
20 
)il'İncitqrin 1942 

SALI 
\İt: 25*8,\ l'I: 8864 

'l'elıg. v AKft'. 1ıııtıutbu• 
PG!ltıa 1U1t-D 46 

,.,. (idare) 
Telefon ~HU (Yan) 

r~---------_.. .... ,..._.. __ .._._.__,,_~ 
Hergün 

6 
Savfa 

S.)181 lll'ryt"rde 5 Kuru 

Gelecek sum ü. 
ık aıametı 

le :t7.a11. Sadri l!:rtem 

Ol nrıı ~r.•ıfnmı:rl(I J 

~~~~~~~~~~!~~~'!"'!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!"!!"!'!!!'!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lslrlerla zlaclrleamesl r Deolet teıkilôtı d'f•nda '\I 

lleseıesl ağır bir salb da 
atanlarının selameti adına askerlik vaz~-ı 

eterini yaparken esir düşen bu askerlerın 
insanlık hakları korunmalıdır. J 

-----·-----
lÜI ır lk n y el 

.......__ " 
lngilterenin mültefiki ve Ahmmyantn 
da dostu olarak bu yolda hizmet 

etmeyi samimiyetle· arzu eder 

Yazan As mı 
"' · · lttiiddet e\'\'el Almnnlıtrla Alınan e-;:rJeri hnkkınila farklı 

1 

Hırvat baıı\el.lll ı•avell~· 
r •tasında çıl,an e i:-lcri nıunm~le yapmamak yolunllıı al. 

. 'V1ııtna meselesi bir türlli dıklan kararı gösteriyor. H t başvekı·ıı·ne 
. i; halledi'lemedikten Sov~·et Rusyauın Almanlardnn f rVa 
~ ı;eçtikı;e clah~ 1iynde alilıknln e irlere ne yolda muame-
• hır halde ki me elenin le edilrliğ-ini bilmi~·oruz. A~~n suikast yapıldı 
~ı muharip memlelıetler- lıa!'ikomutnnlığı da bunu teblıgın· 
--.:·." bitaraf milltlerin efkiı- de açıkça .,öylemiyor. lt'ııknt ara 

· · ~Y~ini ge~ekten ÜZe<'el, dııki ibt=lihn mel'ZUll e<ıiTlerin 
~ abnı trr. zineirk-nmesi "iki~ eti oldUb'1Jna 

la..._~ İl>tida na..-.ıl bnşl:ıdı. göre bu muamelenin 7J11ri~·e nır
~'Yoruz: Bir Alınan teb. maktan daha ağ'rr hir \'1l1l~'et ol. 
'~ taralmdıı..ı alınan doğunu anlıyoruz. '1öriılıi~o.r ki 

!it flSirlerinin zin<'irt. vurul- muharip de' letler am"mda e ırle
tlr el'Üıe Ahnan baııkomotan- re tatblk edilen muamele şekli "''lndan Diyepteo alınan gayriinsırni olmak bakımınıJan i

•irlerine mı !i ite mu~a. cleta bir yarıs .. afh:ısına ginnistir. 
'-.~)qrmhnuı hakkında e- Muharip DlE'mletketlerle beraber bi-

: --~~' olduğunu hildirnfr•ı. tnraf memleketler efkfm umumi· 
.,, .. "'er bu tebli~e tıe\ap ola· yesi bn hal kar;ı ındn ~erçcl.1.en 

' ~l'İ taraf .. daıf Ahnan maztarfpti, ''it ~ında ~yriinııımi mu Mnharip de' letlerden hangisi 
)°apıbnamı olduğunu iddia esirleri zincirleme i İne daha e\ -
~e ~Yet i~incı derece~le \"el b:ı..,lnmı<ot.ır? Han°İsl ele\ Jetin 

Altı kişi ağır yaralandı 
birçok tevkifler yapıldı 

Londra, 19 (A.A) - Alman hudu. 
dundan alınan güven lmeğe değer ha 
berlerc güre, 29 eyJlllde Zagrcb'de 
Hırvat başvekıll M. Pav Ur.'in büro
su önünde, ba§vekll dışarı çıkmak 

Uı.ere bulunduğu bir sırada saat!ı bir 
bo ı:ba patlamıştır. Pavcliç'ln son 
dakiıı:ada suikasttan haberdar edil -
alğl ve kaçmak Uzere iken bombanın 
p Uadı z n m kte \r· Hı v t 
bafv kilinin m batızlanndan altı k1 
şt ağır surttc yaralanmı,tır Suikast 
faili gestapo tarafından meydana çı. 
karıltnt§ ve birÇok k;msc1er tevklt 

<Devamı Sa. 4 Sü. 1 deJ 

1 

kalan 

Sabit gelirli 
atandaşlara ucu 
ekmek temini 

Bu nokta üzerinde alaka 

lılar tetkikler yapıyorlar 

lstanbulun yeni ekmek vaız.işe
tl etrafında alfı..kadnrkı.rl.a temas 
etmek il.zere Ankaraya ghlen vali 
ve ~lediye r~i Llıtfi Krrdarft\ 
ynnn dönmesi beklenmektedir . 

.Dün yeni şekil kart tevzı iti ev, 
raf1nds görü.,.<mıMt ü:ı.ere be~)ye
de beledi;ye reis muavinı Rifat 
Y~nlrn başkanlsğı aıuntla kun 
k~'lllnk:ı.mlar.ı V'C belediye daire 
nrüdurlcrinin i!'rtimkile fevkalade 
bi toplnntı yaprhn:ıştrr. Toplanu
da biJlı!ı.63:ı yen. sekıl kart teni
ınde suiistimale meydan verilme. 
mesi fcin alınacak tedbirlerin C· 

a.skm görüşülmii<;tür. Bulıu.n n 
;.ckiller taSVip edildikten sonra 
tcvr.iatfa derhn.J tabik edrlecek 
t r. 

Dün S6bahtan itibaren memur
lara bcynnn .. me verilme&inc baş -
Jannu~ır. Dün 43 bin beyanname 
öağıtıfuııştrr. Dağıtma işine ayaı 
23 ilne ika<lor devam edilece!lttir. 
Ayın 26 smda be}'allruıme:ler ala-ı 
kada.rira.ra veribniş bukmacaktır. 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

!?Ore vekaJet geliri sabit olan ba
zı vatnndaşl.ar icin de yeni bir şe. 
ldl dfürunmektedir. Bunlar da 
memurlar gibi beyanname verme. 
ğe tabi tutularak ekmek atacak
lardır. 

" Refah,, vapuru 
hadisesi 

zı emarl r 
Hlz .. a ma11a11 .. e 

kararı aldı 
o·a::uı 4 nc11de) 

LiBERYANI 
AKiSLER 

iŞGALi U OK 
UYANDIRDJ 

Dakara taarruz edileceği rivayetleri 
müttefiklerce yalanlanıyor 

Uneri.kan ktl\,.etlcrl tıır.ı .. ,j,.,, 
mevkljnl 

Lond' a, Hl (A.AI) - Daily EkJı. 
pres gazetestnln askert muharrın 

Ubcryanm işgali hakkında yazdığ'i 

bir makalede ezcümle §Öyle diyor: 
.A.menka, glmdl Afrikaya uçak gön 

dererek A ttantlk Okyanusunu her 
Ud kıyıdan kontrol edcbılecek ,,.azı_ 

ÇÖL 

ıw.ıu l"""" ~..aucr)& ~Yetln 
g-&a&erir harita_ 

yett dil:'. Liberyarun işgali .bOyQk 
stratejik harekl\t.ın cenupta yeni mft 

ııakale yollarmdaıı tayda!anmaam 
temin edecektir, 

Daiy Sketch>tn batmubarrlri de ay 
nl fikirdedir. Bu muharrire gö 

(De.vomı Sa, 4 Sıi. 2 dr> 

~l'!!a!! ~a<J:gos!!na _göre 
.._.. ~ ......... 

Kat ada Almanlann karş 
sına ateşten bir dıvar çıktı! 

~ l'tn emri slr Alman e ır- bu me~ledeJd meııuli~ eti dahn 
~'et l<ıtıda beynelmilel muka- , eJ ba<ilamı.,tır? llnngi de,·letin 
:-qı ~· dı Jnda bir muamele tat- bis, han~i i mfülafaa 'azh eti'n • 
tiıı ._:."tırıi~Se hunun d~hal iptali dedir! HUli-.a bu isde Joaklı olan 
~· lr \"erf)cliğini sii)lıe<lilcr. tarafla hak ız olan taraf hıtngisi-
~ ~1lin bıı ~ilde ~nn er- dir? Artık bunları ara tırma'kta 
~ ltleniyordu; fakllt ö~·le ol- bugün için pratik bir fayıla ~ol\
~ ... b~lnıanıar fn~ilMerin iddia- tor. Zira her Şeyrlen en el ~erek t' "- foıa olarak kendi esirie· şu ve gerek bu taraftan \'ntanln
~~ Ilı fona muıunele yapıl- rının selameti adına harbe se' ke
.. ._,. g~vıun edlldiği11i iddiada dilmiş \'e as~rlik vazifeleri~i 

ihtık§ra karşı Dahili ye Sovvetıer 12 ormanı 
,... . . . I . yakt ktan sonra Alman-

~ te~i•er. yapmı~ olup <la talihleri icabı e. ır S dan sonra İngilizler de ıliişmüş olan bir c;ok askerlerin ın
··•tıı_ e!!İrlerint zincire \·ur- '-ftnhk haklan \"ardır: bu haklal'J 
1~. ~ tıı>.ı ilan ettiler. Bn rlefa 1<ornmak ''" milletler aruııı muka
~ıi ~·> ajan .. ınm 1'!. 10. 11.ı..l2 ,·elelerin hiikUmlerhıi yerine ge. 
ı.k""t. ır tebliği ise AJmaıı b:ıs. tirmek lazımdır. 
.. ıt ~lığının 12 hıiylik !i:t\'falık Bu nao;ıl olııbılir! 
~ lfaa.ıımı hi~linnzk~ bere.- Bu. olsa ol m bitaraf memleket· 
..::...... ~l.lnda, 1ngiliz e irlcri lınk- )erden birinin muharipler arasın
~ :na l'kldetli tedbirlere mü- da münferit \'eYa bir kaçının mü5-
~~İllt\Ak gibi bir zaruret terek bir müd~hnle.,ı iV.. olabllir. 
~ 8 ltalm<lığrnı iline et- Türkiye tnıdlterenin mlittefiki, 

'l'"lı.ıı.ı A1menysnın da do<ıtn olnrak bu 
~~ 15•11 bu son fıkralnn R:ntıen ,·oMa hizmet etmeği ıunimiyetle 

" t: tarafından müsait bir kabul J!.<İre. 
~:~la.r tam.fından tatbik arzu eoder. Anr.nk bu arzunun 
~,ltiı~ ~lcırne tedbirleri üzerine semere ,·.e~i için mahRrfpler 
:''<ll\1 

1 
~~u bu kere 9. ıo. 1942 ceğine emin olmalıdır. t'mit ed: 

Uilıı n.:':.a.~ 15 de Davent.'i istas- ri-1. ki harp "anunlanna mıı~nyır 
~~ndcn Ş\1 teblifi neŞret- olarsk esirler hakkmda tatbik e
,ııt~- -· - Londrada liıgilterc dilmekte o)an ~ayrffn,.:ıni mııame. 
~~~n her türlU mihver e- leler yakm bir 7_amanda ııona 
~ ltaı~ 11.YnJ 28.v:iyeden görmesi _e_reo_r_._...._ ________ _ 

dt ~ Ve Alman csıı1e:-i ara-
~ . rarıt görmeden hareket Türk lngı·l .. ız >'"it t ~p ettiği ileri sürUlmek- • 
~o' !lgilttte hükUnıetinln rad- • :ı k 
~~~~ttiği bu haber üzerine ıHua ıntn 
0~~ htikfJmeti dahi büt.ün 

"~ ıuı !l)Üttefik dUşman1ann- yıldo""nUmU ~ ~ llıruş <>lan esirleri farks:z 

~ '1~ CUtlıc helinde nxzarr iti- Ankara radyoıunda hara· 
h.""ltta ak ~ul'iyctln<le kal-
~ı... _ !~ herhangi bir cephede, retli netriyat yapıldı 
ı ~ll. ';:~ Rusya cC4f)hesintle DUn Türk _ 1ngllız ittifakının d6-
~ h;:!_ e&iricrine tatbik celi. nüm yılı mUnuebetjy!e A.nkarıı. ra<L 
ıf'~ ~ --'Gt\l düvel kanunlarına yosunda hararetli ne§rlyat yapılmış, 
~; rYri imaani muamelele- Radyo gazetesinde bundan Ut sene 
~~ ~-• fal'la gözctm'!tksizin evvel "bu ittifakın ml!letimlz ve ın. 
~ ""'Gen şamil olacnk olan aaniyet için faydalı ve hayırlı oldu· 

td. ~! t~dbirlcri ile knrştlamak ğu,, hakkındaki B(jzlcr kaydedi\dıkten 
~ ... ..,etinde olduğunu beyan sonra ~yle denjlmlştir: 
.\' "Bütün dcği§meıcr arasında dcğış. 

i ile ı: .. ~ komutanlığı bn tehli- mcyen bir§ey varsa o da bJgün ü 
~ b~rt.lerden aldıj:,"1 hlitiiıı e· çüncü yıldönümünU idrak ettiğim ı 
~ 'tnda bun<lan .sonra tat· paktın hlllA. mUlctlmlz ve bütün in

lt ıtu;:tl nıuameJeyi Ruslnra sanjyet için faydalı ve hayırlı olma
~~I\~ A.lınanlan'n gördliğii sı, TUrkıyenjn ve Türk milletinin d' 
t l\j İlf\~ rn..aıncle!ere hen7.ete- 1 kuvvetli bır orduya dayanan b<mş,ı 
a)( ll ediyor; bımn ı:.cbep 0 • bir tarafSIZlık ve yakın uzak bütün 

n hıgj~Llerin ıtalyan \'e 1 (Devamı S üacude) 

Vekaletın ın tavsıye erı ıara taarruza geçtıler 
Mevcut kanunlar dairesinde muhtekir

lerin canları yakılmahdır deniliyor 
Ankara,· 19 (\'o.kıt muhabirin

den) - Dah li)e Vekaleti ihtikfır
la mlicııdcle rnec:e}esi hııkk ncla 
lstanbul vila~ etine yazdıgı tezke. 
renin bir .:>rneğinı bUtun vi iı~ et
lere tanılın etru: tir. Vekil tamim. 
de bu mühim ve hayati mesele~ i 
bizzat ic: edinerek tstnnbuh tavs'. 
~e ettiği metotlo.r dahilinrle hti
ınamla takip etmelerini \'alilerden 
.istemiştir. 

Dahiliye Vekili lstanbu a ynz-

dığı tezltcrcde ihtikiırla mucadelc 
içn lirn)etli bir zatın idaresin
de bir bııro kurulm.ısmı, \'aliuın 
z."lt: n.czaret v .. ihtimamı altında 
zurnan zaman şehrin muayyen 
mmtaknl rrnda m Jli korunma ka
nununun hükü:n eri dahili«le sert 
ve kt>~kin kontrollerle belli başlı 
muht~kirlcriıı kanun daıresiııde 
cnnalrının ~·akılmnsını tavs"ye et
miştir, 

(Dcıınmı Sn. 4 Sıi. 2 d~) 

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

JAPONYA AMERiKALI 
ESiRLERE CEZA VERDi 

sovyeOer e Resin derbal maba "eme 
edilmesi talebinde ısrar ediyorlar 

i\>k)O, 19 (A..A.) Memleket mU. sUnUn bugün bildirdiğine göre. 18 
dafaası ba§kumandanı general prens nisan 19'12 de Japon)aya blicuma iş. 
Hlgashikuni, Japon arazlslnde ya tırak eden ve esir aıınmış olan Ame 
but Japonya.nm kontrolü altında bu. r1kan tayyareci!erjnin gayri insanı 
ıunan topraklarda yaptıklan hava hareketlerde bulunduklar sabit ol -
taarnızları esnasında gayri ınsanl muş ve bunun neticesinde askeı1 nl-
hareketler yapmakla suçlu esir düş. zamlar gereğince şiddetli oezalııra 
man tayyare .. ! mUrettebstmm bir c..-ırııtınlmıştır. 
harp djvanınn veri1erek idama mah Hes'ln nıuhakooıeııl talebi 
küm edlleceklerlnl, yahut iddeUe ce. Moııko,,·a, 19 (A.Al - Pravda ga. 
zaıandırılacaklarmı paz::ırteıı! güıı' zctesı baş yazısında, Rudolf Hes'ln 
Japonya saatUe 16 da bUdlrmı Ur bu i• lçln kurulacak bcynl'lmlıe! bir 

Japonlar tarafından asker1 hare mahkeme tarafından derbal muhake_ 
ketler yapılan topraklarda ve Mançu me edilmesini ıstemektedlr. 
koda ayni muamele tatbik ed~ecck Pravda gazetesi diyor ki: 

''Nazi zimamdarlarının mesuHyetl 
tl~ 1 

tık reza1ar hakkındaki son demeçler ve b lhııssa 
1'ok~·o. 19 (A.A) _ 1mpnrntorluk M. Ruzvcltin söxlerl, evvela, şimdiden 

umumi kararg!'Lhı baem şubesi sözcll (Dcı•amı Sa. 4 Siı. 2 de) 

Stalingratta vaziyet ayni! 
nerJin, l9 (A.A.) - Alman or- ı cwn etmişlerdir. Toplu bir hÜGmı 

<luları .başlnımandanlrğmrn tebli- esn.a&nda büyük bir Sovyet İ8l8 
ği: deposuna ağır isabetler kaydedil • 

Kafka.synrun batı kesiminde ta.. J:"irlştir. 
nrruz devam etmektedir. Piyade 
yeni tepeler işgal etmiş ve muha
rebelere devamı bakımından ehem 
miyetı olan ve 6 müstahkem mev. 
z: ile tahkim edilen bir dağı sarp 
yama~la.rı tırmnnmRk suretile ele 
geçirm.i.cılerdir. 

Sta.Hngıratta son muharebelerde 
zapterlilen ı;eh.ir dahilindeki ma • 
<lıallelcrle endüstri mahalleleri da
ğıııık düşman kuvvetlerinden tc
mizlenmiştır. Hava kuvvetlerimiz 
~ehir içinde ve C-1va:rmda hedefle. 
re. nakil vasıtalarına ve Volganın 
aoğu..qında Sovyet demiyollan te 
eislerine hücum etmişlerdir. lkı ı 
samıç ttıeni olmak üzere 11 yük 
treni tnhrip ed.lmiştir. 

Merke7. kes;.minde savaş, bomba 
ve pike uçaklanndan mürekkep 
teşkillerimiz hare-ket halindeki düş 
man kıtalanna muvaffakıyetle hU-

(IH.vamı Sa • .. Sii. 3 ~ 

I! ' 

Karne ile şeker 
Yarından itibara• 
er bakkalda veril 
mete ba,ıaaacu 
Karne ile §ek.er tevziatı yarın. 

ki ~am.ba günü şehrinrizın bu. 
tün bakltallarında başlayacaktır. 
Bunun ıçin şehirc ayrılan 500 
t.on Şe-kerin tnmnmile şe-hirc gel
mesi beklenmektedir. Mnamafih 
dün akşam, şehrimizde bazı bak~ 
kallar, ka:rne ile her vatandaşa 
yarmışar kilo ı:.ııeker teni etmış. 
lerdır. 

rTicaret oda~ının çok 
hayırlı bir kararı 
C~n cuma gtinli Ticaret, odasmda riyaset diva.nı ıle idare lae\et 

toplanarol: Kı:ı.ılay tarafından açılacak olan C\'lerine varldat taa~la 
rından iki,> üz bin Uranın ı&bsislnl kararlııştırmış vıı kP.ytlyet 'l\caret 
\'PkAl .. tlne bıldlrflmiştlr. Tüccann bu işe nakden \e a,> nen ı.orald için 
dl' 113 rıcs teııebbüsler ya011acaktır. 

lstanbn1da binlerce yardıma muhtaç fakir vardır. Onilmtn.dekı klf 
bu U\ allıb.r için pek elim bir bayat beklemektedir. \'aktı, haH ,.erlndP 
oian her vatnnda ın yardım etmeel hem mllllyet, hem infııuıhk va&i'-' 
dlr. Alıl:ı;ı kn"r He bu \a7.lft'81a Mauada '-yak tttdu~ ~ tıttantııınl 
1 lrnreı od.ı- te.ıt•klriir<' hat. kaz.ıınmışt ır 
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Birdenbire ythü l,nrıştı, sö1.1erl 

karı~tı. umrukl:ırını "lnirli iıııı·ıı. 

'Sıktı; oturdu~u koltuğun kenarl:ırı 
na vurclu. Durlakları O) nad ı; bir ey 
so)le)CC'ck oldu; ~üylcycıııedi. Diş· 
1 rin, şıktı; başını dimdik tulnrak, 
bir he) kel gibi, akşamın öııfııniizclc 
ıuttikçe ko~ ulaş::ın hoşluğuna dnl 
dı. 

Gil!<' bantı darıldı. 
FPc;;I gün cHlğün \ardı. 
Ayrılırken: 

_ niraz dunının! 
Dedi. 
Yutak odıısına g:rdi; bir clakik.ı 

<ıonrn dinde yaldızlı bir çerçe' e) c 
dikknlle 'crlcşlirilml~ bir totol;rıır 
oldağııhııldc döndü: Bııb:ısının fo
toğrafı ..• 

Sordu: 
- Baham 'lııknllı idi; yalnız ilı· 

Ul ıırhElındn dc{iil, t.iJdlm bileli 'lll• 
kallı idi. Bunun <ıCvimli olmayan 
larnh neresidir acnlııi'l .. 

Buyük bir gaf ynı>tığunı çoktan 
anl:ımış1ım. Onn diyebilirdim ki: 

- Bin insanın sc"imll ve iyi ol· 
mıısında akalın rolü ne kadar o
lıı.blllr'l Hu bir zevk ve glküş me::e 
lcsid'r; silk 1 bnbnn::ı ~·akışır da 
ban:ı yakışmıt7:! Sen seılersin de 
ben s~! 

Bu s6%lerle onu yutı tıraca#ıma 
erı küçiik ümidim biJe yoktu; ~rar 
edersom gene fırtına kopac:ı:ktı; bu 
btr rezalet olurdu, :Snhretmeyi, rus 
mayJ, hırtt! onun önün<le ~ilml'yi 
daha olğun buldum. 

- Alfet., Ben bab.-ının e.irkin ol 
'duğunu söylemek ı~·emedlm, bir 
daha •• 

Sö%lerim yarıda kaklı; dcmlnkin 
den in fakat kır~ın bir sükft .. 
netle çekilip gitti. 

Bnna ra~en gerek nik4hb .-e 
gerek Y'll'J)ılan dü#ün 2amanıncn ba 
D2 pdt şen, pek sevimli ft tallı g6 
ründil. L!ktn gene güvenemiyor· 
dam; nnsınn cleğişrn~i ~ de 11· 

z bir ihtimal değildi. Bunun ı.;hı 
de ~a~kınlığım deTnm ediyordn: 

- Bu kızdtl nasıl btr 311' nrf 
Diyordum. Bir sır... Öyle bir 

sırki benden utııkla~a.k i ted!Ai 
halde onu bımkmıyor ve bann so
kulmak arzusunu daymnsmn rağ -
men vnkıt vııktt rerl itiyordu. 

Vedide ne o g{hı ne de ondan 
wnraSl için hayatın ba~ı ihtJ • 
yaçlan, nokta!Jmdon bıına mu!ıl:ıç 

değildi: Bnhçeknpufa mağaı:aları, 
Şişlide bir apar1rnımlıın. Cifl'!<.'e
vizlerde geniş h::ıh('efi g!nel bir 
köşkleri vardı. 

Vedideyf annesiııin zorlamadı-
. ihı:ıa hiç şüphe yoklu. Çünkü Dl' 

ben böylc hlrşey 1-ıördüm ne de 
o hissettirdi. Hem de ~ııciye ha
nını kızını zornki bir evlenmt'ye 
ürükle) e<'ek mnhlyeHe de~il. kız
brıno seçme hakin wren annele· 
rln en ileri ııelenlerinden biri idi. 

Ben de onu zorl:ımıyordwn Te 

7'..ntcn onda başkalarına boyun e • 
~en, başkalnnnın hatırı için kendi· 

lnJ fodn edenlerin karak1erinclr·ıı 
bir zerı·c bulunamazdı. 

Birçok l·orğunluklar, gürültü· 
ler, tt.lavetlcr, eğlenceler ve cal~ılar 
don sonnı %iraf gecesi geldi. 

Saat gece yarısından sonra ıklyl 
Hımıuş1u. Dfıvetlile:- snadet lemen 
nf ederek gittiler. Bnbnm. annC'Dl, 
kıı' ınn:ım \•e diğerleri de ayn: di· 
J, kn <1o•ır.ı BlTlldılar. Tül perde· 
it rın nrasımlaıı tn,an ışıklnrile dı· 

. rıdnki mehtabı pek sönük hıra-
1 n, guiılmscyen othmnza çekildik. 

nim kalbim öyle ku ... velle ntıyonh 
ki ... Gö~süm bu \'lcrtışlıırın üs•ün· 
de sar ılıyor; içindekini adetfı 7.0r 
in znptediyor ve tutıısuyordu. 

_ \'<'rliılc! ... 
lluğıılıı, kiipiikhi b:r denize 'ten 

'ZC) en iri J;Ö7.ll'rilr b:mo bnktı. 0-
nn dedim ki: 

- Bilsen, ne kado:ır ınesudu.-n: 
Sen de mc utsun, d<'~ll mi? hann 
tırtık srındetc knvuo;tt.j"!unu söylC'i.:1eT. 
misin? 

GlizleriRi )Üziirndo:: bo)numda, 
\'e büliin 'ÜC'Uclu:ndn gezrllrdi; de· 
rin l..ıir nere~ aldı. kml bir oru i· 
şarelini anclırnn rtııdrıkları arasın .. 
don iki kelime çı!itı: 

- l\lmbllir!.,. 
- r 'eden şüphe ediyor un? lş· 

le hnk, artık ynlnızıı. nrtık chcdt 
olarak hcrabcril. ~rtıl\ dnimn lıir
birlnl se,·ccek ol.:ııı iki h:ı~·:ıt ıırka 
dnşıyız. 

K!ıımu boynuna dolorlını, oıııu· 

zundnn aşır<lını, ı11ıun şiıııdi hıra7. 

penpelcşcn, hntıtı kıznçnn yüıiinü 

kendime çevirdim: 
- Ben bundan sonra hep eni· 

nimi Senin her arzunu yapmak en 
mukaililes vazifem olacak. Seniıı 
ralıntını, senin so:ulelinl düşun -
mek Te buna çnlışmnk... Bundan 
sonra en sevinı]i ve birinci işim 
budnr. 

Buğulu gözleri dnhn ç<ık koyulaş 
h; yilztindeki penpel\k 11ırnldı; şaş 

kın ve kırğın bana b1ktı: 
- Pek Yof'Aunmn .•• 
Dedi. 
- Hıtkk.ın var. 
Kolumu omuruudan çelrtiıTı. 

kalktım. ~·ata~ı açtmı: 
- Kalkın seni ~ı>l'UI> yotırnyım! 
R11lk1ı; başını ~~a sola salladı: 
_ Kendim Sl)yunn),m. SıTc 

zııhmd olmasın Kemal bey!.. 

- Benimle pek resmi konuşm~ 
tan ne ıaruan vaz sı:çeccksin, Ve· 
dlde1 •• HAIA o kadarcık sıımimt o
lıımadık mı' 

Susta .• 
Devam l'Him: 
- Va!ıttlle sen küçükken ne ka

dar iyi idin, "Keml\l a~nbey, Ke· 
mal nğııbey!,, diye arkamdan ko
~rdın. Seni baza'l iııcitlrdim, rfa• 
nlrrdın; benimle hırçln hırçln çe· 
kişirdin; hirkaç güıı benimle ko· 
nuşmazdın. Sonra hen sen<lcn f;· 

zür dilerdim ve nar:şırdık; pençe 
reye do~ru yürüdli: ttn perdeyi 
çekti; s~gfin bir yaz mehtnbı al· 
tında lbeyaı: rüyAlanı defan yeş.jl 

Te olğun tabiatı ~yrettl. 

Sonlum: 
- Bc~r koşup oynadığımız 

yerlere b:tktyorsur.. değn mi'I 

En sonra n~zını ntnhildi: 
_ O yerler de b!lkılmnf(n ve 

hatırlanmn#ft de!ıff. Fnkat benim 
~imdi lı tıEtım yer başkadır. 

- Neresi Yedide' Su büyük ce· 
vfz ağacı mı? Oteıkk: dolaplı ku
yu mu? YOJcııa sAdeCi! o!ri'ıttl hlr 
aşk, bizim aşkımız kndar teml-ı: o· 
Jıın ay ışı~ mı1 •.• 

Pek manasız konuşuyor mu um 
gibi heni adetA azarl:tdı: 

- Ilnbnmın evine ba.kıyonını 
Kf!lllJal bey .. Kendi emnize ... 

AtaçJnrın atıknsında köşklerı • 
nin karanlık hoyôll kara taştan o· 
yulmuş bir ~:ın:ıl ftblrlesinc l><'nzl. 
yordu. 

Onı,,,ı :bu gece boşlu; çünkü koy 
nanamı bizde alrltoymuşlardı; kcu· 
disini yapyalnız h~edince belki 
tıolc sıkılacnıctı. 

V.Ll<IJ 

Ka.rdeŞtm Me.lunet Ali, 
JO Şul.tnt l8'l3 

ir 
Pol Burje'nin Lamartin 
hakkındaki makalesinin 

tercüme.i 

lır . .Altı. -
d Mıtis Gi ~sintercsse. uıruı 

menfaa.too.hıktan be!rl. Bu da alfı. 
Fak~t bunun tabiri mahsusu ''bi
gamz" değil midir? 

7or. 
Sllivrl bir b 

Alayı, filfını brrak da !!ti mektu
bumu dikkatle oku. Ve ciddiyetıni 
talonarnk cevap ver. Cezmi milet
lifi halt.kında bir e5er yazıyorum. 
KL.c:;mı evveli rczirayi hi-:.?.m oldu. 
Pol Burjcnin J.funıutin için ynz
mış oklu{;"ll mnkalen!n bir fıkrn
ı::ını tercUmeye mzum gördilnı. Fık 
rn şudur: 

(Cet bomme toujOUl'es prôt iı 
J'espoiı·, cl'une im·in<'lltle ene~sı:i~ 
druıs in lnttc, ans cesse f'nt\"re 
d'eloquence, impro,•i•ın.toor s"ns 
ıırc\'oyance, dupc ile c;.a JıTOprc p~
rolc mnis si desintere se, <ıj r.;c-

hıfeleri sen de okuyacaksın.. Şim
clllik §U te-.roüme hakkındaki mü. 
talef.nı ilık poeta ik ynz. Xamı~ 

ir.al"m kurumuş, o.çayun derken 
kırdmı. KU11iun kalıemle yazmağa 
mcc-,buriyet hasıl oldu. Affcl Se
ni öperim. 

- Si ge.neı-c:mc. Alicenap. Bu
nun Dl3.llast bum.da "kerim,, dir. 

a Capa.ble de detııı:ire par de
aordre ce qui eüt et~ la fortune <le 
dix cketi.nes pendentcs. Bir çok 
mukaddcr3.tl ihtiyatJrann mueıbi 
rt'fah ve saadeti ola.bilecek !bir şey 
dcreüm..'"'l'Ç ederek yı'kmağa mukte
~r olmaıkla. bemhcr, demfD.sin. 
Cnpe.ble, muktedir değil müstait, 
salih, ebil dt'IJlekti:r. Par desordre, 
lıercilmel'ç 'Cderek değ·ı tertipsiz
lık, nizrunstzli!t sebebile demek -
tir. Detriıire, mAddeten bir §eyi 
yıkme.,ğn derlerse de manayı mc • 
cazisi :ma.bvil i!na demektir. 

kAç tır oka~: 

''.Hnllyen .lstanbuldıı ~ 
da mllzaylka olmağın bUyıır"" .ııı 

cllye layıın hUlrllın'e -
,11r: ".Kazanda mndrıı~ 
~yıub wıbs.rl~rn dold "ıl" 
kadu :ı.ııhlro vnrıın gnııtll~ 
rjndeıı nlrp oraya gelen g ıtl 

le)1p fstanbula gönder· ı:..
ıstı) e itimat etme. Blu.At · .~ 
.Kazam yoldayıp1 gbrtiP r· • 
r9ba.r;, gerek roAyada ı; 
drnatlarma yetecek ~ 
geri k lamru g&ı4er... ~ 

. . 
ni'r~ capgble de detroıre nar 
desordre t":: que eut et~ la fortnne 
ele dix de~tine ~ prnclentcs, mais 
incapable d'un bns cnlcul, lnrons
tant et enthousinste, <lestın1onn6 
c ımtgnifique-.) 

Bunu bu mıretle t~rcUmc ettim: 

"Dalma ümide iima<le, mikade -
lede nalmbili g:ılebe bir nzmil fan.
liyyetc snhip, seımeeti tlainıii bc
lligat bedihegUyi lkıbetııabin, ken 
di sözlerine Yine l<endi kaprlrr, la. 
kin menfaat~ıluktnn heri, 8 licc • 
nab, bir ço'lı: mukıulderntr ihtiyat
k.inn mueibi' refabü foll8deti olabi
lecek bir !leYi bercü me~ ederek 
yıklmğa muktedir olmakla bera
ber uJttvvti ccnabn yakt~ayacnk 
hesep ve te<lhircl.en icrL, bi~ebat 
ve müteheyylt, bi:ntİ7.1lm ve muh
te1':)em. •• ,, 

(BedihegUyü. akıbetnabin) ibare
sine şu ha.,iyey'i il!vc ettim: 

'Tol Barje ynzarlien edebi ke
Jamn mUracJınt etmi5 o!<lıığu itin 
ben de terc\imede o edebe riayet 
ettim. Pol Rurje ~rifat ve te
kellYfııtı iltlıama ltı1om ~i'rrne1' • 
t.İ7.f; fikrini ~tan ntığıı ifnde et
seydi elbete- iprov'lsateur nns pre
,-oyance yerine bnşka bir tabir bu. 
hır ve bittabi miitercimj hakir de 
bu tahfri (be<li1ı:-uiiyU Akrbetnııhin) 
gibi fbarıe terkibine mecbur ''e 
bu mecburiyet chi!bile tn.riz ve 
i1tı1ıfafa mnnız olmaynrak mak -
aılı müellifi dOıSdtığnı (ağ-ım:t ~e

leni söyler) tahiri marufa ile if. 
ham ederdi.,, 

iktısatcı gözü 

Bundan evvel Dr. L. Rtjncra'in en
flasyon .b&kkmdnki lzabmı yıı..zmıı;ıtık. 
Bu zatın fikrine göre para. tedavUlUn 
deki sUratın da eşya tıyatlan Uzerjne 
ııyrıca teısl.rt vardi?'. 

Dr. Reiners bu noktayı da aydm.. 
l&tmtık için bir fabrikatör ne bir tk
tiaat proı!eeörllntt şu tarzda konu§lll
nıyor: 

Profe8Ör - Para ile eşya fiyatları 
ara.mıdnkl mUnasebette tedavUlde bu 
Junan para mlkdarmm nyrı diğer btr 
a.mnı daha dl1tkate almak l!zımdır. 

Kardesin 
Stilcym."\:1 NAZİF 

Mehmet Ali Ayniden N'n7.İfe 
B&hkesri 20 obat 323 

Biraderi muazzezlm cfenrlim. 
Btı babda ihmal edip l O şubat 323 tarihli mektubun 

ev~Iki giln geldi. tık posta ile ce
vap istediğin için bugUn bu mek
tubu kara!amağa başladım. Olma. 
ör, milrckkt"bim kll'mttt. Her ne 
ise. 

Pol Burjenin La.martin ha?k1un
daki malmlcsinden bazı satrrlar 
tercüme eaerek gönıienniıısin ve 
huna dair mUtales. sormu'9un. Ya
zayım, zir:ı. senin emirlerini icra 
benim için bir teref ve mceerret
tir. Fakat danlmant yok ha! 

La fortunc, mucibi refahfi sn
adeti olabileocftt r;ıey, uzun dliş· 
müş. Burada malü menal. servet 
manasmadır. Dix de!!tines pen
dentes, bir hayli mukadderatı ıh. 
yatkfırm ... Bunu rnanttecssüf an
lama.dım. Maksadın n~dir? Des
tine: kader, kısmet, ikbal, talih 
manasına gclmJ!klc beraber ha -
yat nwııas·na da gel1.r. hattô. "fi
nir la dest.ine de quelqu'un,, bir 
adamın hayatrna h5.timc !:ekmek 
d~ktir. 

&e) e hlmayet etmJJe5lD-. 
larc1a vesatr yerlerde aıı~ 
znlılro buluna "Udlr - _..ı 
mak fhtlmall olmayıp ~ J 

mukarrer blllp an& ı;ör9 

- Toujours pret A l'eepoire. 
Daima fun.ide amade. :Buna ben ol
sam sadece (daima Umidvar) der
d~m. 

- D'une invicible energie dans 
la lutte. 1\lilcadelede nalı:abili ga
lebe bir azınü faaliyyetc sahip. 
Burada "luttc" ~ manaya· Effort 
de la vo'onte pour vaincre les 
pnssions, yani uı.btı nefs için mü
cndele manasına gelir. Bu halde: 
1\lücah~dcl nefsaniyyesinde müm
teniilzzcvaı bir aunil ga}Tete ma
lik, diye tercüme daha muvafıktır 
zannederim. 

- Sans ceı;se enivrc de l'~to. 
c:uence. Sermesti daimli belı\gat 
buyuruJmuş. Pek gilıel; ben ol
sn.m clildadei hüsnü beyan derdim. 

- lmprovlsateur sıı.ns prevo. 
ynncc. Bedi.hegüyü 8.:itrbctnabin. 
Bu terclimede kend'ın de mütered
dit görilıunü., isıı de eseri tcveh
htim om gerektir. Yalnız ''akıbet 
ııa~ndiş" daha milliyim değil mi:' 

- Dup~ de sa propre parolc. 
Kendi 00zl-erinc yine kendi kapı-

ile 

Bu dalde bcndenizec iharcnin 
terctimes1: "On şahsı basiretknnn 
mahmtlü ömUrlerini tertipsizlik yU. 
zi.inden mahva. müstait,, olmak 
ıaznn gelır. 

- Ma.is :ineapable d'un bas cal
cul. UlüvvU oeruı.ba ynkIŞll13yacak 
tcs:ıp ,.~ tedbirden aciz, demi§ -
sin. Bl'ncc "tedıtbir \'e t-ertlbatı 
C:cnaet.klirane imalin .. na ehfi" dc
·mek daha üy2.de mÜvnfıkt maruı
ciır. 

- İnconstant, bisebat. Pep a
~: ya!hııt: l\llltelevvin. 

- FJnthousiastc, miltehcyyic;. 
Tnm man:ısı değil. .A.ctıba: ''sahi
bi şevk,, dense :n..nsı:ı o'ur? 

- D@rn9Dn6; biintlzam. Ben 
oisn.m "şuride., dercr:n. 

- Magnifique, muhteşem. Pek 
aJA. 

İ~e yegin yegiln mlltnleatı 
k:nt~!'ranem bundan filxırc+tir. 

Tted veya tııshthi mUtevnkk1fı re
Yi birııd:-rileridi'r. Baki uhuvvet. 

t ve '' ~ 
yalnız mevcut para miktarı değil, 

~r • • Relo 1 

ayni zamanda bu mık tarın kullanmıı. 
tarzı dn önemli rol oynamaktadır. 

----• Fabrikatör - Senin tedıı.vUI sOraU 
ramn tednvOl suratı fazlıı.18§.acaktır. dediğin hAdise parayı kullanmakla 

Paranm dönUmUnU veya elden ele çok dc#i§ir mi ı. 
geçme hızı (tedavUl suratı) admı ta. 
§JY&n bu hft.disenin de para değeri u. 
zerinde önemli bir rolU vardır. 

l!~abrlkalör - Ne demek iatedlğinl 
anladım, aynı (mıktar) tediye vaaı. 
tasiylo birçok tedlyat yapmak kabil 
oluyor. 

Profesör - Bir lktnıat sarsılmıı... 

dıkça ne tediye A.detıerl bugünden 
yahut fjyatlan b1rdon bire yUk.eelte
cek aekllde dcği§mcz. Tedavlll sUraU 
ekonominin muayyen ihtiyaçlannn u
yar !ako.t keyfi blr ı.'lllretto l'leğişmcz. 

HUıAsa para btr şey alnb!lmEık lçln 
Prote~r - Öyledir. Bunu Ü.na bjr net, bir veSjkıı veya bir nevi 

bir mtııaUe de anlntablllrim: Bir merıı. bilettir. Para değeri paranın eatın 
lekettc senede 100 milyarlık eşya el- alma kudretinln bir ba,ka ifadesidir. 
rosu olursa, bu memleketln ne kadar Paranın yµkselmesi fiyııt!ann alçal
paraya ihtiyacı olur !. mnsı ve tcr:ıine olarak da flyatlann 

yükselmcsj paranın alçalması demek • 
tir. 

olasın..., 

Gelibolu kadısına da aro' 
blr bUklim ı;:Underllmek_t~ 
kUmdc de §Oyle denmetrt-"" 
llbolu kadısmıı hUkUm ~ 
lstanbnlcla zahlrc husu~ ~ 
yllın olm:ığuı eğer hn 1•,.. 
ovkntta ve eğer sair reA~ J 
)'erde ... ,, gllnlllk nark ~ 
acele olnrnk irsal edesfO.. 
da tnmıım dikkat ve tbtl_.
mıılden ztyııdo lı3~cr e~ 
ahalide ve eğer evkafta d 
bıı"' doldurulmu, zabite ol ili' 
te lnııt ederlerse ısımıert 
btJ dlresln,,. • 

Bugünkü durum, 850 ~. 
donımdıın farltsızdır. 'l'Srdlt ıjtl 
JrnrrllrllnU daha g5rbyoroSo 
o \'akıt ~lddet lrollaorlJ)'O,....~ 
hllm lle mnıımelc ediUyor. 
lıynnlıua tarih ibret derel 

Niyazi A 

d Japon mu 
batırlldı 

Japonlar yeni b;1' t 
hazırlanıyor1'1 

Vnşlngton, ıu (A.A.) - ett' 
naldan bir top menzili tıl 
yük bir Japon gemileri toP1 
rüldUğü haber verllm~tir· 

llıicum hnzrrlrll 
Va~ington, 19 (A.A.) - b(? 

nazırlığının bir tebliğinde 
ne ~re. Japonlar. Amerllt ası'1 
galtnde bulunan GauadallC 
llmıuıına karııı blr bucuııı• t fi 
niyetinde görünmekte. etr• 
zcme yığmaktadırlar. 

Batmlan g.eınilet 

Londra, 19 ( A.A.) - ~ 
bomba u~3kJan Kiska • rllıl-tıl 
kınlarında 2 Japon rnub el 
arnız etmişler ve mubteOl 
bunla.n batırmışlardır. 

Tebliğ _;,. 
Melbnrn, 19 (A.A..J - I' 

cenubu müttefik umum! 

nın tebliği: "'" Bouın: Salomon adaların # 
ketleri destekljyen muuefil' bil 
ba uı;altlnrı, dOşmanm il~ • 
ve dcni,z Uıssü Uzerine • a~
yapmt§lardır. İlk ıaarruJJat'o" 
da hedefleri aydınlatma!' o!ı
f~eklert yakılmıııtır. Bir Yedide hu mc ut '1.8ntlcr yn1daş 

1 ıkca dıı rğunlnşıyordu; yfu:Ondeki 
ıwnp<'lik dor.ul: lılr hal alıyor, gör 
1 rin!n parıltılan dumanlanıyor, 
viicudıı ürperiyor 'Vr. hiç konu~mu 

- Orasını böyte tioş ~rm se
m sıkı'Y'OI' mu! 

Bir para parçası bir senede be§, on 
veya yüz tediyeye kullanılabilir. Bu
gün naklt para cledlğirnlz paradan 
nUfus başına 100 kuruş dUştUğl\nU 
farzcde!lm. Para yavno dönmektedir. 
Horkesdc de, vasatı olarak meselA 10 
gUn kaldığını dllşünollm, btr de enf. 
lOsyon devri dediğimiz, paranın S'lt· 
tikçe kıymetten dtlşU1ğU devri hatrr. 
la, herketJ değeri gittikçe dtloen bU 
parayı elden çıkannak için e§Y& al
maya kalkncak, tednvUl artacak, pa 

Fabrikatör - Her tediye vasıtasile 
smede on kere egya tediyesi yapılır. 
sa, 15 milyara ihtiyaç hasıl olur. Fa.. 
kat bu mtsalln ttyatıarm yUkrıelme
slle alA.kUI ne ?. 

Para de~ri bilhassa para :mlktarfle 
e§Y& miktarı ara.smdakl n1ııbetıne bağ 
ıtd.ır. BUiıdan mtı.adcı tedavUI süratlnl 
de gözetmelidir. Tednvlll 8Uratt de 
memleketin tedjye .a.det ve usu1Jl'rine 
ve memleket paraama olan gtlvene 
(itimada) tlgflldlr, ' 

librelik o!mak Uzere 22 toll ti" 
atılın~. bunlar, ırruvazörl•, 
rtplenn ve taıııuarm ar•;,.-~ 
mUııtUr. nk tC§kll, hava al d~' 
ba ve mitralyöz ateşine ~ 
gemilere taabetler kayd•~~ 
kinci taarruzda 8 dllıım~~•"°'' "" 
ll1' isabet olduğu zannedlW-~ 

\Ordu. 

~·· Onu 1renlş divnnn oturttum; ben 
ce yanına oturdum. YüzünOn o ka· 
(far olmaık olmll!iına rnlıroen kolln
rı, l'lleri. vilcuılü ateş gibiydi. n{'. 

1 ,..,, 
. 

x~ı Luı sıyusc~ulıta şo)c :.ı;\ 

miş: ''Prıınsızlorl lfona isnad oh 
n:ın cinayetlerden mnsiım oldıığııı• 

h:ılde ölilyorum; olümüme rcbeıı 

olnnlnrı al'ırcdiyor-.ıru. Ve dılerim 1 
ki, knnım Fronsnnın üzerine r .. nn 
bir tesir yapmasın,, hatırımda kal
dı~ıııa göre bu hrıldimdar binlere~ 
hanem huzunında b!r rcsml günde 
•ilesi efr:ıdile bernher meşrCıti~·ete 
rinyet C'decelline yemin ctmls ve 
yemininde ınd;ıkat RÖ temıemişllr. 

1 

"" 

(IJeoamı r1ar) 

HERGON BiR KARıKATüR 
:u -

• O haldr Frıınsanın t.::<:ına gelen l•ıı 
gunku rct:ıkcl, o ;.anın IMirİ oirll'l• 
sa ı::crtl. 

ı,a,sn vl' lıve.ıı:ımaların '1nUnc geçmek lçtn herkesin 111r 'vıııa 11)namaıı 

mU\"llfık giirUldü 

1 

Profesör - çok a!lkam vardır !. 
Farzedellm ki, blr memleket para 
tellavUlUnU mütemadiyen çoğaltıyor, 

fiyatlar yUkmıljr. Halle bu tşfn farkma 
varmağa ba§lıyor. Herkea cUzdanmda 
mUmkUn olduğu kadar az para tutar 
ve parayı, tıpla isknmblld• "papaa 

kaçtı" dakl papaa gibi blr an &ıce e
llndcn çıkar:mağıı bakar. Bu euretlıJ 
paranm tedavUl suratı artar, bu aıro.. 

da paranın ve para miktarmm ondan 
6ncekl tedavül ııUratlerine nazaran, 
daha yUksek bir satm alma kudreti 

vardır ve bu para miktarı !iyatlar:ı, 

para miktarının çoğalmasından ziya. 
de, yükseltecektir. Bu hA.dl..se 1922 ve 

1923 yıllarında Alman lnfllAsyonun
da görUlmUştll. Fakat sonunda Ren
tenmark diye bir para çıkanlınca, p3. 
ranm lsUkrarına. gUven tazhııaıımııı 

ve para tedavUIU eskisine nazaran 
çok dalın yavn§!amı§tr. 1klncj te§rjn 
1923 den 1924 martına kadar pare. 
mlktarınm btr haylı ı;oğaltılmasın:ı 

rağmen fiyatlar yUksclmcml~tl. Şu 

halde para değerlntn dcği~mwnde 

Fabrikatör - Şu halde btr memle
.ket parasmm değeri merkez bankası
nı idare eden bir b3§m yahut bir fi
nans bakanmm para miktarını çoğalt 
mamasına bağlıdır. Mesele böyle olun 
en, bu hareketin önUne geçmek için 
kanunt tnkııyyüdat koymn.k kA!l go.. 
lir. 

Profesör - Böyle taky1dat vardır. 
Fakat paranın iç değerinden b:ışkn 

bir de dış değeri vardır. Paranın dıs 
değeri yAni harlc1 kıymeU, paranm 
ecnebi tediye vasıtnlanna tekabül il· 

den satın alnla kudreti demektir. 

FabrjkaUJr - 700 kuru3la ber za
man bir İngiliz liram (Sterlin) alabL 
lir miyim ?. 

Profesör - Hakktn var !. Paranın 
iç dcğerlle paranın dIJ değeri btrbtrııc 
el~kad:ı r şeylcrdfr. 

Peki, aöyıe bako.ynn, döviz fiyatla 

(Drvanıı 6 ncıda), 

c11 gnıp bUyük bir maıseıo' 
deniz t.ayyarelerinl ve ~ 
bombtılamıştır. Son ıaıır•~ 
dıı bir yük gemisi nıttraıyl!' _.-. 
tutulmll§ ve ateıı alın~t • .,. 
ntz uçakları tahrip edUıııil 
uğrııtllmıııtll'. Son aıun efll 
takım d~man gemlle~.cl' 
taarruzlar neticesinde ıfd tOt 
makta olduktan görUltıl~uıı' 
man avcıları uçakıarın ~ 
mc~ teşebblls etmlşlerlC eıı:ıs 
fak olamamış ve pUskıırt • ~ 

Ohinlek'e mühinı bit J 
veriliyor ~ 

l:•enı Delhl, 19 (Aft} ;, 
Ohjnlok'in clıemnıJyetll ıctlJ' 
tayini yakm1a bUdlrf)!ıC' rı 
lık lzininl bitirmiş o•ns i 1' 
di Yeni Dclhl'dc bu1u~ 



~ 
)o,/,,~ Ya~~yamaz, lakat güzel .ulh bekleyenler, 
tefi '«; .. dalaınıar. Gelecek meiut nılh, kini ve nel· 

Kara kı a girer 
Doktor "Gi:>beh,, son 

t.la: 
nutkıın-

_,_ 

n 
rllh/iiyor ve· anlayışsızlık hakim bulunuyor 

~Yazan: SADRİ ERTEM 

Artlk ku~ntılmaı: bir halcı &:el~ 
dik. Uıııo bir hft.rhe 1layıuıabi'li. 

tu'k ~ :ınyıuıa okunor.ken ve ara va 
.kendi m~ntığmunn, hlıfız:ım~ıı 
~fü:geçlerini de korsal<, bel1 ; i ':'<? 
~ amyamk bazı şeyler elde ~debi
liriz. fl<". 

Dedi , 
i...~l.ı ... )\. llllllnın he.,erivet \ 'ah5et del"rinde de böyle olardu. 
.... "en b' • J "nl • bıl'lıl'o ı ır de\ n· açaca- 1 • aşmaya, sulh ynı>mnya., ınsan-
~\'i ~ lleııiiı in"iılnlıl• ları ya.nyann getirm~yc imkan o-

. d.;;.,:
1 

\!tlera ka,·usmak bmazdr. 
ı.,, _ ""'' d' - ,-~ ~ ~l':l ır:,. . .c.eşı'rİ saaılet ı .rnümüzdeki ~ulhun rüşe~·mi 

tı:.c-:~ iti ~ ~ hı kendisine tiındiki hal<Le blitiın bu iptidai un
:~llbı., ~~1 "anlnntlı<Tı za~ . snrlnrm hül.iim si.1rdüğli bil' hali. 

bir tictok~~-~>~luyor. "'Gele. 1 ta<lrr. Yalnız topr~k jnı;;an kanryla 

1sta.nbul tramvay ve elektrik iş.

1 
tedir. Veı,ta.ıet bunu heyeti vekiley..-ı 

!eri umum mUdtirU Hulld Erem dUn götUrecek, t.:ıııvip edildlkt&n sonrn 
akşam Ankara.ya gitmiştir. tatbllt ·mevkiine konacaklır. 

Umum miidilr elektrik fiyatlarına .İakenderjyeden şehrimize getirile. 
yapılacak' olan iki kuruşluk zam cek olan otobU.sler de bugünlerde· yo. 
proje!9ini Nafia. VekA.!ctine götUrmek la. çıkanlacaktrr. 

Uımn harp .. Bu •I& ne olsa ;:;e. 
rek?.. HMp zat.en bagöne kadar 
lüzurnwıdJ.n fazla nzamadr mıl.' 
Her ~iinü ~ üılercc milyona· mal 
•ılan bir harp, ncalm daha ne ka
dar uz:ı.r? \'e uzar.;a, inııanlığm 
bati ne olur? 

Gelen kışı ikisj de güler yüzle. 
'ıığlam yürekle ku.Nıılnmaktadır -
lar. Geçen kı~m koı.ı:,unr; dersi 
biiJii kimse-Jıin aldınrlnn çıkma: 
mıştll', Tabiatın Yİr!e btldır gi'hi 
k~d~r runao~ız o?ma3 ac:ığınıı ıJnit> 
elımuıJe S!Jkdimiz de yoh. 

Bir iki hafta "onra. J"crler a rşrn 
ar~ın l<arla iirtillerPI;, Ortalık hem 
beyaı olıteak ,.e b:l.i 1,im biliı' ni. e(]t' Pı dıın~·a~ı halin-

1 

ı~Jrmmıyor. 
• ıı- .,..~lere (Je hal< Yer- / 
~ .... · "'Ullv NSAN :;rupları insan ~ah-

'
~ • anın büvii.k fa-

tnlka d - · siyetini, in~aı1 maııeTİyeti-111.. n ıgı zaman-
ı.~~ hay t .

1 

ni bir daha ka.r'lı karşıya ~~Jmjye-
')llt~· • a. ın realitesi-
'.h. lttj kaparlar \'e hül. ceJ;miş gibi ebedi \•jnle. nefretle 

ll v~Ya.n b' b~lenmekteıllr. Suflı muvaıene· 
~. L .. " ır diinva hail< 

"" uqn ılir. Bu mu\'azeneniu çok nstalık-

Uzum fiyatı 
yükseliyor 

Kuru UzUm fiyatları ytikselnt~ğe 

taşlamıştır. Dün çekirdeksiz tizüm. 
ıcr toptan 's2 ve G6 kuruşa satılmJ!i'-

Mahrukat ofisi 
Kömür ve odun vermeğe 

bqladı 
.Mahrukat işleri o.fiııi kömür ~e o. 

dun tevziine devam etmektedir. Me. 
murlar kömür \•e odun l)edellerinı 
sek.iz takBitle öd.e~erdır. 

Harbe ginnemiş, sınırbt.rrnı\. hjc; 
bir yabancı ordonwı asknleı·j a
)'ak bamıam1:1 tilk.elcnle bile bii
tün :ı.ğırbğırn duyuran harp, ncu. 
ba t<>pra.Jd:ın çiğnenen, ~ebirleri, 
fabr~'lmlan, istihsar bölgeleri, K\ 

nayi mmt:ıknlnrı ya'kıllJl yı1u1en 
menıleketlf'roe r.eler yapmı~tır·: 

ı·iıı. • 
- Karaim:•& ci'nlikl 
Diyeceğiz. 

Yine ~skı!ırler <ı.İperl~rin bo7.dan 
duyarl:ırına yapışa<'ah)ar, yine 
benzinler dona<":ık ,.e insarılnr 
insnnJıır değil nec;iller ln.·,ı:•c:ık ' 1~ ':abaJ.Y:J:yı tnhaldmk la, ~ok ılikkntle , e msanlan .hiç 

atlar tır. 
k"' lı:oııek · olmazsa muayyen bir zaman için 
, ""'!? tek tif ~n~·~tıu acı. ;rı.nyan:ı getirect"k bir lmdr~H ha-
~tlr tese11ı!cr1 Utopi- iz olmao;ı lazondrr. 
~ l· esırı ı "J ·· • ,. ı ı·r 1 Qll' Uto . <u tıır "enyesi- ,,nupanın mu ıte ı :r.aman ar-

rıı J>ı rtıerakr ,·nrdır. <la. biiyiik harpl~r<len sonra usta
•" 07.oftun tutunıı:r. ca ;reai<l~n fonzinı ediltliği görü). , il; !;lind::l;lı ha\·atın, nıiistifr, 1815 Viyıma kong;re"i 
~ :adutlar, iı;iıuİe yn- Anp:ı.d:ı. bii~~ kinlerden. büyiik 
"'~at d~t' herl<esin ha- hoğuşmnhrdan sonrtl Annıutyı 
ıı.."- '"arılı ı• · yenid~n t!\nzim etme..,::·e muvaffak 
·"·1.111 n- _ r, _•unun ic;ıo 
\-... ~""k oJınuştu. 1815 Viyann kon~"lresl ' · "-'el ..... !:ok ınsanlarm 

Basın birliği cU:alaTıno 
Basın Birliği lstanbu.l mmta.kaeı 

Reisliğinden: 

GUniln ihtiyaçları üzerinde arka.. 
da.şiar ara.smda toplanıp .konuşmaya 

ıazum görUidUğtlnden BtrJik A.zasmm 
ayın 21 ne! çarp.mba gUnU saat 13 
buçukta EminönU Halkevl ııalonuna 

gelmelerini rica ederiz, 

Ofis evvelA memurlara., dul, yetim 
\'C mütekaitlere verdikten sonra hal
ka dıı.ğıta.ca.lttu-. 

Kaza.ya uğrayan bir motör 

Son günlerd~ hem .. Kalenin,, 
lconuştu.. hem •1Göbels,, i djnlcdik. 
Bunhrm ikbi de ~cl.n: önemli şah
!.İyıetlerdir, 'Birer devletin bütün 
lw.lin.i, bütün ~rlarını bili'rler. \" c 
yine biJirkr, kj bu SIJ'lan muhıı
tua. edebihnek için, yeni sır per
deleri germehten başka ~are yok
tur. 

Yani ~·a.huz {)ft}ann sözlf:rine 
hl\lcırak, lıerluıngi bir hüktim ver. 
mel\ doi'.;rru <ı}maT, Ancak i'ki no -

Sitalin~rrat bütiin Belçika tek
mil Fmn!-ayı fethr:ttiren mahRrc
helercfon dııhıt. mon siirdü. lıfı.l.l. 
dıı orada t'cht!'!lnemler kayn~·oı·. 

-~~u: boğa§alllar, ~atlc harbe 
gın11JŞ olnnllU' dcğU, hütün ifün. 
}a, pek fena bir kışa giriyor. na 
buz cehenn..mindemı.e nasıl ı:ık"
ca~ızı Allnh bjJir. 

HAKKI SVHA GEZGtN 
"lln:va 'b· r.ıurnhb:ısları bir çok nokı;;anhkla-

ı...· b.a • gı ı tasanut 
~lttta Yl'et etmemelidir. rın:ı, bir ~61• hatalarr:n.a. rağmen 
..... ~~ ta~a\'\'ur edilenler Bu~n de büyük lmrpteki ha,·a. 

~et olanı . ıun aynı esiyor. 
~?lrar Lısa a.r ınsanlnrın Böyle bir ha.nnrn <lünya.y~ ıre-
~~ ~ nlrk bir çok tireceği "iulh yeniden kin ve nef
~;l bli) en h~niız ken- net y&.l."atmaktan başli:ı. l>iı '5eY ol-
~""Ja Yalııra knplrrmak a,'U • mayncn'ktır. Bngiil1kü sartıar iı:in- · 

• .\~ır nınaktaıı kurtula- de jyj bir sol11 için ümitlenmeye 
'ttlt ~~ llasıl :ı.lı~unmaz- iınki.n voktur. 

Çocuk esirgeme kurumu 
menfaatine müsamere 

SanatkA.r Bayan SAFİYE ve arka. 
daşlarr senenin ilk konserini yalnız 

bir defaya ma.hsus oırnıı.k Urere ve 
Ç. E. K. Fatih nahiyesi kolu menfa .. 
atine olmak üzere 27.10.H2 Salı ak. 
şamı ÇENBERL1TAŞ S.INEMABIN. 
DA verecektir. Dflmbtıllii İsmail Ye 

E....-e.lki akşam Armutludan Uzllm 
Ye ııe'bce yük!U olduğu hillde limanı. 
mıza :m.Uteveccihon hareket eden Do
ğu motörfl, Yaası ada önlerinde fır_ 

trnaya tutularak motörü bozulmu.ş

tur. Bu aradaı tayfaıa.r<lan Arap 
He.san. dalgalara kapılarak denize 
etırüklenmiş 'Ye maalesef boğ'u!muş_ 

tur. 
Xotör, dln aabah, B<ıetancı önle

rinde tJıev TatJunı mürettebatı tara. 
fından g<SrUhnUş ve kazazedeler ktır
tarı:lnıI§tır. 

ALMANLAR DON ŞiDDETLi 
AKINLARA BAŞLADIL 

oııu . alr~"'tlk ctm~mesi- A '\'Mlpads munea bir S1llh Ye sti· 
' <1k~h'kara kioo:eoin kun de~ ya:ratma)'a _,-.ffak 
~atu.ıı1 ır. GÜ7.el hUJya- olm~ı. 1815 muhedesi A.,_ 

l'ttıa :rı_na, bütün im- nıpada. snlh kutma imkinmı dev
Qgnıen ' yine ina- Jet~r aramıda galip ve mağlllp 

~l . farklar.mı mtimJrilıı olduğu ~adar 
l\ıcj~ ~Ü7.eii kendi.6ine kısa zamanda ortadan JmJdırma.-

Yağlı tohumlar 
muhtelit eğlenceler vardır. Ya~ıı tohumların illracmnı tahdidi 

Havanm ırmlla."9letf 8ebebiyle ev- ıçiD tetkikler yapılm.ak'ta.dır. Böyle. 
vetee ya.pılamayail" sünnet ~nüne lıkle nebatı yağ iatihsalinln artm!
ait bllctıer bll gece için nıuteberdir. ı masr d~ünUlnıektcdir. 

londraya ve cıvarına da hucum 
edildi ölü ve yaralılar var 

~ ~rııı-'~. ~Önnek galiba yg, gayret etmeaile elde etmi,tir. 

Hindistanda kanlı hadiseler J 

devam ediyormuş 
lskenderunda Milli Şef 

günü 

l.oudrıı, W (A. \) - Bu ~nbaıı 

Lond.rad& bir bava tehlike i;,.ıneti ve_ 
ıi.lml§tlr. L<lndr& <.'iva.rında ye10 dll
§en bir uçak 25 kadar ki§inin ö!UınU 
ne .s~beb olmu~tur. 

~atttu. ''l~ haıe gelmesi Pnısya • Avnstıırya harbinde BangkoJc, 19 (A.A.) - D.K.B.: 
,, • G\ de muharebe ideta rasyonel bir Hind bir. 1.1&.: veric1 radyo tııorkezı 
'~l ızeı ve iyi ı:ün- 'il&• 

•' ~~t~t- .lıoJya.lamlll dala. Şekil<le idare ediJmi~t.iT. :\foltcke HindiBta.nd& deva.m eden kargaşalık. 
lıı Prusya ordusunun '\."jyana şehrin- tar :hakkmde. şu tafsilltı vermekte. 

~";"21~ •• !.e göre gelecek de bir ~e~it re'!IDi yapmasım isti- f dir; 
"1..' :'

1

re ıJeğil, g~~ yordu. Fakat Bismark yannki i~ Bombayda. bir polis merkezinde ye 
tlıı, ~~n bile hii~ ük birliğine mani olmamak a~in idil· nlden bomba. patla.mi§ bir ldJi yara-

1 ~ bti '.;·~'rn"'ktudır. llu leler arasında kin \.'e nefrf't ılo- lanmıştır. Po!Uı iki matbaada &1'8§-

S •tı~~•k .. 3lil~etl(:r;n. i;;1ırıı<':tğmı tahmin ettiği g~Jt res- tırma yapmI§ ve geni§ ~ propa.. 
f\ ı... a~ ~ aıım.tyn mec- nıin· ~·aptınnadı. Ro !!tizcl hir an- gand& malzeDJ'eai ele gec:trmi.§tlr. 

· ~ llıii~(la hir nıJıi an. la~·!':'tr. Bu a.nlayı~a ·- ne biiyii"ti Matbaa ııahjpleriyle işçiler tevkif o. 
"'llıaf :ıı.en.. ı.urrtıa) a, harpte, ne bu harbi tnkip c'len lunmu§lar n propaganda :malzemesi 

~· lrı.ıı:ıı. tııtına,ra im1'iln miitareke ve ~olh d~v.r~n~ te!iia· mU.sadere olunmU§tur. Cumartffi alc 
~ .. alttı · <liif edildi. Bi'llki:1 mp mücrim- şamz :Puna'dır. H:lndlf yUkııek rnemur
ıııı:.'.~~ i~:\ kinlerin :rü· leri listesi ile ba~lnnn ı:mtb hna· lardan blrlnin BTlnde bomba paUa -

k' 1" llıac;l<eılir. ı•a- ın !?aliplerin maif;liıpları jn.o;an kacl- mış ve genç bir ım: yara.l&nml§tı:-. 
t""~ ııri ı;ıı~hu11 ı:imcliaen rosu içind.e tel'.lld<i ~tmediklerini Keza. Puna'd& ya.pılan bir Hindli mi. 

tıı' 'Q"'· lf llletı, ilk ı•;ığt kin iı.but ~fmeletilo nihayet bufdo. tiDgi polis tarafmdan dağıtılmr~tır. 
~,,__tllt. · ili' tı\ra ı· • ı ' • ı -.,11 tıı1lle . : .n. lllrı. ıa-
l,.~llııh rının kara. liste· ,- ' JfJr • 

1skende.run, lU (A.A) - Milli Ş11l

tlmiz İnönl1'DUn !skendcrunu şeref • 
lendirdlklerl :;ilnlin birinde yıldönü. 

mil CO!;'kun tezahüratla. kutlanmıştır. 
Törene, başta genera.! ŞükrU Kanat. 

lı olm&k Uzete a.skeri ve mUlk1 erk(ı.n 
jle mektepliler YO büyük bir halk 
kUUcsi iştirak etmiş, Ietjk!Al mar -
'1Jldan .sonra ·bu mutlu günUn öne
mini be1i1't;en nutukl:tr .söylenmiştir. 

Şehir be.§ta.n başa ııüsıenmıştir. 

Mitingin .,efl ve tc-;JdlA.tcıııan tevldf 
olunmuşlardır. Vardba'cla 12 ltlşi ida 
ma me.bk1lın cdilmi§tir, 3 Hindli se_ 
i\İZer sene hapis cezasına çarptırıl • 
DU§lardcr. Madraa•d& 80D. günlerde 40 
kişi mahkQ.m edllıniştlr. 

Dügmnn tayyarelerl.ııin taarruzu 
neuceainde 1~ asker ve ikiııi ltadııı, 

dördü çocuk olmak ~ere 6 ırlvll öi
mU~lUr. 

lio * ~ 
(,ondra, 19 (A,A..) - Bu aa.bab. bir 

Alman uçağı Tlmc:ı bcnahı cjvarmda 
LoıHJra. .ııokakl&rrndan blriDe bir 8Tl'a 
bomba!ar atmı~. ticaret evlerine ve 
dükkA.nlara düşen bombalardan bıı• 

ı,ar vulm bulmuş ve aynı sokağa 

mitralyöz ateşi açılmıştır. 
Hücumların t;afııllAtı 

Lonılra. 1D (A.A) - A.lma.n tayya. 
releri bugünkü pazarteşi gUnU İrıgf 
llz toprakları tlzcrlno birkaç kere a. 
kın etmişler ve I..ondrada Uç kere 
tehlllt~ işareti verllmiştlr. Est .Ang-

- )\' -
tt tallı: ıd;ım ~hpaları-
l~I~ ·nn ol~nıı:rnr Ve 
oıth :ta . . 

ıı_1 . İtiı,. llaC'ak jn~nnlar 
tıı. ·l~~llı'. bal'r!inı:ı~-::ı rı iıtti. 

- Orada canırım:ı sıkım ...e işi. 
mizi hozan biri var. Her gece l ı.o;; 
trenilc kulübünden e"ine dönilyor. 
f<.tııwoıırlan evine kadar m~afe) ! 
ı.le ~oya yürümek itiyadında. Yol 
tenhadır, lehlike'lizce hakkındau 
ı;clincfıilir, Anlaştld•. mı'\1 

Celliıdın 
Sivil Polise en ııı benzeyen bir 

ııcfam aransa dünyarhl Fekden rla· 
ha münasibi huluuaınıııl Urnn b<ıy 
hı, zaif, lı:ırifçc k:ııılnır, bir ııd·ım· 
dı. :Elbisesi, iiıcriıı<lc adc-15. sı.ırkı· 

yor, J,upkunı 'c ıluinrn m:ıhıun bir 
ifade taşıyan çrlırc,j kendisini hns 
r:ı ınhi ll'Öo;;lerİ~L•rılu. Br.Jki dr. lıa· 

~allıı l:ılilı«izli;:ii :111 !ı.ıliıııfo hir a· 
mildi. (j;ı~ rik{ıfi t:ın~ili 011:1 dniııııı 

oyun ııj·naınıştı. On rı .. rn terfi irin 
imtihıınn talip olınıı"• her d •f:mıı
dıı lll ni mevzu üzerinde, tıırıhlen 
ınU\nrr ı, olaını~nrak rcddedilıniı;ti. 

l'~ f·~ r. n· . ı. ~ııoı,1 .. ırhırlerini it-
~>-l\lt Jıler hirc!' ilah 

i 
ttırşlardır. İptidai 

~ .. r' 911ıı lttllakı 
~ lo.rııf l 
, tıeı.!e 1 ııci &nyfadn) 
~ t1>stı 
f.:l~a 11.,. Uk tflYt\8Ctıne bü. 

)ıı~ll ~\11.lıı et.nıesıdir ... 
)t ~~l' "hının ilk Pf\ktrnın 
~\ ~tılltı:do de mllltefikte_ 
~U~~ b\ıtd~o: 1:>!aıi bUtUn mu
'~ hUuı~ı· e~tikJerJ rllirUst 
İl.. 'il~ llhıtıerlmizr.. bü-
ı,"Qıı. b aııı:ırı.; b1ıı11nuyoı"1Z;. 

tıı. •u hıu 

Gen ter meralkl::ı wrdu: 
- Bu işi bilha~a benim yap .. 

marn neden arzu cd!Jiyor? 
Verilen iT.&hAl m;lnfikl 'l'C ınakül 

oklu: 
- Çiınkü her ye~ı aza cesarelı· 

n i 'c hiisn iin i;vetiııi islr.lt d .mck 
mccburiHlindedir. l',"a!)1J, işine ı;e· 
liyor mu? 

Ccn ter terl'.d rlüt elmedi: 
_ l{nbul ediyon.ın , 

Karlo pcnçcren!:ı yanına gidip 
içrridekile te-kr:ır ~t'rliştükten ııorı· 

r:ı (;en terin }anını,ı rlöndii, ona: 
- Haydi, dedi. ·' hu :,ı1,/l'a.n4 zarnanında. 

\._~ lctı l\nUnııı, bizim bU. 
,,;._" i crıııe dostane hıs. 1<1 
S de b~e hUtUn dünya 
~ l t. ha., ı;ını ahltlerlmi7.c 

:ı..h ~i .... l!J~ı ve tarafı:11z sj. 

Kııliihenin yanına giltilcr. K;,w 
rınrrlli: 

- Sol kotunu pcncere)e uz:ıl.. 
G,.nler sırsıklam olm~ p~ı rlc·' 

~ü,iinıın kolunu sn·ııdı ve cıplnk 
!.olunu rıenı;ereden uzattı. Eli ktn 
'rllc Mkılrlı ve bilei!!ne yumu,aL: 
,·ı· 1~1:ıı.: Jıirşeyin yapıştırıldığını 

hi-.s~lti. Ru karıcuktnn bir rlamğn 
olınalıytlı. Canının :r:ınacai'tını hil · 
çliE;i için dişlerini ~ıl\lı, Acı fa'ıla 
olmadı, ::ıyni zam;ında bircok lf.inc 
nin hilr~ine h:ıtNiını hissederek 
titrcrli. Eli serbe.~t hır~kıldı. Çeke· 
rck merakla baktı. Bileğindr kan 
"Ve m1irekkeple karı~ık miiı>lıcııı 

"'l11t "'I" Clt '1. 
hı lt!'jı.. • ...... ıerlni hatırla•-
~ ltııı •• <\.ll?rlnıı " ~~~ Zl selllmlama. 
~et lr.Ve?'rnesr dota:r"Jsir-
~ azı.nnıakt ıdır ... 

~oS .. 
'~9 un n~~rjlııtı . (.\_ 
~ tı:l..;I\.) - Buıı;ün 

i ~ ~ bir Una.sebetleri t'.ı 
,_- ilJu.,,,__ •• OlaYin .. ~ıd·· .. 
'il it ~1'ın JJ.J. onu. 

~ ittira 1939 tarihinde 
· • lı1: k tnuabede5i 

~ltitı~ s:he<lenin imza. bir i~:ırct ,·ardı. 
~., e~n ~Yler vuku• içerideki ad:ım konuştu: 

\ ~~t tc: ll3lt yıkıldı. - Sakm silmr ... \rtık iı;cri ıfr 
~ l'ıı~ 3 Sene evvel rclıilirsin. 

't~ ~.ltiy Yor. l<'ak.at !n; J>cııccre kapandı ve kapı ::ıçıldı. 
ı,:~ im: al:'asn_:cın dost. h·cri E!İl'diJer. Meçhfıl ad::ım lrnpı~·ı 
ı"lı~~~ct at degişme.miş"' Jdli lJccU. 
~:<etj, "'c a~sında men. fceri'.rl zifiri karanlıktı . Yiii'ilnü 
~.~tldtıı- fUf:ekabil an • görC'mccliiti meçh(ıl n.laın: 
,t~ki ~&'l1tere sadık _ :'\umaran O\. 971) dedi. P.u 

~ 'l'iiıtİl'eYi can.. numarayı Tarnıis ~:ııctesi n in kü· 
,çü.k ilanlarında veya herbanıi iıir 

Nakleden: M. Kardeş 

şekilde görür.sen buraya l{t'lcci!k • 
ı;in, dıivetTcriTbm böyle yaparız ... 
Al şunu. 

. <;eulcr Plini uzatıı ve vf·nlen 
bir ı::ırfı :ıldı. "l\urbağa,, dev3nı 

eUi: 
- kinde parıı .,~ °'civarın bir 

haril.'lsı var. Eğer J>arayı başka işe 
harcar 'cyn ı;3ğ1rdığım17. zıım~ıı 
gelmezsen l<cndini ölmüş hiJ,. Aıı
la>ıldı rnı 1 

- ı\nladım. 
- Kendi masraf.arın için ayn· 

ı·a )lar:ı alacaksın. Şimdi beni iyi 
dinle: Koşmorda park caddesi J 7 
numanrıla Bank"r Hıılvel C:Ono; olu 
ı·uyor ... 

Yeni ıizurun zaı:ıtına muvaffııl, 

oJıımıuJığı hayret irkilişini hisset • 
miş olnıııh ki: 

_ Tanıyor mı~ın'I Derli. 
(;enl('r r.cnıp verdi: 

_ Evet. Vaklilc Jıizınclinıfo ça• 

lışlım. 
Cchinrlen yavaşça rii\eh·rriııı 

c:ıkarm15 ve heJJi <:lmenıeğt• <;:ılı · 
sarak emniyet !etiğini rçmışlı. lu 
ha tabı rlevam ediyordu: 

- ~umadan evYel onu başımız· 
ılan ıkf cfmefüin. !lldürmci'.('c m;.,. 
Jınr ndtilsin. fakat ölürsr. ıle cheır. 

miy·cli )ok. 
·Genler, ,:ıi}zlcri karnnlısa alı:; • 

mış olduğu için, ı'!lulınhıhırıı Sl't;• 

meğe mnvaffak olmuştu. Bircl"n 
"Kurbağa .. nın etini yaknfaclı: 

- Elimde bir runlvcr "ar. ıle· 
di. MukaYemef etmnğf' kııl:-nr~:ın 

derhal ateş ederimr Dcuiınlc bcra· 
ber selece.ksin? 

Bir !iııııiyc odada bir iiliiın siı· 
kutu hüküm llürdü ,.c :ıhıılıl ncie Gr·n 
ter sağ kolunun deruir gibi h;r r 
tarafıuilaıı hnroketsız hırakıldı~ını 
his~eui. Ölel.:i elilc b~smııın \•tıı • 

ınağa c.alıştı. F:ıknl k:ır,ıstndoki 
birdcnhirc cğlliıır.e yum rusıı lıır~;ı 
gitti. lluveh-cri ı-linricn alındı, ı.ıı· 

ilu~ına~a haşladıfor. 
Gen terin yüzü, "Kurbnıl::ı,.n ııı 

~ ÜZÜDe dokuııdu. )'.üı.ünı.lc hir ınas 
kc nTdı. y:lnııijındı mika ~füiiik 
!erin soğuk temasını his~elmi5li., 

Sesinin ho-.:;uk rıkışının scb<'hi şiııı 
cii ıınla.~ıhl·orrlıı. 

Kııvrclli hir adam olmasına rağ 
fll<'ll "Kurhağrı .. ) ı aıt otmC'ğc mıı· 
\

03 ffnk olıınııyorclıı. Boğuşma ~i rl · 
defle devam Pili. l~ır :ıralık firnl<'r 
Jı:ı~mının hir n,\aj,oııı k:ıldırdıj:!ını 

ı;:iiriiıı<'c çrlmc tnkı!'.!ı·:ığını nnh\n 
r:ı~ krnıfö:;ini kenara ::ıth. Bir canı 
o;;.ıııı:rtı~ ı oldıı \'t' po!ls nırnmru lı:ı 

lil'. fok:ıl hoğııC'tl bir koku rlıırılıı. 
Bir iki ~nni~r ~nnr:; koll:ırı .ı~:ıiiı 

ıliişiin-nli. "l\prlıtığ:ı,. nnıı fıir :ııı 

hıltıı sonrıı lıın1Jny-:rdi. f.rnlrr '.''t" 

re dü-:;tii. 

Ert<'si ı;:ıhah hir polis rleHiyc 
si Genlerin rt•scılil'i IJ(ı5 l>ir P.\ iıı 

hnhc;rsindp lııılrlu. .\lrJ:ırdP Jıi; 
lıııst:ı 11;ıkliyr. Qlorıwl.lli ı::eıiril l•. 
Fak:ıl :.ıd:ırn çoktnıı ölıniWii. TlJk• 
sif N.lilıuiş .ı\sld Si·ınıdrik :ini lefr 
rini göstermiş, "Km h~ğ:ı,, nın her 
ihtimale k:ır~ı kufühccle l1:ızır lm • 
lundıırrlu~n canı ü~Hinıneyi ktl'(lıf.. 

lan on siıniye lıenü.t g~cnıctlcıı Gen 
ter ölmüştü. 

<>1111. ~P.flcrinrlcıı daha hi hını· 
.ı:ırı l>ık Jııı 11111\.ıFfaki,rr.tsiı:liklrrin 
kcıırli~ini :;anıldı'iı :rndnr ii7.lcılil:';i
ni :ıııhırnı~ıı. lfotı.i 1~11,'in miihını 

'':ıkıılurııı tarihlerini l•:ıtırlrıynınıı • 
ılığı için lıir ne\ i ız"ırıp iflilı;ır ılın 
rlııl:(nrın ıl:ı fııl'kr·••ıw:•H. Elk. dr·lın 
riik~ek lıir mcvkiin l:ılı~ili ıız hir 
~ıd:ıııı idıı iiziirii hir,t•) 11ldııf:11nıı 
rf:ı bir nr:ılık sİİ\ f Pınısti. 

Simrli Dik Corıloııl:ı kııııuşııı • 
krıı rlrrl \:lıtr!ı: 

_ f;rne istiralı ıt :ılaııınnı. \. 
nırrikn '51.'Y:ıh. LirıılC'ı• vınriı lıir 
miir!rlPI ınr.zuniyrl ;,ıl ıbilrrri:(imi ıı· 
mtı) cırdııın. 

Dil, fıordoıı nııtııı •iizfrriııi duy 
ımıını~ ;;ilıi. fı:ı~lanıı•. ••ldıı~·u ınrt"' 
7Uıfa, rlı•\ :1111 ı·ll 1: 

f.rih Hı ":ı11rı h kkınrl:ı r•n•
lı mnlıiın:ıı :ılnıaın li:ı:ıın .. nıı J,alfı-
11111, .lnll:rnıl lı:ınf;;ııq nıemurhrın 

ılaıı 111'\ Pırrııwlc knrşı lıirdl"rı'ıirP 
lıiı nl~J,n \'<' s:ıınirnivct rlırvııı. \1'1111 

~rlıdıi nrıfir? Onu $!eı;rn ~err> !'c·11 
r.e, ıns nırwlanı kıi;e<.inrlc hekJey'rı 
ofoınolıillr ılrlika•ıiıvı M'İll(' flÖfiir 
ııır~i hıı~·hi l•ir rıı:ıl."':ıdl:ı m ııfıı '! 

1 /Jc••ıııııt mır> 
!Jii:eltmc - T,.f rilwmı::.uı cvurl· 

U niın, ı;ıkrm kı.~m·nın 1ıaş tarafı~ ı 
da f a~rı işareti olum}' (il) b(cl11nır 

rnkl:cn bir lerlir fınt,.~ı nlnml.- lıu 1 
snlır knmılmaınıfltr, /Jii:eliir Ut' { 

ö:zü.r dilcrlz. 

lia. hllhııBBa. hedet tutulmuş , e lJU ool 

~ bava bataryaları bjr yunkerıs 
88 dU~rmU!'}lerdlr, Havada ate~ alan 
bu tayyare fnfUA.k etıntş ve iı;fndekj. 
Ier öllııll§ttir. 
Düşman tayyareleri İngiliz toprak 

larmm mUhtm kıaımlan ilv.:rlnd 
mllırfA!'Ploon uçaralt hirçolt şc.hlr~rln 
ve ka.sab:ıların sokaklarını ,.e tren. 
letj mitralyö~ ateşi altma almışlar, 
endtıstrl ve ticaret binalı\rlylc evkro 
bombalar at:ınıı;lardır. Hıır.arl11r umu 
mt mırette hafiftir. 

Fr&n98da ölen ·rn J aral:ınanla r 
Vi§f, 19 <A.A) - Britanya. bomba 

uçakları dUn gece Kroze çcvre:ıtn13 
bUcum etmiştir. Bu hücumlar bllhaır 
ııa. Fransı2: clviJ halkını ınUtees:ılr 
etml§tir. Şimdiye kadal' 40 ö!U H· 150 
ağır yaralı oldu~ anlnşı.ını,ştır. 

Lö liri>zo akını 

f,ondra, UI (A.A.) - 1 ari.s.tn 300 
.kilometre cenup doı'tuııu.nda bulunan 
Lö Krtızo'daki. fabrikalara kaF§ı 
!ngtlil: Lankaııter ağır bombardıman 
uça.kJarmm yaptlklarr ha,·a akm.ı mu 
va.ffakiyctıe netlcelenmiotir. 

Cum&rteııi günü yıı.pxl!Ul bu akm6 
tam 94 bomba uçağı t§tlrak etmiştir, 
Şimolye kadar lngjllz uçak2annm 
yaptıkları g(lndUz ak•nlarınm en §id. 
detiisl bu aknı olmu~tur. 
Lankııster tlpiııdekl ağır bomb& u 

çakları hedeflerıne taı.o. saat 6 yı do: 
kuz geçe varmı~lardrr. Son uçak be. 
defi .saat 6 yı 16 gcçr Lerketmi~tlr. 
1nglllz uı;;atuan ı.~raı aa llxerinden ge_ 
çerkc.ıı ağnc:lanı sUrUııtircezjno uı; • 
mtL,ln rdır. Hctlcflcrinc vardılt!arı m. 
rada bu uçııktor bonıbaınrıru atnınlt 
itin yUksdmişlerdlr. O vı.Jtit çıktıkln 
rı irtlfa 1001) llll. 2000 ml'trc idl Bom· 
balar bc~cr saniyelik bir (a.sl.Jıı ıı; 
hc•icficre gondcri!m\ştlr 

DönU§lc lngııiz LanJ,ııstcı uçak• 
!arı rastlallıkları 3 Alma.u tıomLa u 
ça~dnn bjıin• tahrip ctml~ll'rdlr 

ıp "' • 

.nc~·nı(, Hl f \.A.) - Lö Krözo'ya 
taarruz cılPn lnglliz Lankastcr uçalc 
larır.m sUrRtl 180 klıonıetre olup hı~ 
uçakların uçuş >ah:ıııı ıcıoo l.."11ome'. 
redir. 

Bu uı;altlarda ıo top VRrıirr 
!armda 8 ton lıifjlAlr mrıdd .. 11• 

maktadırlar. 
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Şimali Fransadaki tahkimat 
takviye etlillyor 

Doğu cephesinde durum 

Loııdra: W. {A.ı\,) - lD8i.JIZ 
rıdyom, Hollanda hdkın:ı hi1aben 
yapblJ NıŞrJ)"aUa İnglJiz bava h\· 
vetlerhun Hollandad:ıkl kaoall:ır • 
la ckmil'l"Ollaruıa tı6cuma hazırlan 
m.akta ".>ldu~unu bildirmiş ve ,;ece 
leri bu bölgelerde clolaşılmaması· 

nt tnTSiye •ıi~tir. 
'>IMAl,f 1-'RANSAlJA T.AllKIJI.1T 
. :..Ondra: 19, (A.A.) - Oğrenll· 
diline göre Hillcr şimali Frauadıı\ 
yapılan tnhkimntln bb:ıat alakadar 
olrı:.tklad•r. Bn 1ahklmat cümlesin 
de. olnrak kı311lara çok muhafaı.:ı 
lı f)\r şekilde ağ•r toplar yerleşti· 

Bınat basveldllae 
~ 

satkaıt yaplldı 
(JJ~~taraf z ı ncl sayfada), 

cıumlıJtlr. Tevki! edlhınler aon gün
lerde vazifesinden çık&rılmll olan 
ınllll müdafaa nazın mare§al lCva • 
tcmlk'ln adamlarıdır, BjllndJği gibi 
Kvaternlk ile beraber dlğer bazı n&
zrrlar da kab~en çıkanlml§tı· su. 
kast ile bu detl§ikllkler arasında aı
kı bir mllnaaebet bulunduğu. aöylenil 
mektedlr. 

J.o'ranaad& ltçllert davet; 
Vlfl, 19 (A.A.) - Propaganda 

memuru Jake Grisel. Fransız ifçllerl. 
ne :r&dyod& bir ihtarda bulunarak iç
lerinden 650.000 mUlehaıısunn muay. 
yen mttddet zarfında Almanyada ça . 
lıfmağ& gltmedlkleri tAkdlrde Al • 
ınanlarm Fransız j§ÇUerlnl :r.orıa aeY. 
kedec:elderinl ııöyıemi§Ur. Hafta tatL 
il esna unda propaganda serYisf, grc•. 
lcr yapila.ıı fabr!Ularda bUgttnldl ııa. 
zart.esi gUDU tekrar ip ıı.ııameı•n 

için ame!eyl radyo "aaıtaane tazyjlr 

etımııtlr. 
Lldl. Peten hUktuneli nuarlari)'lo 

btlUlıı gQn mllzakercler yapmırtır. 
Pariate teridft• 

Bel'llt 19 (A.&) - Alman radyom 
P&ri.ate kara boraa ınuhtekirlerln
den 45 k',tnln tevklt edildlklerinl bll. 

dirmektedJr. 
Daolmarkada 

Stokbolm, 19 (A.A) - Danimarka 
ım:-aı kuvveUerl yeni kumandanı ge. 
neraı Han.tıeke, Alman aubaytara Da 
njmarkalıl:ırla bUtUn içtimaı mUDa
r.ebetıert keamelerinl emrelmi~tir. 

Noneçte baltalama harekeUerl 
Stokhoha, 19 <A.A> - Oalo t•vn. 

sinde yeniden baltalama hareketıul 

oımu~tur. Bazı !§çiler tevkif edllmlJ. 
lcrdir. 

N~te bUtiln AmP.rtkaldar 
tevkif edildi 

&lrut. JU (A.A.) - Stokholmöan 
alman bir habere gore, · Norveçteki 
blltUn .Amerikaluar tevltif cdllmiJler. 
dlr. Bu haber hcnUz tC'yit edOmemı, • 
tir. 

Anıer.iklıda malQmat yok 
V&§lngton. 19 (A.A) - Gazeteci. 

ler toptantIBmda Hut, Franaada oldu 
ğu gibi Norveçtc de Amerlkalilarm 
tev'klt edUdtğtne dair hftçte:ıı gelen 
haber!erl teyld eder mllblyette harl· 
c:lye ne.zarettne ılmdlye kadar malQ. 
1nat gelmemiı olıJutunu 11&1'.emtfttr. 

Bir Amerikan tayyare 
gemiai deni~e indirildi 

Blrle§ik Amerika.om prk aahlllnde 
bir teııgt.h, 19 '(:A.A) - Birfqtlt A.. 
merlka bahriyesinin eon tayyare ge
milt ıs il'kt~rindc denlzc indiril • 
ndft,ir. -Betab vapara 

Ankara, 19 (Vakrt muhabirin
den) - Devlet ~O.rası "Refah,, hii. 
discSl ile ~akalı sivıl devlet mc
:mmiaı'ı hakkında. karamu verdı. 
Dosya yakında Ankara miiddeiu
muıniliğine verilerek davaya An. 
kam a~ ecza mahkcm"9indc lba
J:t bcakttr. Şürada lüzumu muba. 
keme kararı verilenler şunlardır: 

Milns..lcalat ı."Ckflleti deniz nftk. 
liyat rciei Ayetullah Altuğ, deniz 
yoDan umum! müdllr1i İbrahim Ke
mal Bajbora, 1stanbul ı:man reisi 
Refik, Mersin liman reisi Zihni. 

İstanbul liman fen heyeti reisi 
HafJ'! OnUT ha.ldttndn men'i mu
hakeme kararı verillli. Ma.7.nunla
ra 1:eblignt ya.p'1dı. İtiraz ııııkuun
da. §iira umumi heyeti tctkık ede
cclrt?r. Uı:ınmi heyet kararı tasdik 
ederse iş m:ıhk~meyc intikal ede. 
ce'ktir. 

ri.tmiştir. Bu toplar her farafa olin 
dürülebilmekle olduAu itin icabın· 
da arka tarafa da nteş edebilecek· 
tir. Bundao başka Fransı& sahille· 
rinde piyade kıtaları itin kaleler 
de yapılmıştır. ?ıfiid:ıfaa sistemi 
müstakil miidafaa noktaları esasrna 
btinat ettiribniJtir •• ~ğır t0ı>larla 
tantsanr bataryalarına Te makine 
il ~nreldenı mahsus hircok müstah 
kem meniler "t'Ücuda ıelirilmişllr. 

Bu slllhlar, lüzumu halinde fapraı 
lama ateş edebilecek ımrette yr.r}P.Ş 
tirilmiştir. 

Vekiller B8'8tl .......... 
Aakara, ü ( A.A) - len vekilleri 

heyetı bugiln aut 15,80 da baJvekil 
Şükrü Saraçoğlunun :rei!f.!ğlnde top. 
ıanmııtır. 

(Baparaf ı 1 nci •aufadaJ 
Malta adam Alman ve İtalyan 

sa\'aş uçaklan ta.rafmdan gece Te 
gündüz hllcuma uğramıştır. 

~yada 
Londra, 19 (A.A.) - Alman 

rady06U ibugUn Kafkasya V'llZiYeti 
h:ıkkınö3ıld Atman taşkunıaudan
hğını:n raporunu zikrettnektedir. 
Bu ropordıı bilh:ıssa ş!5yle denil
mekt~ir: 

Kafka.sy:ıda. Almanlann ka.1"§1 • 
flJn& ::.t~t~n bir rluva.r çrkmıttır. 
Ruslar hal'p bölgesinde ·12 ormanı 
yakmı~la.rdır. Bir atC!f ve duman 
p('rd~si altında Sov)et hücum ıu
tnlan ron Rus lcikniğini kallan&
rak Alman kuvvctl-erine taarruz 
etmektedirler. Almanlarm eline 
gc!:en bir kaç mitralyöz yuvasının 
vaı\yetind::n a.nlqıldığıne. göre, 
kı~ için tecb~ edilmiş bulunma.k
tadrr . 

Roslarırı elinde kalan kısım 
Berlln, 19 (A.A.) - Derjinski 

traktör fabı:ikaı.iyle Kızıl Barikat 
top fa.brikMI111'\ z3ptm,,,an sonra 
Sta!ingratta ıbol~viklerln elinde 
dc:m.iryolu ile Volg'a arasında bir 

I. ............ •lcadele k~ küc:ım'Ctre murabbaı genişliğin-
.......... ôe bir sahsyı i'gal e1cn Kızıl İlk-

t~rin çelik f:ıbrı'katan, yUbek 
( Haıtaraf z 1 ııci ıa11fudaJ fınnla.n ve bunlara bitişik bina. 

Fiyat, birliği yapmaya teşcbbUs lııtlD. işçi nuhalleleri kalmışttr. 
edenlerin meydana çıkarılması ile Şehirde Y<'ni işgal edilen mahal· 
bu gibi piyasa haydutlarının dar- 1e.leriy1e mdüatri sahalarının son 
be yemelerinin vaüyette intibah 1;,1lnle-rde ttımz!enınesi esnasında 
uyandıncağı işaret ed.ilmli;tir. Bu d.&ğırıık Sovyet Dcıvvetlcri ve ba
~betlıe büyillı: istihlak mcr- zı mukavemet merkezlerinin mü
kezi olan latan!:>uUa istihsal böl - 0~ ile münferit çarp11malar 
~eleri arasında.. zeyti~~!ı işinı.Jc o1mu.5tur. Beton 'binalann hare -
!iya~ artırma, fıyn.t bırlı~ı .yapma ~leri tedricen kat kat z.ıptedilmiş 
ilzerınde ls~bul valilığının der- ve bundan sonr:ı. içindekilerden 
hal rr.edcni amme hukuku da~ası ~<:mizlcnmi:ıtir. Bu binalann birin
ar.ma yolunda harekete gcçmesı il- de Almaıılar ilk kata. ve Dl3.hzcn. 
zerinde d~t çekilmiştir.. • • ı lere y~ oldukları h_alde bol-

Tcdterenın aonlanndaltı ~,;:sı : şcvikkr yukarı katları ı§gaJ et
Yeler ar>....s:m~a :ıu esaslar \ardır. mıckteydiler. Geniş sığınaklar ha
Saucılan etiket ko~maya ~zorla- line getui~n bir kac;: mahzende 
ımlc, alıcılan fatura iılt~Dlege teş. fabrik:ıyx müdafaa eden Sovyet as
vik etm~, m~n!!elere ~it .. ratura kerleti enkamı alttnda lcalmış ol
oyunlan ile fı~at blrl.lği, tı:'st an· duJtl:ın hlde miicde~eye devam iqi.n 
l~ls.n 11~ şıddetl_ı ~e· kcndilerlrıi kurtan:nağa uğraş • 
.ket ~. tilcca~ı':ı _YBJ>tJgt ı_stı~- makta idiLcır. Tanksavar avcılıı -
ıerı ~ ~ ıtını ~etlı bir riyle piyde ve myn tarayıcı kıta
ael'Vise bağlayarak bastırmak ve lan münfrrit nmkvemet~rl boğ -
~lan -~~ye vemıek, l~Y- nıu~lar ve düşınanr ~:..ı istinat nok
J>;ır ve pı~ ~~J maddı!lcr u.ı~- talan.'lW.n <lim.rnitle ve alev ma • 
nnde gayntabü. s:urette nrtan fı- lk.:nelerjyle çıkarmışları:lır. Muha. 
Y&tlıua b1'fl mılli .kcnınma konu. r b• !henüz .devzm etmekte oldu
nunıa 32 inci m~ddesi!1in A ~k- ğ~ iç,;n Alınan tcşklileri zaptedi-
ramn~ yR2ı1ı ckınde fı\':ı.t degı"- 1 1 t bki' tm g- ~·-. . · " en sa layı :ı. m c -: e, l/U•~ • 

m~s..nde mu~ sebep aranma. Y?"" Jaröa m~v:zHer vUeude getirmeğc, 
lu ile ~lı llnrekete geçnı.ek la- 8'tfth ve c•'Ohane ""etirmeğe ve çar 
zundır: • ~. ~ 

.,, pu=ma~ a t1 evıı."ll. için krtalatılll tan 

,.,..,. Amerlllaa 
eılrlerlae ceza 

verdi 
(iMllaraf ı 1 m:i aa11f ada) 

ele ceçlri!mJf cM&ıı Alınan meaullerl. 
11e tatbik .cliltDek gerektir. Hea'lıı 

harp aonımdaa Q'ftl muhakeıM edn. 
Dll7e04ıttnl .wöyJemek, bllr. bili! Hea'jn 
ciD&yellerlııe göz yummak demek • 
Ur ... 

Pravda gazetesi, bundan aonra, ba 
yan He.ıt'in kocuuun yanma gitmek 
Usere blr talebim :{lıttva eden blr mek 
tup yazuuı oıauğ'unu lıa.tırlatmakta 

Ye bat yaz:umu ~yle biUrmektedlr: 
"Hee bir canı midir, yokııa Atman 

7UJD ~rede reamt bir mOmeuL 
H ımtdir, bunu nihayet tesbit etmek 
Jbnndrr ... 

Llltll'JUID lffall 
f8aıfarofı 1 nci MYfado) 

L(bs'yay& .A:me:rtkaa ıatalannın gel. 
mest Mpııaa dealsa1td&rınm bundan 
.ama Ubef'7& c11Jlıhmfyetl lllhDluln. 
de 1-aaamryacakJarma. kuVV'etll bir 
ddl!dlr. Uberyum ehemnı1}'9t1 gün. 
«n cine artmakta.dır. 

ıo.lıaır tlPl edllelılUr mi T 
Londrll, 19 (A.A) -1..ıiberyaya .A.. 

merikaıı ikıtalarmm gelmeııl ıhaberlnl 

Franaız batı A!rlka•ınm müftefik • 
lerin IMal etmek tst:edlklerine 'blr 
delil olarak göatermek ıtateycn mih. 
ver p~gan4uı hakkında Times 
gazetesinin siyası muha.rrlrl diyor 
ki: 

"Amerikan kıta!&ruun L\ber'yaya 

?.im cuneğe 'baş'lamıştamır. Arıı -
dan ~çen 7..nına içinde ha\'a §art. 
::\n :\ıi~ilir d,.'l"ecedc bozulmuş. 
tur. Bu E:ıheplc t!lyyerelerimiz Vol 
ganm Farlc lnvzstn"l yerleştirilmiş 
olan dlil!maJl tcpeueuna ka~ malı 
<iut hir fr~li)ıtct gös•"'-cntlmişler -
öir. Bu V:>?.iyet karştsında Alman 
tOM\lSU gayr-et.ini artırarak Ku:ıl 
tl'kte§rlne inhiear ~en son dflfi
man mevzilerini dövmül! ve birÇ<lk 
Sovy:t batı:ryalarsı~ susturmuı-
tur. 

lng-,liz ajansınA göre 

MOôııl<O\&, lD (A.A..) - Röyter 
ajanmnm hususi !r!'.uhabiri bildiri. 
yor: 

llk t::ı.a.rru:ı ettikleri zaman S1-
tıı!;ngrat emele .mahallesinde bu -
ltın an ~ Jatalan yeni tümen. 
lede takviye edilmi~r ....-e aç~k
l:!rt dar gl."dıği genişlefmeğc gay-• 
~t ıt'd~rek 11ehrin simaı kenar ma
~nlle<ıinde Ye Volg:ı. !kıyısında bu
lunan lbir fal:nikaya dün nilfuz C· 

derek nelti.r istikametinde hUcuma 
g<.'ÇmiŞkrdir. Sayıca çok üstün o
ılıtn Ye hava ktıvı.~~lerile destele. 
!enen dü§lll'IP.n t:imdi gedik açma
ğa mU\'aff P.k otduğı:. noktadan iti
hnrcn yelpn.zc şeklinde yay11mağn 
~raşyor. Ma::ımafm So~t tank
lıa.n '"C te:ıık k,arpko~'l'I& topları 
<lliPır.anın il.t:ri tank ktıV\'etlerine 
ciddi s\U'dte hakim olmuı -ve :So\'
yet hattını ~lmeğe muvaffak o -
lan dü~..nınn tank1nn!lld.:.ın ~oğuıuı 
tahtip eyleııniştir. P.u tanl:lann 
mll~tto:batı es~r edilmiştir. :::on 
oört gün icinde tahrip edi1mi11 o. 

geldfll haberi yeni jse .ele bu kıtal&- kestirmek henüz mUmkUn değlldlr. 

nn oraya gell§l yeni değildir. J;&tı Ce;;en umumi harpte miltte!ikler mil 
Afrika .aah.111 açıklarmda Alman de- daha1e edinceye kadar Llberya iııt<'· 

ıılzaltılarıno. karıı hareketlerde bu • mjyerek Alman tahrikatma merkez 
lunan İngiliz h:ıva k'Jvvet!etjyle bu olmu§tu. Bu harpte de dlloman Da • 
Amerikan ıutaıan esaaen bir mUd • kardan yaptığı c!lSuııl-ıtın şebel<esl. 
dettenberl l§birllğl yapmaktadır. ne Liberya cUmhurlyetinl de sokmak 

Dakar'a milttetlklerln karadan ta. yolunu btılmuııtur. 
arruz etmek ihtimaline dair m!hve • Ölen Pransrz kumandanı 

..---o-- rln yaydığı pyialar güll.lnçtül'. Çiln. Parfl', 19 (A.A) - Dakardakl ba!ı 
Macar İa§e nazın istifa etti kil Llberya ne A!rlkanın diğer par_ riye hava kuvvetleri komandanı Dal. 

Buda.Pf!ttl', ilD (A.A) - Naib, ja§C 

nazırı lıl. Etıyen Zolossoncz'yi, tale. 
bl Uzertno vazı4'•.slnden atletmiş ve 
yerine maliye mQsteşarı l'.L 11..outa 
Szua•ı tayla •~iştir. 

A.ltm fiyab 

çalan arasında hlçlblr muvasala yok llerc'nln o!Umil hakkmcla ta!aUA.t ve 
tur. ren ".Matln.. gazetesi, Dalljere'.n!.n. 

Dally Tclegr-.ph gazetesi de, me\·· ı Amcrika.n kıta ve malzemesinin ,.,~· 
cudjyellnl Amerlkaya borçlu olan IJ clovn ve Uonrovla'_ya çıkanlmasım 

berya Ue Amerika birleıı!k devleUeri tarassu~ ıcin havalandlğ1111 blld!rml,. 
arıurmda Medenbert sıln doetluk mU- tir. 
aaaebeUerl bulunl'lufunu hattrlnttık. DaUlere'ııin bindJği uçak bir Ame. 
tan ıııoa!'a o&yle diyor: rlkar. avcııımm hllcınnuna uğraıuııı -

lJb '* altının :f'iyatı ~5 t' Un. , Liberyanm Amerlka!ılar tarafın • tır. 'P'rar.sız uçnğı inince, pı:ot Dal. 
dit~ Altmm bir gn.m !!yii" ı. 4.2' 1 dan ~rtntıı um-om'I 'hldlıreıerle ne ıtere•ntn 'bir makineli tUfe'k mrrmlsl 
lmnletıa. 1 dereOl'.to ~r iWll oldlltunu ~ ile olmilJ olduğunu görn::1lft11r. 

lan ~ tank.lanmD .,. 200 
iJıe 300 81W11Dd:adır. Ba ml!ddct 
i~inde bir çok da Alman fildilrO.l • 
mUştib'. 

I>tqılm.n her ne kadw tlt eid
detli ldkumda ehemmiyetli blanç 
jar tiımin ctm- de cama~ 
gilnil Ceft)'U Nell a&'Qllarda hiç 
lir kesimde ımrnffık o1amuut • 
Jardır. 

Son ~ tümenler Jul& bir za. 
men için& ftı9t09tıe d&t hücum 
Yıt.ıımlllarsa da &.ıar hQcumlara 
mukavemet ve~ lllab ey 
lmıcğe nnwaffak: obmlllarcbr. Şe
lıil', ilk hlicuma uğradQt zaman • 
danbeıi şimdiye kadar ma.ru& kat.. 
diğı kadıı.r büyUk bir tehlike go -
çirm'<'ktedir. Bununla beraber du
rum yine de Uımitm değildir. Rua 
lar, hUcunw. felatııetıi bir 1arsıntı. 
ya. ı.ığrımeltsJZin karsı: koyuyorlar. 
§imdi .Alm&nlat-ın maksadı belli ol 
c1uğımdan Rualamı hUcum nokta
smdaki müdafaalannı kuvvetlen • 
öi~leri mUm.~ndtır. Sitallngı
mdm ~al - batmnd~ Ruslar mo
\'Bffatiyet.Ji bir ltaç ltano.ltct Yt\P
mağa deva! ediyor]at"Sa da bunl!ll' 
yardnn mak9adıle yı,.pt1J\.tl manev
ralaröJr. Ve .AbQanlarrn Don ve 
Volga nehirleri aııwımda ttidıdetli 
il;ir :rr.eydan muhareb~ cereyan 
~t1jğine dair .verdik~ri habere rağ 
men mevzii ehemmiyttte hareket -
:W.rdil', 

SOVYBT 1'HBLIGI 
Moskova: 19, (A.A.) _ So•Yft 

tchliljine ektir.: 
Stelingrad çoevresindc kıtaları • 

mu; düşman tank "~ 1>lyade tun·· 
vcllcrinin hücumlarını ı>üskürt
miişlerdir. ıs lank, 8 lop, 8 batar
ya havan lopu ve 8 kamyon tahrip 
ve 3 dü.~man piy:ıde bıburu yokr 
dilmiştir. Stalinaradııı fimal batı· 
•sında mevzii eheouııiyeUe .savaş -
JQr olmaktadır. Diilman hücumları 
püskürtülmüş Ye 300 Alman öldü • 
rfılmüşlür. 

Mozdok. çovreaiDde müteaddit 
hücumlar tardedilGılJ 600 dil,...İ 
8$keri öldilriilmlişfür, 

NovorOilskio cuup doinMaıılo 
ani bir ıneydaıı ıuııbll'eOeabutell 
sonra düşman anayola kadar bir 
gedik aÇmıştır. Kıtalarımız şiddetli 
mukavemet etmekte ~e karp W -
cwnlar yapmaJ;ladJr. 

iŞGAL BDILEN BiNALAR 
Moskova: ıt, (A.A.) - AJm ... 

lar insan ve rnalzcr.ıe bakımındH 
ÇOk ajır ka7Jl>l,ar INİlMI .. Velga 
kıyıarı boyunda kilometmerce u· 
uıoan StaHagrad <?Ddustri ~ • 
aın lıir kısmında yenide• blrçok 
binalar de .geçirmiflen:lir. Soa reı 
mt istatistikler AlnaaaJann .ıeQeA 
24 saat içiode takriben bet tria 
öJU Yerdilderlai ~ 46 bak bJIMl 
tiklerini ishat elmeldttlir. 

GEDICI GENIŞU:ffEllEDILEH 
Mosko•a: 19, (A.A.) - Cephe

den gelen 30n ıa.berltte tı&-e St ... 
liııgradın fimaJ lnsm .. daki Sovyet 
mü<iafaastnda açttjı sedili .senit • 
letmeğe muYaflak ol:uıu)'aa AJnııın 
lmnıandanlığı şimdi piyadı: ,.e tan 
J.:uv\·eüeri v:ımasile telM,in balı 
mahallelerinde ytt1ama hıtreketıc· 
rine .bafhım~lır. 

BRIY ANSK Ccl'llESINDB 
MoskoTa: lt, (~) - Bri;ınA 

cephesinin bir :kesıminde Almr.n • 
lar sun'l duman pcı desi ar.lumn -
da Rus hntl:ırına glmıeye teşehl•ü-s 
etm~ir, Bu laat'l'h&u ş~tti 

bir loP('ıı ateşi deı.181ewıişUr. Fn
knt Sovyct toııçu::m ıliisman belar 
yal:ırını ısusturmu~ıır ,.e '-81NTU7..ı 
uitraynn bir Sovyet h:rlilU dişına· 
ryı yoketmiştir. Almanlar geri 1;e

ll:ilmiştir, 
RUSLAR ()JtlnSlz DEl'JL 
Moskova: Ut, CA.A.) - AtIIQft" 

bnn miiıtuş 'hava 'hücurahtn Ru.. 
Jarı ti iin Sıa li ngr:ırJ ın ltir ıanayf 
mnh:ıllcc;ini terkctıiktPn lllOllra t" -
ldldiklcri J'f'nl mev:flenlen rt«ara 
nıanuştır. Bumınla \eraber Ahnan. 
Lır 'takvi~ler getiı't!'llelrte de"!lıa 
cdh-oır. 

Miidafilerin vazi ff'ti çok vahim 
dlr. İsveçli ımahabir.te."'4! .-öre: Ru-s• 
l:ır Volga loyımada tıi1i çolc 8e • 
niş bir sahayı muhafftu elnle.kte 
\'e bölgeye lıer ifJfıC'! üın ıalcın Rmı 
ilıtiy:ıllan ıelmek~dir. thti~ 
rın gelişi RllS komotımhlınrn dü· 
şiinc!'leri h:ıkkında iyi bir fikir wı
rehilir. Alınanlar.an .hemen. henıen, 
tamaınile eller.inde bulnu<lurduklr 
rmı iddia .e!Ukler:i bir şehrin ha· 
r:ıbcleri arasına ibliyııllar .ıöDde • 
rilmcsi Rus şefler.inin kadaalince 
büradtki harbin ı;aybedilmemı, 
olduğunu gösterir. 

Londra, 19 (A.A.) - Stıalin • 
gradda, Jkinci A.lm&D taamızu 
hlı..flryalı $ gön oluyor, Jt.m kuv • 
v~Ueri elin azimle clövt!emette • 
dirler Fabrika mahalle!erinde _. 
detli çarplflllalar Ceft)'U etmek . 
tedir. 

Motlkova r&dyosunun nepeıf.iii 
raporlar, ,·azi~-etin haıA ııırik ol • 
duğunu göstermektedir. 

Kömür istihsal i gl 
setiz bin tonu ge' 

Münakalat Vekiti amiral 
mühim beyanatta buluntll .,,,., 

Ankara: UI., (Vdıt mub.tıılria· · ıelen 20 vağona il 1.ı 
den). - Münakalat "~kili vckrıletin birikmiş '·agon ad.ed ~ 
tllrlft ı,1tırJ halrlmıda be3·anatt.:t bu dlreblldik tlciırle11~ 
lunda. neftım1e dedi ki: anbarlardan ;ınalla....,... 

- Nonnal sene erin son!Jahar, n lbımdır. 

ayları Karadenizde umumiyetle f~i Menin ve t 
sldeı*en bu sene denmlı olarak rette ~ya yüklll-' 
fena llbniştJr. Bu sebepten l:o 1 dir. Bunlarda ta tll 
rnOr ntılı:H ile nıcŞBl•l olan genıller tamamen yoluna ıı.,.. 
hana sahlllerinde günlerce eyi lıl\ 1 hı hftk6metince :g,... 
va beklemek mecburiyetinde kal· ı mendirek lnpsıl11• ~ 
roıtlardır. dilli ocaklaruıeıt ~~ 

Bayram günleriNie arnelele:' a· vll .ile ilk ftrSıttt• • 
ileleri yanına ailUl:lcrindcn. hu • hat ile, 13 kil(llllfi-:.. 
ıa istihsali .birkaç ıünliik bir te lunan .Ereğli Jbn•11 

vakkuf devresi ı~irtllklcn sonra na karar verilmi~lr. 
yeniden ba~lamasıdır. Büyük m~ yakında 1na~u ı,ır 
sal. şarfedilmek sunıtile havza is 7..on~ıldağa ,.e $-; 
tlbıali aünde sckiıbın tonun _rev• 7..oıı~ldak bir k?' i' 
kinde tululmakta.Jır. Bu da ~0>000 bajlanacak, •e191lff 
ton yıkanmış kömüre muadildir. küller bertaraf c:ıt ~• 
Fakat bu miktar ~ıfiyatımııı llar· Rir Alman fı~ 
fılamadılından memlc:keıte umnn1l büyük lıir balık sor 'I. 
tasarruf tedblrlerinın alınmuı zıa kuracağını ve ayrtP 
ıtridir. nlelycsi için yer • 

Demiryollannda \öınür 5U'fİYll di. Ayni zaman~~ 
tanın işlerimizin arlmuınd:ındotayı odel soBuk havıUJl(l 
•~n aenedeo t11ıla olacağı anlaşıl emre fımade bul .., 
maktadır. Harpten enel sarfiyatı .. dı. Arlı\: fnıla h~ıt: 
mıs UOOOO ton ıken .ıeccn sene nlze dl5külmeyeeeav ' 
&aOOOO tona çdn'11,, bu ı.ene be hman kanun proJeıf~ 
768000 tona nkacalı anlattlnıı,tır. ra Akdeniz h:ılı'ktı1ıP~. 

Avrupa ile şimf!ndıfer irtfb,lmı b:ıncı mülehaıısıst~r 
an betlaınası if}u,mlıia daha Ton b::ılıAı e•ı fçJıı 
fnla artoıaslll• M-b<.P olmakt.dıt',. edecdlz. A 
AYrUPtdan dnde otnz Ta#on eşya Gemi noksanı 
ıebt!tttedir. Bu yqnnl:ırın bo,.l • tikten sonra de~ 
ttJımasında Ye antreP1'0 temlofnde ~ılmnkladır. 'KendJ~ 
zahmet çelcllmektedlr. olan gemileri ken ~ 

AWılinnz tedbirle Mn zamanlar mız artık unır! 0 ,ır 
ela ı.t •....unftda blrilıml' olan satla Pendlk1e yeni 
511 Y91oncla• ıoe •=ı&onn her ..,,. rocııJ:tız .• ,, ................ ......... ,.. .. 

usmer 
.&•ka.-. u (V ....... ,. 1 «•>

Tokat ına&rif m~~ IQUA! 
~ .. ldan .... Yiri AOdıdl. 
1U Ata,1. .Kocaeli --.ıit atldlrHlt'L 
.. -..m8ıılld~ ......,, 

Sinap 411lUdl1rWtUDe Koca.eli ılPOftıt 
Beri Mllkali, Traı.oa .acNlrlQ ..... 
~ı müdıırtl .N&ill ntar • .Atn mt.
dül'.IQlhe Ka,..,t aıeclikll okulu ~ 
rt..t müdllrll JıhUla, .AntaJ7a 1Dtıdlr 
llJlilDe Tokat müdOril AU RIM UJ-
1&1 taylııl .clilm.lf ...... 

lwllarada 1n111111aa 
waHler 

Ankara, 19 (Valut mubabirin
cı...) - 19tanbu1, h:ınir,. mı!>ta
momı, !!:~hir, Bur.3a valileri 
TiliyC'tforine ait jıt~ri bn:teımck 
ıbz~ ~mmsdedir!f'r. Vekllctltt 
te ~la.rda bul1DruyorlaT. 

Stalippad muharebesi artık ka· 
ti saflıasına girmif bulunuyor. 

~ *. 
Lona.ra, 19 IA.A.) - Dün ak· 

pm Moskova radyotıu. Staliqt";ı•l 
muharebesinln katt !efhu.sın.n 

baohıdığını bildirmiştir. Şehirde 
\1lziYtt dab:\ fenalaşmı" 5sc de Al
manlar, kati blr ba~~ın elde ede • 
~mi~~rdir. 

• • • 
Londn, 19 CA.A.) - ·"lmanta 

nn yaptıktan mftthf~ !ı•va hücum 
!an, ~ Stalingradın bir a· 
mele mWllcsi tcrkettikten sonra 
dün 1K&l ettiklfti mevıilerdtn 
bunla.n ı;ık:ormap mtlftf11!.lt oln • 
ntaltll§tl'r. 

Bununla beraber. Almanlar, tak 
viye lnrnetleti getlrmeğe devıım 
ediyorlar. v~ dunmı, gayet vah m· 
ılir. 

••• 
............ H <AA., - ~t tcb. 
~ lldnııla Alml1iyar t:t: 

8*allngıı9d ....._... 1Utalarmuz. 
dlıma tamdanma w .df\§aan ,.~ 
*9illin ilıiUcınalanm P-*Ur.tmflftQr. 
11 t..ır. 1 ıo.. ıl M"IU tq>u lı&tar. 
,..- n a kam,_ tldutp •dfbat,, tak. 
n-. 8 ~ ta .... ,.. ıecUlmil 
t1r. ~, 

• •• 
Mo.kova, 19 (A.A.) - .S.")'et öfle 

ek tebutt: 
S~dda Almanlar, tiddetli bir 

çarpqaıadan aonra ~ehrln bJıo .mabal. 
lulnl .ele &"eçirmıtıerdir. Hava t.aar • 
ru&lannda dokuı; düpnaıı llGAtı tali.. 
rlp o!unmu,tur. Bunlardan 1"ifl Jı&ota 
karfıUyma &t.eflJe dlg\lrlUmllttla. 

M:w.dok Çl\'fUİllÜ Rua lNvfttlad 
dllp>u ta ........... pllakilrterek 
tak.rtben Uç Alman JJ'Jade böll~IUnG 
Y9k etmlf1er ve • '* tank ıt•br!p 
~. 

• 



..ıer dilden 

~SK fii"uıayeıerı 
Gurbetin sonu 

- Bulgar hıkayesı .. 
"\' Anton Ohnltror•dan '.'~l·lren: M. N. DEUORMAN 

ı.. •ııı1tı.,. k- " Ü k- - "k 1 1 • ,"'\ıı bird oyun n,, uçucu. , para nnnı aldıktan sonra. (Şu kı. 
'dalı t enlıirc tn~mış, iki lar::ı• zın fıılı tıpkı tıpkısınn çıkmoya 
%. Coı~lala~ı su nll.ında bır·ık- başlııılı) diye öyJendı. Gece ya 
ltıııele k Mıha), lıır türlü. geçıd rmnda (kırık dl'ğirınen) dur11Aın· 
aıat~ derenin beri kıyısınd:ı, da tirenden indl, hl!ybesini omuz 

rılıt. ~· bir Yul,an koşup dı..ru• laynrak köyünün yolunu tuttu, on 
~Ce ~ aralık, S\Ö~'Ün üzerııuıc yıllık gurbetten son!'a evini, barkı• 

'itıiııe kscJen bir nlev sütunu nı, çoluğunu çocuğunu Lııraktığı 
~ ~l'J>lı, ba~tan başa clikkat f.tibi bulabilecek mi idı?. Bilinmez 
~~ •nan ev kendi evi idi, ki" Gidip de selınPmek Yar, Bt'Jip 
~ııe SOııra e kisinin temelleri l de gönnemek '"ar, dt'rler. O, ~aıı sa 

~r::Yı:sız sılmılılara kntlnna· lim ılöııüyordu, 
l~lerı Au tnlnl, mini yuvnsı h· AcabA gelip de ... ilah saklasın •• 

tor, ke 111? önünJ!! çatır çntır ~·u· Göremiycceklcri i>:ıluııncakmı frfı ". 
~-ıııııaı lldısi ister istemez bu ciıı- Altı dönümlük biricik lnrlnsırıın 
ltıııı. n· llıanzaray.ı ~eyırci kulı• yanından geçerken pörleri ya~ardı, 

diın ';denbJre kulaklarını yır içi sızladı. Böyle bırkac parcncıJ: 
hır ~nı Yakıp kavurnn ke~ dnlıa toprağı olsa gurbetlerde <ıfirü 

'ilah ıkla Yerinden sıı;r~ılı: nür mü idi , biç.?. 
lltı, ..\s 8 koş, Yanıyorum! TopraAının kokusu, içini dol• 
ldı. d en'ln , büyük oğlunun c;e- dunıyor ve serinletiyordu. Bir,•en• 
d li t;ıek evi iie birlikte pek bire ayrılırken çorlı:ıcının ;kendisi 

it kt1• ; 
1~•nlı rıgıu da yanıp kül ne söyledi~!: 

)eııid '.) e buna daynnııınnıdı, "Toprolhnı özlemışsln,. 
~ il Rlen YapıJ.ıbllrdl, foka! A. Sözlerini hnlırlrrlı, sakın onu 

ft~sı it derse artık yıışamnnın buraya toprnAı çekm 1ş olmn-;m .. 
tı stılllır mı ldı' Fnı.l:ı d!i~On• 13ütfin vücudunda ı;;o~ıık ürpertllcr 
~r. ~a atıldı, var kııvve~i!e hissetti. Öliim ne sc.ğıık şey, Bu fc 

ı., ltldı lnrla hol!u,uyordu, bir na ihfimnli kaf;ı~ınıfr•n çıı':ıucnk 
"it' • de · "1 BliQali re~ın çıtlhnca okış1 c;<ı · koğdu. Sıçak ve ıncht:ıplı hir .:vıJZ 

lıluş surOkicmPğc bnşl:ııiı, stecesi idi. Söljütlii ç~şmerlcn rn1fi· 
lııııı. lolcıu. Evini de, Aseni ıte nü vıkaciı. Yıılııktakl ı;uyun ııy iŞ'• & •• c . 

ll "ltorkan ka:-,fiıı.ına düşmıiştrı. ih ile ovnnşon cfalq~C'ıklnrın:ı uzıın 
-. de tl)·a 1111C riiyudan kon. ter I· uzun haklı. Söğfit yaprak1ıırı nrn• 

dij~l•r·nan colıık, lfrtir litrtrnr, sındon nn:zlı bir hwrtı ile süzfıliip 
5 •nı • ._, haıde bn rilyA olduı:iunu bit· ııelt'n rüzgar, ıslnk yfızOne ınth bir 

d.ııı ,.1 lr türlü ıeUlş "e heye.- serinlik verİ\'Ordıı. Jlnrp dönü irr.ü 
.. b 1 ki ı . 

~tıal'ftdı n J> kurtulamıyordu. • h:ıtırJ:ıdı. Dört aylık ı·vli iken lıı. 
ıı., oıın r in~:ıallnh. köy de bir rakıp gittiği kızınn kııvuşmıık he• 
ı.~ ~ta~sa b~rl,. dlyip duruyor. yecnnını, gene bu Çl'!ime hıışll'd:ı 
-~llı.ııı berı Ası:nden mel:tup duymuşıu. 1'\e tadına doyum olmn 

l• 11 ırı~· sab:ıba kad:ırgözlin&- yan bir ruh haleti t:ışıyordu. l'lnı 
,111111 ~dl. On yıldır çorb:ıcı demiş Bulc;:ır köyllhOne nsla ro:ııan 
r~I bah .rıırıda çalışıyordu. l\t>n lik değildir diye., • f;ıkot hu uzun 
~--'-~lır ç~~an dej:!ıl, ailenin ha sürnıt'z, çolok da h;rc~en sllh.•ndi .• 
~ "ltr!lı ır ferdi sayarl:ırdı, lyı Bir :ı.yak önce oc:ı~ınn ktwnşmıılı 
&,; hı11c1:oğru~u . Sabnhl,.:rin, idi. Arhmlarını hn:londmlı. Simdi 
·~il a 

1 
kızı olan NadeJ loyı komşularını da diişüniiyorchı. öır. 

llıiı, ~ nıııında yalnız hulunc:ı nl kalanı he~ap ediyordu. Şehir ha 
Co"ı>o· Clııen vıırııno koşlu: yatını, kahvede etrafına toplan ;ıcnlr 

c, ~~se Ckllcük hanım), cok hr:ı, tatlı. tatlı anlatmıık, hcrkl''if 
'•ıı.' ı\)ı n bana bir fala hnkıver, hayrete dQşilrmek UTkhıl timdi -
\ı., h "btJı ay l\flh:ıl, acelen ne? den tatmalta tıaşlnnııştı. 
~ fa] da nereden aklına Kendi kendine, "y:ılnııt şehirde 

·~ıabıı 1-\ °'lı nl' kadar olsa dilim kırılmıştır, ko 
ı ~c!a 11 haı, neye acele ettiğini nn komşu yanındn "ııl:ıfır:ınE}n,, ko 
~k ~e\ ~adeirayı kondırrnukta nuşursam a~•lp olur,, Diye sö) k• 
~ı ~ ~iiıı~edi. Kahve ini çahı.k, nlyordu. Bunun içı:ı çok dikkcUi 
lıııcı ıı_lırı "dettıkıen o;onra fi nen• rlavranması ıazımdı. Oluryn. uhş • 

'
1 ffıı tlzerinc tc-rs knpattı. kanlık yüzünden bır pot · k:r:ırılı. 

~ 1,~llın ~~umasını bekle· A~hni inkftr eden !ınr.ımzlld1-dir. • 
q~ll lııce 1' Nihayet flnc:ın NarleJ Bilt'. bile kt'ndincı so:rsuz dcdlı tir 
>,~,.Q· '=ıoıallarrnakhırı ara~ınıfa gö · h r "tı Aı k mı, iç çolak?. 
ıı. · r;:ı 11 ,_ n alhl kiil, küt nırıı-

ı... oq)d " 116 N Yalııız yeni clhisrlerile !ıöy ı. 
""dıı 1

• Si . aclelrl:ı yanııııı hir çinde knhveden kah' r>ye, meyhane 
~ CI~ ~~dıye karlt~ ntıp da tut den me) h:meye blı kaç gün ol<ıun 
\ı) ile 0~r 11 mıydı? Fakat dolaşn:nk, kalın ve pıırlak snal kös 
'• bt ftç k l'lla7.ıh. R"'Jki kCıf.r kız, tc~iııi sallamak orzıı<;~ınu yenemiyc 
"ı .. lr a...., alırım diye baştan sav 

'tli ·~~ıcr ~ ceği ıınloşılıyordn. Bu kadarcık bir 
111 b soyJercl i, işin elıerr-

'

' ır k çnlım dn ona çok gürülmeımll idi'! Go ere halırlatmıılı ıdi: h l'J:ıo·· Alnının terHe kaz:ınmı,tı, çalıııa• 
alcı"e Jıtse, ne olur dikkat - mıştıyal .. 

ıı Stıı :; Şartınca olsun, Köye girer girmc7. bir snıil ki:... 
\ ~Ol d llsınn karışma. A... Bu pek etrofını sardı. ŞakadeğlJ, köy 
h..lttıılt b~ ne oluyor, Bay ?ılibnl. bekçileri uyumuyordu. Hoşuna git 
-,~ r Yol vıır . 
--~ "• bi 1 • tı, fakat köpekler, yabancıya ürrr, 

, 1ll ı m köyün yolu olma· dcmC'k kendisi de bir yabancı <>in 

ı.t tı_~U!'Jı{i k rnk köye dönüyordu, Bdkl hncli 
~ ıı tr 8 1 esme, sana tız:ıktan klipeğl de şimdi fız~rıne saldıran • 
~- ~il ~oı:, •nl11. tnk fizillüyrıro;un, Jar arasında idi. lcıne ~·eniden hü• 

t ~ll<'aJc Rectıkıen sonra ked~ zün çöktü, şimdi Ascn karşısına 
, ~ 8'c~c~~kıntfo eline toplu tıksa, belki onu da tanıyıımıyac:ık· 

ı... · ~de. · tı. Ne ise, bir dellkanh yetişti de 
"\~~ Stıı le 

11 
Set•eeck1 köpekleri koğdu. Bu yakışıklı ieli 

~ 'ıı )•caks~~ışınn nyol. Sonunıta kanlıya, mahud rüyAnın acı hotı. 
~r1 ~dıırı Ji rasını gidermek mııksadlle n heye 
~ ~l "erdı ayz l\ıllhale _Ye.tf'rJdi.. r.andan titreyen bir sesle sordu: 
~ ııı.~ ' •tı • ·ll en ru~·nsın a 
,;, ıı. lluYtı, Yoıculuk nlAmetl sn - Delikanlı, Asenl tanır mısın' 

l'. iM! l.> Şeltan J,ız da aynini - Hangi Asenl. 
\ ;-.....'ııı~a lcerhaı çcrbacı Pctr°"' - Sen çolak Mihnl misin? Be-
~ ııeıl'ı> 0~tu: nim babam mısın yoksa? 

lı. ~ lid COrbacı, hana nıfı~aa• Colnk kö~i gıbl o#lunu dn 
"b 'lt eyırn • t 

'•ı l'ro18 • anıy:ımamışlı, Arad:ın on yıl ser• 
~tırn1 'bav Mihal, bir mek.. mişti. Nasıl tanısın? Fakat hunu i · 

6 R(I e~lun111~ 1~? ti raf etmiyordu. E\'de knrı~ına ••yü 
'l ~dllrn <'ı;ıl nmma fcnn bir rcliime ıloldıı, ne kı.dnr olsa e'·lı'iıl 
~ b~ll h;ı ha n knygusu,. diyordu. ' 
, 1ıııcın " esene Desene se Fakat seYinç ,.e bahtiyarlık stl' 

4 '•ı Giilırı tıykud:ı iken geli)or.. atleri pek çahıık geçli, Çolnk, yı.mi 
"- ı da e Çoı •ıııcı kuçlik ha.\I" elbiselerini hcybcslıırlen çıkamı:t -
o. ile ft Yoı gö<ı~ertl i. 
• 11 'an dı bile, şimdi evine ~eki diizen ver 

~- ıı, ha ıın, cocuk gihl konu· .. ll:ı •ı y M mck lazımdı, lıcrşeyiıı koloyı bulu 
f 1 lıın ılırıJ, ?\:ıılcjıJ:ının nurdu. Allah ölüm kederi verme • 

ı.... CİltJ nıyors'.ln? 1 . ., ı: e Sık s n . "l:ırlayı dolu -ıımıuş, eklikle 
ı.r0"hac:ı ınıa seldi, ıJurnımn rl tohumu bile al:ımamışlardı. 0-

.... lldtrnı(· ~ l\üzön ayal!ı kırılılığ' için ucuz. u .. 
d0~t bu 

1
' •

0
Yle lc;tiyorsun, pek cuz salmışlardı. Su baskınının d.1 

'I~ ka/<ıdfş !emelli olmasın, C\'in bir dı\'arı yıkıl:nı~ı. Hallıukl, 
'~ 4rtllr:s~~ü, beş on Biin ~011 • Çolak neler kuruyordu, Öküzleri 

il. '1 A " ·rt ."'il >ı •• rt k çı yap:ıc:ık, birkı>ç parça tıırla, 

1 
llt 11.1a~!Jdıı kısmet çorhocı. bir araba ve beş oıı baş koyun oln 

1 dıl•ıı · l'<>r,rnAını özle"lll' 
( 1 " ııı "hl cnktı, hunları aldıktan sonra çorok 

J,,'tı. ' .. u c Sille git, y;,!t;n .. , toıırağa kök sayıl!fbiJecek. çocu~ıı. 
411 lıa1 

' torbacıdan birıkcn (D•oamı 6 ncıda) 

r;~~~~~ Sönmez ateşler diyan 
AZERBAYCAN 1 2 ,___,,___ 

1 

• 
' • l--~+--+---
7 

8 
9 
tO 

~-+--+-~ -;--

Soldan ıağa: 
ı _ Sebıeyi ve yemişi kutu· 

ya koyup saklıyan, 2 - Elin içi, 
sıfat edatı, bir hestahk. 3 - Bir 
oyun vasıtasının ters1, hitap e<lotı. 
inanış . .ı - Cercy:ın etmek. hır ~:ı· 
yı, 5 - Modern nrkasına bir Cc) 

getirirseniz karı, çoluk çocuk herı 
içeri~ine girer. 6 _ Uç:ın, yuırn •• 
elan aşağıya yiiriiınek. 7 - 1.1\yık 

olmaklık, can, 8 - Alfabeden sıra 
ile üç harfin okunuşu, oruçlu çocu 
Aun aksinin tersi, 9 - nir emır, 
ekseriya denizde bulunur. 10 -
Bir edat , alfabeden iki harf '.\lln" 

y:ına, dumanın yolu, 11 _ Kulühe, 
mctod,. 

Yukardan aşağıya: 
l - Orta A\"nıoadnki do~l:ırrlan. 

2 - Yemeninin te-:yJnatındon, bir 
erkek ismi, ismin ıc·rsl, 3 - Fır.ı• 

ziye nevinden bir nı: .. lı.nın ter .. ·, 4 
- Ev s:ıhlbinfn esiri, 5 _ KeJer, 
bıça/fın zulmüne uEtıamış, 6 - Ye. 
ze güliicfilük, uzun kulaklının fer
yadı. !'ieciye, 7 - Bir !artı fıleti 8 
- İhlil51ci, bir cins mabecllcr, hir 
emir, 10 _ "Yakınııı aksinin ter· 
si, bir hayv:ının )•avnısunu sııtnn. 

ı ı - Mu sanın cıktı§ı dnRın ter~i, 
yiik laş:yan. 

Dünkü bıılmacnmmn halli: 
1 - Sipnhiocağı, 2 - t'züm, 

Kral. S, 3 - Viraj, Aba, İ, 4 _ 
Annemi, Ka, An, 5 - H, J.i, Dııım,, 
fi - fsede. J\oz, A, 7 - Uhll, A· 
nitı, 8 _ Edip, As. Mis, 9 - Rol, 
tJıheli, 10 - K, 1kibut, Y, 11 -
La, Mimar, Fa, 

Madagaıkarda harp devam 
ediyor 

Vlşl, 19 ( A.A.) - MUatemlekeler 
devlet sekreterlifi tebliği: 

17/10 tarihınde mevzllerjmlzin 16. 
10 akşamı şlddet!J bır taarruzla kar. 
Jıl4ftıkları Ambutta ceıwbwıda ıtd. 
aetll muharebeler devam etmekuydi. 
Bu taarruzlar pUakUrtUlmU§tUr. Erte. 
B1 aab&h çok kuvveUl vaaıtalarJa tek. 
rar yapılan taarruzlar, kıtalarımızın 
fnaUı mukavemetl!e bir kere dah:ı 

kar§ıla§mqıtrr. Öğleden .sonra kıtala_ 
rımız. mevzilerini hAIA sılu surette 
muhafaza etmekteydJkır. 

Kanserin devası bulunmak 
üzere İmİ§ 

Loodra, 19 (A.A.) - Lort Herbert 
ilmin kanaer Aletine kar~ı açtığı mu. 
cadelenln mm·ailaklyetle devam et . 
tlğlnl söylemiş ve demiştir ki: 

- DUnyayı bu korkunç Metten 
kurtare.cak bir ba~arıyı çocuktan • 
mıza devredebilecek bir vaziyetti! bu. 
ıunduğumuzu söyllyebllirlm. lnJ:Uiz 
Ye Amerikan Al.imleri Clbirliğllc bu A. 
!eti önllyccek araştırmalara bUyllk 
bir gayretle devam ediyorlar. 

1 BaJdl etrafmdald g•ni• toprak- ı Bir ... yı1""""' ı- 4ıı, Al. 
lan Fa:ıılar eski ıı:&naıılarda. '•A. Jurnal dö l mo.n basmx Azıeıbl}'Mn dal'UI lo-
zrrintignn" aclryla anarlardı, bu 

1 
c.:nde ya.zı yarıdı. J'ol1dter Beo-

isim · ·~nmez.atcşlcr cliyan., ve. Jenevden bahtcr S'a.Zetedi. 26 - 21 ~fil ara.. 
~ a "A te:ı ocak1An,, fikrini ifade ı.ında oru«c muhabirinin ~ met. • 
eder. Bu ~·elime sonradan Azer- tubunu neşretti, mnha.bir h1l mek. 
bay<·an ve Azeristan şeklini aldı; bundan bahsetmeğe manidir. Pro- tubunda bUühı Sovyetler biJtiiln. 
bu nuntakllda ya.5ay:ın insanlar rngarıda A.zer.4erln işi değildir; on de, bilhaua A~a.)"Canda m.ı}ti 

1 
~a Azerb:ı.ymn1Jı y:ıh~t . Azer: ~- ınr d<ser~ya kendilerini unutturur- lıfiniyet hareketi berinde mmt
aıyla anılır. slam dını Ve Çctın lar Fakat buna msmen dört m 't- ml m~eıreleıi.ni anlattı. Bedi
Ea\:ı.-s·a~la .d.olu mill1 blnnazi v.am. · yo~ AzerbR.yca..-ı m.illiyetciııi tan~ ner T.ag~at guet-esi de bu ile 
tasıle bırbınne bağJannrrş Tül"k- mağa lavıktır mUd:ıfuıte etti, mem.Je4ı:eti l!Sirlet • 
ler, 1r:ınlılar, Tatarlar bu camiayı 1930 da Ha,;er kıyi'.:ınnda isyan tiren bolteVfk I>OEtika.sıru tonkit 
tcş'k l eder. patladı. Sovyeiler bMiğinin meş- etti.; kJeııtıa~an milll meoleinin 

D3ğıstanda ve mm~l! ~.e.f'kas- l;ur "~ eene!ı'k,, plfmlarmın için- W'.l reisi Reaul t.a.denin n.tanf , 
ynda oturon k!U"Cleslel"i gıbı Aze- ce olan 'buğday mahsulünün bır harek"fltine ifm'Ct ~tıti. 1934 de GUr 
ı~ler de Fr.ııısız ~ti'!li ve Nııpol- elde toplanma.Et köylü'nr:i friddetle c.sta.n ve dağlı miUetl~ ırrihnea • 
yon ımı.rh~bıelen devrinde Rwı tahrik etti. Sonklnundan itiba- ~JlcrlJe bi.r lronfederasyon paktı 
ordıı!Mile cand3n eava~mtşlardrr. ren bo~vik murahhasları aleyhi· ~ta ettiği için k.ettdafnl tebrik 
Bu memleket daha esi dev.iri.er. ııe Buikal!!tlar yıtpıldı; bunları ta- etti. 
de ek ibllyü'.k !~enö~den Timilr. kip eden şiddetli eez<.ılar Azeri va- "Sönımez ateşler db'an,, Dm 
lenk ZAım!_'nma. kt>.dıtT kantr i9t!lii· tanpeırver.'eri teskin ~ek yerde, :nnıkaddcratr Ya.nn ne olacak. A. 
lar göım~tU: Araplar, Fara ar, muha,cfet hislerini artırdı: Çete zc~a?"Canln aonsuz petrol zengin-
0Mnanlda.r Az.etı~ay~nda hlkr:m l't'1slcri, KAzmı bey, Esat bey, Ab- ı.ğı bir kere daha. bliytık devletler 
olrluh.T. On ycdincı Mirda ateşler cülmccit bey :mih1 iltn.hmman ol- li~ında k"Ullı ı:arprşmalnr ve«ile. 
diya.""l lJ:X t~ z:til~akil hanlık- öutar. BütUn ilkbn.ha.r, Azcrbay • sidir. Bir r:.lefa harbirı ayaklan bu 
lanı. t&ksim edi1'mıştı: bu .hanlık- canın blr çok yer!erinde, bilhana ~e!l'>lekcti çiğniyor. Azeri>aycnn 
lıırdan bulian, h!dıa:leırın zora §:ma inde ~iddetli çarp~ahtr ol- bir <kofa da.ha garptaki komşu ve 
kal'itsmda, büylllt ve kuvvetJi kom. du, Bu m~ta.1mda bc3 bin asi Ce. doEıtu C"rÜre61.er, flimal! Kafkasya!:. 
şu1attnfu;.n birisinin hfıkimiyel ni ki, Zagatala 6t'hirlerini işgal ~t- larla '*1 bir lbirlik halinde istikla ı 
kabul edıyorlat'dt On dokuzuncu t.l~r ve Gencede Mol]ıı Ahmet. davasına gi~. Arcrbaycan 
vmn i!k ~1.rmi ~eş yı1.mda. Azeri- ılbrt yüz :ırka.da.sile 1stikl1il gnu:- ta.r!hin bir ~ devirlerinde !abıi 
lcr; Gı\rc1.5tanı ılbak ed~n ve ce- tesini neşre muvaffak oldu ınıllttd.&1 olan Tüıitiye:ye müraca
lll.l'bu ~kiye doğru nüfuzunu ar. !ey.an harekP.'fi ni?:ayet ·kanin 1 c.t etmişti, lbugftn ~ cümhıı-
1ıran R~. :nı!>Sratorluğlı karşı: boğuldu, eslı:i parllrncnto azaları r~.eisi lnönUnün m1lha!A.za ettıği 
tıında dilltıldılıer. l 804 de oeflcrı kurşuna dizilili ve 'bolşe'\'ik hliku _ b.tamflrlc Y\iziinden bu 11:.rckcti 
Cevat han eski Azerbaycan ~r- meti kütle halinde tevkifJeri!l ya. hir <1e!'a daha. tekrariamaer mulıte
kezi o'an Gence (Bu şehir Rus itla. pılmasını ~rett Azerbaycan hal. ıncl gfa-Unmüyor, 
rl'.s.i altında Eliz:ı.betpol ismini al- kı bu su.rc.tle ır~tedildi. tJunıal d" Je ) 
ıı11şUr) şehrinin surları altın:ia ' ___ 0 nev - .Tan Marten 
hayatına. son verdi; 1806 rla 9a.. 
kü dUştU. 1813 yılımı ka.dıır da 
J{arabağ, Gence, Şaki. Şirvan, Der 
bent hantr'kbn aynı ıikıbet.:. u~a
yarak Ruslar tarafından ilhak e
dildi. 

Azcrln>.ycanın milll uyanış: on 
dokuzuncu asıın sonuna. tesadüf 
eder. 1895 de Pcter&burgda bi!e 
l:ir milli g""..llÇ Az:er'baycanhlar bir. 
1 ği vnrdı; bu birlik 1917 Ye ka
dar Jeva.m etti; Rus çarlığının 
yıkılr§r .!n"asındıı muayyen bir rol 
nlan devlet aclamlen bu birlikte 
,fahil ba!unmakta idi. Bu tarihte 
lızerbaycan, Gilrcistan ve F.nne • 
niıtinı Dıdva eden Kafl<aalşr ar
kaM rlfmhuriyeti kuruldu; fakat 
milsliiman, TUriı: do9tU ve Ru.<1 dll.ş
man• olan A.JJerilerle; lırristiyırn, 
Rmı dostu ve Tilrk düşmanı olan 
Fnneni'er nrasrndııtki anane ve 
J.iıı aynlığ? yUzUn~en k18:!. bir za
mıı.n sonr adağıldt. Bu mıntn.kanın· 
1920 • 21, Sovyet birt'ğine tabi ol
m:ısrnın b=ışlıea sebehi budur. 

Azerba~·c:ıntılann milli fikrl, 
birbirini kovalayD.n bUtiin bu is
tiifı':ı:•·dn, bUtiln bu kanlı savaşlar
da ö!m~ıniştir. İl'an ~niri Fi.rdevsf, 
asır!arcn müddet içerisinde halkın 
~ntell"ktilel külrUtnün ilhnmcısı o
larn...'lc kıılmıştrr. Rteplerin meliın
ko' ik riiri, uzun yollarda. at koş -
turmal:ın yBderien şiir}l"r Azerf)e. 
rin nıhundn yer ctmi!itir. On ye. 
d:nci :ıs-rdaki rnü~taki1 h<tnlıklnrı. 
nr hntırlılyor, vatan a kx kalble
r ndc Jı::ı.vmyor; yatn·z mil U terbh·c 

Bayan Bazveıt 
Lomdraya geliyor 

Londra, 19 (1.A.) - Blrlqlk Ame. 
rlka cUmhurrelat Ruz,•e!tin e,,I bayan 
Ruzveltin ya.kında Londrııya ~leceğj 
§imdi kal1 o?arak anl~§ıl.mı§Ur, 

--<>
Danimarka kralı attan 

düıerek yaralandı 

Stokholm, 19 (A.A.) - Kopenhag 
dan gelen haberlere göre, Danlmark; 
kıralı Kıristıya.n bu sabah bir kaza 
geçlrml§ ve attan dilşmfi§tllr. Kxral 
derhal Mdye Ue S&l'&ya g'ötUrtllmU,.. 
tur. Kıralın yaralan hakkında lıe.ntız 
bJr tebliğ neıredilmemlftfr. Halen 72 
Y&§ınıla bulunan kıral, her sabah 
hayvanla Kopenhag 110kaklannd:.ı do 
l&f?llağı m~tad edlnmi§tl. • 

.y. *. 
Kopenhııg, ı 9 (A.A.) - Kıra}, 

ıbu e:ıOOh lınstnney-c ka'drr:lmtŞtrr. 
Kl'l'Plrn yaralan fazla eğır değil. 
dir. H:ıst:arun vaziyeti iykfir. 

Yatılı okul ücretleri 
atıırılacak 

Ankarad:ı.n bildlıildiğine göre, 
yaulı okulların liyecekJe.ri, ihti· 
yaçlan ve ~kmek fiyatınrı yüks~ı· 
miş bulunduğundan Mnorif Vekü • 
leti bu durumla ehemmiyetli su 
rette meşguldilr. Yatılı okut t k • 
sıtlerinin mun.yy~n nisb<:tte artı • 
nlmıı..sı z.anırl ı;örUlmektcdir. 

Atina belediyeSi 
memurlarına 

yardım 
Ankara ve latanhul belediye 
memurlan yiyecek madde· 

leri gönderecekler 

İqe milşkti'atı geçen kışa na• 
zaran kat kat artmış ve çok feci 

hir ~.e'kil ahn~ olan Atinad:ı bele
diye memurla.rına Ankara be
lıedJycsj ta:rafım,an hediye olarak 
YıYccek maddeleri gönderılme!'ı 
Eurctiyle yardmıde. bulunulması 
knrarltı.§mrştır. Anknra beledi-

yesi memurlarının iki taraf beie
diy~ reis1erinin sulh zamanında 
mU~n.bil ~yaretlcriyle kurulmuş 
olan dostluğunun del·amh bil' n .• 
ı;anesi olnrak gösterdiği bu kn 
dirsinn.slığın ve te~mıntm yekü: 
nu ni~bctinde ı·C:hrimizden milba 
yn.nt ynpılaca.ktır. Gönderilec~k 
gıda maddeleri kunı üzüm kuru 
ı.neir, likcrda ve tuzlu b~lıktrr. 
IrnkAn olursa buna yumurta da 
iJüve cdilercktil'. 

Diğer tarnftnn İstanbul bekdi 
yesj memurları da Atina be'cdi: 
yesi me.::nurJanna yardım ed ıcıek 
g1dn madd .. si göndermeğe haz•r 
l:ıttmaktadırlar. • 

, 
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o sırada hekimle göz gözo gelen MeymO.oenln yli:r.tı 

k17.ardı. Kalbi heyecanla c;arpm:.ığn ba~ladı, K<'nJllerlne ço" 

t~·IJikler yapan bu veJjnlmetıerlnl nasıl sellmhyacağtnı şa.. 

ıırdı. He!dm; onun bu miltereddlt hallol ıörQnce 111 Pİl:ikl!ı

llğe vurarak ha.alt bir oekllde aellmla:lı. Sonra zeynebe eo.. 
kularak oounla konu,mıı.sı fçln, dil dlSkmeğe ba'ladı. 

tJmmU Oafer, torununun p:ıkınlığını farkettt. Bunun 

ııebebtnl, Bebuıdı ansızın kar,ısında buldıığunll bamlett!, 

Çünkü MP.ymQnenln lçlndekı btsslyatmı bilmiyordu. B!r gtın 

olsun ıüptıeslnl davet edecek bir hallnı görmemişti . E9Hen 

l\leymune ile Behuıt arasında basit blr tamşmAdan ba,ka 

bl~y yotıtu. Bu tanı~ma da kendilerine _,aptığı lylUkll'r 

dolayıslyle olmuştu. 

tJmmtı Cafer, bemf'n ayağa kalkarak MeymOnı•nin yıı. 

nma. yakla3tı: 
- lıJte eff!nıllmb: ve vt'llnlmetlmlz 7.atı muhterem bu. 

dur, yine kendisine arzı hürmet etmiyorsun l..emytl ! 

Denanlr, Ubadenln tonınıına (LcmyA) diye sc lendlğ!nl 

görünce haklkt hüviyetlerini heklınden gizlemek lsteıllğ'ln• 

iyice anladı . 
Meyuıflne, bllyOk annesinin bu thtarı üz •rine. nıetan&

tlrıi muh:ıfazn ederelı: hekime ellnı uzattı. 
Hekl•.,, lk'hzad, l\leymQnrnin tlt,reycn elini ınkarkM· 

gene; kn.ın heyecan g~lrdltlni farketmlotI Bununla ben. 

ıX'r itti gene pl!jklnllğe vurarak, Adeti gibi onıı "'1llimaıyerek 

ııcr.lendl: 

- A .. Lemy&, sen de lıtırad11 muım f 

\'t> !'IOnra tekrar Zeynebe dönerek onunla hafif yollu P.. 

&;al:ışmağa baıtladı. 

, 

) 
gören hekim de anlanıanıazlrğa gelorek Denanlrtn yUzllnf' 
baktı: 

- l\lı•daln halkı, Fan!!lı olduğumu bildikleri lçfn bana 

lkhzad adını ko;)mıı.,ıar, halbuki benim adım bildiğin gibi 
Abdullahc!ır. 

Sonr8, Ubad~;) e dönerek sözUnll bitirdi: 

- Muhterem hanımteyıe, al:r.e yaptıklıırrm 
o:ıyım şeyler değildir" 

te,ekkllro 

\"e kaıa bir duraklamadan 80Dra Denanlre eorda: 

- No ıl 7..eynep bıuııme.fendl iyiler mlT, 

- E\'•'t l~idlr efendim .. Yemek odıuında bir mlııanrl.) le 

~-emek ~ lyor .. Erken yatmak Adeti olduğu lçJu, biTazdau 
onu yatak odasmıı götürecrjtlm. 

Hekim, bu sö::!Prc Phemmlyet \'ermiyor gibi davrandı. 

0 Onda l!:llidl'D gt'Çeo OCylor: açığa \'lırm:ımak için beltndr. 

ki kılıC"ın l•:ıl ı ·~le rnc gııl olmağu ha§ tadı, 80nra blr,e.) 
1 

hr t•rlıımış gibi: 

- Uşağım SUleyman geldi mi T diye ııorda. 
Dc.nanlr: 

- Hayır erendim, geldlğlndeıı haberim yok.. Rurad 
buluıtmak U:r:erc s!Jzl mL, mi ldln}z t 

- Evet •. Akpm ftzert gelooektl. Epeyce lııeklt'dlğim 

halde gelmedi. Zaten onun için goclkmı,ttm. Sonra tıem 

l>oraya gPlfr diye onu beklemekten vaı geçtim, 

Horasıııılı bekim; bunu ıııöyledlkten aoıara, "-JN1• 8lka 
•lmııt gibi bakarak ... r ~ ...... .. '.- ...... ~ 

- Bir t."mrhıl7. ııd var efendtm T 

- Bayır, yalnız of&fı.nun 8ara,a ıellp gelmedl~n· 
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Gurbetin 
sonu 

(Baştarafı 5 ncide> 

ile, çoluğu ile artrk ı::urbet görme
den ömür sürecekti. (~eldiğinin be 
şinci gününde gene yola, gurbet yo 
lunu hazırlamaya haşladı. Asenin 
~nnesi bilinemez hangi dnyğularla 
nna yaklaşlı ve kı~1k bir seı;le. 

- Gayri Asen ı:ıHsin, sen kcl, 
dedi. 

Neye olmasın? Ne zaman oh;a A 
sen rfe bu ~·orun yolcusu olacak ne 
ğilmiydi? Bu yol ne znman tüke:. 
necekti1 Ne 1nman ekmeklerinı 

.topraklan çıkarırları;a .. Asen. h:ı:nı· 

lın kanununa itirazsız boyun eğdi. 

Baba~n. onu kendi Yl'rine göncieri · 
yordu. Nadejdanın ıorla öğrendiği 
ya-zı ile bır mektup yazdı. Ayrılır · 

ken Asene: 

- Gözünü aç, kendini sevdir, 
hel!ki çorıbacı sana kızını verir, di• 
yordu. 

ıausaıçı giziyle 
(&z,tarofı 2 ncide J 

n ney& b&ğl_. ? • 

Fabrikatör - Tabi! döviz arz.1 ile 
döviz t.aıebine ba#lrQil'. 

Profeeöl' - o halde döYiz arzın ve 
döviz talebinin neden ileri geldiğıu1 
araştınuım. 

Fabrikatör - Hariee yb1 ecnebi 
bir memleketin tediye ı.teyen bir kim 
ee (hariçten eşya alıp bol'çla.ndığt, 

yahut ba§ka bir mak.sa.tla barice pa
ra göndermek ı.steği için) döviz teda. 
rik etmek mecburiyetindedir. Diğer 

taraftan hariçten pat'& ala.o bir kim
se dövjz arzeder. (Ecnebi tediye va. 
aıtasmı kendi memleket pa.raama. de
tfştlrecejtt ıı;in). 

Profesör - Mesele bir memleketin 
harice ne kadar tediyede bulunacağı 
ve hariçten ne kadar tediye kabul 
edeceğidir. Bu tediyeletjn hepsine bir
den tediye mUvazenesl yahut bllA.nço. 
su denir. 

Her memleketin tediye muvazenesi 
(ödeme bilA.nçosu) aktif ve pasif gu.. 
rupla.ra ayrılmak Uzere muhtelif un
surlardan terekküp eder. Bunlardan 
biri tica.ret bil~ - yani emtea 
lthala.t ve Uıraca.tı dtğ'erj kapital bL 
1Anç08U • yanı hariçten dabile serma
ye alm:n ve dahilden harice sermaye 
akını. Bazı devletlerin satr devıetlere 
verdlklerj tazminatlar da sermaye bt
!AnÇOE;una girer. 

lsıanbul Asliye 4- ncii llukuk H(t · 
kimUğindt'n: 

.. "'' 
Bugünkü rad!O'] 

7.30 Program ve memleket ~sat 
ayart. 7 .32 Vücurlumuzu çalıştıra• 

lım. 7.40 Ajans hrıl-;erteri. 7.55 8. 
3!l Senfonik parçalar (Pt.) 12.SO 
Pr-0gram ve memleket "aat ayarı. 
12.23 Karışık pr~ram (Pi.) 12.4fı 

Ajans haıberleri. 13.00 13.SO Şarkı 
ve türkUJer. 1 !l.00 Pro(lram ve men• 

leket ~mat ayarı, 18.03 Radyo salnrı 
orkeslr'lst. 18.45. F::ı~tl heyeti. 19. 

30 Memleket .saat ayurı ve Ajan.; ha 
berleri. 19..t!'i Oıfa rnu~ikic;i. 20.lfi 

Radyo ~azetesi. ~0.45 Cortotnun 
plakları. 21.00 Kl'lnuşme. 21.15 Mü. 
zik. 21.30 Konuşma 21.45 Klfüılk 

Türk müziği programı. 22.30 Mem• 
Jckel saat ayarı, Ajan.s haberleri vf' 
borsalar. 22.45. 22.50 Yarınki pr0 -

gram ve kapanış. 

ŞEHiR 

11 i ii!~~iil~ 
TiYATROSU 

&aı ııuo cıa 

URAM KISMI 

KIŞ MASALI 
KOMEJll KISllD 

YALANCI 
OonJartesl, Par.ar gttnkıl" 16,.90 da 
mattne ve ber Ça.reauıbe 14 de 

Çocuk Tlyatro8ll 

,- Bir Kalllas 
Romanı 

Birçok yabancı dillere tercilıne 
edilmz'ş olan bu eser, •:irıazi Ah 

met tarafından aof1nıdan doğrıı· 

ya Gürcü diUnden tercBnte edi' 
mlşttr, Baştan !Ona kadar Qfk 
'lncera De kahmrı 7n/flı: menkıbe. 

leri ile dolu olan ba Mfl• e•er 
Tür/t matbuatında ille nrJmunedir 

tııyatı 141 ıınınoı olan ba t111et, bo 

llAnı &eaıp g-etlrenleft vaam Kiı... 

bevtndt' ytlzde 50 tenzOMaa ao ıru.. 

rDfll verUmekıeclh 

{Mevcudu azalmu~tır) 

IKAllPilARI 
KasımpaŞtı Dolapıiere nüfu~ me

murluğun dan a1d1~ım nüfus kağı· 

dım U.e Taksim askerlik şfı..besi ıı

den aldığım askerlik tezkeremi zayi 

eltim. Yenisiai alaca~ımdan eskisı 

nin hüknıll yoktur. (41392). 

Beyoğlu Kalyoncu kullu~ı Du

du odalar çıkmazı 7 numarada bPr• 
her: Andon T)gor rığlu. Daniska 
328 Te, ellü!lü. 

••• 
il;in

llldığlm 

yok .. 

Asen. sevgilisi Donkayı ruhu "ııı 
)ayarak hatırladı. fct yandı, babası 
mn rüyasına girmf'-:eydi, ne r))Ur' 

du :;anki ''bııba '.coş, yanıyorum,. 
diyinee babası k:>şup gelmişti ve 
kendisini Donkacfan ayınyoritu. 
Asen, astl şimdi yanıyordu ve onu 
kurtaracak kimse yoktu artık. Her 
şey bitti, gidip te pelmemek Tin". 

,ı:reJip fl'l' ıtörm~. 

Arkasından arıa~ı haykırıyttt'-

Posta, tel8raf ve telefon müdiri• 
yeti tarafından fc;tıınbuMa Hatap ~ 
kapıda Yeni handa Hl. N(). na mu-

.4kat. 

dn. İkf gözüm oltlum. mekhJhTJntı 
tizce ~der.. • 

kim iken yeri belli olmıyan Batımı ,-••••ı•••••••••••••••••••-
lu za<ie İMDail Hakkı ve Mehrnet Tilrkl CıA-b-..1 61 
Şevki aleyhine 1941 ; 215 No. lu d:ı J'8 UUI ua-aJ8u l\fetıtaph bir yu:~ecesinde Sö

~'Üilüçeşme yolıında ilerleYen A• 
sen, ilk ayrılı~n verdi#j derin s· 
cı ile yana. yana ilerleyor "Ah .. 
Gurbet bana ağır geJiyor'" ttirkft~· 
nü yantk bir sesle söylü:vordu. A· 
nasından, on yıldır görmedi~i ba
basın ıfan, kimbilir kaç yıl göreme
yeceği köyünden, bclki ele bir gün 
elleTe ;ridccek olan Dorrk:ııs1ndan 
ayrılıyordu. Donka. uran yıilar he\': 

va dosyasile nakzen cereyltn oocn z·ıRAAT BANKASI 
muhake~ netice.tjnde: 
367 No. lu kanunun t1 nei ın:ııMe-

Jeyebtllrdi. Scvglııi ., kadar kttnet 
li idi. şimdilik bu aynhla katlan
maktan ba~ka ı:are yoktu, o dt top 
raksızlnrın. yani zaı-Oretin ?e tevek 
küfün bir km Mi, ı:luylfularım gir 
li, sizli hınckınnıdrtım ba~a elln· 
den ne gelirdi' 

Aradan hir ay geçti. D0nkanın 
l'yi bir kı."1l1eti çıktı, e-vlendi, n da 
~sen gibi hayatın kanununa boyan 
eğdi Te hu, hayatı'lın en büyük fı
ilırabı oldu, fakat ne yapsın. 

ISTANBUL BORSASININ , 
19-10-0!2 F!yatıan 

Nevy0rk 
Cenevre 
Madr1d 
stokho1m 

1 Stulin 
100 Dolar 

100 İ.sviçre P'r. 
100 Pe7.et& 
100 tımıç Kr. 

Kapanı, 

5..2A 
180.70 
30.3615 
l~l.987' 

81.16 

ESHAM VE TAllYDA'I 

İkramiyelf % 5 988 19.90 
% 7 1/2 933 Tftl'k borcm 
traD§ I 22.60 
Stvaa - Erzurum 2-T ıo.-
% 1 941 Demfryolu rr 19.60 
İzmir Esnaf ve .Ahs.11 ba.nka!.ı T.-

-·-

sine tevfikan mezk<ır sebepleMn ki, 
mfiddeaaleybima tıımail Ha.Ut ve 
Metrmet ~evkinin indelitirn '\enet 
zirindai meTZ\1 imT.olan inkiırl:ırı 
takdirinde i:c;ıtiktaıben ve :oıabit ot
marsa yeminden nUkullerine t:ıli

ken miiddeahih (110000) KuruşV11 

mhsn edilerek davacıya itasına ve 
tariıhi dava olan 5. Şubat 940. tari
hinden it:ibm-en fai1.İ nizami yürii· 
tfilmesine kabilf temyiz olmak iize. 
re 24. 4. 94! tıırihindtı karar veril• 
mit ve ntımn bire!' c;uretleri müd· 
deııak-:vhlerin arlreo;lerine gönı1erıl
mf~ ise de bitA tebliğ iade edilı:ıiş 
ve kendilerine ililnen tebliJtat iNa
sı karıtnör olmo,tnr. 

Binaenaleyh. müddeealeyhler 
brr ay zarfında mahkeme}'e miır:ı• 

caat etmedikleri \'eya bfr v~il 

gdndermediılrleri tnkdirde hakla 
nndaki hilkmün ke-o;bi kııtlyet f!Y

lemiş olacağı Te ifbu ilônın htr 
~reti mahkeme divanbaneıısin~ tn
lik edilmiş oldu~tt itb 0 1unur. 

Lı:tanhul barosmıda kayilli avu• 
kırtımdan ba.,ıta şimdiye kadar h11 
ınısi •eya umumi oiıırak seir şahıs• 
lanı verdiğim vekalei.nanıcleri 11 

hilkmü kalmamıştır. Kt>ndilerini 
veya t~il ettikleri cşhMı ar.lı>ıti

ğimi ilan ederim. CH3'!11) 

Bomonli cadde.çf Sifcilı~iir M °NıJ 

lu hanede Cihattf1ir oğlu Abdi~. 

renmek J.&tJyorum, belki llflllıda ....-ıum M-rndıa *111· 

7S-
Deaaıdr, kaptya doğru yörtkJ'erell: 

- Siz bo;narnn otanın! dedi. Ben ona som.fa l'L 
dQ'oram. 

Kapf)a yaklafmca bir kellkalla dlıydo .. 7'efnebln ka:lt

kaba atarak geldlj{lnl a.nladı. Kapıyı açıp başını uzattL O 

sırada koridorda dura.o Ze;rııebe bakarak gtlldtı: 

- Hanımcığım! Siz bıırada mnmız, daha yata.ğ:a rtt. 
ınedlnfz mf? Seni yatırmak için geleyim mi! 

Denanir, da.ha sözünü bltlrmemittf k), Zeynep Mt!ym6-

ııeyt ~lbhleslnden tutarak onun yanına k~ta. 

Meynıfme, Ze~ nebla bu şakalaşma.smdan hoşlannu'J oL 

ma.lı ki iıic; eeıılnl ı:ıkarmada.n onunla. kapıya kadar geldj. 

Zeynt"blu bn halini görPn Denanlr merakla.ndı: 

- Neye gülüyorııun se\-gUlm? 

Genç prenses; bir ı:ığlıli kopararak, ürkek iirkek arka. 

y:ı baktı, pıırm:ığlyle koridorun bat ta.~ı göstererek 

beyefAUlls; 

- U<>ktcrun uşağına ba.k? ded!. 

Denanir, dıprrya çıkarak Zeynebin işaret etttlı tarafıa 

baktı. Bir de ne görwön! 

Hekimin ııpğı Selman batına koo&ma.n bir Mnk l!IAr. 

n1lf, zülıiflerlnl omnuanna detıaeeye kadar uzatmı,, 81rtJ. 

na hahamlann cübbelerine bfonzer birşey geçlrmlı,, kırla.ş. 

m$ ~layu bllyük sakalmı oynata oynata gelmiyor mu f 

llalıkaha ile glilmekten kendlal alallll,)'&rak ona bay. ...... 

' 

&.ıu&&üıf r.artld: 18aı!l. - 8ermayee6: 100.000.000 l'Usil lll'a.ı 

Şube ftl ....... adedi: !85. 

Zl.f'a! vcı ticar1 ber ~ tıe.n.ka muıımeJetert. 

Para btrUrttııenleft 28.000 Ura tkr&mlye ftri)'OI'. 

6traa.: ~a.sıncıa Jrumbara!ı ve Ulb&r;;12 ı.a.sw-rw ne.se.p1ann<la 
en u eo 1tr&IJ tıuıu.rıar.ıara eenede ' defa cekUecek l!ı:.ur'a ue &f&ğtdak· 
oıAna ıt(lı'1' ı.Juamlye ~Juaktı:r. 

~ ac1eı ı.ooo Ural$ 1.000 0n 100 He1 '° tlra.W& 5.000 u... 
4 • 600 • !•000 • 120. MI• UOO. 

' • !50 • ı.ooo • 160 • ıo • &.200 • 
ıo .. lOO • 

DlKKAT: He~ı.aımd&ltl panlar blr sene !('inde ~O Uradar. 14a.g 
.1J..şnıJye.nıen lkramlye Çlktıg-ı takdirde % 20 tazlastle veriJect'kUf 

tturaıa.r seneae 4 cıeta. 11 Mart, 11 Haziran. \l Eyllll 
U BlrtnclkAnur,da cekUecekUr 

Rıı-rnnnrr""Jld'ln OJ:u11an - flı -

- Al1all mW.talıAk ıııı yersin, bu ne kı~ akt ! ? 

-16-

M E YM 0 NE 

Selmnn, nzıın koridorun başka ııalonlannıt ıtl<if'ln ı.., 

~ ollarından birisine mıparak kendini ımkladı Kısa bir müd

det 50nra me~·dana çrktı. Fakat bu sefer o uzun ıt&kal ve 

zülüfler kalkmıı eski haline dönmii::;tü. Biraz evvel k<'ndl

ıtiııl ya::tlı gi.l&teren büyük t•übbe~-ı de atını., ~·e çcpl .. cnll' kal. 

m~tl. ea,ma da o koca.mun sarık ~·f'rlne kii~~iilc bir takke 

gı·çlnnlştt. 

Denanlr, Selmanm bu ani dcı{i~fkliğlne )SŞl[I kaldı He. 

kime gördill'tilnil anlatmak U.ıerc odaya dönd 1, Hekim lrnpı

nıu onlinde durUl'Ordıı. Korid!lrdakl konıı,mal:ı.rdan U!fllğl 

~elmanın geldiğini anlamış, onu giirmek ic:ln odadan dışa

rr:va .;ıkmır:-tı. Kapmın önlincll.', o sırad:ı. MeyınflnPyl ı>lblıııe. 

ııılnden tutup ııiiriikley~ Zcynebi görünce nl-tuğu verde 
durdu. 

Mlsa.flrl Me;:nrıöne ile şaknıa,ırı giilmck{c olan Zc>~-n<'p 

hekimin geldiğinden hab"rı yoktu, onu -birdenbire kal'ljrıırn

da görüne~ lın~·rettc kaldı. t;tnnorak ba,..ını iinP •·it-dl ve 

Me~"TI1lllıcnln arkasrnılıı. kendini saldıım:ık i!4tı>di . 

Hekim, onun bu ıukılgım halini görünce ı;liluıuı.eJj; ona 

doğru ba,rnı eğerek: 

- Ya nmmtı Ilablbc na!!ıl<ırnız? 

Dedi, ve ge11ç premrıe!l4• f'llnf uzattr Zf'vnrr ı!•ıhn f97.lft 

sıkılarak geriledi ve tamamiyle Meymfıueııln arka'9ında 

aklandı. 

• 

1 Türk Basen BiTliği oe Ortakları 

, Resmi ııaaı 
KOLLEKTIF ŞtRKETlNDEN: 

fıttanbal a1cıtın ttearet cııtlrefllnln 18188 ıdcU nOJllll 
tıanecı ve ~on bütft.n yeTDll gaset;elerfnlo ~ 
keUmidn mukaveleeloln 8 aeı maddealnde tlrkeUmb:ID 

Resmi daire veya o hükümdeki daireleril'I 
enese!erln ticari mahiyette olmayan ilanl 
ve mecmualarda veıa1r ilan yapılan verlerde 
kabul ve neıir va11talanna aevkedip neşrine 
suttut". 

Bu itibarla RESMi DAİR.ELE BtN, biitttn gazeteierOe 
alard& ~rint l&tecllkterl tl.lnlarmı bundan böyle: 

l.tanbul Ankara caddesi No: 80 de bulıt 

Tiril Basın BlrUtl ve orta 

Resmi ilAnlar Sir 
ne göndermelerln1 ve ilanların g-Unü gtiııiUıf! neşrlııl ıeııUO 

tlAn eylerb 

Munan•mınen bedel, muvakkat teminat ve mikdarıart ite 
slltme gl!nler; ve saıı.Uerı aşağıda ait oluugıı liate ruzaanıd• 
trıı.verslPr her liste muhteviyatı ayrı ayrı ih.a.le edilmek uza 
zo.rf u3ulll ile Anka.rada Jdare binasında topla.nan Merkez 9 

yo.ıca sıı.trn o.lınacaktır. it 
Bu işe glrmei< lıııte.)'enlerin 1'.:itesı hızıı.smda yazılı rnu\f•ll 

ile lia~ unun tayin ettiğı vcsıka ,·e teld iflerlni ayni gi.ın c~ 
den bır cıaat evve. Komisyon Rcis!iğme vermeleri ıa.zımdır. fJ 

Şartnaıııeler 150 kuruş mukabılinde A.nkarada MerkeZ. 
Haydar;>aşa. lzrnırde İz'Ilir ve Samsunda Samsun vezneleri 
olunur. 

No, 
l 37700 

9800 

10900 

5900 
115600 
6400 

11100 

O insi 

CA.rl bat çam 
traversı. # 

.. .. .. .. .. 
" .. .. 

Beher adedinin 
Mu.bammca Muvakkat 

bedeli tembıııt 

L. K . L . K. 

8 so 16266 40 l 

8 Sil ~86 50 ) '·
11 

8 85 6073 25 ) ~ 
8 f5 3860 75 ) at 1 

10 93 9776 40 ) l)arf 
10 93 4747 60 ) 5-11 

6 01 4675 10 > ~ 
8 12 2253 30 ) so 

.A.n:ıdoluhlsarında Kuçliksu PIAJt yanında. KUçUksu dere 
..,ı:mın rı:ır!a.n kum çıkarmıt.k üzere taş ocakları nizamnamesi 
tevfjkan ruh1.atname talebinde bulunulmu.ştur. 

MezM1r yı:ırdı.?n kum çıkarmak için ruhsat latiyen ba;ı~ 
duğu ta1'd:rd,, bir nafta zarfında İstanbul Belediyesi Riyaset 
rnuracacıt e lme !crı lüzumu ilb olunur. 

işçi araruyoT 
Bronz heykel dökt.ım atölyesı • 

de -çalışmak üzere ışdlere ihtiyar 
vardır. lstivenler aş1t~ıdaki adrese 
sel<;inler. 

Bcyo{iıu lstıklril roddesi 41 ·11 
mantı yurdu No: !t~n Fı"çci: Rnrnl• 

l'/\SAHBUI 
BE~ılPL/\8 

ı bdncltefrlD 
Ke,tdeaıne aynl&D 

ikramiyeler. 
t adet ıooo l1ralr• 
l • 500 • 
1 • ıeo • 

\4 • 
ıe • 

'° • 
100 

DO 
111 

• 

• 
• 
• 

SAHiBi: 45'M US 

Umunti Hetrlyata idare eden 


