıt;:ı 3f50 (~ ·1.:ı ::-e;..:· z yuz ı;-l·l) k1lo salmastra (3/ağu .... 1os/19·4:!) p:ızar-

1• güınU a '; (15.30) oo beş otıw.:da JJaytlaııp-a.eyada GJr bin~til ciahıViin<lekl 

ı .;"'YO?l t: l.lfıoırl2n k~p.ah zn ·f usul~!p .c:.atın al:ınac&·Ja .. r 

Bı' j~(l g ı-mrk ibtey~nı1e!;n 2147 (1ki b:n yüz klı"';ı: yrdi) lira 63 (altnı.1ş 

fııc) k..ıru;4l_,.. m·:.a"-':3.t 'tr.J1-.!ı1:J.t, kantmı.rn t;.:yin c.tt.ği V•·S-1.k~ 1aı'l .. ü•kiifle

f't:ılı ıı11le\.; ı;a"Ma · 11 a)'ll.J<. g\r.1 sa:ıt (14.~0) on di.ıJ.'t otuza kadaı· ktırnis:,~ı 

ı._ r-:"lİ~·nP. \'ı rme1e·'I :...ız. :moı"" 

B ı ~-E aıt. ~rt-rı.anı 1.' ;côrl":L~·()ndc.n parasız oldr~ık dağ~tıbnak!kıdıl'. 

(~696) 

ZAYt - EH>i,_,J.,r;rn le b~,-a.bl'r Gü 

n-.U...,·-;u.y H.a.star.ı:ısmrlr•!'l i?hY.~ olrll-..ı

ğLLnt ~6ke-rdcn ih.ı-a!; rapcı.rtıonu 12/ 

7 /942 ta!'Vh••ırlP ço~ia-I!"..i'.lm.:. ı.~~~ııid• n 

rar..ıor alacuğı.ınd'a.;ı ~-~i.ılısinıin hk.ı~:.,.-ı.ı ü 

·ka/:nam:ştı . 

A<.,r es: BeYC"ı~i J İ~-ıiıS\11 eiiriıdt"~i 

218 No. l'J Torn:ıs :;p-.ı.!f'ı.O)Ml.l.11 ~[~

pı.c:~~ Haf•'k Om<h •k :<i•vU.;:ıCIKl .1-28 

<l'OğııırrJı.ı .<\lı o.!' L ıı-ı.ı! Goıc."tJiK. 

Sahibi: E. İ Z Z E T. Neşriyat 

Direktörü: Cevcld 1iarabil;ı;iıı. 

Basıldığı yrr: •Son Telr:ral• 

fstanbul P. T. T. Müdurlüğünden : 
" Bütrük p<t..;:tah:ııı-uı• b-Msı Ad~'.ye kısını 6 ~nı!·ı. ce.u ır ··~·C'm.C"';. ~i'\ rr. ncı::.• 

:y;pi~·!l~;~<ı'( hı~~· :ıt ~· .ara··ı :nüti·ahlıit n:ırıı Vt' hf'sal> .1 ~r;a~.;; j.i"".C ·t; vc• 
~: ,·ah·i· r:~ ·Ja:·u gtt t' taoııirrı~ fı'tfri~ro l.;:" "'n-,,wTie;i ıı- ~!',('" <'lf'•. (•v:o ı·

nı~ı' km>il.Jl:n ı~luı:-. 

E.ioı:•~-ill'!T',P ~/7 /94'.! C<•"°;Şaınıba g;_;n~i $0.a-t 15 d>f' D. rı'.-t::ıha.nt b;;.la:::l bi-
!1.':n.;:•' k;ıl a i rıı.:.u:yi:ı 1•'k ocia~uıcla tap];."1:'.<·c.k nııl.iı~F· 1 ·:i;;: tıl~:ııı 'J..."l-,,~1ü;~~n.-

nıunda. yetpı!Jc:ı!kto .. 

Keı;.;iıf becta .. Ji 957 111·.a 26 kut'ti,..; muvakt~cı~ lt"'rr:~n.cııt 71 lira 80 kt:·Tt.: ' ıı· 
Talip]e; '1 kt"f:":f vr :::;..ıt•...,~nım('Jpı"\in görmf'ık ve rr. ... ırı...ı1dt~t te.rr.&tat!a ı'ln y<ıtı;

n-• .1.K i.il.t-,..e çalı~n.a. gi.mle~·iutlP ır:.eı.\ıir n1.i.~dürlU~t ~dıiri krJPıırıı l€'\"<1zın1 
kı~m·.na \'C pn :_,1, b:ı- ~•l<ıhheıtt2 5Ci0 J"n·a1~< bu !şı"l be.r::Z"'r iş yaph.ğıı.ıa d::ıh· 
d:a"r]eri!".!dclf1 aıln1ı~ ol:i1uğu vı~.;tka~ra lsMncı,d+1rı. j.:::;.,ıJJ,.J \llfty ..... t.ı!"Jl "LiÜ

·rr..e;ıt:·:ı ekı'-'illn1,.., tLı~·h ı n ôf>n f;;t'. g"J.nlPri hn ; .. Üo!'! gü.n ı'\"'VE'l alı~n"" eh 1i
~t"t vP 942 yılııth• a't 'l'icaııet Od'a.~t vıı..,~krı<.:ı nn:vr.krk'dt ternılu..:ıt ma~\Otızl! 
.l~ı· Mın1!~oLın.. :nü ı ;,,c:u;i~arı. (7484) 

te·lli·!\Cd rd 1y'Gl'un1 Ge~:İ;.-sin. fe
b~-et.ierini unuturs. n. 

Deci ve benı kucaıdadl. Gi,\ip 
i "'1<b .. za\~a&-:ıı ha•ıralarınl olan 
ba,·ull.ar;n'1 atd.:oıı. evin tenha 
b r klb.esiı~dc bit" edaya j--tr~cş
ton. Vakt;mi okumakla gcçiri
) ~'~um. N-havet, okumak1 acı 6 

!anım bJr·" yatıştıı dı. 

Söz MüDAF AANIN 
kıı:kıııcı sahifc,,ni o ~yleri:, ben 
karaladım. Çünkü art ık kalemi 
Mı..r11ağa taka· .. ; ka~ımanı~ştı. 

Gözlerin· kapatmak için m~
küı'iıl çekıtim. Gerilip çek;'miş 
ol<.n gözkapa·kia.rı. göAbebckle
rini, kapa·nı.ağa kiifi ge-lııniyordu. 
Kapansın r1iye burnunun üzC'ri
ne ağn- bir ruzlu·k b:mlirdim. 

Bir ktıj g~si, mülhiş bir kar 
fı:-~: .a~ı r}cıuğu boc akşamdı, sa 
lı"'"" indim. Bıa ilik defa oluyor
dl·!. odamd.ıı canım sık.ılm~ı. 
G<mü~:nü koiıl:u·ğunrla bir avu

bt çantası oaan ihtiyar bir a
ıJ.am kar,\nıa otumu. Benimie 
gi'rrii'l'ITI C'k an usunda c;Jld.uğu nu 
anı a<l\ım. Dedd ki : 

- Bi',,eni-z pat.."On, günümd1!n 
ne' kadar rr-ernnunum? 

- Ne ;ç:n efendim? 

- cF&h!şe-~ rrıanUG11"la gc?en 
".;:. ,.11;,,,.= ke1!.111eyi bugıü·1i. bUıl

dı.m. Tet'kikat.m rı,~n çı>k k;y
n·" · bir ke!öme. Bu vad'rle ~ 
pr'mış yegane te11k•k. Oklllyayım 
mı? Be1k. s;, de i;ıir ke>lıme Hol-

1 l~iii&m• Yaz~:ı: Peter Bellu Çeviren: Fikret Adil No: 85e:iiiiii 
vesile zengiııleştı;ri.raini'Z. 

Tekılrf beni eğlendiriyoı·du. 
- Hay hay decll:m okuyunuz. 

1 
!Baş.lada.. Her keHme eı·kekJere 

hı•ııınet eden bu kadınlara b:. 
hakaret teŞkil e<li:ı-or. Bit1nce; 
gitti. 

Çifüler girip çw}'Qı'li'll. Kirnre 
:;i sclıımaın.ıak için s~ıaııı kaprya 
verdbm ve elJme bir gazete al
duım. Birı:lenbi<'e Si•lll:iyıarun sesi· 
ni du)'Clıtım. 

- Yine mi siz matmazel gidıi
niz. Yoksa patrone ha!:ıer vere
ceğim. Kend>si buradadıır. Amk 
bizim eV'de değiJsini.z. Anladınız 
ml? işe yaıradıığına müdaet sizi 
alidroydum. Şirııtll artık l>ıtti. 
Şüplıesiz &h·i~·~ tica;re\jnin 

urulleıini tallbik e<l;yordu. Hak
lı idi. Bununla beraber; merha
me<Si-z:liği; sesinin dfrrü.şt:Lüğüı 
haj'Te~inb mucip ollclu. Yeryü
zündie bir fahişe daha fazfa veyaı 
eksik; büyük bir mesele değil'lii. 
La.kin bu :;-ol<la eSk.imiş birı ta
rafmd'an böyle biır muamele !e
nama git11i. 

Si]v;yanın kaHbi kati!aşm.1şıtı. 

- Madam sevgil~ madam; p0-
lisler vesika ooru.yur. Rica ede
rım bu gecelik omun beni aloko 
yunuz. Dışarısı pek soğuk. Ma
dam mel'ıhamet ediniz. 

T.:.t<edlnı. Kız.ıın sözlel'i .bana 
birer oık gibi batıyN<lu. Ses. ka.ı
bimdıe, zaman He unu1ıulmuş 
hatıralar uyandın:ı·oı-dıu. m1~ıe-

rimi kapadım. Orospu tekrar et-
ti; . ,,..., . . ı• 

-- R ica ede•ı:im asil madamı 
Döndüm, 

Beni görünce ağnını açtı ve 
duvara dayandı. Derl:ıaJı tammış 
u. 
Taba.ncamı çıltarma.ğa vakııt 

ooıJldunı. Yliıderimiz lbirb;rinc 
değ.iyordu. a.teş e<ttim. 
'Kı<«mm luıilbine, ayni rleli!ı.

ten ilki k<urşun gimıişti. Bu,..eli
rn .n titremediğini isbat eder. 

SON 
N. D. - 22'5/1897. Bu sabah, sa 

at 3 te, açlık grevine başladığı 
on do;kuzuncu gü•n o!1dıu. 

Ben başucunda idim. Dootum 
:ııclk be<llbaM~ı. İtd~aratınıll son 

Zavall'. de '.t:ma fayıdam do
kundu diye mes'utin.ını. Cenabı 

Hak bunu uıl:Ut.ın.asm ve beci de 
yaı:ırıda o.na ha1'rlatsın. z:ra· 
hen de ç°"'- çek'i:±nı. Bundan on 
beş sene evv<'l kanmla kardeşi
mi ya.~ağıuıda yakalıyarak öl
düıc-m üşUım. 

Dootumu.n, bir deri bir b ıııik 

kal!ınıs na<:rnakla.ı arasmda ki1-
çük bir ib'taV'l"OCru sııkaraık öldü
ğünü "1iyıleımeği unu.\u.Y<Jord1:m. 
Ve can çelci§!Liriı~k.en hı>:fi! fakat 
saıiih olarak şu kelimeleri tek
rar e<tnnekl'~n bir an haı; kalbna
ru: 

- SÖZ M'ÜDAlFAAiNIN 

Bilt; 

1 

1 
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,..----~------------------~ Kadıköy Sulh Mahkemesi 
Başkatipliğinden 

!\~.;ıadei I-I.Jiıze, \'ahıde, lia t\ye, i~an llam>d ilr ı .uru~. c.ii.',) !J 
z,_.ııl'l:Ln;n şa.y:a.11 \"! ıno.--terekl1 U ıı L ~<ı.:-,a-ı { o\hı.ıJ....:L Kulıl {,v <lı" 0' 
n,;.ııı ağrı: n~ah.ılJ.csinıde P.:ı{a ı· d ·~indC' ~.a 15 ad"a 24 p.11~'-. =. e·t:o 
:~7. :r9 :renı 27.27 kap şayılı 66 n. ·t,ı· · q1u.rabh&11 50 ck.~bı-. .c.·tı:·ı"' ve ;.-•.·ııtrl'f' 
b;r oclıasI bul::ıncı.n k~ğir d~.;.:ın y· .~ K ;d k•>yü.'ldı• O-ı 1.cırı .. ,.,.a ır~ 
h<.ı.11"!'1.ı:;d:· SöğJıti:ü çıı.:,rne cad<l >.~n c· .ı5 [><.:\!'la 22 acb 9 .. 'f'\. ı~'t'I vı' ıs ;~11 
ı•.f..._-.j 46 y·eni kapı 46 t\ınt:n: t~j N•J 1'.1 40 nl•·tr·• ınur. b: .• ka~! <lı.ı...;ı'~ 
tle K~tıdJJk.ö.rı.onüe İbr..~1ı:n~ ağa n.ah.;:.l~e.;iııcT" ACL baden1 cadk:leSü \.., 

sok.:ığ.r<ln 1-~1ki 11 yrtıi 37, 37. 37 n 1:naı·;,ıtn; k. pı S'ö;yı1ı ~41 )u.a 37 pr. -
.;rı' ?J>tın::;ıroılı vcı İb-ratıim ağa ' tı·l.ın 1865 ıretı.·e n ıTo.bbaı ~ b ı 
biılu!!KHt ah~p hant• Ktı.d-rköy urı.nei sulh hukuk maı~cn·,,·~ ;_,a ı 1 
tnlJ"o.'ilcn1ciof'n iz~ıfci şuıyHu ııınnJr.da 'e tat"ihi il.t.nlden :1 b:! t'n <ıı g. 1 

n•t: .. .ıci-etle ın<:ı!rkenır ka/cn1inde çH~ bulundurıilan FJlıı.s ~' 1.oan ~·&n

Oe y;ız:lı .5t." .. :a'..:t d'alı·-e:,jnde ve pe~in pa-ra ile (118/942) taı<h':ıc tc~ 
SCL..li\f edr'!fl. (Salı) gi.irıü .ım~t orı ikiden iık·i:>·t• kadar :<.adr!köş sulh b -
kuk nı:~hlkemı~<:-1 b~ kiı.tip!iğinde ~ık a!~~l:"Jr.a ile sa.tılacrı t.~a·. 

Jı.Te~kü:t gayri menkullerin e~s· fıoo g01~nce: (Pa~a bahc;cclcki 27 Nı,_ 
Eh;k:r<ln ka-.ap dü~e:t.&nı olup c~phesi i"to~ \'i? dPn1:L. }:1•penC<!i \"P C'a" 

rm-·\Cı!ı!ı ze;nı!n! çi1ncı1(rı ş<ıplL c"~~in derununda cıiğcr bir kapı t;e te~
:..;k rdilm-:"ş zenıilıi çiınenLo dö,srl •nr·J·divcn]e çı.J:iılır bi":inei k.att.1 ufak 
b~t· an:tırc cephede iıki oda ve met İ\'Ul a11:ınd.a bıi-~· hel:i zemirı k;;ıtuı<ta
ki bi:ıin:cl kr.ıta ç.1kan rrnPd!halde iç~ tkıl k:ıgir buzhane vard~ .. İ:;ıbl buz~ 
hanı•nin zcıninlnr1 çini dö~eli olup (16) ad!"' drmir!emc U"!.fir.in-e (8) ad<'' 
çeı'l-gı•li ha\~i koyı.rn asır,u nHıhale:i vtırd'lr. Biı-U'.':lci kh;.ın;ıda bq· b'.!ç ·k 

b ·ygı · kuı\~vetl·:.de (220) voltluk ı·l:;ıktJ'ik 1n._)tö11ü ve hava sogut:ra ci
h1t7.1 tertkos clekt.rik tı-ısf..satı v;rJ1r, S..:.ha.sı (6'6~5) rr«!tl'C nı•ırabb 
olL'l) kıJ.11~eti ın:.dHımn~l.!nesi(800CJ ::.ekiz O..n Jiı-adu-.) 

1."i•ı-e Osınan ağa rn!lhallesinln SOğüt] ü <"··ş 1 ne !IOıka·ğıaıda 4-6 No: h. 
titrll'WJ dahi tram.vay cacld:esi ü;Q •ıl(!e iki -katlı k3ğir d~f,n otl.p Jı:.e<i
h.ali ıle mezkiı~· nıe-<illı-ald:(' n1erl, v altı.ınrln. bulaşık :r 'kam. ftn:~ıhal:ı vı· 
nıoz.aik batıı>-ma-klı nırr:t~venle b1ri11.ci kata çtloldı.J...-da zea11i:ıi {'İni biı· sa~on 
i -e ;:, '.Jt:',da b'r oda vard;r. Dahili.1--U elr:ı-kıtn .. :C: ve ıeri."Q.s ~ic=dtı vl•,p 
rnezkür d~an eskici düıklı;:3nı ola:::aık: kullantln1a 1t.tadır. Htl'd'tı{lu l:J.cıa • 
f'O 1.esb':t fli"tporunıda yazılı olduğu lizet'e (40) merbre nıur<ı•bbciıd •. K.y
n-:ı'•ti :ı!'..ıh:ı:nıın1r?li'si (6000) alt:. bi:.ı l\~adr Yine Ku<l··-:.Vyüı'lt'.lc İb .. -
h;rn ağa mahalle.sln~n Acı Badflm cadti.e ve «ü;ç.a.ğm,da 37 1'-ro. Ju bJ•1 

chıhi Acı Badem asfalt cadde u·e inde bnhçeli aıh.şap 1.--wkrtilır. 
t.',.bll kö;klla bah~P kapısı-nd: n g!rilrl~k'l'ıe kö.,k\ic l:ı inci katın so 

i3rı:ıfdakl mernle.r m·et•di-venle IGıpıd1an giı·il<liktc ufuk bir snfa bl: he' 
\'C \.>.r· ::;a:u.'1 üzet'iru:ic üç oda ve Jücıikfu" salcx:1dan geçıiı.ı· u'ak bi..ı ant.t-e 
ve bir hela ve zcn11.in katına inen birinci kata ç-fil\.an .:ı.h~"P ırc.rcıı en \.°l? 

ikin<:: ~t 'biri.ıci katın aynıdır. Zemin kaU ise biri 1.a 't.:ı dö.,""··• \:e cU
ğı·ri çimentv :ki taşl::k i.izprinde rrerdiven a~tı odunll!lk ve ikı o<lo. \ı~ 
hf'l;i ve bir taş oda zemini çiıni mush*1u ,.e tek lruı·naJı ve bıınyo 
n19Yc00 bir ha.nı:a-nı. vnrd~r. Bahçtsi kfığ;r duvar il.Zerinde de;1ıir parJ1Wlr 
lıklı ye dii:ı~·· h·?<lırdu kclğir dut'ar'• te1nd:t edilıniştl::'. \T~" SJğ ~ara.~ ıl,1 

bil· fıno."l.luk ve ittl;.a?ı:~·d .. • ahır u~<ık odası mevcud olduE,u g-:.bi :ı<.;hçf' 

tl l uOOa t..ılt nbnyı havi ild kuyu Ye kö~~iin arkn k!sı.n•n<ia kal::ı 
a..r1zide meyve ::ğaıçları ve bağ \"ar'Clır. K&ıkün ön kı<m1ııxlaki b::ıhC'ede 

de11Hr biı• kumeryc Yı~ biır hr.v·uz ve köş.1tün kapls.ıa.};dan g:ı'<'Il kı3nuntia 

ve· b'."lh~11 li :rn-lun:=la dcm·rJcınC'li ~arda~ v~~"d:ı.r. Kö.şki.::ı ahşap ve d ~ 
hiH kısn1ı muşanıba döşeli ve birinci •kat pencereleri dcrr: ı· par n.cık
lııklı vı1 kı~ıne:ı paTI:C()r1u Ye kısrrıe~' ka!esl:dir. Köşkün teıih ... ,.3 , \'ı.ıg. 
"~e rJ,...ktirik 1:e.c:i:satı vardıp. Saha~ı lcadastr<ıı tı 1 9bit.i (1865) m(:tr.c olup 
b-luıdarı (120) ;nctre nıunıbbaı bia.a. n1üteb<tk,~si ba.hçcoir; kı.ııncti m -
haınını·enrsi C8lfl5) sekiz ~ yü~ <fı()ks.ao bf'ş liradır. 

1\-IcllkUr gayri mcı1kiullerjn iiJt miı::.ayecit: günü olan (11/8/942) tar.

h '.1..ie :'i.LJ111 ... ;,i n1uhaın.11ı~nlcrinin yü~de yebniş beGiıQ.i tutar tulep zuhı, 
e\::.ij:."i ta~iı'd·~ .oon arttıranın kr!aletleıı-i br.ki kalmak üzere mü.zayede
n:tı on gün. dalıa ten:didi ile (21/~, 942) t..~rihine te~~ı.-düf eden (Cü..\ıa) 

t;ı:ini' oo•t ond1n oo i~dye kad:ır "n çok a 1"'".hr:ına j'.h;ılei kat'iyelı·ri icra 
ktlnxı.caktır. İ.§b.u gayri ınf'lllkulie;in satış turi.hirı.e ktidar .ril'li~e::ı:ın.in1 b'" 
na ,.,. P\ik.af ,·rııgL bor~la=ı ve ru""r'1ı \·e d'rll&liye!r.ri ve satış 11:ırc~ i!e 
m'€-~lr.ifti. nHıhktıne ve ic.raiyeleri h:o;Sf-<l-aula:·ına ve ykrmıi sPneJi~ e ... ·ttaf 
ta\ ';.ı:.ı ile ih<LC. p:.r1u nıiiçtr·.ri~1ıc aid oln~ak ü.z.ı:·re satJ'.acakıu-. Talip]c
aıin setı..-:a ghmclppi j,ç=n yüzde yr,::H 'b··çt:G\. 7,5 pey ak~n~1 vern1<:Jed ve 

J. ı;ymeti muha~1ıını-enclf'1'inl gı;ıçtigi -·ı.akdıit'Ue pey akça}a.ıı f-aı·ld.ı: . .rırulıa· 
..L~?. eôll!rr:f'si 1flzirifd •. tcra tnAs karitın;.ı,.., 1:!6 mcı marld08 m.ı ib. ' 

ipo'.ek sahibi alnc~klılarla diğer a.lJkadarlarm hususu lir faiz ve m~-
~ .. • ;f-e öair olan .~iaJa,.:nı o:ı g:in \"'İnde al\k:.>~ncy"' h~l<l.ır~1· •1 al· 
h.'l'l'r1P hak'ları tapu sicilleri ile ~ab't oln~ad'ik~a safı$ brdıeliDin p<I.Y

laşrı~·a"'il?lrlun haı·iç kalacakla"l.·l ve dah~ :t.-ı.ıla n)alfr:nat a]mQ.k. istpyenle
!lITT ma.h!krımerıin. 941/458 No. lı~ dc6ya"i'ınrı ~ı~irncaat eyleın":t :1. ı 
olu'.'r'~ı,ı·. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
istanbıul Gün11iikleri B~~·:1~ütitirlü;;ü. ki-mj·ahanesd lç~1 ,aptır1 ne tk uian 

850 :,;~·a k~i' beclel:i iki too·!·ık su depo.:U1:ı'll1. ır.ışa.-sı aç!1k pksiH .. "'''Yf'l \h"1'.ll:'la! .. 

rr::uştu!". 

Muv<ı:kftrat te.n1inat 63 l'tra 75 ku.ıu~lrtıt•. ı.tuka,·e'e, "~ tır.e, Nal'J.ı ı!)ıeri 

genel, husu.::i ve f.<ınni ~:1!1 .YJ.·ıne!e ı, ri:eşi:t h·.ııi'ı~.·sile l>ut.a m'il"!. f~ı 1 d ge1· 

evı·uk hr·~· gün iavazını se!'\';::ıinı:lt• göı ll!-eb:l:ı. 

İste«-1-il-erin M:ı uı bir taahhüt1e 50G liralık bu ş" Of'l.1.:! ~ · ış ~·~piı,::.o.:.ı.. da.r 
idan1 lPrden almJ9 n!·öu·~u yesJ:k:a1ara i~tinadfln h~t-anb~~ı \·i'o1yetin.,. n 1 üı·ar:;,:-1.-" 

Ja ,,k..:ıoıltnı-e ını·iht!ldr'n tatıl g;inh .. '1't har;ç üç gun e\·\·ı·l aıırrmış eiı1ıy • "~ 

94-:! yıinıa ait Ticaı·ı·ı Od.:P .. 1 vc."'ı~<nn ·n,-, bı.li,..te 27/j'/94:! pnz<trt,•:--i gun·.i 

sL,tl JI) da Qi"'_.::n1 ticl~t.Ju.:~ bi11 0.'iırı'.i 'i !-.nr:.~ı~y('n ıri iracrıat· .. rl, '7488) .. 
rnhiserlar Umum Müdür!ütlünden 

l - Keı;ıir ve sartnu.ıne~i ınnci.'bin 'C 1'.Ialtı-pı• ti'ıtun En:sıi~J:.iü :;-ef t;\.le

rinin tarn~ı:i ı~ı p;..ı.arfı~.l :..cın~ı-..w-ıt~: 

:.o 2 - KC!ı•f bede~i (108:?.38) lıı'a, c-;, i.5 ıı-~ı\·alk_,ıea• t n'b.'t'ı., r.Jl.20) <.:.-

dır 

3 - Pazarlık 28/7/94'2 s<11' ~l. sn..:;;t 10 da K:ıba: ~!$ta ]ı~vaz.:n bf· 

s;natt.ii. :h.1e.nkeı. Alın1 k-0\'nı~uuau ::-upıla(.:d'.A.tır. 

4 - Ke:;:if ve ;7 .... 1hnanı-11 (6) kuı:.ı. tn',ık.abilın'Cie ı:;Qz\.i gE'ç-en şı b,ı.dı•n a 

n~b !"ı· . 
. '> ....... is:-eı-ı· e~..;n paz. ,rLk iı,,:rı t~y no? n g<..r Ye "'~ tt \ 'it '·" g'ivtı n 

ı:•a·ra.,:;Jr, birlikıte m-c1..kCı:· koı:nis:ıyona n.üracil t ar: «7485) 

DiKKAT 
16 /7 /942 tarihinden itibar en gazetemizde neşredile
cek bilumum ticari ilanian doğrudan doğruya kabul 
etmeğe ba§ladığımız gibi Ankara caddesinde Kahra
manzade hanındaki ilancılık §İrketi vasıtasile de al
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hurnsi tari
fe tatbik edilmektedir. Sayın müşterilerimize bildiri-

,.-- iLAN TASHiHi 
Ga.ıfitrni·,;,., 20 TC'1ı- ''ln12 pRzart('sİ ıı:ü'i'ha.~ıınOO rııPS?'C<lilcn 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
l\IüeSSEseaiıiln beşme! tf'\"zit,t list ~1.n~n son satırında: 

K pa:ı ~·a-~ı Aıytı~cılar 5 nun~ r,ı Jiü.::L'Y ıı. Hi •. 'ii Sulcymd!l S 
nıağaxa.sınria 6/8/942 peırşenıb' günü a1ı ıncak kupon nur. "!'t..l .. ·ı 
(5511QO! - 559!!0-0) ı>lduğuuu yaıl o..orıltrn !.ıelrtob •em·> ol<rak 
(559001 - 550000) şeio!ôndl! dil.ilmiştir. Keyfiyet lat"2'\ı ve Wt-ııb 

olnnur 


