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Milli Şef 
lngiltere Kıralının 

doğum yılını tebrik etti 
Ankara. 22 CA.A.) - lngilte 

1ar&lmm doğumu yJ:dönümU mU
naeebetil.e Rd&!.::ümhur 1.ımıet 1-
oönil ile Majeste kıral altmct Jcrj 
arumda tebrik w te~kUr tel
gmıfla.r.t t-eat.i ~lmir.tir. 

Japon ya
nın asıl 
kuvveti 

Sivastop.olda 
sokak 

muharebeleri 
başladı 

Boa ıstıbklmlar 
da zaptelllldl 

Alman . ve Romenlerin 
Sivastopolda yedi 

tümeni imha edilmit 
Blikre~, 22 (A.A.) - Sive.sto.. 

polda sokaık muha.rdboleri be.şl:ı -
nıı.ş tır. DUn gece Alman ve Romen 
kuwctleri ~t"hrin f.'O!l :stlhkWnlıı~ 
rını Wd noktadan yn.nruşttr. Şehri 

• 0-1 ~ Demlrhanm kitabi. müdafaa eden bazı birlJder nak-

\ 

) Iiye gemilerine 'bWneğe ç:ı.lr§ıyar-
Y azan: Asım Us ~· Öğle üzen g5rülmEanlş bi.!" 

ı;ıddett~ muhal"ebe!er oluyordu. / 
Oeaenl Pertev Demirhan la- j Ru!Jla.r inatla muGmvemet ediyor. 

poa.J'a hakkuıda vaktiyle yazılıp Pa.rls, 22 (A.A.) - Parls ratl
bMılmış olan blr eserlnin ".Japon· yosu buıgtinkU nt'§rlj:atmda Romen 
)WWl ud kanrveti: Japonya niçin kıtalar::nm &vıı.,topolun iç miida-

Çörçil - Ruzvelt 
gÖrÜ§meleri: 

Ye DMiJ Jllaıeldif,, be,.ığı ile bu faalanna girdiğini bildiriyor. J 
defa lkilld hummıı ~pnuştır • .Ja. , Alnuuı tebliği 
pollJa 'Clalıa 1868 ıııeneslndc. 4~ mil. BerUn, zı (A-~) - Alman ordula• 

ikinci 
cephenin 
açılması 

18 ~la kudretsiz hır .\Jıya n be.§kuma.ndanııtının blr tebllğinde 
devleti ılum bagttn dokfla.n milyon kayded'"di""'~ " d ... te a .. , __ 
li'-lu yuJr bir • to 1 k ol "' ,. ... e gure, enm r.g .......... , 

D bti --• .~:::'rah frnr 0 
• &raziainde yapılan §iddeUi eok&k m~ 

maıtıır. Fııuua O-.nwl 0 para- harebeleri neticealnde Alman kıtal& 
torluk biilııihnr~lık nüfuzunu As. n Savamaja körfezinin §imal~ 
ya Jat.Mma g~erek orada da bir bulunan sıvaatop<il mahallealnl ev • 
~ ylz milyoa ntlfmılu memleket. leri teker teker zaptetmek nretiyle 
lert einrl altına alm1'!1r. Nlha)°" 
ba :....ı ... , İta' ·ıc bi dütmanm elinden almıDlardır. 
'---~ ~~ veAm.!,': 1 "k r. Bir Alman tumeıı.!IMı meMUp mot 
....,~ &.116"_.., ve ·~ya ar. • 
l'I ~tlği mtlcad~le<le dahi tptl- (Devamı Sa. f, Sü. _. de) 
dlldan tahınbl edilem'yttek dere. 
cıeile w.'j;erl Wr JmdNt eeeri g&
t.ennbtlr. 

8aym Erzurum mebusu .Japon
,,.. Asya krtası mulc:ıdder.ıtuu 
Meta deiiflirecek derecede biiyllk 
lı& istidat göstonnesl karşısında 
Çilli lıılr Türkün ".J:ıpony:ı ~!Anı 
bvbnlerlni kenaist ite blrlettlr
mek ~ evveli TiMdyc, sonra A
ıablsta.nla a:ıla,.~k btJyor.,, yo. 
lada aiiıı.liii - ~ ka;Jd ili 
•lldıatt ayaadırdıktan onra ldta-
hmı ''Bu memleketin f.e\"lcal&de 
ilerlf'ylşlne sebep ol'ln ilmil ne. 
dlr ! ., sualine cc\"llJl ,·.emıclc fı!;ln 
yudJjını ı,8.1"6t N11yor. llnlukaten 
'bu eser okununca 117 ~hife'lk a. 
aun tetkik vo mllta.lealann b.-ı..}m
duı 8Gll11D& kadu hep ba !Mlale <'e

cap tetkil ettiği görilllir. 

o.enı Pertev Demirhan vak. 
lıile lilPOllyadı& ataşemlliter olM'ak 
.. " q ve bu 5Jfatıa Rus - J a. 
pea Uri>lne "tirak etmiş, h..ıti 
• 8ID8ll lıatp barektlertnl takip 
&Cleliııell yaralanmııta. Ba iti.barla 
.. ~ğiııd.e Japon mllletiııl pek 
,,....,.,. taıımıak fmıatmı bulmuı
tw. ODclan sonra da JaponyadAkl 
ict-.ı, siyasi ,.e askeri bütttn ha· 
.relretlerl yorulmaz bir dikkatle bq. 
gtbie bdar takip et.mittir. Ba ltf

Lavaı 
Fransız ifçilerinden 

Almanyada çalış
malarını istedi 

Onlann yerine ziraatçi 
f'ı:anaaz eaitleıi 
gönderilecelanif 

Vltl B~t BelAI L\vtı 

ı.ıta "Japonya n!9in ve aaınl ytik. vı,t, 22 (A.A.) - Htik<ımet 
feldi?" muhanirinln ba 11118ı1e ce- reiai La.\-al. bu akşam Radyoda 
np vermek b11911SllJldaki hm n- ~öyled.iji n.utukt:ı., Franmz işçile. 
lilllJetinl 11.imBe inkAr ed~e7.. rint Ahnanynda gidip çalışma.fa 
a.er.ı Pertev Demirttua la.. davet etmiş ve demiştir ki: 

poDJa hlıtdandald eserinin ba de. "- Alman de-vlet reisi Hltler 
fa.ki ikinci buımnıa ,an.diki cihan -Kendisine t~ekitür ed:m
ltubine 8't Jelli bir fa111J ve diğer ehemmiyetli miktarda ziraatçı e
blr talmn yeni maıtnnat ilAve et- sjrler!ın tahliyesine karar vermiş. 
mit olduiandaa Jaynıf'tl bir kat tir. Bunlar, slz Almanya.ya va.nr 
düa artnuft:U'. ~r başhn. ~ vnrmaz Franaaya dönUp gelebile
._ aynllyor: ceklerdir. Fra.nsrz :işçileri FraD8U 

Libya hadiseleri 
dolayısile 

1 acil 
edilecek 

ikinci cephe kuman 
danlığına kimin 

getirileceği 
kararlqbnldı 

Vaşlogtoa, Z2 (A.A.) - Çör. 
çille Ruzvelt uasında.ki görUşmc
ler bitmek ilsertdir. Pek milhim 
ka.ra.rla.r verllm~tir. Çörçil ile Ruz 
velt ildDd cepheye-~ l!• 
dıecek olmı &eneraUn t&yiD.i iti ile 

(Devam1 Sa. f, Sü. 6 de) 

Çörçilin Staline 
• 

mesa11 : 
Düşmana 

muhakkak diz 
1 çöklüreceğiz 
"Elimizden gelen bütün 
vaııtalarla Rusyaya 
yardım edilecetkir" 

Looclra, 12 (A.A.) - ~t RUl\o 
yaya karşı Alman taa.rruzunun ilk 
yıldönUmU mU.ııaaebetiyle Ç(lrçll Sta. 
liDe fU mesajı göndermiştir. 

"'Ordularmızm, çete kuvvetlerini 
zln. ve sivil i§çilerlnizin geçen sene 
zarfında gıs.sterdlklerl parlak muka 
vemett.en doJayı: hayranlık ııuıerlm!. 
zl ve bu muva!takıyeUerln önUmllr.. 
deki aylar içinde t.ekrar edileceğine 

olan tam inancımızı tekrar ediyorum. 
1kl memleketlml.zin ve diğer mut 
~rin aava§ta l:ıağrla§Ması ve A,, 

merlkalılarm genl§ kaynaklarile ara. 
ı - Japonya t.arllıine 1J1r bakş, esirlerinin kurtarılması Jçin ve 
t - laponyada Meyel devri, memleatetinız içindir ki gidip e. 
3 - Blyftk bıupt.eıt IOllta Ja. hemmiyetH l'tıyıda, Alma.nyada ça. mıza katılml§ oJması:, d{lşmana mu. 

Bu harpte kullanuan 
yeni silahlar 

2 inci sayfamızda 

Libya ve MdU' harp sahumı g(Ssterlr harita 

f ALK OAGITMA BiRLiKLERi 
KARARNAMESi NEŞREDiLDi 

Her 250 ev veya 1000 nUfüs 
başına bir birlık kurulacak 

Ankara, Z2 ( VAKiT l\luhablrln. 
den) - Halk dağıtma blrllk.le.ri teıı_ 

klli hakkındaki kararnamenin tatb..
kına alt talimatname esasla.rma. gö 
re dağıtma blrUklert hUk<ımet tanı.. 
fmdan yıı.pllacak tevziatm mUstchlik 
men!aatıerln1 en iyi sureUe koruya • 
ca.k ıeklldc yUrUtUlmcaint temin m.ak 
aadiyle teşkil olunmll§tur. Şohir ve 
kasabalarda her ~O evlik ve yahut 
1000 nllCWıluk bir lı&lk kUtleai aak1n 
bulunduğu mahalle veya sokakta bir 
halk dağıtma blrllğl tC§ekkW eder. 

Bir mahıı.lle veya sokakta birden 
fnzla, fakat ikiden noksan halk da. 
ğıtma birliği kuracak sayıda nUfus 
mevcut olursa 25<> veya 1000 nU!ua 
~ halk l!&Cılma. birl ği luırtl~ktan 
llODI'& artan nUlu.t UO -n d&h& yu • 
karı ise yine bir halk dağıtma blrll 
ği teıkll olunur ve eğer, 250 den 
nokaan ıse bu nUfus mUnas!p olan en 
ya.km halk dağıtma birliklerinden 
bir~ veya bir kaçma. UA.ve olunur. 
Halk dağıtma birliklerinin teşkilln • 
de dikkat olunacak eaasl.ı nokta her 
mahallede nutus mlktan ne oluraa 

Parti Genel 
Sekreteri 

Vilayetlerde tetkik 
seyahatine çıktı 

Ankara, %2 (Vakıt muhabirin. 
den) - Parti Genel sekreteri Bı
lc-cik mebusu Memduh Şevket E· 
sendal bu akşam Toros eksprcslle 
Adana.ya lınroket etmiştir. Oradıı 
Hr kaç gUn kalarak kazaları da 
ziyaret edecek ve parti iı}lerinı 
gözde'l geçireceği gibi iaşe işleri
ni luıJ.a.yln.ştrrır ~hşmalarda bu
lunacak tir. 

Adanada'l .Mersine g~est muh 
teme Jolnn Memduh Şevket Then
dal oradan doğruca hıınire gide -
rek orala.rm pe.rti işler.:ne 
rn~şgul olaca.k w ;'erok bu vill
yetin. gerek Aydmm hını ka.z11 
merll.ezletini de gördükten sonra 
Anka.raya dönecektir. 

olsun en az bir blrllk te~kil edilme • 
sidir. Talimatnamede hallt dağıtma 
birliklerinin idare heyeUerl, bu he 
yeUere girmek hali, idare heyeUnin 
vazifeleri, daimi kart t.evzl §cklllerl, 
perııkeııdeci meslek! birlikler vasıta.
ıdyle ihtiyaç maddeleri tevzJ.1, pera 
kendecı mesleki blrllklerine ana ma. 
ğa.zala.rdan ihtiyaç maddeleri tevzii 
ihtiyaç maddelerinJn halk dağıtma 

birlikleri ta.rat.ından kendi a.zaıanna 
doğrudan doğruya tevzii. mUesııeee • 
ıer dağıtma birlikleri, lıtllılAk koo • 
peratıneri, perakendeci mesleki blr • 
ilkle halk dağıtma blrliklerln!n tah 
s1aatı hakkmda genif htlldlmler var. 
dır. 

Taarruzun . sürati 
yüzünden 

1 obruğun 
.tahliqesine 

vakit 
bulunamamış 

Esirler arasında altı 
general var 

Londrn, :n (A.A.) - Şimdiye ka 
dar Londraya Tobruk hakkında hiç 
ma!Qmat gelmemişse de snl1hlyettar 
mahtellerde söylendiğine göre, Al • 
manlar tarafından alman esir mik • 
tarmm bUyUk olrnuı !Azımgclmeslne 
rağmen Alman tebliğinde zlkredllen 
2~ bin rakamı mubal~alıdır. Roma_ 
lln yaptığı baskın esnaamda Tobru'k 
llmanmda pek az g&ml bulunmll§ ol· 
maaı kuvvetle muhtemeldir. Fakat 
taarruzun sUraU karşısmda tahliye 
~inin tanzim! tmk!.nı h!.sıl olmadığı 

zannedilmektedir. 
tNGtLIZ TEBLtc1t 

Kalıire, 22 ( A.A.) - İngiliz oı-tn 
şıırk tebliği: 

·Mareşal 
Rom mel 
Libyadaki Alınan 
komutam terfi etti 
Bertin, 22 (A.A.) - General 

Romm.el, Führer tanı.fmdan ma.
rcşallığa terfi edil.miştir. 

1-------------------· 
Lib yadaki tankf arı 

çoğu Rusyaya 
gönderi miş 

Yenilmenin sebeplerin 
den. biri de buymuJ 

--0-

ınglllz gazeteleri 
tab lllat J&pıima

•ıaı !sUyor 
Lollclra, %2 (A.A.) - Şimdi Bn.

tolda bulunan eski la§e nazın LNlie 
BUrgln Llbyadak1 İngllla ordu.una 
alt blrçok tanklarm Rwıyaya g6nd6. 
rlldftinl .ıylem!§Ur. Halbuki bu ta.Dk 
1ar Rommeıe mukavemet için .tngniz 
lertn çok 1§1ne yanyacaktı. 

GAZETı:LERl..~ .NEŞBlt ATI . 
Londra, 22 (A.A..) - Tobnıkun. 

d~meaiol t.etsir eden İngill:z bumı, 

bu yenllg1nln fena hesaplar veya ha. 
talarm neticesi olduğunu bel1rt.mek.. 
t.e ve aebeblertn bulunmam 1~ de • 
rinle§tlrllml§ bir anket yapılması ln• 
zumu Uzerl:ıde darm&ktadır. 

Bazı gazeteler ort&§arktak1 ku • 
manda heyetinde değişiklikler yapsl. 
maaı gerekli olduğunu öne .arecek 
ita.dar Deri gitmi§lerdlr. 

Taymla gazeteai, ez.cllmJe .-ıan 

yazmaktadır: 

lnglll.zlerln ş1mdlld vaz!.felll Romıall 
uzun ve Muııra götUren yorucu 1of 
Uzerinde durdurmağa çall§JD&kta 
mündemiçtir. Bu mllmkUndllr Ye bat. 
t& bUyUk !edakArlık.ıar bahalma ol-. 
dn yıı.pılması lA.znndır, 

Deyll Telgraf gazeteaı. oayıe dQ'cır: 

poaJ'8, lJıtla.ca.kmmz. Siz Fransanm yeni Av- hakkak 11t1rette diz çöktürecektir. E. 
, _ Şimıllki cihan barbhlde Ja. nıpa.da lılyıık olduğu mevkii bul. limizden gelen bUtUn vaeıtalarıa 111 • Kahire elçimiz 

maaı i~indir ki be!ıfm bu müraca- ze yardım c<lecegimlzden eailn olabl. 
poa,a, llrainiz.' 'in.kara, 22 (Vakıt muha.birin-

Sen·ar kuvvetlerimiz dün Kapuz. 
zo kale inin tnkriben 12 ~ilomelrc 
şimali gıırbhindc Sldl Aziz civarın• 

(Devamı Sa. !, Sii. 4 de) 

Olaylar ortaprk harekeUerinde 
vahim .hatalar yapıldığ'ım ~ _ 
mcktedlr. Knbinruıln istenilen t~ 
ıer ne kadar §lddcUl olursa olBun 
derhal bunu tamamlamak zaruretin. 
de bulunulduğunu kabul etmesi ic& • 
beder. 

:S - ftrk r-çlfjtae bir kaç 5Ö7~ r.ttmı kabul ed~ksitılz.,, den) - Kahire elç!li~ımlze tayin 
Faaıllann cşa batlfAlarmda:n da ' edilen Numan Tahir bu s..kşamki Pirinç satışları 

serbes·t bırakıldı 
~~ .. o:=;ma~ Sıcaklık dOn güneşte ~: e:::::: yeni memuriyeti 
malliıtlnl t.ı.mtımk dejildır: onw;w\ 

(Det•cımı Sa. !, Sü. S dC) 

Pavlof ve 
Kornilof 

Suikast hidi&eai 
MahkUmiyet karanın 

temyiz ettiler 
AılJrNe. D (Valat mabablrinclen)

Sunıut h&dUeııl ıntınaaebetlle ytr 
mlfer .ue IULp8e mahld>.m olan Pay 

W ile Konııf1ot verilea karan tem • 
Jls~. 

.bbn atır ona dalrm kannn 
znat.-ı eılbabı mudbeU m~ ba

sırı.malrtadlr I 

65 dereceyi buldu 
Buz satışları geçen ylla 

nisbetle bir misli arttı 
Birkaç güııdenberi devam eden 

ı.1cakla.r dün mevsiıınin en yük
eek derecesini bubnu~ıır. 

SıcaJdık ~lgede 37,3 dereceye 
kadar çıkmıştır. 

Suhunet de~eei gµn~ M de
receydi. 

Bir bıırtadanheii devam eder 
şlddıellt SJıeaklardan bunalan halk, 
dün tatil güniinden faydalanarak 
.Boiazlcine, plAjlara, diAer sa.Y.f!ıye. 

!ere akın etmiştir. 
Gecen harta Sirkeli Hnyri:rc Kih· 

rüden Boğaza 2800 hilel vcrdiRi 
halde, bu harta Boğaza gidenlerı n 

sayısı 14.800 ii geçmiştir. J>enlzyol• 
lan yatın seferleri de Köprüden 
geçen haftanın ı ı bin yolcusuna 
mukabil bu harta 13 bin yolcu to~ı
mı~tır. Sirkeci •e Hayd:ırpaşa ban• 
liyö trenlerinde de Yf.'r bulmak im• 

(.Deuamt 80. !, Bü. 4 de) 

Romen ordusunun 
zayiatı 

150 bin subay ve eri 
geçti 

Bükreş, Z2 (A.A.) - Başvekil, 
Holşeviıklere ka?'!T Romanyanm 

Karar dün ticaret Vekaletince 
ilgililere telgrafla bildirildi 

harbe ı:;ırişindenheri Romen ordu.• Ticaret Vekfileti ta.rafm.dan clün 
~unun kayıpla.nnı göstı:;ı-en bir bıl- -..ilayete gönderilen bir telgırafla 
alrlğ neşretmiştir. Bu bildiriğe gö- pirince e.lroyma ve mtibayaat müd 
re, ö '.U, yaralı ve kayıp tutan şöy- deti hitıı.m bulduğmıdnn konan 
lecUr: nark ilzerinden pirinç alım satım 

5998 suba;:, 2633 yarsubay, ve işi aer.best btrakılnuştır. Karar a-
14R.942 er. !ikadarlar:ı bild:rilmiıgtir. 

Yaralandıktan sonra teda.vi gl5· Pirinç muJıUkirJeri 
rerek iyi olanların sayısı ynkanki Fiyat m~ 'm.cmurla.n, ma-
tut.arm yüzde altmışmı te§kfl et- hallearala.rmd8 kurulan pamrla:r. 
mektcdir, öa ya.ptrkb.n kootroller nctieeein. 

de muhtelif pir.inç muhtekirlcrini 
meydana çtkarmışlardır. Bunlar -
dan Ali Kayıhan 90, Hayık, ÖZ '9'C 

Ahmet TOker 11 O kuruştan pinnç 
r.:ıtarlarken ya.k:ıı!.ruunlşla.rdrr. 

A:nitn.ra caddesinde Hlnanet De
deoğlu isminde bi.ri8i de naftalinin 
kiloeunu 440 kunı.,tan 9CJ'dfği için 
ihtiW.r Sllı!:'UY1a Y"'Jm\enıw\(ti". Saç 
lular ~ ;uDeıe~ıera.1 
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sıvasto ol a 
sokak ubarebeıı 

( BQ.§tarafs l inci sayfada) 
rezeler dllşmanı t>oır;gıma uğratarak 

§ehrin mahalleıerindea geçmek su~ 
tiyle körfeze kadar llerieıırlşlerdir. 

Yapılan taarruz cııphelıLıUıı gerlBlnde 
kU§Atılarak yokedllmı,tiı'. 

Maltanın 
vaziyeti 

Tobruğun düşmeaile 

müşkülleşti 
lnfilakiyle ciğerleri parçalıyan top mermisi -
Mayi hava dolu tayyare bombaları - İstihkam 

ları eriten obüs - Zırh ve top mücadelesi 

(Bcı§tara'ı l ınci $a!, • ·..:a) 
a ıl emeli Japon miUetintn pek in. 
sa bir .zamanda serr.ekle~tlrdiğl 
hayret verici ilerleme hamlelerin
den Türk gen~llği için bir ablak 
ve Jbret dersi ~ık:ı.rmaktır. Onnn 
WB saym general kttnbnn T\ll"k 
gençliğine ammğan etJni tir. 

General Pertev Demirhnn'm e· 
berine 0051arl,en Asysdıı'ki Jo.ılon 
elynsetinden bahseden Çinll bir 
Türkün "J3ponyn. f lil.m knvfmlerl. 
ni ke.ndlsi ile birleştirmek için ipti
da Türkiye, sonra Arnbfstruıla. an. 
laşmak istiyor.,, <ledlğfni biraz e,._ 
\"el knydetmi,tim. Eserin ''Şlmdi
lci clhan harbin<le .Japonya,, lin
rnnlı faslında bu b:ılıi üzerine 
ıli'kkate deb"i'r olan su c;özl('ıi oktı. 
~onız: 

Londraya g6rc 
Londra, 22 (A.A.) - Loındra

ıım .sal&hi~tJl lkayn&1<liarmd:& bll
<lliildiğlne göre Krrım muharebe -
sine 10 u Rom-en olmak üzere 20 
.kadar tümen sürmüş olan Almnn
la.r Sivnstopol dışında. elde ettik
leri m~eri pahallı öde
mişlerdir. Şimal km:mda sah.il i,s. 

ti.hkA.mya.nnda ~kaçı henüz Rus 
lamı. elinde o~ beraber bu 
keeimde bir Alman ilerleyişi. vıı.r
c:ır . .Almanlar Sivastopolun krun 
bulunduğu koyun şimal s:ı.lııliııe 
varclı'kla.rm:r iddia ediyorlar. P..us
lar beş A1man ve iki Romen tü
menini imha ettiklerini söylilyor
lar. 

· Adanın iaıeai şimdi pek 
gÜç olacak 

.Röyt.e:r •Jı"!t11Dlll deniz muhabiri 
b\ldlrl70r, D (A.A.) - Tobrukun 
elcl~n g1tmMl dikkati Malta. üzerine 
çekiyor. Şimdiye kadar birçok kah • 
rıırnanlık gösteren bu mUstahkem a. 
da şimdi daluı. münferld bir vaziyet. 
te kalacak ve l.qe gtlçlCiCCckUr. Bu.. 
nunlıı. beraber Malta hava yolu ile 
bir dereceye kadar takviye ve !&§C 
edllebllecekt:lr. İngiliz ba.hrlyeslnln 
namı bir zlhniyeUe hareket ettiğini 

bilenler icap etUğl zaman mihverin 
bütün gayretlerine rağmen Malt&llDl 
ihtiyaÇlannm denizden temin edile . 
ceğinden gUphe edemezler. Mihver 
için Malta zayıf bir nokta olarak 
kalmaktadır. Malta olmdlye kndar 
mihvere 594 tayyareye matolm~tur. 
Bunlar adanın tayyareleri ve ha.va 
bataryaları tarafından dü§UrUlmU§ • 
tür. üsleri Maltada olan gemilerin 
ve tayyarelerin birçok mihver gcmf. 
si batırdığına itimat edlleblllr •• 

lI1m ve teknik bu harpte de tahrfp 
ve imha gaye11lle vazife atmııı bulu • 
nuyor. Muhrumı t:nroflam ikisi de 
da.ha modern, daha yeni harp vasta.. 
lan bulmak ic;in bUtün teknik kud 
retlnl sc.ferbel' etmiştir. İçinde bu • 
Iunduğumuz harp bundan &ıcekdcrıe 
muknyC'.se edllemlyecek derecede tek 
nik ve :malzeme harbi olduğu cihet. 
Jc bu harpte yenl sllAhlar bulmak 
gt:ı)Tetl oo birinci Cihan Harbindeki 
gıyretten çok fazlatlr, 

Kabul etmek lAzımdır ki, gimdikl 
harpte yeni sllll.lılar bulup harp sa • 
ha.mııda. kullanmak ba.kımmdan Al .. 
manlar daha ön pllUıdıı. gclmlşıerdlr. 
Bu h:ırbln ilk yeni sllô.hı olan mlk • 
natıs1ı :ııınynla.n Almanlllr icat ve 
tatbik etmi§lcr, 1ngillzıer ise bunu 
temnıız bırakacak bir icat ortaya at. 
mıııtardır. Şimdi de ıı.rkasmda bir :ııı.. 

ya huzmesi bırakan yeni icat Alman 
tayyare bomb:ı.lanndan, patladıgt 

çevrede bulunn.nln.rr;n ciğerlerini par. 
ç.alıyı:ı.n bir top mermi.sinden bahse • 
dfliyor. Henllz esrarlı ma.hlyotıcrinl 

muhafaza edan bu yeni sllAhl&r hak· 
kında muci~ fazla malQmat ver. 
mlyecckleri t.ıı.bltdlr. Biz bu yazıda 

muhtel!! mlŞıhiUerin anlattıklarmı 

ka;Jdodcrck az çok blr fikir verme. 
ğe Çtıll§a.eağır.. 

YENİ TOP MERMtst 
Alma.nlarm yeni top mennfsl hak. 

km.da en geni§ malQmat, Kere;; mu • 
harcbelerlnde bulunan bir Almanın 

Tribtın d'5 Jönev iBlmll lsviçl'e ga.ze. 
tctrtnln Berlln muhabirine verdlğl 1.. 

zahattadır: 
0 'Topc;umUZUll kullandığı yeni bir 

s:llAh düşman saflan arasında dehşet 
v panik uyandırmaktadır. Bu ıı11ô.h 

bir txıp mermlsidlr, isabet noktasının 
30 metre çcvrestnde ccsct1erf ka8Ir -
gaya tutulmtı§ gibi han.da uÇma.kta. 
dll'. Alınan es!rlerin i!adclerine göre 
bu :rmırmilerle ateş aıtma almmış ~ 
lan hatlarda bulw:ıan dQşman asker. 
lerinden birçoğu c;ıldırmI§br." 

Bu mermilerde kullanılan yem mtı. 
JMt maddcst nedir? Bu hususta en 
derin bir ketumiyet muhafaza edl11 • 
yor. Almanlnnn dtlşmn.nl.ıı.rma. ma • 
tQm:ı.t vermek arzu etm!.yecekrerl ıa.. 
bil olduğuna g5ro onlardan haber 
beklemek abcSUr. 

"Uç ay mUddeUe Alman orduSunda 
ptzmet etmi§ olan bir İsveçl1 gönOlltı 
Svenska. Dagebladet isimli bfr Stok. 
holm gazetesinde, Almanların bu kış 
muharebeleri csnıı.smda Dinyaper 
mrntakasmd'J. Almıinlann iki defa 
yenl mermiler tecrtlbc ettikleri iddf. 
asında bulunuyor. Bu mermiler husu. 
sı bir oblls topu taratmdan kullanıl 
makta ve giderken havnda tayyare 
bomb:ısmm çıkardıt;'l SC"8 benzer bir 
umk sesi çıkarmaktadır. Bu gönüllü 
Y" göre, mermilerde tazyik edllm~ 

bBva ve ''hava tıı.eyl.kinl daha !azla
'laatmln ba~ka bir madde" bulumnak. 
tadır. Tecrübeler esnasrnda mermi • 
ı.cr çok iyi, yani mOthio neUceler ver. 
mi§. d Uğll ~r1n 400 metre çevre 
stndo canlı mablQk bırakms~. 

,.Nt TAYYARE nAMBALAlU 

ll1mcrikada da §imdi, lngillz tayya 
taratmdıın ku1ltuıılıın mııyl. ha

lbıde hava fle dolu tayyure bomba .! 
l:ırIIı& benzer. yeni bir bombadan 
bohBcdibnclttedir. Bu bomb3larda ha 
vanm Ôks!Jeni yerine oodan dah& ha. 
M ~ bir gaz ''hcllum" kulltuuıa_ 
caktır. Gazın bu b&!ifUğl yUzllnden 
infi.ı!k son derecede §!ddetll olaca.k 
tır. tsvec;li gönWlUDUn bah.sett.ığl 
"bo.§ka bir mcıddcı"nin ''heUum., ol • 
mMI akla gelebilirse do Almanyada 
tnbll olarİı.k .. hcllum,, yoktur ve Bir. 
l~k Amerika devletleri bu gazm bU. 
Uhı dUnyad!1.,lnhlsarm:ı. s:ılılptir. Bel 
kt do Almanlar mermllerinde sunt heli 
um veya onn benzer başka bir gaz 
kullanmnhtadrrlar. 
Şimdi~ kadar bu c;e§it lnfllD.Jc lrud 

reli çok !azla mcrmllerl toplarda 
kullanmak imkl\nm:dr. Çllnkü mermi 
ilk hızm teslnlc daha namlıdan çı 
karken infl!D.Jc ediyordu. Alman mu .. 
cltlen bu mllşldllU yenmek ça.reslnl 
bulmu~brdır. Mermi namlı ağzından 
nlııbctcn az bfr flk hız veren cllzt bfr 
bBnrtla dıştın !ırlalılmakta, sonra 
merminin d!.p tarafında. bulunnn bir 

* ''Volterin it:lerlni 
dan çaldılar,, 

* ~ yedikten son -
ra bQ baki kalır mı? .. 
baki yerde ~lttlğlmlZ 

mm ruhumt1%U pek ziya. 
de~ clo&ttamnızıı. anlatabilir 
mi 

nevi "!11ze" fn!llO.k ederek merın!ye 

lAzmıgelen sUratl vererek onu ileri 
fırlatmaktadır. 

tsTIHKA.MLAm ERİT.EN OBO ! 
Kerç muharebelerinde bulunmU§ o. 

la.Dlar basıl ettiği ht\raret derecesi 
çok !azla yenJ bir obUs de kullanıl • 
dığmr anlatıyorlar. Almanların bu 
obtlsUnün patladığı yerde 3000 
santigrat derecelik bir harare hu • 
sule getirmekte, mUstnhkcm mevki 
terin çimento ve demirleri bu hara • 
rete dayanamıyarak dağı:lıverdigi gl 
b1 hararet yüzUnden kalo dahlllnde
kiler de taham.mUllerini kaybetmek 
tedirler. 

TANI{ VE TOP l\IÜCADELESt 
Kerç muharebelerinde Almanlara 

muvaffakıyet temin eden diğer bir 
yenl s1UU1 da son model tanksavar 
topudur. 150 mlllmctreUk olan bu 
t.op kalibresi itibariyle b!r rekor t.c§. 
kil ediyor. J 93~ dcı harbin ba§langı 
cmda hemen hemen bütun ordular • 
da kullanılan tanksavar toplar 37 
mlllmetrclikti. Fakat sonradan tank 
ların zırhları kalınlaşmış, tank.savar 
kalibresi de yükselml§tlr. Vaktiyle 
zırhlılar arasında mevcut olan zu'h 
ve top mücadelesi §ltnt11 tanklarla 
ta.nksavar toplar arasındadır. Alman 
topçuluğu bu ÇC§it toplarda görUlml
yen büyüklUltte bir tanksavar topu 
ortaya çıkarmakla bu mücadelede 
bl1ytık bfr avans kaz.sı.nmı§tır. 

Diğer taraftan tanklar da büyük 
istilınle gec;lrmektedlr. Uzun mUddet 
tanklaraı her tUrlU muharobe §ekil • 
lerindc istifade edllebllmcsı ic;ln c;e. 
şıuı sl.la.hlar ltoymak prensibi hll. 
kimdi, Şimdi bile Amerikalılann 55 
tonluk "Baldvfn" ağır tanklan bir 
silAh mnzesi halindedir. Bu tanklar
da 75 mUlmetrellk bir uçaksavar 
ve tanksavar b>p, 37 milimetrelik di
ğer bir topı 13 mlllmctrellk üç, 7,6 
mlllmetrellk Uç ağır maklnelltüfek 
bulunm11.ktadır. Fakat Alman ve Sov 
yet mUtehassısıan bu "eklin muvafık 
olmadığı kanaatindedirler. Onlara 
göre tanklara mümkün mertebe bil • 
ytlk olmak 68rtlylo blr tek lop koy _ 
mak en muvo.fık ııeklldir •• 

Libyada lngillzler bunun acı bir 
tecrilbeainl geçirml§lerdir. Libya.da 
kullanııan ve ltalyan tanklarına üs 
tUn olan lngUlz tnnklan mUkemmel 
silalılardı. Fakat toplan !azla kud • 
rette değildi. Almanlar bu tanltlıı.nn 
ka.r§IBma do.ha bUyük kalibrede top.. 
larla mücehhez tanklar çıkannca 

İngilizler çok mOşkül vaziyette kal .. 
dılar. lngillz tankltın, tıpkı deniz 
muharebelerinde zırhlılara karşı kru_ 
vıı.zörlcrln vaziyeti gibi, toplarının 

ateş menziline girmeden Alman tank 
ıannm bOyUk toplan ile tahrip edili 
yorlardı. lng'lllzler Almanların 22 
tonluk ve 55 milimetrelik toplarla 
mücehhez ":Mark IV" tslmll bu tank· 
ıarr knrııısmda bir hayli sarsıldıktan 
sonra ancak son zamnnlarda tedbir 
almışlar w "Oencrıı.l Grıı.nt" ismi ve 
rlJen 28 tonluk ve 75 milimetrelik bir 
topla mücehhez yeni Amerikan tank 
ıarmı muharebe sahasma aUrmüşler. 
dlr. 

HAVAN TOPLU TANK 
Tankları beton tabyalara karar kul 

lanmak bu harbe kadar dtışünül • 
memlştı. Almanlar Kcrç muharebe .. 
terinde bu 6Qkll de tatbik etml§Jer 
dlr. Bu işlerde kullanılacak tankla • 
ra top yerine büytlk kaltbre<le hattA 
300 kiloluk mennller atan bir tek 
havan toı>u konulmıı.ktadll'. 

Havan il:ıp1u tank Jlk mermiBlnl 
hUcum edeceği. blokhavzın önOne doğ 
ru bir yere toprağa atmakta, sonra 
llerli~rek merminin açtığı c;ulrura 
girip böylece kC'ndlalni 11lpere alarak 
kaleye kar'§I yakın mesafeden mUes. 
lltr bir ateş açmaktadır. 

ALEV MAKlNELERt 

"Beild garip görülceek bir fi
kirdir: .fapon milleti bir gün lsliım 
dinini knbnl ederse mnnen, ıu men 
ele maddeten J;olnyhkla Asyaya 
hakiın olabilir \"e ancak o zaman 
"A'>ya. Asyahlarındır,, gn:r.eslnl el
de eder. Japonların şimdiki Şiato 
it.ikatlarmm esası nıh lnn takdis, 
ebediyet elnnnms.ktır. Bütün be
~eriyete hrfab eden g&yct sade 
isliim (]ininin temeli ise bir (Albh 
t:mnnak, lla:ıretl l\fulıammecU pey
gamber bihne'li) ve -llmlanın ıla 
.aı ziyade ün iye ettJği ~ibi
(ller şey<le doğrululi) t;ur. İsliim 
dininde (Allah bln:lir. Hakidir. Her 
.nn bütün hilkat ,·e lmfnat iizeıin. 
ele hakimdir. Göklerıle ve yerde 
ne \1ll'Sa hepsi onundur. Uerkesln 
yapbğnıı bilir. En yüksek oclur. Her 
yerde hl\7.Tr ve nilzır<lır) • .JatlOO· 
Jnr ruh19.r1 yine taltdi~ etmekle be· 
raber l<ıli.mm (Bir Allııb) a•ude!tl
ni kolaylıkla kaimi C(fobllirlf'.r. "E· 
sa~n Japonlar bir (Gök), btr (Ril
~iik J.-udret) t.anıyorlar I•i hu 
(Gök) ve bu (BUyük kudret) tek 
''e 5erlksiz (Allah) dnn baskıı blr 
tıeY deJ;-ildir. J:ıponlnr iHt .Ja
pon hilkiimdnn (Cimmu) ya (Te. 
nuo) yani (Gök kıralı) namını ,·e
rlyorl:ırs:ı. <b son .J:ıpon mli\'errlh. 
Jert (Cimmo) Dun (Gök) ile mil· 
ıtnsehetinj bir efsnnc !lay<lıklann. 
elan bir (AIL'lh) akidesi, yani müs
Jümn.nhlı: kabul edilmel<!e ~ııat1l· 
torun mulıtcJ"Cm ve mukadıle<J ş;ıh. 
f.iyetine :ı..cılu halel gelmemiş olur. 
İ!'-Ja.nnn bü,>iik peygamberi nasıl 
be~er is.e J:ıpon imparat.onı <fabl 
beserclir i\"e bunu böyle ita.bul et. 
mek onun mukaddes tutnlmnııına 
ın:ıni de{;rildlr. Japonlar nıhun 1'a.. 
kasma ve ebediyete inanıyorlar. 
tslil.m dininde de 11ılnın b:ıkn ına 
, .e ahirete lm:ı.n esıı.stır. Japonlar 
l~in n.<ıtrlarda.nbcri vuruşmak ve 
hn.rp etmek arzusu milli an'ane
dir tsıam dininde de -y«'rine 
ma~ruf ohnnk ve hakin korumak 
§:ırtlle-- cihad fnrtdır.,, 

Bu sö7.lerı1en ~ıkıın manaya gü
re cınym Erzurum mr.busu Asya 
milletlıerlnl Jıı.pon siyaseti etnıfm
(la birleŞtlımek isteyen Japon im
ııarıı.tomnun mt'll11cl•ctte ~ynı zıı. 
manda dini, c;iynsi ve ns~tcri c;;ef 
olılnğnnu düşünerek bir giin tslam 
ılinini kabnl etmesine ihUmal \·e· 
ri'vor bu itibarla ''Ja.ponynrım Tilr • > 
kiye ,.c Arabistanla anlaşmtık Is. 
1~ıliğinI,. öylc)'.{)Jl Cinli Ttirkten 
lılr adını daha ileriye gldjyor de-
mekt.ir. 

ASIM US 

"Türkçede ekler ve 
kökler üzerinde bir 

deneme" 
Ankıua, 22 (A.A.) - Tllrk Dil Ku_ 

rumu Genel Sekreterliğinden blldiriı.-

Volkof etrafında şbnalde bazı 
muharebel€r olmaktadır. Bu böl. 
gede Ruslar Almanla.mı batıJto. 
cephelere ~~er gijtümılerlne en
gel olmak ~n küçük ölçüde kar
şı hlimınılarda buhınuyorlnr. 

Muharebeler Ha.kofta. da bU.>;ık 
ölçüde olmaktı:ı..clır. Göründilğünc 
göre eimdi Alınanla?° elde ettikle
ri bfr kaç mevzii sağlamlaştırınak
la ~dü.rler. 

Sıcaklık 65 derec
JI bal D 

(B<l§tarafı 1 inci sayfadr::) 
kansız denecek derecede knlnbalık 
\"ardı Tramvaylar ve otobüsler Y C'· 
rllkule, Topk:ıpı, Edirnekapı ,Şiş!ı, 

:\tcC'idiyeköy semllerine 'Aelıd~(' ve 
Bül iı:;dere)·e binlerce lınlk tu!jııı1•5· 

tır. 

lliğer taraftnn fersind<-ıı şek ·· 

mize gden haberlere göre ~tersin 

·Alman kadınları 
Hasad işlerinde 

çalışmalan isteniyor 
Berlin, .2.2 (A.A.) - Alınan ka • 

dınlnn birliği başkanı, kodınlardaıı 

yaz talilleriniien bir kısmının ha • 
sat ı,ıerine hasretrnelerini istemiş_ 
tir. llu istek, hilhusa İngiliz bom· 
bardımanlıırı yüzünden köyler.! 
gönderilen Alman 'kadınlarına ya. 
pılmış lıulunmakladır. 

ikinci cepbe 
ve Adana bölgclcrlndc üc günden · • ( Ba~tara(ı 1 inci sayfada 
beri ~örülmemiş derecede hoğuc·1 de meşöUI <>lm1~lardır. lkincl cer:
sıc:ıkl:ır hüküm sürmektedir. llıır:\· ı he kumandanlığma. impa.rotor.uk 
ret gölgede H dereceyi bulmaktn • genel kurma.y ba.,.c::Jcanı Sir Alan 
dır. Sokaklarda gezmek imknns·1 Bnık ve)'!l Kanad~ krtalan kunıa.n 
hale gelmiştir ve hu yüzden Çukıı- ıl da.nı genem! Mak Nogton tayin 
rovaıl:ı ~on (iç gün içinde ~ öliim 1 ooilecek~. 
\"nkası kaYdroilmiştir. Vaşingtonda za.nnedildiğine gö-

BUZ SATIŞLı\.UI 
Buzun m•iteaııhidc ihalesi 29 ha. 

;;ron<kı. ya.p:ıl::ıcaktrr. Son günler
de buz ea.+.JŞı artmıet.ır. Gtc:en yıl 
21 hazira.rula ı 424 Jtalıp bl.17. sarf-e
ci.ilmişken, bu yll 2356 kl:itrp sar. 
fediL-n.iştir. 

Belediye ymi ihalede nakliye 
ücretlerine 50 para zam yapaoruc. 
t1T. 

Buna rağmen taılip çıkmadığı 
t.:a.kdirde belediye kendi vesaitl!e 
ibUtün lro.zale.ra buz gönderecekt r. 
Bazı semtlerde 8 kunı~ bu7. aıı
ttldr~'l görülerek tahkikat yapıl -
mağa. ba.'.ılanrnıştrr. 

50KAKLARL~ SUI.ANl\tASl 
Şehrin Sicak havalarda sulanma

sı için belediye nr:ıızözlcıinc hcn
:>Jn t'3min edilıni~tir. Sulama işi 
b.i!Qıassa. halkın çok geçtiğı cadde. 
!erle inş:ı.at 1ikm!ll edilmeyen to?.u 
çok bulunan m:l1ıııllelcrdc yapı!n
caktrr. 

'YER SA RSINTJ I 
Evv('lld sa.balı biıi s:ıal 4 ü 6 da

kika 22 sa.niye geçe merkez ü.cıtü 
İt·to.nbulda.ıı 160 kilo:netrc mesa
fede, hafif. diğc-rl saat 6 yı 4[l 
dakika 5 saniye geçe merkez ilstü 
1st2.n.buldan 450 kilometre mcsı:ı
fede :;iddetl.ice obnnk üzere iki yer 
sarsmtmr olmuı.ı ve bir ~ I:°.m.ee
lcr tarafından hissedllmiştir. 

re Libya.d:ı cereyan eden hlidise
ler netieeelnde ikinci cepbenln ku. 
rulmasma. ait pl§.nd::ı. bir değişik
lik ;rapılacaktrr. Mısı:rm kanalın ve 
or.t.a 'hntfüırımn mücla!imsı ic;iıı da.
ha biiyiik imtakrda kuvvetle?° tah
fi t edilecôktir . .Bundan başka Lib
ya hfidiseleri ik.iJ1 ci cephenin ku -
rulmnsm.ı tacil edeeekt.ir. 

Gece gUııdliz ınüznk.crelcr 

Vnt ington, 22 (A.A.) - Ruz. 
"eltin katibi Ea.rli, Ruzveltle Çör. 
çH rasnüaki mUzak.crelerln gece 
gündUz devam eUiğini, Amerikan 
ve İngiliz gne1kumıaylnnnm bl:r· 
likte ve ba.7.an ayn ayn müzake
reler yapt.Iklar.:ıu, fo.ka.t bu mll
zakerelerin da.:ına ba§kanta.rmm 
idaresi altında cereyn ettiğini bu
gtin söyle!lllştir. 

Erli, Ruzveltlt' Çörçilin her m
ıııf ika.ra, deniz ve t .. •ı.va. ruıkerl mU
telınE&Sl!lri t e görüştüklerini söy -
l<>mi'} vo müzaJrerelerin gayet in
tfa:ımlı \"e memnuniyet verici hır 
ıock ide ynprldığınt ilit.ve et.mi~ti. 
Earli, her ilci devlet reisinin bir 
demeçte bulunmağa haz:r olduk
ltı.n kanaatini hasıl edince bu de
mtcl vereceokılcrini söylcm:ş ve 
cıemiştir ki: 

mektedlr: T b .., h . . 
Kurumumuz genel merkez kurulu 0 fUgUR ta hyesme 

''- Fnkat şu anda her ikisi de 
milzakerclerin lir demeç yapılma
sma milsait olacak noktaya henUz 
gelmedjği ktınınıa.tindedirler. 

Amerika•lan ~ıönen tngillt. nazın 

üyelerinden saymanımız KUta.hya vak't b 1 Londra., 22 (A.A.) - Littcl-
saylavı Besim Atalay, yıllardnnberi 1 U unamamış ton dün Bkrkşlk Amerikadan İn-
Uzerinde çalıatığı Türk eklerinin tür- (Baştarafs 1 ind sa11farl.a) giltereye dönmilştilr. Nazır ilk ti-
ıu görevlerini ıtır araya toplıyarak da bir düşman kolu ile tcmu et. caret Rıferini yapan ''Kalıybur,. 
"Türkçe ekler ve kökler üzerinde bir mi~ir. tipinde bir den.iz ta.yyarcsiyle 18 
deneme" adlı bir kitap ya.zmıa, bu da Dilştü~ tahmin edil!n Tobruktan ~at süren bf.r eeya.hat yapmıştır. 
Kurum yayınlan arasında orta.ya ko baPta bir h3ber alınamrunıştır. Lfttelto!l Bt1.tanova nja.nsına 
nulmuştur, INGtLtz KUVVl:TLERt~'tN §tmlan eöyl~miştir: 

Bu değerli eserde Tllrk kellmele • "- Geçen pe~be ve cuma. 
_,_,_ aldıkları e..,-r lle köke katlık. VAzttı:rt 
,.....,... _, günleri Vn..c: "ıngtor.d=ı. Cörçilin .ya. 
ıa.rı örneklerle g6sterildlkten başlta, Londra, 22 (A.A.) - Şimdi, Mı· nmda itlim. Başvekil pek neşeli 
eklerin tllrın anıamlannı "ÖSterir çiz sır hududunda bulunan lng iz • Almanlar gene Kere; muharebele • ., ıdı. Am.crlkn harp istilı.'3 latı şefı 

kin 1 1 d ""ter de vardır. kuvvelleri bir ilçken teşkil etmek• Do l l N 1 •
1 

n.· • h t 
rinde yeni çe§lt alev ma e er e b' ledirler. Bu üQtenln tepeleri, Hal na< e son ı e lJ\tnCl cep e e -
kull t dır :MalQm olduğu 1lze TUrkçedo kelime kurulu~un en - msi projem de dahil olmak Uzere 

llnml§ ar • - "n~11 yolunu anlatan bu kitnp d!· faya, Sollumı ve Kopuzzodur, iln ,,_.....,A ' l . ·· •. .n .. •n re alev makineleri ilk defa bu harp u ""' hllt a:ıı.ıwn me~·e en go.~ı..um. 
te görülen yeni bir sııo.ıı değildir. or- ellik Aleminde bUyUk bir ihtiyacı kar lTALYAN TimLtGl Harp istih.~lat.ı Rklt'ş.:İk Amerika. 
ta çağda gemilere karşı ateg atmak §ılamaktadır. Roma, 22 (A.A.) - lı:ılran orclıı· dn ve Kanadada hayret verici bir 
üzere yapıtmış bir mıı.ncmrktan iba. Dağıtma Ofisine lıırı unıumi korargiıhının 755 nuınn- t1ekil'le ilerleme-Jdedir. Amerikan 
ret olan e.ski alev maklncleri bertıı • alına~ak memurlar rulı tebliği. :i«lihsıılMI tah.mbimizden clH gü!l 
raf .......... " cihan harbinde de ""mdlkl. k Tobnrk bölgesinin işgalini ..-e ıc· cvval bizim istihsaliitnnızr gecmjc::. 0~~ ll'" Dağıtma ofisine alına.en memur • .. ., 
ıere az çok benzer alev makineleri ıann mU!:3baka imtihanı, dün, §eh_ mizlennıesini tnmomlayan mlhw:'" tir. Kn.ıın.dı:ı<ln bnzr fabrikalar HMl 
... 6rUlmllı:ıtUr. o zarnruıld alev maki d rıtalı:ırı Libya ile l\fr~ır ar:ısınıloki flenesinh1 Ü"Üncü iic. ayındnldnı1cu "' " r~lzdekl petrol o!lsl blnnsm ıı. ya • .., 
nnl-' ba-ıııınn böceklere ka.r§I b:ı."' k gü k d hudut ı~tik:ımetinde yeni hatl:ır <ııı mts•t fazla :"mihsal ctmclttedir • .._ ı.;u e.... b pılmrııtır. Net\ce, blr aç ne a ar 
kllt1lklerinl korumak maksadlyle nıı.ç bclll olacaktır. işgal etmekle meşguldürler. ler. Bir kn'.: ftı.br3ttı tclıminleTôcn 
serpmekte kullandıktan pOskUrme Tobnıkta alınan ganimetler h k. bir mis·i fazla verimle işlemck.te-
maklnelcrina benzemeteydl. Benzin kındn kısaca yapılım ilk 1a1ımlnl<!ı- dir.,, 
buhan istınını eden bu llk alev mn- eu ? den birkaç :riiz top hi'"'kaç yüz mo_ ücüncü ,e dördiincU cepheler! 
ldneleri ancak 80 metreye kadar alev l•örlü tnşıt, yüz kadar tank, hüyi"1i: Nevyork, 22 (A.A.) - Ödünç 
fışkırtnbillyordu. Şimdikiler ise ko • 1 reph:ıne yiyecek ve herızin depoln- ve ikim idaresi bq.şkaıu Hopkins, 
Jay'lıkla 75 ınııtreye alev pUskUrmek. ınus'un Yankılar ya.zarı, (blrc;ok rı nlırıdı!h anlaşılmaktadır, Ne'V)~ticta söylediği bir nutmda 
tcdir. Gerek AimzAılarm, gcrokse kanun) dımemell (birçok ltantınlar) 25 binden (azla esir alındığı \"C 'kap edeme Birleşik devletlerfn 
Sovyetlerin bu s!lll.hı daha da tekem_ l cll'mell fikrindedir. hunların nrac;ındn mr,·kl kurnnnd:ı. Hit!ere ~ ikinc1, UçUncll ve cIDr 
mu1 ettirm~ oldukları haber verili Blrc;ok zaman aradım, deriz. bir rıi ile diğer beş genaralinbıılıındıı- düncü cphe açarak lku~li bl:r ta-
70r. F. çok zamanlar nradnn demeyiz. ilu teyit eılilmekledir. arruza. g'CÇeOCklerini söytenıiştir. 

:s-e - ıDtı 
ET 

Sovyetlere Ameri
kan malzeme 

yardımı 
İran üzerinden -yüzlerce 

tayyare gönderildi 
Tahran, ı2 (A.A.) - Röyter: 
Yüzlen:e bcmı:ba. uçağı, binlcn:c 

top Ye YJğmlarla iptidat madde, 
İr:mda.n geçerek .Karadeniz cep'he
s-".ne g:ttm\ştir. Uçalcl:ı.r, Amen!ın. 
dtuı gıemilclc ve montajı yapilinış 
olamk, fa.kat pervanesl2 ve kan.<u.
m gclmektcdir. Montajm bu kıs
mı da bitince Am~rilmh tayyo:reci. 
ler, tayyarelerin teerübcleıinl yap 
t.1kbı.ri. eanra bunları SOvyet tay. 
ynrc:Ueıioe taslim etmekte, onlar 
da şimale doğru uçmaktadır. Kam 
yonhrm :mont:ıjı, Amerilm.lrlar ta
rafmdan Basra körfezi civo.rıppa
ki atöl~erde yapılm:ıkta.dır. Sov
yct ı;ıoförlerl, bunlıan vagoınJa.rla 

Kafkas dağin.ruın k.adar götüril -
yorla.r. Oradan itibaren kamyon -
Jer dğ yollrmdım gidiyor. 

Am-s2k.:m generali Viler, '.ırak -
ta ve !randa mllteeddit atölyeler 
ve yetlek ~ d-epola.rı tew et -
miştlr . .tngmz mühendisleri lnuı 
dem.ieyolu şebekes'",-ıi Tiflis • B -
hmı - M03lıovn hattına bağ'layacak 
elan Tnhraı:.l:ı Tebriz anısmdak1 
yolu tamam.lamnktadtr. Amerika
lılar Ba.snıya UZ3ltça. bir mesafe -
de kımıml ve bataklık bir bölgede 
yapttklan Jimanm in .• aatmı bitir
n;cğe ~. 

Hitler 
Londraya göre bu hafta 
bir nutuk sö)rliyecekmit 

Londra, 22 ( A.A.) - HJtlerin bıı 
harta sonunda bir nutuk sö:vliycce_ 
t öğrenilmektedir. Alman şefinin ha 

cmcçindc Rommel'in mm·akkııt 

başnnlnrından b3hseclccei!i ve Cör
çfl _ Huzvclt görüşmelerinin kıy • 
melini ozallmak isti:reeeği şlıphC'_ 

sizdir. Hitler lm nutkıı ile, llus g..

ferinin iniıs elliğini giılcnıeğc, 
Alman ıniJJelinln her gün nrlnn 
kaygısını y:ıtı~ırmağn ve Alman 
ordusu kayıplan lntarına ait olaruk 
kendi~indcn islenilen hcşnplnn 
knprıınntın calış:ıcaktır. 

Yugoslav Kıralı 
tayyare ile Amerikaya 

gitti 
l'aşliıolon, 22 f A.A.) - Hava yolu 

ile f ngiRtereclen nyrıl3n Yugosln\
) n kıralı Piyer Vnşlngtonn seJmiş
lir. Kırnlın yanında Yugoslavya b:ı. 
rlciye nazırı '.Ninçic bulunmakta 
dır. Kını! carşnmbaya kadar müte
nekkiren oıeynhtıl ede~k •e sonrn 
re'>ınl ziyaretlerine başlamak üzere 
YJ,lrıglon,:ı gidecektir. 

Belediye temizlik 
amelesi alacak 

Bt?ledlye temizlik i§lerl amele kad_ 
ro.'lunu takviye etmeğe karar verm~ 
tir. Yeniden 400 amele alına.c&ktır. 

Ameleye ayda 20 lira ücretten maa. 
da yiyecek, giyecek do verilecektir, 

Dağıtma Ofisi Müdürü 
§ehrimizde 

Dağıtma ot18l umum mlldUrO CeJAl 
Tevfik oehrlmlze gelıni§Ur. Dt1Q. Yer 
li Mallarda, İa§e Müdür1Ug11Dde TC 

Petrol Ofisinde temaslarda butunmuı 
tur. 

Bir tahsildar 3,5 seneye 
mahkm oldu 

Ga.b.ta blcdive&.nde tahsildar 
İbrahim &Ser alleleri için yardrm 
t.şkilAtmm t.ophclığı pa.re.nın 6000 
küsur 1ira.smı ihtilı:iscn zi.mmetme 
geçirmek.ten suçlu ob.r::ık 2 nei a. 
ğır cezaya ven lmi~li. 

D il ıı yapı:la.n duruşmam 
sonunda. 3 sene altı ay hapsine ve 
bu pıu-aıım bir misli olan 12000 
kl1,Jlr l"ra da tazminat vermesine 
karar vrllmi§tir • 

Balkondan düıen kadın öldü 
Dün J.Ultcpede evinin balkonun 

da halı eillrerleken ba.lkonun Q()k
mesiylc yedi metre yilkseklikten 
yere yuv:ı.rlan:ı.n 5 O yaşlarm<'h 

~ofiya kal.dmldığı Nümune haata • 
hanesinde ölmü~tilr. 

Fuziill'den secmeler: 
ÇcktJ mf'Umll &)-..ğm -~ 

lik, 'ftrlr: 
Kanlı gWler &~ tddlem bAr 

beni&! 
Nlle.l dnm ne halka haram (lkta 

:rnım. 
Kam balıtun yukadan olmadı 

btdar beniz! 
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~~ş .. a'rks.ıta~aL.Sr ıY.·uz&Jü~'·J e.~-~~zMWmt!~~l;!~Ll.;l'k~~~ 
başlarken Japonya lali ve Bel • Eğlence ıer erinin 

ne yapacak ? •si •ı Dün !:f~Jessese .. ,.""", ,.cnı "'' .,.., '""'"'· 
Japony:rnın Sov~ r.t lıucluıhm~ Eunıı <lair ıugıliz g:ı.zetelcrinctcı 

Vels'in 
öğü leri ! 

Yeniden :ı--l•er SC\ ke!mc:kt.e oldu. cezalandırıldı diiimize !JCVrilnıiş baJ.l ıını·~nl:ır 
(;una dniı" lı:ıb;-elel' gt-lmcı. eoi.· nostancı hal~c1111 ekmen1·~1·1 K~c•ıko""ydeı~ Belcdiy-1 teft~ hcyetı , rei.s muavı_ ı;ör<lüm. Du çı.ı:rm tia\8.j sonuııtl:ı 
llu haberlel' gcc }\('O ~aı'.t t:ıarı u- ' o . G :J i a 4 ' ni LQt!i Aksoyun • başkanlığı altında milyonlarc:ı. iri~fnln, yersiz, yurl-
~u ile me~~ul ol ... n diinrn cfk:m i ki 1 dün, Moda.' Fcnero:ıhçc, Co.ddebos - suz, ıı.ç \,e tıpl:ık luıla.ro,·-ııu ı;oyll. 
unııımiyesini ehemmiyctİi bir '>il- 1 aın1a an {Urıarınah tanı, Suadıyc, Bostancı ve Adalardıı. yerel•, ııimdi<len buna ~re a.mn. 
rette ilgilendimıektedir, Ç'1ıılüı ki bahçıı ve cglcnce rnahallerlnl ter.. masnu istiyor. 
§ark t:uırurunuıı ~mdiye kadar Muvakkat bir zanıJn için azaltılan ckmeit tam üıtlhkalt olarak ti§ etmiştir. 1 "''"b" e ) irmiııri asrm ki'!.iıinl 
!:Oktan ba..~lıum~ olmnsı lazım gel- "erllmcktedlr. Hulkın nle)•hine hiylcye sspan fırıncılar belediyenin Bu mucs.scselerin bazılarında tnrl- d:yen\er \arılır. 1989 knvgac;mdan 
d .brine kaui o.lan diinla efkarı wnu. nman vermiyen takiol ııo cezaınndırılryor ve icabında fırınları ka. ic bulunmadığı, bir kısmının tarife - on :rıl önce ~·azdığı bir ldtapta, a. 
~olyC'flj bu geclkmeyl bjr t.akm1 bl· patılıyor. E'rı.yın Pnrtı GEnel Sel:rct(',r!mlz son İstanbulo. gel~lerlnde den fazla ücret aldığı, sıhhi kaidelt. ~ağı yukarı, bu~ünün harp fnclala. 
yasi, ve askeri sebeplere atfet- 1' halkın umumi durumu hakkında bir nr!<ada;ıımızıı. sorduğu bazı re r iayet etmediği görUlerck hakln • :rmı anlatır. l:'eryiizUnclc ayakta 
mektedlı. ı.unller arns.ında clmıc-k \azl~·cttnl de sormuş ve bir hakikat olnn şu rrndo. zabıt tutulmU§, 10 müessese bir tek çatı bırakmıynn :-ın-nşm son 

Ask.eri !lebepler :ırosıodıı Shnı; ı cc.vabı alını§tı: ''Knrnes, Jle elmıck nıcıını}'o.n te'c "atanda~ yoktur." sahibine yıldırım cezası verllmlJtir. arhklnn, ııilınyet blr lrnç tayyare. 
fopohın uptedilınemiş olnın ı, ~i. Bu gene Nirledlr. Fakat bazı istisnalar, ,.e çok mU~kU!A.tıa ekmek Belediye bUtUn kaza kaymakam - eidlr. 
rnal cephe<>incl~ Rus 5ruvvctlctin"n olnbllcn bir yer vardır. Burndnltl muı;ınhe<lemlzl kısaca yazıılım : larmn blr tamim gönlkrerck beledi. Polonyadn olup bitenlerin kanlı 
lih.un olduğu 'tadar gerilere guıı. Bostancıda bir fırın vardır ve bu fırın ı;ovrenln ihtiyacını kar. ye kanunlarına riayet etmeyen bu bilanço unu giinlükten, Ilelı:ikayı, 
derilemem!ş olması ileri sUrlltınrk. Fı!ayamıyor. Sabahleyin erken s:ıalte fırır:cın .n rivayetine göre, bir gibi yerlerin ruh.sntıınmclerinln der. Jlolondal,, Danimnr'kn~·ı, Yugos-
tedlr. Bu gö~ göre Alman tnnr. uğız ekmek çfümaltta.dır. Bu aıtızdan ekmek ıılnmıyanıar bıızan sant hal aım __ m_ns_ın_ı_b_.ll~lrmlştır. 

1 
ıa.,-ynyı \'e İngiliz nd:ıJannı kapla. 

ruzunuo geclkme5lnln :ı ıl\erİ s-;ı. 12 \'e bire kadar beklcnıc!.ı:tcdirler. Bir ot,ızd:ı knç ekmek çıktığ't da yan hnrabelerin resimlerine ~fu 
bebi, g~en iDi r.ıpıl n bazı ha- htılnememcktedır. Romanyadan 100 gezdirdilı.t.cn sonrn., "\'cls" ~n 
reketlerin tam ve :r.amımııuln ıcr:ı Evvelkl gtln, el{melt ıılamıyanlar olmu;tur. Birçok Bostancı bandaj temin edildi 1 muJmyyilestndekl kun·ete hep 

ı ·ı · •--· l ·ı · 1 Fakl:ılrri ekmek alma?ı iç.n çok defa I\:allıktıyUnc gltmek1:cdlrler. l'ü"'Ill""tdc 
f( ı rnemı~ OUUA'Jmr ım ı Prı g - Bandaj getirmek Uzerc Romanya • 1 ~ 

1
•
1 

;"' b: .,,_ • 
nıekt,e-dir. SIJtl.!li fcb·p!r:r.1 ~cı::ı. Bu fırının, gt'!Ce t.le ç.:ı.Jışnıak ııuretiyıe birkaç ağız ekmek çıkar. ya "Öndcril~n tramvay idaresi memu o.:c .. ır al Ul!Dbcrı Almn.n ~r: 

Finl ] . t · ı v.ı rrakla halin ıı :l:ıntıdan kurtarması milmkUn,ıur. Fakat neclense bu, " 1 )eri Ustun<]"' tı...,n bin .. ) bi k ce, ruu ıya .a:ırruzı < gı un- - ,,, d' IH . ö 100 k d , - ,,.. ı.ı '• n ı ı 
1 1 d J'k 1 1 1 e 1 -ıı d h ... tin' ru, Oeren "b.mızo g re, a ar .. Jl"Hk t bul tl el c·ak mUdafo.a lınrıılcrl yaııınaI<t.:- ~apı mama nıı ır. :. me { ş v e~.... mevzuun o. assaa.yc ı ya- yuz e ı oy'\"8.l"e u arın an 

l b!ıdll",. • il ·~ belcdı'vc reisi z• B t h Ik bu bo.ndaj temin etml§tlr. Depoya çeki- v l ~ ,: 1 btl..ıt.k • dır. Ha.lbnki Len'n~rnt ceph<-sin- t.nen 6 .m.z sayın vo. '~ ~ m n os ancı a mı YR1:,"M yı ,,ınm ... -ır :ı, _,.. ~a.nayı 
1 t d l t b ki• len 25 arab&. bunlarla yeniden sefc-.- ı · k-' • • b" ,_,.- tu la d~ mnvBffa.l•i,·et lm:r.anm::.l• ı ... i11 ~ ttn ı ıın tur armasını c yorcz. mer '7.t..1ennın ırer """""''e . z 

" ~ re konacaktır. 
~annerhaynı kll\' rtleıiniıı tanrrm.

1

' boz olduğunu öğtcnince, düny.ıı. 
etmelerinin 53ı1 o?dnı:_·u ~-ine mil- • nm filnbetinden Jm~mhınma.mak 

1eııassısıann miitaı :ısmchm ı•ııtır. 'r kadın s•hh"ı ı'mdat otomo• Karnesız ekmek veren elden geJmtyor. 
Mlm""·tntlır. U i' i lokanta ı \'ar§Ova, Belgrat ve JA>nılm ha. 

1'tlanncrhaymm t:ıarnır. h:ı.rptr. Beyazıtta üniversite lokantasında tırladığnnız ilk karb:uıbnlır. Me· 

rlne karar vermt$i, buı,:ıinkii ı;;nrt. b • ı • d ı k ı d d ' karnesiz c'kmok verildiğini haber a. ı ğer bunlar. nihayet, yarn.h kur-
lar içln<le yalnız askeri değil, &,'\-·- 1 1 fl e 1 z o gv u r u I ıan fiyat murakabe memurları, yap • banlamu,. Bir sehlrde, bom bar. 
nı zamanda polit lk bakmııtnn dıı tıklan b!r cllrmUmC§butta Uç klşlyo 1 tlmıa.n felal<etinin ne korkunç bir 

-:s-

şi:r. ·• : ı ;.;;- :ı t ') i"!llJ _ -;•:-rı lzh"Tll• 

dti:'l hrr· -ıJ~tl::ın • o:> :ı .• ı~o z. 
H'n i'ti : r. ~· n tı:; ·.... ı . ı . dt/., ti. 
le·ı birıl~rc., to: 'ı.lt txı-r ~:.':ır, Ko. 
!c~,,·c. ı, 0 .E ıs:..n'' i, ' ! "'u cl .. Jı,, ı, 

• I • b:l0> i Nr ~ 1:ı.t k: ·ele ynınpıı 
ı1~ . •1 crln ('r\ . li . .. 1 - , •1, il <;&ğ-
l:ıj •nl ır, bhb!ı! • •. : r. hc_,;ıoa. 
rn!, , l'"'l/ . ., 't·ı l u • ··kr hıWllıi 

:ıl ::ı · a ' i' u.ı r<' i : f, :-<>: •• mş. A
ı:ı ril. --ı "' İn!":iff.: r •ı.ı; ıı:ı.1 ·arınılan 
• .~1~n l ~ er~.: e bal· lırn, nnlnr hu 
1-'r.Ii't t:r ;i! ' ri cfo 0 1 1 ·• ~ orbr. 

'nlun b. on '>1n t .. ,., :ır-il;k lın\ ·a 

or 'lqhri'e <lP'>n"l~ "nmnız!l ~'i'llilı· 
rn:onğ ~· cllyo:-lıır. 

n!::.'th r. u üı: ~'ll lçind~ uA"tır
Ruı; bir ilı:ır'!c• İ""' Irnnı•tu. nt.ı.1i. 
"enlerin hllt lln clı-'lı ... Jn1-.. lran ... tlan 
l>ii~·iitme1>, motiir' "!'İn ~tiçUnii 
nrtrrmnl:, Jıa· ·ntb ço•t l:::ılm:ı. ,.e 
lıızı r~mŞck hnl•n? J Q~nı:ı • için 
ı:n ··~ı~·or. 

Pennin, Dmin l üt~ n ij' e-kj !::• l~· 

Je· i u~lm~h. YaJrm: ~ıcnn~ı rnı.ı. 
r·~ral:ı.rı gc<'Cli p-'~odü~ kıLtmııkta
dır ... \'els", :ut•'; l { }."n!lli rtr i. 
;ı·or. Hı!'kkı '\'nr. YIU'rn mllyoniarL"a 
Joell<i dn ~iiz m!Ivonmrca kişi ev
l'iı. ro':'ksn Jmbrok 

O: 
- Bana. ~di!JP.:n t1'"- amya. 

hm! 
J>lyor. F!tkaf. 'lü~B bundan 

el ha fayd:ıs~ öğüt o nıruu:. ÇliU!di 
c;.lmdl. 1tfç iriıme bunu <lü~
~·or. 'Riitlin ins:mlık, ~ 
parmak ısrrtll.n bir m~* 
Jiğe. yı!lnnı: yrtmınk, de~ 
ve öldürmek h~ yımnntkfe.. 
dır. Hiç böyle fıi:r zam9ncb ~. 
ten lmnuşnltJr nm! 

HAKKI SUHA GEZ61N ınııll!\lıdır. karnesiz ~kmek verildi~nl tesbit et. iilüm lmır+~ası ol~!tj:.-Ünu, ancak 
Amerika Bulg~risfann, Romım Evvelki gece EyUpte Sıhhl imdat S'~lme~c t>a§Itımı§ bulunmaktndır. mlşlcrdir. Lokanta, 150 gram ekmek =============================:. 

:ruya, M:ıc:ırfstnn:ı Jlinlarıdlya~·u otomoblll l.;inde ve bir mahnlle hal . Bunu da lklnCi bir erkek çocuk ta. için 15 kuruş n.lml§tır. v l • b l 
~:~ ~~;~m~~~~~~ ı~~,~~i~~~:~: ~~~~:aen~:r::ı y:i:d~~ğ:ı a~~::!~~ ~~ş=~ı:~!r.ık~y~:;muebeoo::r~: tı1ll, ,~ ııı~ı~ııııı~ i ayet l n t e igv i 
l"nber. mliclnfruıda knlmayı tl"rrih cereyan etmiııUr. kapalı otomobUin etra!ma toplanmış ''llJj ___ ~JlllJnill_ . ...illillV 
eden Finlındlynnm \-:t7iyetinin EyUpte S!lA.btarağa caddesinde 1 olan halk da bu mesut htı.diltenin m.u. y • k k k 
mlittefiklerce elıven tcllhki c<lil . numaralı evae oturan Mustafa Yıl - vnffaklycıUc neticelenmesi için dua MantaT hırsızı enı e me ar rı 
dl.ğfnJ göstennPkt~"'ır. Fı"nbndı"ya. mazın hamıle olan karısı Şc!lka ge. ve iyi temcıınilerde buıunma,lardır. l 

~"' 1 63 numa.ra1ı Şiı1keti Hayr ye va• 
da Ahnan Führerinin JJelsinki se. ce saat iki tıuçukta blr~enb:re sancı. Doğan çocuklardan blrlncl8ine b& _ 1 d V t 1 ? 
~ ahatJne mğrnoo hattı harelrctlııi lanmı§tır. Derhal sıhhi ımdat otomo· reketınc uygun olarak Tezcaıı lkln • r: 1;~3iln;~=!~ na Si a g 1 1 a c • 
deJ;istirmlcc d"ğl!dlr. Tnarru7.un \ biline t<ı,!e!on edllmlg ve hasta kadın elsine de özcan adlan nrilınlft1r, nm mantarlarını çalmaktan suçlu 

c emm e es Çın • ın <'.CP ıe. olarak Adliyye veri.ilmiştir . İstanbul Vilayetinden: 19'!2 giiııtine kadar ikmal edip ta • t k - uı - tm 1 i . F' l gelen otomobile konularak Haeekl Dundan sonra lohusamn hastaneye I 
• d Al ti "fT b" hnstnnealne nakledilmek latenml§tlr. götUrUlmeslnc lUzum kalmadığından k 

bın e m::ı.n P nmn Ulcllll ır bayan Şefika ayni otomobtlle eviiıe .tık oorgı.ısund3. suçunu in nr et- 1 - Temmoz \'e ağ1l6t:o5 ayma l~e gös~rilen mereilerc 
ha.reketfn ~laması füznndır. nt. Fakat otomobil yola çıkbkta.n bir. m~ d'e haltikrnda a.çtlnn tah]{ika. ait ekmek lmrtla.n kazalara te\'Zl ' göndete1'-"'1c kartl:mnı teıcolim nJ. ... götUrUlmtlf ve bu s~ netice knr§ı. 
ğer taraftan So\yl't - cııapon tn- az sonra, çoför otomobll lçindo doğıı. smda babası ve bUtUn allc efradı bU. ta de\'ll.m olunmaktadır. oluomn~. Daj;'ltma ktltllk def- malnhrbı.r. Bu JıUStısta \"aki gecik· 
rnfmlrk p:ı.ktmm da g~ seneki mun başlamak ü:r.ore olduğunu anın. terleri 25. 6. 1912 gllnline kadar melerden milt<.'vellit · mc!l'111iyet 

yük bir ne,e ye sevince boğulmuştur. s· k bo"' ld 
Alm:m pliinmm mt!Yaffaldyet~·ıdi. ymca arab:ıyt hemen Eyüpte Kapıcı ır ÇOCU gu U ikmal edilmiş olncak \'e me.ıld\:r alakalı chfre ve mües: rlere mc. 
ğinıle lıic;se s:ılılbi omnğn nıülc- çeşmesi 62 nıımamda Ebe Kadriye Hayırlı bir nikah D:ı.vutpaşa tnı.ır.vny e:ı.ddcsinde b'iln<len itibaren birlik hJare beye. Ur. 
haS518lar t:u-ııfmdJtn flerf silrii' • ArukeUn evi önUne çekmekten tınaka =~ n• ......... - 1• evcle ! .... _ .... ._ oğlu 10 ti reisleri, defter~riyle birlikte 5 - Bazı kaa3brl:ı lıi:-lil: idare :Mahmut Hamdi .Pa§a torunu sa_ - .._. .... ~....... ı.n;J .. UJill 

rnektedir. Hatttı bu miitelıas•ıı.,lıı. çare bulamamı~tır. Ebenin kapısı ça. dcttin Erlaen kızı AdUc Erieen ile ynşmda Fu~ .Mct.en buglin U.eni- kaza to..se §efJiklerlne müracaat heyetleriBe lnf.'ltap olunnn azııfa . 
ra gör~ Sovyetltr :!\losko'\·avı ~nrl• · lmmı~ ve vaziyet kendlsine bildirll • muıı;-a mtı§lhat mllsteaan Ahmet Cev zc girmiş yUzmclı: bilmediğinden ederek icmnlde tesblt edilen m~- rm bu işi benimc;emiyerek lakayt 
tau getirdikleri kttvVetierle mtltl'!- mlştir. GUrılltUden uyanan mahaUe det oğlu Anadolu Ajansı slyast ~- !:ı:ıla su yutmuvtur. Çocuk Haseki tar ve nc\ide Iuırt t.eslim alank kaldıklıın göri\lmeldedir. 1'ürk 
faa etml lcrdlr. Şu halde ortıul.ı bnlkından tir kısmı da sokağa fırla. muharriri nrka.d&§tmJZ Mehmet Ari! hnstaband.ı.ııc götürlilUrken yolda birlik n7.alılnna daj;rıtac:lklardır. ('eza Kanmnmuıı 279 tıncu macJde.. 
Almanyanm l~ine gelmeyen blr cıj. mış otomobilin etrafında toplanarak Antk'ın nlktı.hları, dOn Ankara bele. ölmüştUr. 2 - remmuz ve ağnst.o-J ayma &i: DevletJn \'eya \illiyet ve na!tl-
yast VIU'.iyet claha varılır, bu ,·n'l.I i h!ld!senln :r.ahlyetlnt öğ'renmtşler ve cliyııslnde yapılllll§tır. Törende ajans ---- _ _____ ----- ait kartlar \'ı?rilirken mayıs - hıı- ye ft lmryelerin nczal"t!t t altmda 
Yet ıslah eclil<lihten sonra 51u';< ta- bunu mahalle için uğıır sayarak sonu. ailesiyle matbuat umum mUdUrlilğ(). ,- ziran ayma nit koçanlar birlikler· bnloun bir Jıh:mett.e mo.nşh \·eya 
nrrnzu dahn lml:ı:vla~mı' olac.'&k. na kadar beklemişlerdir. ileri gelenleri ve gazeteci arkad&§Ja. _Bugünkü radyo ce geri ahnae:ı.ktır. Geri n.lman bo maa'°'rz d:Limi \'f".ytı. muvakhnt \'il· 
hr. n hazır bul~nmu~tur. Ajana umum koçanlar bllihıre kaza iaşe !le1Ifk- tr.ife görenleri mernnr nddetmckf.e.. 

Japonyanrn So,·yetlerle luı.rhe Ebe Ka.driye vaziyeti öttrenlnce mUdUrU Muvaatfak Menemencloğlu 7.30 Progrıı.m ve memleket saat a. )erine iade edilecel."tir • dir. Milli Rorunmn Kıunmunnn 
girmesi ise, si~·· si yeni bir hacli. bUyilk bır vnzlfcscvcrllkle yo.tağın • ile matbuat umum mUdUr muav:lnl yarı, 7.83 KArışık program (Pl.), 8 - Ağır işçOer, hal'k clağrlma 64 tincU ml\ddcsi İ"e l•e!!tilUerhı.e 
M'Dln teken iinii i1e müml<ün ol:t. rlan fırlamı§ ve çantasını kapıp gece. İzzettin NıibaY iki tarafın phltllgi_ 7.45 Ajans haberleri, 8 Senfonik par. birliklerinin \-azlfelerine ait fo.ll- '\·erilen '\"llZife \'P. ~ahiyetleri ih-
cnktır Ta:ı.rruzun M:tiln askeri \ ·p, Uk haliyle otomobile koşmu§tur. Bun çnlıır (Pl.}, 8.15 E\in saau, 12,80 matnamede .. ö .. tcrilip ıs. 6. 1942 nınl \'e suiic;tlmfıl etmek uretly)e 

• da d k i b t tm'·ti ÇUnkU nl yapml§lardır. " poHtfü tertip'cr t:ımAJnlanöıkt:ın 11 ~o .sa e c "j1 r. o· Progra.m ve memleket saat ayan, ı•ünkil ..,..'>:e~lerde intbnr eden snç işliyenler hnldnnd1ı Ttirk C~-to blld bl k k ..... dUn Arkada,nnıza ana.detler dileriz. e> o-· -
·onra bUfüıı iirnl i:e b&1'1ama..,ı l>ek- tııo 0 r er e çocuec... yaya 12.33 Eviç maltammdan oo.rkılar, \·ili yet tebliğinde almalan ta.\"Sİ· 7& Kanunirle •liğıer Jıanunle:re.a 
lenmekteıUr. 12.41S Ajans haberleri, 18.00 Şarla ve ye e<lllcn mektuplan birliklerine muayyen olan ce7.nl:ımı iki kat o-
1aponyanın şnrk hndudıına ye. İa§e Müdürü Ankaraya Bir doğum lilrkUler, 18 Program ve memleket mlirac.aat edl'rek biran c""'el alma- l:ırak hülmıohrnarağım, Te bu Jm. 

niden bir IH<ıım :ı~her günılerı.1csl Beden Terbiyesi Umum MüdUrlilğU aaııt ayo.rı, 18.0S Radyo salon orkcs. Jnlırlar. Aksi tal•dircle bn hn'IU'i- nnna göre ta,'!:ff oltmftll memlU' 
bu Oıtim!lli ~.u\ ve tlemUmkct!!•lir. gitti nC§riyat mUdUrU ve Ulus sazetcal trası, 18,45 Fnml heyeti, 19 Konu§ma taki gecllanlerdcn hiçbir fclRri mn- \'e müstahdemlerin bu kımunnn 

Esasen Jnponyanın A<o~·ıı.dnU, Bölge İaşe mUdilrU Mümtaz Rek, muharrirlerinden Satvet GörUlUn bir 19.15 l-1asıl programmm devamı, 19,30 ltnm mes'ul clcğildlr. tatbiki dolsyısiyJe işfcdfJderi su~ 
ııasiflktel\i :-cııişlemc ~melJeri İn. Ticaret VekO.letlnin daveti Uzerlne kızı dünyaya gelmiştlr. Yavruya U" Memleket sao.t ayo.rı ve ajaıiS haber. 4 _ Bilumum resmi dıılrelerle lardruı dol:ıyı lr.ıltlıınnda yapılncıd, 
~Ut.ere ,.e Rusynyı ciddi bir suret- dJn ak§D.lll Ankaraya gltm~tlr. . zun ve aaııdeUi ömllrlcr diler, anne lerl, l9.t5 Serbest 10 dnklka, 19.55 fabrika ve müessesat halk dni?ıt.- Ce7.aİ taldplerde mcmur1n mnhal<c-
te ingi]endlrmektroir. ---...°'--- ve babasını tebrik ederiz. Faını programı, 20,15 Radyo gazete. wa birliklerinin te~eı..1cUlline :u mnbn:ı. d:ür luuıun 1Mlrlimleri 1.at-

Ja.pon cmperyali1.mi ı ter arazi U sküdar meydanı 61, 20.45 Mllzlk, 21 Ziraat takvimi lmrarruıme ile :nil i~lcll bir.er bir- bfk olunmry:wağmı ta.c;rflı etrnek-
haknnmdan, lc;ter ldooloji bnkımın- Altın fiyatı 21,10 MUzik, 21.30 Konuşma, 21,-t5 ilk oldoklan k:ı.bnl edilen leyli o-. todlr. 
dıın müt.ıı.Jea edilsin ,fafma ltar)ı- Üsküdar meydanının lkJncl kısım DUn bir ııltınm fiyatı 33 Jlra 10 Kla.&ik Türk mllziğl, 22.30 Memleket kul hRStalınne !:OC.Ok yu,·ast, ha. Bu \Uİyete öre birli't< idare he 
smda Rusya \'e İngiltereyi ebedi inşaatı 80 bin liraya ekslltlncye kon- kuru§, kUlçe altınm $r gramı ise, 11ant ayıı.rı, ajans, borsalar, 22.4:S Y~ pishane gibi t.~ekkUller haurlı _ yetlerinin f5Uyecf'..kleri <rn~lardan 
bir dü. Dl!Ul olar.ık görmektedir. muştur. 450 kuruştu. nnkl program ve kapıuııa. ya.caklan bord~lan nlhayet 28, 6. mlitevelUt takibst resen miiddeia· 

Japony:ınm !'IOO ı::un:t.nlarili\ Alü~İ· ========================================================= mnmiJ~<Çe yapTlaeatrtrr • 
Yen adalannn ,.e l\fidn~ya kar'! O Simbrda gerek Budistlerin, hiri slikiınlarma rağmen yeıkdiğe. İdare heyeti az:ıJaımın bir \ '8· 

Ynptıklnn hr.ı-eketler • .Japon nı. Brehmcnl~~ ve Şii mezhebindeki rine muta!lSSlb:ıJıC hisler besledfilt- tan borca ola.ra.1< üstlenmi' balon. 
yetleri h:ıkkmdıı ba.7.1 ıp uçları Ja nıiislümanl:ırm dini günleıiue te- leri ve ayinler, resmi geçitler es. cluklan bu TILZifeleri fena net;iee. 
' 'ettec'k mahlyetted~.r. . ~ndlif etmesi birbirini milteakip ııasmda ilitil.31 ~eklini alan muka- ler teYltt edebilecek h:ıreketler. 

rJaponynnuı Aluslyen!erı: \C g3r:p resmi geçitler yapry<1rlaroı. tala ve kargaşalıklar çtktığr da den imtin!l e<lcttk ytıpmAlan tn\'-
1\IJd~·aya yaptığı al~mla~la hı~ A: 1 :V.ukavva ve kontrpl!'ı.ktan yap!l - olurmuş. Fakat ha.rp vesilesile hll- ıo,il'.e \"e teblii: olunur. 
nıcnl.."tln akmma §ım:ılı pasıffğı mı~ müccss~ro kale, kule, fil veyn lrumet otoritesi galip olduğundan 
k?pah bulundurmak gay~l.nl ta. ejderhn. resımleri tahta iskeleler ~ beni nwralarda bulunduğum esna. Universite askerlik 
lııp etm~ktedir. Bıı, füı<:J:ı~ıı. ya. uz rinde ve perde nltma gizlenmi!i Birmanyada cami İmamının eczanesi Şiile da böyle !iCYler vald olmadx. Çar-
ı1aesğı b~r tııarruzaan !:ö-ODm Ame- baldırı çıplakların omuzunda ecy. şı w pazarda geçen (Hindistan! kampları 
l'flmnm Rn!>yımm ynr<lım~a gel· yar vaziyete konuhmk veya ara. rin camii - Terlemeden gezmenin çaresi bad) dan başka yerli lisanı da 'O'nivereıtc askerlik kampıarı bu 
ın~ine mani. ~lma'k 1 t~ıglne de l•al:ı.rn yüklenerek muazzam kafi- kulhnılırdr. yıl U,. devreye aynlmrqtır. Blnn' el 
d lal t el l ı Atik) eczahane.sinin sahlhi bulu • Başta Jl3Zan dikkati Urorime ,. " 

e E e etıı ır. .. .. !del" halinde :mabetlerin önlinclen Lb Yrumarı hnlka -klinde ve zln- devre ıs te;nmuroan 25 temmu·•, ..,, .... t 1 un h ı· Alınan nuuordu ki bwuın m:•te,..,,,.,.,,.ı· ren- cc c<i..,.ck kn1
·- ın.n "tk"...n bir ,.... -,,apvn a.'\m 7 u u~u, • ve civarmd!l.?1 geçiriyorlar ve bu J ......... ' ...... ·<= _,,. "' -·L· rirl~e sat.Irlnrdan ibaret olgn ikinci devre 26 temmuzdan lü ft.ıı ..... 

f:ıarru u n b r:ıl "r bcldenıl!k gilrenk mayi ve şurupları ve sair fötr ~pka giyıniş bulunduğumdan ~-
• z e e • 1 

• ('5nada garip eıvza ve fıyinler &as- b Bırmı:.nya hallanrn ekserisi okur tosa, UçUncü devre de 16 ağustosUın 
llelc de hatah bir tahmin olmaz. tcrllovordu noba.ti usa.re ve tcıntilrleri ve ~ eni evvebl hır.istiya.n zanneden • ''e yazardır. Bu ise yazilruınm ba- 5 ey!Ule kMar BllreocekUr. 

\'~kıaw .J!\ponya böv1e hi::- ~arel~c· ı Bu· suretle muhtelif din ve mez. cunhırlle ağ.una kadar do) u ke.va- ler bilAlure vnz.yeti anla.yarak E:itliğindC'U i'eri gelse gerektir. o. 
te ~ırdiğf z:ım:ın J:ıı}(ln ~eh rk,.ıni heplere salik ha.1km bu yortu ve nozları vitrir.lerinı slirlüyor, ve sempati gösterdiler. Esasen çarşı tuz seneden fazla bir zaman lngi. 
l:ucı tııyynreleri~in hlkuıııunıı nç!l' 

1 

lxı.yramları tevaıt edip gitmek!') ınetllalınin yukansmda büyük ya. ve pazarlarda iblr ~.ey almnk üzere liz istilfısınc'la kelm:ı.la.nns. rnıhnen 
ı k kt rakat lJ r hRrb•rı zıyla (Dcvn.hani Yunani) ibaresi girdiğim her dükkan ve mağaza. ~ 
''.ra .. :ıea. "" • ' e l~ıı.ngundn. bulu..'lduğum on ~ş yir o zaman ic;fn hilli H'.ndistand'il mc\• 

l '"· ı' ı,ıor. ı nbul et okunuyordu. (Bara mevlevi Sohlb) da sahipleri JSlfun oldugu- takdirde u~·wi .rız 'ıerı 0 .,"lınu ' • 1 mi glln zarfında hemen her gUn kuf ron krrallan (Tebu) nnmıro 
nl ..:•. ı nn<l dive ....... :ıuımı hü.rmette bir Unvan bu sempatiyi hem.an ı"ihar -.:aerler, 

en :ız ır. 1 bir meraslm alayına., resmi geçide .T ......... "' 'C'• dilzdüklcri §arlaları, miM mcfkiı-s d • E t tn...-.yan b.-ı.ş inuı.m adeti mahnılliye mağ:lZallm hııvnsmı serinletici ta-a rı T em tc-ea<lUf clmekle hoş vakit gcçirl- -:1· relerini takviye edici destanl!lr :============== Uze:re tem:~ pa.t.iska ve tülbentten van yelpazelerinin altma davete-

Yapağı ve tiftik 
nümuneleri 

Yapağı tip oUmunelerlnl tesbit e
decek heyet l temmuzdn, tl!Uk nU 
nıunelerinl tesblt edecek heyet de 6 
temmuzda lstanbul ihracat kontro • 
lörıUğtlnde toplanacaktır. Toplantı • 
~. lıq kontroler Şadi Dilek ve Starı.. 
dafdlzasyon umum mUdilrU Faruk 
~·•11tcr de hazır bulunar ll'. 

lıyordu. gibi :tu&u'b söyJ ... r ve dinlerlerdi. 
mUrekkep i."l.Ce clbises!Je kuruldu- dc.rek çay, gazoz, pasta ısm:ırlı -

Ranguıvb ve Birmanyııd:ı. pek - k lt kt h . ·n eth"' _,_ tat ibi h~tmı. Ura tı nh Rangunda me.zun bulwı.duğımı gu o u a ..,...za anesını m ...- ynrö.K yı a m n e 
çok olan Pa.godala.rdan başka dini ... ~ • nıllddctçe ik:ıme t ettiğim Dclh"V-

liııdc oturuyordu. vıı.lcen samimiyetle rolıislcre gi-
lıislerimizi ve gözlerimizi okşayan rişirlerdi. Bazruı da. evleıine yem:- zc Strid'deki V:ıylırısiye = (Y. M. 
r.nmilcr, mesçltıer de eksik de- Bir de Şü crun!Gine gittim. Fa. ifo davet ederlerdi ki pek bahar. C. A.) klUp; şehrin merkezinde 
ğilclir. , kat burası bi.r crur.iden ziyade bir J:; ve ınUtenevvı kaplara defaten bulunduğundan şayanı tenuşa yer 

Bunlardan birl olarak Ra.ngunun r..evi (mahnlli sohbet) gibi yerdi. konnlup getirilen yemc>klc'ri leziz lerc git.mk kolayl•ğl vardr. F..sa-
o meşhur (Sorti b:ı.mn) yakmm- Kademe, kndeme yU.kselen bu ca- sen clilz sahada. kurulu olan se-

clma.klıı bernber fözln.baharlamı. 
da (Bara cami meeçit) ~edtkl~ mUn nemazgiıhmda yer Yet- top- dan dolayı bi~m midelere mnsaft hird.c teriemedm g~k için pek 
muazzam ve mul1teşcm bir cami !anıp sohbet eden eema.:ı.tbı ekse- ı·-elnıiyordu. ucuz olan insar. çeken lcnca ara-
vardrr. Ba.S imamı da hemen es- risi Ranğunda oturan lranner ve tsıam. Mecus ve Budistlenn' za. babrına binm~ kllfidir. 
rm.in lk8.rşJSlllda büyÜk bir (Tıbbi bozDarı da Yet'li ~ (Devamı var) 

SAU 1 ÇARŞAMBA 
23 lln.zlnın 24 llıı:r:.lnın 

O. lihır: 9 
Hızır: 40 

"aKJllt· ı 

OUncşır 

doj!'u~ı 

\ll~ l t 

t,27 

Öğle 12.16 
lkin<ll 16.17 
Akfam 18.45 
Yatsl 21.48 
lms!ik 2,10 

./UZU 

8.48 

4.32 
8.33 

12.00 
2.04 
6.25 

0. C\"\'el: 10 
nıur: 60 

\ U " i t ~ 4' •• ı 

-t,29 8.43 

12.16 -t.82 
lG.17 8.83 
111.45 12.00 
21.48 2.M 

2.10 6.%5 
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~»-i H AYi}t 
Yazan: Fran:nıva Körmendi Çeviren: Muzalf~ Aear 

-99- Hikayecinin intikamı 
- Ben de fal"klrldeyım, dedi, 

f.a.lmt bu J.oğruda.n doğruya trl.!" t.e
Eadüf eseridir.. Çünltü bu clb!sc 
beyaz idi sonradan y~e boyat
tmı. Demek ki boyacının h'.lta.sı 

'ıır. 

Ve gü!dü .. ,.Evet ağz.ı gi.izel de· 
ğil .. ,, diye Kadar dUııünüyordu. 
Fakat buna mukabil fevkaiade gü
zel inci g'lb~ d1'7lerl vardı. Kele
men ile 1la aI'knyn oturdular, Yo
li de ot.Nnotn kullruınn Knda.nn 
ynnmdn yer aldı. Otomobil her tUr 
1li \"llS!ta ve insan kalı:ı.balrğJ ile 
dolu cnddelerden ağ:r nğır geçi
)ordu. 

Yoli 
- Ben ~phrl giindüzdcn ziya.de 

geceleri ,örmekten hoşlanıyorum, 
dedi ... Gcce-leıi her şey bana daha. 
başka, d:ıha bliyük, d."l.ba azametli 
cörünü • or. Par.is ~ büyük ~ehir
l:erde P~teden daha çok var 
nıı? 

- Oh ta.bii hem de pek çok ... 
P.aıis Peşteden çok fnrklrdrr. 

Bir ga.n geçtiler, so:ıra bliyük 
nnıı. yolı:ı. çıkttlar .. Otomohil büttin 
kabiliycUni göstermek istiyormuş 
gibi birden ileri fırladı ve kilo
metreleri :ı.rkası:nda. bmıkara.k bü
ylik bir &ümtle ilerlemeğe baela
dı .. otomobilin fenerlerile aydm
la.n:uı nsfnlt yol büyük bir silmtle 
rıt.knJarm:ı doğru kaçıyordu. Ka. 
dar ı'8ğ tnrnfmds hafif ncfüs bir 
hum.ret ve bö.tun benliğine hl -
kbn o!:ı..n ner:ı.s biT koku duydu. 
Gözleri ileride olmasma rağm.f!n 
Yolinin gözlerinin il:ze.rindıe oldu
ğumı hisseiiyoniu. Gizlice genç 
iuza. lbakt.I, Yoli bu nazan hisset
miş o1n.ca'!t ki derhal başmt çev1T. 
di ve: 

- Oh, dedi, saatte 110 kilo
metre.. B~n otomob<Jden ber za.. 
man biraz ~n.rmı. fakat buna 
rağmen böyle ~ gitmek be.na 
zevk veriyor. Falmt karanlıkta bi
raz dalın a.,.~ gitmdt her halde 
ihtiyatlı bir hn.reket olur. 

Hostelei w.ınm. tiklmı dolu 
idi.. iBahÇC'Ilin bir köşeısiDıe gıiç. 
Bükle b:r m:ı.sa koydu.rabildiler_ 
Önlerinde biiyük asfalt yol karun
lıklara doğru uznmp gidiyordu. 
Arlmln.:rmda f C'V~kslade, fn3aıt ka
ranlık bir ik.onı vardı, Ta.rla.lardan 
ağustos b&e!kler.:min scs1eıt geli
yor \"e lbıı st'ı9lcr riizgftrla hafifle. 
yen cazrn ses!nc lmrrşıyoniu. Bu 
<i<.'kO!" i~ııde inleyen bu cazın bu 
ı;hcnkta.r ruı.ğmeleri vardı. l§'tk az
dı, iller m:ısarun Uzcıine yerleşti
rilen fnnl.t">lar i~de mumlar ya
nıyordu. Dekor ve ırnüı:iğin fev
kal!ndeliği:ıe diyecek yoktu. 

Ka.da.rm na.za.rln.rt Yolinin ~
rinde dumıu.~tu. Yoli sessiz duru
yor, 7.nınsn zmn:ın ancak bir ilr.i 
!kelime ıkonuşuyor Ye fazla düşü. 
nüyordu. Dalgın eli l::uan ~ki ım. 
deh'lni, oo.mn de. meze ta.balrla.•mı 
okuşuyor<lu. 

- Yoru:ldmıuz .. diye !la Yolfyi 
hayalinden uyandırdı., Ya yorul
dınwz, ya.but da 'keyfiniz yok,. Ne
demc neşeniz lm~ .• 

- Hayır bi1§.kis bu fevka.liide 
gece:un ~elliğini akıtıyonı.nı. 
Bu:rosı o ka.da:r efiul ve o kadar 
garip ki .. 

H<ıkilmten dekor fcvka.lfide gü. 
zel ve garipti .. Bu iptidat manza
raya, bu Jdiisik ı:nrdıı.ş dclkoruna 
pek ıaz suni güz<> 111k karışın~. c:ız
txıntan ba<:.'.ik kokulan b;rleşmış, 
c.nlss.~. lüks otomobi.llerle gcli. 
ntn, lüks bir eğlence yerinde mum 
la otumıa.nm 7.evki ıınla.trlmrştı. 

Yoliırln renl~ :yüru mum şk
I:m a!t.m.da bile J>3rlıyordu. Biran 
]{adar elini uzata:rnk Yolini.n elini 
tutmak i3tedi. 

Genç lkız bütlln vücudu ile titre
m. Kadar eh bunu hissetti 't"e 
genç krz elini küçük bir hareket· 
le gC11: c!<ti .• Kacbr içinde bir. ha. 
rarct hissetti .. Sanki sandal~t 
}'leI'le'§tirmek isliyormmı gibi ha
reket -ederek bu kere Yolinin ko-
1tma dokımdu, genç kız yenldc-n 
tit'rdi ve kenara çek\ldi. Yemek 
yediler, içtiler, dans -ettiler :•c a. 
ğtr, ahoniktAr bir tangomm nağme. 
lerine ayı:ı.1c uy<lurur,arkcn Kndar 
genç lmt y!Lvaşça göğsüne doğru 
çekti .. Bu defa. da acnbıı titr;ye
cek ırıiytli? So:trn daha stk tr.. ch
hs. sıktı .. O kadar ln artık Yelinin 
~~ımıc nefes aldığını gör..iıi. 
D~ bitince g::nç kızın küçük e
lri :ku\-vetle tuttu ve fıdetn mr!n 
lraidtra.ı k bıleğinin az iistünden 
~tü . İnce be~'Sz bilekleri vnn. 
Bac:ık•:ı.n da ne kndar fnce. vUcu 
Ö'lı ne b1:ı• b,.vazdı .. Soru-a virml 
yııruıd~ 1 H .. "Y'ırmi yaş!" 1Cı:.nın 
söz'flri i ~mlbıi biraz ncıyara.k ha
tırlar1 . M~c::al:ı.r ıuıt.'f!n<l::ı.n gece
rck Yo!.!!1 ycrfre ~6lüriirkcn ·g~nı; 
kızın " > ·" cndamnn daha iyi sey
retmek fgin bi l'llZ arlaıdn. kal dr. 

Yo~i kcli.fsiz görün~yordu. Bıı
ııa muka.l.ıil lla fevkalade neşeli 
idi, mutta.sıl içiyor, herkesi alaka
dar edE'l:l eğlendiren şeyler anla
tıyarclu. Garip de-ğil mi bu ak§am 
lla, Yoliden çok daha genç görü
t•iiyoniu. 

Kadehleri tokuşturarak şsmpan. 
ynl:ı.rmı ~alttrlar, sonr-a dans et
mek Hzera hep beraber kalktılar .. 
Kadar insiyaki bir hareketle YoH
yi kolun.da tuttu, Genç kız yine 
titredi ve ıı:rlcasma dönerek yıı-
v:ı~a: 

Nakleden: F. ETi 
G~nç hikayec:i Neı-Tat Candaıı. nı.n ~rsini duyunn::ıdı, 

arkad:ı}ı Nacinin daveti üzerine o. Cahide artU. Nevzatın latifeleri • 
nun evine öğle ~·emeğine gitmek • ne cevap vennlyoniu, onun bekle
l(ıydi. Cumartesi olduğu için t:-~ ı dili aşk itiraflanydı. Nenat hısım 
çok kalcı.balıktı, Nevzat vagonda a• hissederek tatlı bir ~esle sordu: 
ya.kta kaldı. Önündeki sırada, ar • - Beni daha ilk giin, bahçede 
kohırı kern.Ilsine döniilk olarak iki buket hazırlarken sevme~e başJııdm 
genç kız gazete okuyorl:ırdı, bir baş değil mi sevgilim? 
!ık giiıilnc çarptı: Tr~n arkadaşları Genç kız fallı tatlı Rfilümscdi, söz 
onun lıikiıyelcrincten birini oku. lerini kııpadı ve mırıldandı: , 
m:;~!!lyılılnr. Gazeteye konulmn" - E\•etl 
lılr hikiıycyi okuyanların bulunımıı- Nevzat taşı gedi~ne lıoymak için 

- Bıralu:ı beni, 
yorum. 

sınd:ın daha tırbii bir şey olmadı~• fırıratı kaçırmadı: 
dedi, istemi- halde Iıüyük bir sevinç duydu, senç - O halde hayatta birbirlerine 

Ötekiler uznkl~cım.r.şlardr: 
- Neyi j!ıtemiyorsu:n ! ne oluyor 

ki?, 

kıılnrın eseri h:ıkiiında ne söyllye- dah:ı ilk görüşle beş dakika içioıde 
ccklerlni anlam:ık üure Mılak kıı • a,ık oluve~n kim~cler ola.mıyaca -
hartlı, ihnı .söylemekle bata ettiiiinizi UU. 

Neı-uılJn o sıralarıJa talii acık - ·- fen itiraf edin t 
Aynğiylc bir ~andalyaya çarptı, 

af diledi.. Fakat Yoiinin kolunu 
bırnlonamrştr.. Ancak dRns yerine 
Çikmc:ı bu iııce kolu htrsktl ve bu 
kc-re bellnden kuvvetle yakaladı. 
o zaman Yolinm YC§il nazat'la.rı 
biraz hayret ifadelerile dolu ol
duğu hal<le yürıüne ~tı. Oh bu 
ımza.l'lsr no kadar garip idi, Ha
yxr garip 1eğiJ, bil!llds pek samimi 
idi ve bu samimiyet Kadar·ı hay
rete düşlimili.ştü.. Birden hemen 
oradkta dansı brmkmak, bıJ işi 
kökünden haletmek, a:vnlmak ve 
rrtesi gün kalü..nde çok tatlı bi'r 
hıitıra ile memleketine dönmeni:ı 
m doğr.a hareket olacatnu dll
§-Qndil.. 

diyorılu. Hikilyelcri pek beğenili - Calıide nt! demek iskdiğini an • 
yor, eı.Jeht istikbalinin açık olduitu la:ram:t'!":ll"91c hnyre-tlc onun yüzün" 
aoln.51hyordıı. DelJkanh bu vaziyr,'e baklt. Nennt b::ıhat verdi: 
gelebilmek için hayli çalışmı~ ve - Hatırlar mısmız1 Sizinle ta • 
beklemişti. Beklemese esasen mııli m.ştıitımız gün trende bir arknıda • 
vaz:iyt'4i a-ı çok müsaitti; büyük bir 51nızla beraberdiniz, gazt'l!ede Inr 
servet ~ahibi olmamakla beralM!r hikiye okuyup fenklt ettfniz: "~"'"" 
ölen b3ba~ınrl;ın nnu yaşam:tk ir;ln ma bir şeyi" d.edini7. Den birbir. 
çıılı~mnk ml'rhuriy.ctinden uzak tu• lerlni ;;örür ıtönnez beş daki~n için. 
tnn bir miras ~1m~ bnla:ıduğu ci .. de a5dc ohn·eren insanlar mevcut 
hclle rahat rahat edebiyatla uğra • oıdu:ıınu lı::.ıbul etmiyorum". 

latanbul Küçük Sıhhat Memurları 
Müdürlüğünden: 

...... ... 

şııbilrniştl. Caıhide hAIA ne olduğunu tarna-

Mekteblmizde mQnhal olan •CM) Ura Ü'Ct'eW b1r kltipllk için SJnU. 
hanla bir memur almacaktır. r.ı a:atı orta mektep mezunu taliplerin 
eeraiti..., tmtıhaıı g1lDQn11 anlam,alr bere ~9-U t&rihlne kadar me~ 
tep idarealne mtıracaaUan ilAD olunur. (6790) 

Onündeıki genç kızlardan biri o • miyle kavnyamamıştı. Nenat de • 
klÖ!~ 1t3ıeteyi katladı ve ancada· \am etti: 
şına uzattı: - Ben de aynt trendeydim, söy. 

- Beni nlikııdnr 9Mn ne varsa ledUderinf:tJ du:Y'<lum ve su1 bu se-
8e.let Demiryollan .e Limanları lıletnie #; 

w • Umum idaresi ilinlan . 
hep:ı1ini «>kudum. heple sizi takip ettim, bahceye gi • • 

Yoli: 
- Bütün İng:lli%1~r ~ gilzel 

dans ediyorlar, diyordu, siz de 
fcVkalade dans e-diyononuı, fakat 
beıı ayru boyda kim8eJerin bıirl-te 
d:an.8ctmelerini ~verim. Halbuki 
ben S11caıt sizin omuzuınıza geliyo. 

_ IIikayeyi de ol."'lldun mu? rerelc sizden buket aldım. Cünkü 
- Okudum, ı;açma bir şeyf nen tenkit etlfğjnlz hikAy,e-oin 111ÜeJlifi 

birbirlerini görür görm~ beş da • Nenat Candan benim. 
kfka içinde a,rk oluveren insanlar Genç kn gübnde başladı: 

Avrupa ha.ttında mer'i 2151 No. lu tarife 20.7.94.2 den ltibaren mw,. 
gadır. A:yıu t&ril!ten muteber ve bOtUn ııcbckey.ı pmll D, D/2151 No. Ju 
yeol bir grupaj tarifem Dldaa edllmtfUr. Fazla ta!sUA.t için ı.tuyocıara 
mOracaat edilmeltdir, (M16-e791) 

mevcut old~nu kabul etmiyorum. - LAtite edfy0rsonw: de#il mlf • • • 

nım. 

Kadar: ''Şimdi eğı1ip cınu a.ğzm
dan öpecm .. ,. 'liye dilşünnyomu. 
y oJi dewm etti: 

Hayatı., böyle şey yoldur, haltıull - Hayır, gayet ciddi söyHlyo • 
hikAye haki-'kt hayatın bir ırynMı _ nım. işte bakını% hüviyet nnbm. 
olmalıdır. Hüviyet varalı:asını tnatı:p gös • 

Nevzat müellif inıetinefm itibari.. terdi. Delibnh ıalimAne dC!IT'Mll e _ 
le • hayli alıngandı, oktryuc~una di}"O!'du: 

lııtubam1ntu bedell (621640) Ura olup ekailtmcdeıı mntevelllt muaıtı 
Te nrpıerı aynca Uıdiye olunmak Dzere 2000 ton çimento &-7-Uü 
çarpmba gllnU aaat 15.SO da ka.palı za.rt u.ııuıu 1Je Ankarada İd&N M-. 
mı.la toplanan merkez 9 uncu komlayonca aatm aımacaktrr. 

- Siz de çok gUul dans.ediyor 
mmuı: ama., ben sizt şimdi b:r İn
giliz değil, bir Macar oJıe.nık ka
tu! ediyorum.. Maca.1'124' da çok 
gftzel dı:ınsederler., 

fena halde sinirlendi. içinden ~ - Ha)"lltta hiç teerobenn olmGdı. 
lendi: lı halde bflmediğiniz bahisler üze

Bu ile git'mtk lateyerlerin (8882) llralık muvakkat temlna.t n. a. 
ı-unan tayin ett.Jli vesikaları Ye tekilllerlııl aynı gtln aaat 1"80 kadar 
adı geçen koml.ıryon reiaUtJne vermeleri llznndır, 

.,_ Senin hayattan M haberin rinde tenJtlUerde bolunduAnnaz için 
var tı! Hele biraz bekle ve tecrüh! size bir ders nrms lst.edim ve sa _ 
sahibi ol da ondan 90nra. fikir bcw nımn ki mttT:llffat oldam, ~le de. 

Şartnameler {1) Jlra muk&blllnde Ankara ,.. Baydarpqe. .,...... 
rinılen temin olunur. (6165) 

''Şimdi eğilip onu ağ':ımdan öp
sem!., hep bu fik:ir, a.ynt fikir Ka
d:ırm z:tınini !laırealeyordu. 

Avdette ot.ômôbili tıa. kuHanı
ycrdu. Kelemen, !lanm yamndıa. 
yer alınrştı. Yoli ile Kadar arkndıa. 
otııruyorla.rdt. Yoli arkasma da. 
yenmıştr. Üzerinde siyah tıir man
to vardı. Manto ibüt:Un vUcudunu 
~·or, dizlcrm~n aşağıya ka
dar iniyord11. Kanını!rta yalnız 
beyaz yüzil ve kml caçla.n görü
nilyordu. Elleri cmlerinin Uzerin
d e eTdivenleırioi tutuyordu. Blr ö
:il hdar hnreketsizdi. DaJc~m.lar
ca gözleri ik.apalr •• etrnflerır.ı:h hi!!r 
lıer eeY susnı~tu.. lJa tanımadığı 
btt yol üzerinde o omol'ili büy!Ut 
bi'r ihtiyatla kulklru\'ordu. Kele. 
men de fl.erlye do~ eğilmiş fe. 
ne~lerin aydıınJatbğı yolu seyrc
cliyo r it u. 

Xadar: "Yoll elini ver, de
sem..,. dİY<! rlüşUndll, fakat a.yn1 
dakikad:ı K.-ı'la'r. llıı.nm aynadan 
nXseden siyah g(Werile karşılaştı. 
Oh llarun .sadık, şaf ve zeki !iyalı 

• gö7Jlerl •. B3.,ı döndU. Oh bu aa..yah 
gözler .. Cebelüttara'ı geçtikten 
sonra \'8.pUl'..ia geçirdikleri ilk ge. 
ee)i hat.zrl:ıdt. Dudakları ne kadnr 
arzu dolu, beyaz vilcudu ne kııdar 
ateşli idi .. ,, 

Fnknt buna rağmen tekrar: 
''Şimdi yava~a ~ğilip ve yalnızca 
cnwı duyali.leoeği bi:r sesle: Y~
li, ynvrucuğ:ım e1ini Yer .• desem.,, 
ctfy edilşündü. 

yan et." ~il mlT 
Biraz iğilerelt bmctı, güzel Te SP... Cahide inler gibi mmJdeodı: 

vi.mli bir çehre, gözlerinde tatlı b!r - Nenatl 
ifade ile genç kız (Ok cana yakındı. - Fakat bu sayede bot ~ .. u ge. 

Tren Yeşilköyc gelmişti. Nevıat çlrdUc deRil mi? 
iki genç tı:ı:m da kendisi ıihi Ye • Genç kıı ne kadar tederli old·ı. 
şilköJl(ie ind~ini memnuniyet:c !tunu giıliyemiyor, NCTSat ise mr. 
gördü. htCL~yonda birtıfrlerinden SUID bir şaka ıncY%aibahsm14 gibi, 
oyrnl<f1Jar. Nevzat kendl~ini tenk.t lilcaJt bir tanda l!ii1üm~yorlcru. 
eden gıcnç kızı on on beş metre Cahide ayağa kalktı, söylendi: 
mesafeden taldı> etti. Bir çeyr~k - Bu. .. bu.. bir rezaldt Bunu 
s:ıat kadar sonra genç ku bir b:ıh • yapmamalıydınız, hllklanız }'Oklu, 
çe kapısını aÇJJ> girdi. Nevzat içer- ~ gırtla(tında gıctklanıl"OI', tız. 
den birinin seslendiAlni !duydu: ca#ız hıçla~Iannı güç zapıtedebl. 

- Cahide kızım, sen hizmet edi. li:vordu. Birden karar nrenfc hızlı 
ver. Benim briaz işim var, :ıdmılarla yilrflme#e başladL Elli 

Bahçe kapı.sının Q.~ünde "Çiçek metre gittikten sonra adımlan ya. 
satılır" levhası vardı, Nevzat ı~mi. vaşladı, her halde Nevzatın al di • 
nin Ca.iıidc olduğunu öğrendiiti genç mclc ilıer.e l)el}İndn ~bn.<:iııi 
kızın içerde-ki bir m~eriye çiçeık yor ve bekliyordu. Fakat Nevzat 
toplayıp buket yaptığını gördil. O buna lOzum görmedi. 
müşteri çıkınca kendisi de ginii, • • • 

Ey\lpte Dllğmecller mahalle ve 
caddeırinde en eski 38 yeni « numa.. 
ralı bir luta ana Zeynebbı 1286 ta_ 
rihlle def&tiri mlldevverede uhdesin • 
de kayıtlı olup tapu atcilU bV,hmama. 
dığmdan lntikalA.t kaııunuowı nqrtn. 
den evvel vetaUyle oğlu Ragıp ve to
nmıan Halim P&f& n km zetihaya 
w Halim P&§alllll d& 929 MDeainde ve 
!atlyte verueu kanın Vicdan ve o. 
ğullan Nazmi ve Kemal ve kızları 

Zehra " A.ZiZe ve 7'elllıaya ve Nu. 
minin de 7-4-931 tarihinde vefa.Uy. 
le verueti k&naı Nlfaıı ve otıu Sı.ıada 
mllnh&aır olduğu olbabdak1 'A1'&118t 
eeneUerir den anl&§ılllllf 3-7-IM2 
tarihli ealı giliıtl öğleden llOllra mıı· 

halllnd~ t&hklbt icra kılınarak bu 

bir buket k;tedi. Çi~ toplarken Nevzat eri.esi günü, bazı işleri için 
kızın yanından aYrıılınıya.-ak onu gitmek tasavvurunda hulunrluısu An 
konu~tunnıya çal~tı, scaller sor • karaya hareket etmeRe karar ver _ 
du, Genç kız: evveli sualltri Jn.~if di. Ankarada iş~rl ara~ın<la Calıi • 
ro•\' J)1l:ırl:ı l.:ı~tl:ıdı, fal:at !'\cvıal deyi 1ıiç düşünmedi, fakat -rılk,ama r. 

mahal Ue verueden ~ allkadar 
olanlar vara tahkJkat gUntlnden ev. 
veı muhatıztığa veya mahallinde sa. 
lAhlyetll memura bu babtaki vesaiki 
tuarruftyelerlle blrllkt.e ınUracaat • 
lan Ulzumu llAl1 olunur, ( 40~) 

ilmi<lini kesmedi, ı."War etU, genç doğru işleri bıtincc iki gündenlıeri 1 
kızla çiçekler araı;ında benzeyı~ler, ikalhini ezen vicdan azabının a(tır1 ~ 
tu:araık kompllmanlar -yaptı ve n!• Iı~ınt bütnn şiddetiyle hi.s&etmrğe ~~ 
h:ıyet Cahidenin yüzünü güldürme. başladL ~~ 
~e muvaffak oldu. Genç kız da ött'. Vakit geçirmek }(in bir gazr ·~ ~ No, 1· Tel: 41551 ~ 
l'I • ~ ,......,,...,...,..,... ...,,... "" "'"' 
den beriden konuşİrııa~a. sohbeii u-- aldı, ıJlc sa:vfa:ı1ına bakrır bakmaz " "' ..., ~ ..., ~ ~ ..., ~ ..., ~ ~ ..., "' 
uıtabilmek için buketi yapmakta :ı. büyük harflerle yaıılmış manşet 
~ır dnTranmağa başladı. Nevzat, gözilne çar,,tı: "Büyük •.c feci bir sında de~ildi, Deniz kenıınna dolt.. 
km aliık:ıdar etmeite muvaffak ol yan~ın ... Üç büyük han yandı ... İki. nı yürüdü. Belli etmeden Cahldenin 
duı:tunu onlnmıştı, fakat :ıceleyi dol? si yanan tkarethaneJerin kadın yanına kadar g,ıti. Genç kız· onu 
ru hu1mıyarak randevu almn~a it'. memurlanndan olmak üzere beş ki- görünce hııyretle söylendi: 
şcbbüs etmek ihtiy:ıtsızlıAında bet • '1 alevler arasından kurlanlamrya • - Henden gene ne istiyorsunuz? 
lunmadı. rak diri diri yandı." Alınacak daha intikamınız mı var? 

Yolin±n ~si. hil'den: • • • Kalbi heyecandan çarparak hav.ı. - C:ı.hidc bilsen ne kadar kork-
Nev:ı:at, ertesi sünii saat on yed!· di~l dikkatle okudu: "Yanan tka • tum ! Senin ölnıilş olduAunu sanı • 

- Oh, bnkm na.~ parlıyor? 
Yoksa. görmediniz mi? dedi. den itibaren Sir';(ccl htasyonunıJn rethnneler arB.'lında, Cahidenln ca .. yordum. 

_ Görme<Jim.. Fa.kat muhakk'lk lıeklemcğe bnşl:ıdı. Yarım mat ka_ hştıih müessese de vardı. tç sezişi Genç 'kız hayretle sordu: 
ki bir ta.VŞ3ll veynhut bir kedi fdi. ılnr sonra C:ıhide görünıHl, Nevzat onu aldatmamıştı. Fakat ga~ede _ Ölmüş mil? 
Bu hayvanL-ınn göılm geceleri ona görünmeden peşi sıra trene v.1 yangın 1mrbanlıınnın hüviyetleri - Bilmiyor mıydınız:1 
~ok J>B.nlda.r. rıynı vngona girdi, başka y.er ho' ba~ında malılrnat yoktu, hir ak - Gazeteyi uzntıı. Cııhlde çnhştığı 

Yolinin gözleti ge<:e .karanlığı lıir lesadüfle olmadı~ı i~in genç kı. şam gazetesi olduğu cihetle son da~ tıraretbanenin yıındılhnı bilmiyor • 
iÇ}ııdc yeşil ziya~ar s:ı.çaralı: panl. zın yanına oturdu. kikadn kiri mnliımat yeti~irileme _ du. Bunu ancak gazetede okuyaraık 
drYordu. Ymnden yacasça doğrııl- Ahbab ~nyılırlıırdı, bu ahbııplık • mişti. · yeni öğrendi. 
du ve l>Cllcereye doğnı eğildi.. ları çabuk samimileşti. Cahide Bah Nevzat, CnMde-yJ ıı::ıpsan bir çel,. Nevzat yalvaran bir sesle kon~-

- 1Ieririe :ışt'klnr görünüyor, o- çeknpıdn bir ticıırelhanecJe daktilo re ile ve güzel vücad·ı yanıklar iç:n hı: 
raet Peşte d~il mi? idi. B:.ıba ve onnesi ölmüş bulundu- de bir sedyeye uzatılmış olarak gö_ - Cah!de hr.ni affet! Ve n~ıma 

(Dc
1

')(1WH tmr 1 ~u cihetle Ye~ilköyde teyzeı;Jnin yn. rür gibi oldu. Deli gibi f5fa<;İyona nıııkııhcle et. İki gfın evvel seni ı;e,·-
-------------: nında oturmaktaydı. Nevzat ise ken. ko~tn, trene yetişebildi, diftimi bilmiyor, daha doğrusu • 

B•••••••••••lll!mr;ı disini ona memur diye tanıttı. '~:-lesi giinü Nevzat vapurdan ç•. aşkımı kabul etmı-.k i~emlyorduın. 
Çocuklu bir ailede ev işle- 1!k paznr buluşarak Adnya gi•ti • ·kar çıkmaz hemen bir otomobil-, Fakat bukoza hnheri bana ı;eni ne 

rine b3.'!tabH~e-k 30 • 35 yaş ler. S'.lrnimiyetleri artmı,tı. Tatlı atlıy:ırak Yeşilköye koştu. Cahide ; kadar sevdiğimi anlattı. 
!ar:nr!a bir L:ıy:ır.n iht'ync tatlı k1rnıışhılar. Nevzat gt'zmc nr • nfn evinin lSnflne ıteldiği vnkıt yaşlı Yere, çimenlerin üstüne oturmu~-
varrlır. Talip olanların Va'ltıt kad~şının heyeranlı olduijunu his • bir kadının -her hnlrle Cahiıienin tardı. Kolunu ı:ıcnç lozın om11zuna 
matbaa.:;ı v .. znednn Behraır. S<'ılirıce bunda kendisine karşı bir teyıe~l- pe-n~cr<' len bir l'adınh uznttı. Ankarocla k:ızııyı hahrr aldı. 

Uzct>.n'a mll~cıınt Pylemcsi. nşk, bnşlnnıucı sezerek üzüldü. <;nn koıınştu~unu gördü. Cahid.enin tel- ltı z:ıman ve fstanhula gelincey,. 
••••••••••••-~ kfi Cahide güzel, sel'imli, zeki, aı zesl di)·ordu ki: kaılıır çektiği ıshrnhı urun uzadıya 

==============ıçok tah<ıilli bir kız olmakla bera - -Cııhi.ıfo iki Sliindür ya7ıhoneye anlııttı. C:ı.hi<le memnun Ye bahti -
lıer, Nevzı.t onu sevmi~·ordu ve !'iev_ gitımiyor, biraz rahatsız. Bugün git. yar onu dinliyordu. Nevzat aşkının 

SAH1R1 : ASIM US melle dl' hiç niyeti yoktu. Fıtkal g:J. mck i5!iy<ırdu amıı hen bırakma _ mukabele gördüilfinii anlayarak mı. 
Rasıldılı yer: VARtr ~A TRA ~Si liba lntik:ınımı '(lblıllr<:cl-, genç kı· dıııı. naşı ağrıyor,lıı, hava ahnak nldandı: 

1
10 ılk r,:'ir1lşb Aş•· clmamn pC'kı\lft kin ıleı<z kenarına gitti. - Haks1z: oldu~unu sen de aıılr· 

Umumı Ne.şrlyab lı?ııre eden kabil oldu#;unn ishnt edecekti. Du • 'evzat rahat bir nefes aldı, de • dın ya ~evl{ilim, fnsan bir ıörüşte 
Refi.k Ahmet~ intikam hevesi delibn&,oa nodanı., mek Cahide kaza Jaut>.Dlen M"a. de ... o181>itiJrormatl 

[KAYiPLARJ 
A.ekeıt po9ta lOü No. dan aldJCım 

a.skeriUt te&kerenıl •Ji etUm. Tem_ 
•l.Di ~ eakblnJn hllkmll 
yoktur. 

Ga.labevay Kartal 11e>kak .ı ~ 
mü o.ım.a otta an tevellütıa 81 • 
fat Qedekotla., ( '°*) 

••• 
Ezine mall)'emden aaaıt u ~ 

marad&Jı aldıfrm Ma&f'tll tatbik 
mmırtınO yiUrdlm. hUkmU ,oktur. 
Teıkaa& Sal\ AHanel 

*** Ankua İmalltı Harbiye Jııt'1dttrl8,. 
ğüııden aldığım terhla tezkeremi kay 
betttm. Yenisini alacafımdaıı. ellld. 
slnlll hükmü olmadrğuıı btıdl.rtrfm. 

Jlarput v11Ayettntn 1Iocameeclt ..._ 
hallcııloden Saftr otuııannaan .... 
tata oflu Ali SH (40Z5S), 

.. * ... 
F~n fakWteSnden lHWtH.2 ydı 1. 
çin aldığmı §ebekemt kaybettim. Ye. 
nlalnl alacağım.dan eald.sl.ntn htıkmtl 
yoktur. (~) 

PUi Falr.. F. K, B 15'718 Babai lıMm 

• • • 
Tramny pasomu kaybettim. :'reni. 

atıU ÇtkaraC&ğımdan eeldalnlıı hllkmU 
yoktur. Hukuk Faktllte.iııdea '1'7'7 
llAdt Y~gttl. <•0262> 

Beyotla Uçtıncö Salla .Bu1mk 111-
ldmltftnclen: 

9•2/26 

.Aleksandra taratmdan Kocamwl • 
tataptl§& Slllvrik&pı caddeainde 101 
No. ıu dUkkln 118.hfbl §Olör Sabri a. 
leyhiM açılan .W Ura alacak davuı. 
nm muhakcmeıılnde: Dava edile.ne ut 
nen yapılan teblJgat& ratmen malı .._ 
kemeye gelmediğinden 40 liranm talı. 
elline 11~9'2 tarihinde ~ben 
karar veril~ ve t&rtb! Uln4an iU • 
haren 8 gUn zartmd& temyiz edebfle. 
ceğl akal takdirde hUkmUn k&Uyet 
kesbedeceğl. htlkUm hullsasr maka • 
mma kaim olmak llzcre ilAn olunur. 

(.W261) 

l.STANBUL BORSASINDI 
28 1 &U Ftyatlars 

Atılı, ve Kapaaıt 
Londra 1 Sterll.n B.20 
Nevyork 100 Dolar 180.70 
Oenevre 100 lırviçre Pr. I0.05 
MadrU 100 Pe:ıııeta 12.8( 
Stokholm 100 İ99'eÇ Kr. 31.16 

ll81IAM VIS TAllVtt..A'l' 

Tahvl1At üzerine muamele olma. 
mıgıtır. 


