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MölLILü ŞlEF 
Konyada halkla temastan 
sonra Ereğliye hareket etti 

Kon~a. 2l: (AA) - Milli Şef Reisicilmhur lıımct 1nHnU bu sabah 
ıı:ı.at dokuz'J be§ geçe ~ch:-;mızı şcrcflcndirml§lerdlr. Çiftçilerimiz adına 
bnkeUcr sum.lmu~tur. Rcr.dllerl halkın coşkun tezahUril arasında yaya 
~larak halkc,lnc p-clmlflcı, t:uracla ziraat, yol, mektepler hakkında &lfl. 
~arıarla 'lll. halkla hasl>ıhıılde bulunduktan sonra saat 10 da Karapı. 

nat kazam •ızcrinrJcn Eretll)·c hareket buyurmuşlardır. 

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

~l!lraradan . Boluva : 2 

Ankara - Bolu 
l zını~t Bolu 

-

l
f,i' ollo.rın muhaf ar.o.aı lefkilaıı olmo.yan oi/Qyeılerde yen":' 

l'ollQra •arfedilen paralar ııe emekler bo~tur. Onun 

1 
i~in bütün ııilayetlerde yolların muhafazaaını da temin 
etrnek üzere deııletçe umumi bir mürakabe sistemi 

kurulmalıdır 

\_~-----.-.. 
Yazan. Asım 

Ankaradan Boluyu giderken her 
icyden enet <llkkatlnıe ı:ar(ıan 
~Y, otomobille uiizerinden ı;eçti. 
tİıılh yolun iyiliği oldu, An:.arıı
~ asfalt olarak ba..~layım !Ju yol 
lo uncu kilometretle r:o e oln)UI' 
'e 86 ncı kllomet:rcden sonra on 
be~ ldloınetreli'ıi kadar binı.1 ta
tlılre ınuh~ kı mı btisna t-<li'ir
lıe her t.ar.ıfı muntıızam olarıık ·Jc. 
'anı ediyor. 

Doludan e,-..·cı Adannya ~itmis. 
liın. Oradaki yollan a<·ıklı hir hal
~· buldum. Sen·et ~ atne,-ı bir 'i
layetln yollan bu derecede bozuk 
01ınasma , •• bizzat Adannlılamı: 
''-' ... 
~da.na. yol balummdan 'iüıyetle-

tııı:ıiıin en geride knlanıdır . ., de
llıelerine hayret etmiştim. 

Bu defa Aokaradan kalkıp da 
liohı yolu ile İstanbula kadar o
lotn9bUie gitlerken bu \aıl5P.tin 
~lo;?ı~ tesadiü ettim: ~rvet iti-
nrııc muhtelif \ililyetJerımh; ura. 

11'_11da bir mutmyc<se yapılsa !Jolu 
lııt &Uı>hesiz ~ıck fıdiir tleğıh·e de 
~rta halli bir 'itayet me,·klinı.le 

8hr, Bununla beraber bu ıııuka
)'~ yolların i3iliji no'cta ... mdnn 
~11iriıtüliırse Bolu lılç şUııhesiz bl

ııcı smd' , llayetler nrasmn ge
t~r. 

Bundan ~u netice ~ıkryor ki y~l 
tueseıe.si sadece ı>ara. me~elt":"i cte
:!ı1dir, Neteklıo Adananın ,yoiları 
b ı.rık olduğu gfbi Bolutlan t,,tıııı-
1.ula gfilerken yine zengin bir ,·i
:ıyet olan Kocaellnin l1Udt11lunu 
~.~"r girmez yolların bo1uld•1~ 
goruıuyor. Hele Sn.m·er köpriisü 
\·e lfendek 1<öprilsU gİM korkuhık
"'11ı tahta be'1 a!b köprünlın hnli 
~tobu le geçen yolculan Url•ütU -
h?t. Dü1,ceden Adapınnnna kndar 
t il' ~olun ~eçil~mez hal<lr. oıma">ı 
tlanbıılln Bolu araAm<lakt lıo ı ... 
~k <'addeden halltm lstifA<le.,ini 
~k aıaıtıyor. OtoJ>ü ler 70 kllo
lltet~ıık bu mesafeyi anralc üt: sa-

ı.ası l~in de de,·JeUn muayyen u
sulleri 'arken bazı "1liyetler bu
na riayet ediyorlar; diğer b:ızı vi
liyetlcr etmiyorlar. Yolların :TıU
hafazası teşkilatı olmayan vili.yet
forde y~nl yollnra. sarfedilPn pa. 
ralar \'e emekler hep bo:ştur. Onun 

1 
için bütlin \ilay•tlerde i.<ttlo;nasn; 
"Jarak yolların ~·apılmzıunı olduğu 

• kadar muhafazasrnı dıt temin İçin 

rlevlet~e umumi bir murakahe "'"· 
temi bulunmn.?ıdır. HUkıınıetc;e 
tnnıiml ta<ıan'llr e<ll1en yeni yo! 
kanonıı ile memlcket1mlzde yol in
N\11t \<e t&m.irat. <ılstemini ıaJah et.. 
meHılir. 

Bulgaristan, 
Macaristan 

Romanya aleyhine 

Anlaşmışlar 
Romanya Dobruca ve 

Tranailvanyanın iadesini 
iıtemit 

Londra, 22 (A.A) - Moskova racL 
yosu diyor ki: 

Bulgaristan ve Macaristan Roman 
ya aleyhine müteveoclh blr askeri 

(De· amı Sa.!. Sıi. 6 da) 

r 

:t otu cepbeslade 

Cenupta 
Almanlara göre 

Htaylıiıır k:ıhra. 

man ord.ımu;a 

klH'U'jtıHlılrı Zil• 

m.ı;ı, :'\lclım::t • 
ci'dcri:ulz:I böyle 
ka rşıla..m§l_. (h 

j 
im·ha mu
harebesi 
başladı 

t 
"Kafkasya kapısı,, Rostof'a 1 

tazyik arttı 

Aşalı voıcrada 

Sovyeiler 
bü'tjük kuvvet

ieJ- topluqor 
Kat'i muharebe Kafkasya 
ile Sta/;ngrad araaında 

olacak'!1ı§ 

(Ya:r.bı 2 ndtle) 

Mısır ceı~;,slnde 

İngiliz mevzi
lerinin kor

kunç kudreti 
Alman ajansı Mısır cephe. 

sinden bu ifade ile 
bahsediyor 

Harekat şim
·dilik hafifledi 

Kahire, 22 ( .A.) - DUn EIA.le. 
meyn cephesinin şimal lrnslınlnde her 
iki taraf a.rasmda topçu faaliyeti 
oıaugu :fagntz tebliğinde blldlrtllyor. 
BUyUk bir kuvvet halinde hareket 
yapa..n İngiliz hatif bomba uçakla.rJ 
gündüz düşman mevzilerine ve ara. 
balarına bUcum etınlflerdlr. 

ALMA.1'' AJANSINA GÖRE 
Bertin, 22 (A.A.) - D.N.B. ajansı. 

nm :Mısırdaki husust muhabiri ElA. 
lemeyn çevreı!lindekl savqların §ld. 
detlni belirtmekte ve general Ohln • 
lekln tedarik edebileceği biltUn mal. 
zemeyi muharebeye aokmağa karar 
vermiş görilndllğünü blldlrmekt6 • 
dlr. Muhabir, İng1Uz mevzilerinin 
korkunç kudretini anlattıktan aonra 
İtalyan _ Alman kıtaıarının aat te,. 
kllindeki sUratlerini ve İngiliz ku • 
mandanlrğının kUllandığr kUlllyell 
mlktardakl sllA.hlı tankın mihver. 
topçuları tarafmdan nasıl tahrip e. 
d1ldiğ'inl b~llrtmektedlr. 

...-Mutlu bir gün
Hatay anavatana 

bugün kavuşmuştu 
Uzun seneler sUren bir l:&.sret mücadelenin kahramnnı hruin:le 

dcv-resi!ıdc-n ~ı:ra Hatay buglin gördilk. 
anavatan.:ı kawşmuştu. Hata~.n Hatay her safhadaki mücadele
l'ÜYlik harp mütarekesi ile '.i'ürkl- F.i.nde temiz, üstiln ve anavııt.f'.nn 
yo climhuriyetlr.e bir vilAyet e>

0

a- sadra kaldı, dövilştüğtl za.nıan bir 
ra.k iltihakına kadar geçen haya!J kchrnmanın iç swsı ile vuruştu: 
senelerin haV'S3lasma sığmayacak Politik milcadclede dolgun, teknik 
kadar bil>iik mııcerclarla drıludur. sahibi o!a'ro.k çarplştı. Hasrete kat 

Onwı .rztlral;ıı Mondoros miitn- Imun:Ut iwm geldiği zaman rztt. 
reke gürJeri.nde İskenderun linıa- ıabın en korkuncu, hasretin en 
nma g•ren bir Fransrz gemis 11in l 'ıa.z..nini tattı. 
clemir aimasile başlar. O gilnden Ha.tayın si>asi mukadderatı mü
itibeı"'n Hatayı gah ciindc siliı.h tnrekeden sonra Frnnklen Büyyon 
-ı»r--mtre!Ulit, g9:h po1it'l.k ve fikn ani ""ma.sı ile S:uıcak muhtu.riyc. 

ti namı altında hUSU!'i bir iclnre-

R d d ye ta'!.Ji tutuldu. Lozan muah~desi in İS t Q ll Q Hatayı bu vasıfla kaı,ııiadı. Fa..~at 
Lozandan sonraki He.tayın mu -
k:ıddcratı Fra.::ı.klen Büyyon an
l~masmm ~erçe\'CSI d:şına çı!:tı. 

~urlye Türkler tarafından ter- ~ iSYAN 
J1 A kcdi:mişti, Fran.c;a Suriyenin man. 

lV.l uhieme{ mi? dateri olmuştu. Mandater Fnms:ı 
Suriyede öyle idari tahavvtiller 

Gandinin hapsi ve açlık 
grevine başlaması ihtima. 

linden bahsediliyor 

yaptı. mu~edelcr öyle karmalm
rtPik bir hal aldı ki 1921 anlaşma
sı on sene sonra artık tarihi bir 
'"f:sika olmuş ve munhfde hUküm
c:cn sakıt bir hale gc'mişti. H:ıta-

Berlln, 22 (A.A) - Havas ajansı rm ~·eni mukadderatı hal<'k:ncla, 
bildiriyor: TUrk taterlen bu esasa dayanmııı-

Gandlnin eon nutuk1arının Hlndls. tır. Hataym anavntıma avı1etl 
tanda meydana çıkarttığı va:ı:lye~ Türk m•llelinin ci'ıan önünde bek 
Londra eiyast mııhlillerlnde hoşnut.. kını kuvvetle de~ll. an~ak hakla 
suzluk doğurmuştur. Her zamal Hind rr.Udgfonsmm bir eseridir. 
iııtikllll lehinde neşriyat yapan NI. 

,-------, 
Va_ingtondaki Sovyet 

elçisi 

Litvi of 
uzveltie 
m•roş 

1 kinci cephe mcselccinin 
konuıulduğu haber 

veriliyor 

Amerika \C lngillz 
elçileriyle görü:ı:neler 

yaptı 

\'aşlni,rion, 22 (A,A) - Reıs Ruz
\ rlt bu@n S:wyct bUyUk clçısı .M. 
Litvlnor ıle gdr.l}:ıcekti!'. Bu görU'° 
mcnın, AllantiJfu h~r lkı kıyısınJ.ın 

ı 
ikinci bır cephe kurulması:ı.ı nıt ıs. 

tc~ler.n dah ı sıl;ıştırıcı 011 ıJ'tı bır 

f.n rastladığı kayd.>lunmaktadır. 

Reis Ruzv~lt Lit ... ın:ın.ı {;'örJJtJk.. 
ten sonra Paslfık harp meclisi top • 
lantısında bulunacaktır. 

un1.so1-~ NE oıı·oıu• 

\'llfjlnglon, ;n (.\.A) - M Lltvl. 
na: bugUn Beyazaarayda Reıs Ruz... 
vcltıe göl'U§mll§tUr. Sovyet bUyUk el. 
çisi görU§mcdcn sonra beyanatta bu. 
lunmaktan ıstınkA.f etml~tlr, Bunun.. 
la beraber, mllşahldter. ıkın~! cephe 
!§inin görü§UldıiğünU tııhmln etmek. 
tedlrtcr. 

Derhal blr ikinci cephe ııı;ılması ıe 
hınde Reis Ruzvelt nezdinde mUra _ 
caatta bulunulduğuna dair olarak bu 
günkU basında intişar eden h:ıberler 
hakkında sorulan suale, M. Litvinof 
bu haberlerin kendls!nin Rels Ruz -
vcltle görüşmesinden evvel yayıldık. 
ıarı hususunu kayôcyleml§tir. 

STALtN ELÇİLERLE GOIU.lŞTtJ 

Şıuıghay, 22 (A.A) - Dolaşan bir 
§aylaya göre Stallngra!!a gitmekte 
olan .M. Stalin l~uyblşef'de durmut 
ve orada bllyUk Brllanya ve Blrle. 
olk Amerika bUyük clç!lerile önemli 
görU§mcler yapınıı,;tır. 

yuz Kronlkl gazetesi Yeni Delhl'dekl 
hususi muhabirinden aldığı haberle- YENi FiYATLARLA HUBUBAT 

MOBAYAASINA BAŞLANOI 
. ri neşrederken '•bir aya kalmaz bl:' 

1 ihtilat zuhur edecektir., diyor. Bu 
gazete Hind !stıkla.Une alt meselele. 
rln halll için açık bir mücadele ola. 
cağına kanidir. Pandlt Nehru batan 
memlekette lngiliz hUktimetl aley • 
l:ılnde nutuklar vererek dola§ıyo!', 

!:~:=~~ra!:~~~:j1~~:~aktlh~~:!~11~ Ticaret Vekaletinde kırtasiyeciliğin 
te bUytik zorlo!darla alnbiliyor. 

'-' l'oı yapma1< kati değildir. l:'enl 
ia8P1lnn yollan mahafrı1a etmek ıle 
ıt QJndll'. Bolu i1e K()('aeli yolları 
lirasındaki ba ır~a fark bund:ı.n ile
tll\l gelmektedir. Bolu ,·iJiıyetinde 
aıii ~adi tamirat sen isi mrflrr. 
b leınadi tamırat sen isi e41a" lti
ıe'rfl~ beher 5 kilometreye 2 ame
tll ~üşecek stırette te!lkiliit yap. 
,. 

8 "trr. Fahnt Botu ,·ilayetl .,on 
a~~lerin nınli zorlukları yüzi:ıulcn 
G a • 40 kilometre ic;:ln bir çn' u<;la. 
ka rn."!e tıı~ in et mis, Bundan ba~
'(crn' ılllyetin kum, taş \e sair nıal
\'a el'i fnşıyacalc ~ t~ne tmmyonu 
t!tı ~ış. 7.amnn zamnn yol ıımcl<'"-1 
rıoı.~1Yaıle tamire muhtaç ~öriilen 
bn alardn toplanıyor; burad'lkl 
\.oı:t;ktıılc ditı.eUnceye kadar toplu 

hareket etmı,ur. Mamııf! bıJ makam k 1 t d . 
1 

d 
larm gizli faallyctte b'..llunduklannı önüne geçece esas 1 e bır er ahn 1 

Damarlanada Türk kanı t&flJ•• ıeao. lbUyar, kad.ıa n trkek ber · ''e perde arkaeında btrşeyler hazırla. 
,.,.....,_ kendi rubunclaıı bir parça iNi.._., bir ..... _ ' dıklarım hatıra getirmek caizdir. Hin Ankara, 22 (\'alut muhabirin. ' zene k.:ıpr.ak, halkm giinlUk ihti· 

Memleket Qocuto. )'iade yü& iMi meiaıleketla romanı<lır. distanda mer'i olan koınunlara göre den) - Ticaret Vekili Dr. Bı::.1- 1 l acını t~fn.m:ık mal:sadile ala -
.. 1 (Devamı Sa 2, Sıi. f de) çel Uz i:ı.şe dul"'Jmunu tıım bir dil. 1 (Devamı Sa. f, Sii. S de) 

~~aıiesigunilbaşhgoruz· i-.~~~-· ~~~~~~~~~~~~~~, 

iSTANBULLULARI. ( Mekteplerin pasif korunma kursu ı 
En ~k ıelkAyet ett.ttlnlz ve en rok ana ctttJlntz .,ey aecllrf. 

Pa&ar sibtUıtU ,.Uzel bir etlen~ ile ve rahat rahat ıeolrm4lk llP.tll mit 
F~t bu hemen bemen lJDkA.nıız slbl. Hangi t.arata, ban«I vaaıta 
ile a-lderaenız «idiniz, yorulP yor, eziliyor, dinlenecek yerdı ilen. 
dlnlzJ bırpalıyorsunu&. 

VAKiT GEZiNTiSi Utlde çalı<:ıyormuş. 
t.ıu~nlbu~i l\ocaell , ·ililyetinflc Sise ~lddrn bulunmu bir paur ıl\nU yap~.aktır. Caa, A&. fMU. 
tı,il! ~a<lı tamirat ">eni l 'ol<tu!'. vlll heyetler~, ı.e~bck ve mllll oyolllar .. Bütün bunlar yala111 Vakit o1uJ. 
bir ·l"ı derec.e:Je olan yollar i~in yucıulan11111 ıeırJntt•I n yalnm ita ıezlatl;re lttlrak edecek!er lçladtr. 
fetJı~~~- ıtıa .. rafüır ,.e emclder sın· Böttln ~ünüz rahat, etteace !Pade ve t.tanbulun en &'bel yerin. 
tı b. ığl lınlde Dfücc - A'lapa1a . ıtP ~k1'r. 
cart?~' rjbf en ılynı1f." jo;lek obn 

f> e h•knnsrr kıılmı"tll'. Sizi hu9Uai bir vapurun g6türeeefi bu gainti yerini 
İl·Jıı enı~, i t:~·orm: ki ~·ot ;\·apmnk • \'Orınii -.vrmrzrla reıimlerivle beraber bulacaluınız. 

Olduğu 7:İbi ~ ollu rın muhafa- ._ııiiııiiıııiııi•liiııııliıııiiiiiııı-.~-11111!-.. _---------------

I<"atlh Hall;e,·inlle tecrlibe m"htye-111\dc atılan Pa lf korunma lnırsu octloclcnwlştlr. Kuraa F&Wl llls 
orta okulunun blrlncl 11ınıtı ı,tırak etmı,ttr. Tecrlibeler iyi a cttef! •f'fdlflndfl!tl •114yet, Manrlf vekfUettnden 
diğer nwktep taleb:ılerlnln de kıı!'~ lştlra',lcrlne nıUs:ıııde rica ed~ctlr. Hursun iiğrctmenliğlnl rahrf olarn~ 
Doktor Nl.Jıa.t O~en yıtpmı~tır, lkııımlmlz, dıinkU t~lerılen blrk99 sahneyi söıtermektedlr. 



\'AKIT 

~-~·~-~~~--------------------~~~~~-~~~-~--~-~~~~~~-~-~~~~~~'!!!!!!!!!!~~== 
Almanyadaki Cerahlıkta mühim Kauçuktan benzin Atr.erikanın insan 

kayıpları 

Hancının psikolojisi yanında por 1 iyi lflemi§tlr, Fa.kat (<,,.'ifte)deki .. 
tresi ihmal edilmiştir,; şahsın çeııı lü bu lat!b.zanm, bu alayın lnaanı cı. 
ber sakalle oluşundan başka hiç i1ir ğUdır. Ay:ı~ şe~llde (Bar açan m!lte. 
şey bilinmemektedir. Yazıda ffil]• kalt)te Humor a girecek bir tip ola.. 
ayyeniyet olduğu için başka tür. rak ele &lmama.z; aksi takdirde yan.. 
1ü l>Ir Hancı Fettah . tasavvur ed il- lt§ bir seçme ya.pılını§ olur. Bu iki 
mesine de imkan yoktur. tipin de bikA.yeye alınarak &lay ve 

Bekir Sıtkının hemen her bikay ~ ıstıhza.ya karıştırtlmaları, muharrl _ 
sinde olduğu gibi "Hancı Fettah e- rin blltün lnso.nla.rda a.lay ve hlcvedl. 
fendi,. n in de bir mev~uu vardır. lecek bir takım taraflar bulunduğu 
Hancıya.. .. kasabadaki kardeşinden ka.ııa.atinl veriyor. 

haber getiren yabancının komşuları. Biri ca.hil, diğeri göz11 kapalı ya§&
Fetta.h efendinin ilk önce kardeşine ml§ ııaf blrer insan olan bu iki tip 
bura.ya gelmiyor diye nazla karı§ık beoerf yazııara daha ziya.de melo • 
bir Bitemde bulunmasına rağmen son dram olarak alınabilir ve üzerinde 
rada.n para. iste~ öğrenince ta _ bu gaye ile işlenir (Erbabı Mesallh) 
kmdığl yapmacıklı vaziyet bugllnkü isimli hik~yeye gel.lD.ce, burada a.l&y 
dl1DJ'aya. bir kısım ınsanlarm haklkt ve hlcl.v sanatı ba§ba.§& yUrümekte
cephelerini göstermesi bakımmdan dir. 
güzeldir. Yalnız yukarıda "Çifte., hl- Bir taraftan mUdür beyle alay edl
kayeslnde de ihtiyar köylU için söy_ Urken, fötr p.pkalı geveze lf s&hlbl 
lediğimlz gibi "Hancı Fettah efendi,, b.tcvedllmektedlr; sonra bu sıta.tlar 
beynelmller bir tip ve karakter sa.. yer deği§tlrerek müdUr hicvedilip, il 
hibl değ'ildir, . sahi'ol Ue alay edlUr. 

Eger btitUn dünya lnsa.nları bu Bu karoıtıklı ve milnavebe lle kul.. 
psikolojiyi ta.şıısaydılar, cemiyetin a.. lanılao aa.nat Bekir Sıtkınuı bu cep. 
la.cağı oeklllerin a.keakltğ'mı dUşün _ heden muvaffak olduğU en lyi b.lkL 

mek bizi istikbalin lmkA.ı:u tçln kor. yedir, 
Jııuda bırakırdı. Yalnız yazmm edeb1 tenkidi için 

m 

Dolandırıcı bir yeğen ve blr toru
nun oyunlarına kurban giden ihtiyar 
.Utekaiclln hlka.yeıi olan "Bar açan 
.mtıtekait,, başlıklı ya.zı teluıikçe za
~ır. Yazt bir hlklye a.dmı almak
tan ziya.de modem drama örnektir. 

Son zamanlarda Avrupa sahnele_ 
rinde bir aktörUn bil' ııaa.tten fazla 
*'!ı: bir t elefon muhaveresi ile bU
tun piyesin mevzuunu, jeştini, temini 
hUllaa bUtUu teknlğlnl idare edebil. 
d!ğinl gördUk. İ§te Bekir Sıtkının hl 
kA.ye lsmi verdiği yazllarııım ekseri. 
• tiyatro sahnelerinin uz;un tiratları 
11abilinden yaztle.rdır ki hikA.ye tek. 
ntği için orljlna.ı o!ma.kta.n evvel ak. 
aktır. 

Mesela. "Bar açan mUtekait,, isim. 
Jl yazının on dört sabite sUreı:ı mev. 
:ıuu, yer yer duraklı olma.sma muka 
lııll nihayete kadar t!ıtlyarın ağzıu • 
dan nakled!Ur. 

MUtekalt ıı~r ve ~ebtrde ya,a.dığ; 

llalde bulunduğu muhitin incelikleri
• dalaverelerini h1zm~Jememlş bir 
insandır. 

Evvelki hl:C!yelere nazaran biraz 
ckha dallanmış olan mevzu güzel se_ 
Çilmlııtir. İfade muharririn hususiye. 
tini yanı dağmıklığtnı muhafaza ede r 
Yine reo.Hs görU~ün katıksız, olduğu 

gibi ve saf .ifadesini okuyoruz. 
İhtlyo.nn te:CaUt ".>lduktan ııonra 

aldığı lkram•yeyl '!le g eçirebllmek L 
Çin dalavereler döndil;·en yeğeninin 

ve torununun paraları alınca. hayat
larını arzuıarın"!. göre tam~im ederek 
bar hayatı yaşamalarından kapalı o. 
lara.k ve ihtiyarı kendi barı diye kan 
dırarak yabancı bir eğlence yerine 
götürmelerinden vuzuhla bahseden, 
ııihayet blrl{aÇ zaman görlinmeyen 
yeğeni İsmalli ve torunu Burha.net
tini ara.maya. giden miltekaidln ka.r
§tlll.§tığı hakikatin teşriblnl çok gU. 
zel bir tertip sana tlyle anlatan mu_ 
lıarrir, mevzuun dUzUlme olmadığıru, 
hayattan bir pıırçanm mahkeme kO

ridorunda geçen aksi olduğun,:ı sanat 
lrAr!ıkla. anlatabilml,tir. 

iV 

Bekir Srtkıda. tamamlyle muvaf ·
tak olamamış fakat te,ebblls edilmiş 
bir Humor sanatı vardır. DUnya ın. 
aa.nmm birer cUzU olan bir kısım şa
hısla alay eden, onları bltaraf ola _ 
rak deltll. kendin.in de ilft.veler yap_ 
trtı ltarikatUrlze olmu!J şek!lde iatlh-. 
- ne inceleyen sana.tk!r daha bu yo 
1'111 ba§langıcmda kalmıştır. 

a.ynl oeyleri tekrarlamamak elden 
gelmiyor. Upuzun bir Urat mevzuu 
çerçevelemekte ve bir şahsın ağzın • 
dan nakledilmesi itibariyle renkli, 
canlı ve barekl hft.diseler ııllsllesine 

tesadüf edilmemektedir. 
(Devamı Var) 

Blndlıtanda isyan 
(Başlarafı 1 nci sayfada) 

Hind bükftmetinln Ga.ndiYl_ ve taraf
tarlarını hapsetmeğe sale.lıyetl var. 
dır. Böyle olmakla. beraber bu tedbir 
lerl tatbike meydan vermemek 1çln 
İngiliz makam.lan ellerind~ ~leni 

yapacaktır. Gelecek muza.kereler zor 
olacaktır. Her iki taraf ptranç oyun 
cusu gibi ya.pacaklarr hareketleri U

zun uzadıya. tahlil edecek ve bu ha.. 
reketlerln tevlit edeceği ald.ııleri ev_ 
velden hesaplama.ya çahpcaktxr. 
Londranın hlikQmet mahfillerl lngiU. 
maka.mlarrnm her hangl blr isyan 
veya ayaklanmayı kolayca ba.atrrabL 
leceği kanaatindedir. F akat -bu tak -
dirde yine bapse girecek olan a.Gn.. 
dinin tekrar açtık grevine başlama... 
eını görmek ho;,n gider blrıteY değil. 
dJr. _._ 
Yüksek ziraat proleıörleri 

ve doçentleri Kars'da 
Kars, 22 (A.A.) - Şark villyeL 

lerinde tetkik seyahatine çıkan dil, 
tarih ve coğnfya faküiteslltı yüksek 
zlraat enstltUsll profesör ve doçent. 
lerlnden OD kişilik bir heyet dUn oeh. 
rimlze g11lm~tlr. 

--<>-
Amerika deniz kuvvetlerinin 

10 günlük kayıbı 
Vaşington, 22 (A.A.) - Bahriye 

nazrrhğının bildirdiğine göre, Birle _ 
ıılk Attıerikanm l temmuzdan 10 
temmuza kadar deniz kuvvetlerine 
mensup intan ka.yıplal'I 30 ölU ve 21 
~·aralI 14 ka.yıptrr. 

---o-

Amerika hariciye nazırı 
yarın natuk söyliyecek 
Vaşington, 22 (A.A.) - Hariciye 

nazın Kordel Ha.! yarın ııaat S.30 da 
radyoda dünya durumu hakkında 
önemli blr nutuk söyliyecektlr. 

-.o--
Casus gfö•;ellik kraliçesi 
Meksiko, 22 (A.A.) - Alman 

olduğu bilinmeksizin müstesnr 
güzelliği yüzünden ' mis fran.:ı 
unvanını kazanan Elizabeth 
Rudd . Pitcz, §ilpheli sayıldığı 
ve casuslukla suc;landındığı ic;in 
mevkuf tutulmaktadır. 

''Köylünün yediği kazık.,takl Hacı 

Kusa., "Bu bir değirmen hikayesi
dir,. bqlıklt yazıda.ki Şeri! a.ğa, "Çif 
te,,deltt Alinin babası, sonra (Hancı 
Fe1ah efendi) ve ctra-r açan mllte- 1 
ka~· bu ietihzanın ıçine gırmesı ar- . Hergun bir karikatür 
mıftna.n tiplerdir. Hika.yeci belki Şe. ____________ _,,,. 

1"i! a~a, Hacı Musa. ve Hancı Fettah KURKçt)DE 

~j1IR'':;,, 
* HUgo diyor: ••yazıla.rtnda. dehlL "'"''' ...... ~. 

anı eksilten Mirabo nutuklarmdo. 
Mrikadrr,, çUnkü yazıda bakışlar, 
tavru hareketler dlkkat celbedecek 
ye.rlerde az çok durmalar yok; heye_ 
-mı yazıda göııterınel< çok Z'Jr; be
le kısa yazılarda! 

• Sen _ Ogüsten ( Salnt _ A.ugus_ 
tla) diyor: " tüylerl ürpermeden har. 
111 taltattar eden insaniyet hissini - Bu lcürk ı;allb:ı dıı.ha sıo:ık tu-
llllDi'I •tmlfttr,, emsali gec:memiş bu- tuyor .. 
~ llarbl , liderleri uzatıyorlar ?e - Aıicderıolnh: R ~y:ı 'l ,. KRnlp~nln 
onlara ıııaıa. insanların gllzldesl deni- iiLerlnıle uyuklıı.ya.n ke:llyi almı,sı
llyor! nız.. 

Türk gazetecileri bir adım istihsali 
Dr. Göbelı tarafından Kalb ve ciğerlerden mermi Japonlar hurda kauçukları 

kabul edildiler çıkarılarak yara bu iıte kullanacaklar 
iyileıtiriliyor Tokyo, 22 (A.A.) _ Honandon 

Berlln, 2'? (A.A.) - Propagan- Bertin, 22 (A.A.) - Profesör 
hm.· Hldiri.liyor: 

~ a naZil"l doktor G<ibels, UAUme- 2'.avcrbruh'un son ameliyatları sn.- , Kauçuktan akar ya.kıt istihsal. 
; j.n daveti Uzerine Almanyarls bir yesinde cerrahlık yeni bir adım 

için yapıl&.n tecıilbeler memnu~ :.t tkik seya1ıati yapmakta olan daha atmı~trr. Bu yükSek opera-! yet verici neticelerle bitmiştir. Fe 

~ l'ılrk gazet.~cileri heyetini clün ka- tör harpte V<I rab.no.nlarm kalbin-" - l'ak fenni ve sınai a.raştrrmalar ens 
tul etmiş ve misafirlerle uzun u- den ve ciğerinden mermileri çıka- ti tti.sü bu yeni benzini 800 kilomet-
zadrya görüşm~tilr. rıp bu yaraları nisbcten krsa htr relik mesafede vasati 50 kilometre 

zamanda tame.mile iyileştimıcğe Haric1ye namhğını ziyaret Eüra.tle gidip gelme yolculuğu ya-
rr.uvaffak olmuştur. pan bir otomobilde tecrübe iç.·n 

BerUn, 22 (A.A.) - Hariciye Profeı>öriln bu muvaffakiyetli a- kull~tır. 
oamlığı devlet sekreteri Baron meliyatı yeni keşfedilen ve vücut-
Fon Vayzzekcr dün öğleden so-rı.ra taki madeni c:simleri haber veren Halen ba..,J<a i.şlerde k~llanılma
barleiye nazrn Fon Ribbentrop a- l:ir sesli al~t snyesinde elde edU- sı mümkün olmayan çok büyük ınilc 
dıca. Türk gazeteciler heyetini ka- miştir. tarda kauçuk stoku bulunduğıı için 
bul etmiştir. --~o--- hu yeni akar ya.k.ıtm istihsali ge. 

~vlet sekreteri TU.Z,k heye - Doğu cephesinde vjş ölçüde yapılacaktır. 
tini selAmla.m.Jş, kendileriLe sa.mi- ---o---
n1i bir komışına yapmış ve barici
re nazın adına iyi .seyahatl~r di
lemiştjT, ----o.---

Veni fiyatlarla hububat 
mübayaasma başlandı 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

kada.rlarln temaslarına devam et.. 
mekte ve ioo.p eden tedbirleri al
maktadır. 

VekB.lette ve veıki.lete bağlı m.ü
el!l8esclerde :işlerin eüratle intacı 
i<;iln aynı tarih içinde uzun kırtasi 
muameleler ka.ldın:lmlş ve mUın
kün olan işlerin şifahi temasla ve 
telefon konuşmalarile neticelendi
rilmesi esası: kabul edibmştir. 

Vekalet ayrıca tüccarların ikti
sadi hayatta oynad?klan rom miis
bet bir hale koyma.k, tacirlerin 
bal.le ihtiyaçlarını ka...?Ştlıyacak bir 
duruma girmeler.ini temin için 
tetkikler yapımaıktadl:r. !a.şe igle
rinde ha.ika rehberlik edecek ha
berleri vermek ve halka. ya11ay:rş 
tarzl:ırı hakkmda tavsiyekrde bu
lunmak, iaşe işleri etrafında ya
ydan kötli haberleri önleyir.i ted
brileri almak gı"bi çalışme. usulleri 
üzerinde de duruJmaktadır. 

Berlin, 22 (A.A.) - Rus cep
hesinin cenup kesminde bilyiik bi'r 
imha meydan muharebesl.nin cere
yan et.mekte olduğu bild.irimekte
dir. Ku§attlmış olan bir çok Sov
yet teşkilleri yokedilmektedir. 

Alınan tebliği 

BerUn, 22 (A.A.) - Alman ordu. 
ları ba§kumandanlı~rn tebliği: 

Rosto! çevresinde düşmanın mun. 
ta.zam mukavemeti kırılmıııtır, Al • 
man ve müttefik kıtalar, şimdi şehri 
ya.nm da.Lre şeklinde çevtrınekte o • 
lan müstahkem köpı:übaşına va.rmııı 

bulunuyorlar. Doneçln doğusunda a.. 
şağı Don nehri bir cephe üzerinde 
çekilm.lştir. ltalyan teşkilleri 19 tem. 
muzda. Doneç dirseğinde düşmanı ta. 
kipleri sırasmda ehemmiyetli kömUr 
madenleri böl~sl olan KrasnUuçu e . 
le geçlrmi:lerdl.r. Pek çok sayıda e. 
sir alınmış ve ehemmiyetli miktarda 
harp malzemesi topla.nmI§br, 

Don dirseğ"lnde zayıflamış olan dü~ 
man a.nce.k a.z bir mu.kavemet gös • 
termektedlr. Voronejln şimalinde ve 
rtmaı batısında dU§ınanın ya.ptıg-ı 
taarruzlar çetin aav8.§l&rla pUskUr _ 
tUlmil3tUr. 25 dil§ına.ıt tankı tahrip 
edilmiştir. 

Cephenin orta kesiminde ve t; .. 'l L 
lerde ku§atrlmq olan yeni düşman 

gruptan l!erlıılnin yok edUmeııi ha.re. 
keti ta.ma.mla.ntnl§ttT, 

Amiral Lihi 
Ruzveltin Kurmay ba§kanı 

oldu 

Vaşington , 22 (A.A) - Sah gün· 
kü gazeteciler toplan!ıo;ında Run-cll 
Amiral Lihinin Cümhurreiı.liği 

genelkurmay başka nl•ğına tayin e• 
<lildiğini bildirmi~t.ir. 

Paslllkt e barp 
meclisi toplandı 
Sldney 22 (A.A.) - Pasifi!{ batı 

cenubu müttefik kuvvetleri bagku • 
ma.ndanı general Mak Artur, Avus. 
tralya başvekili Kurtin, Yeni Zelanda. 
bagveklli Frazer resmen haber veril_ 
dlğlne göre önemll bir harp konf<ıran 
ama ıııtirak etmişlerdir. Faka t top. 
lantmm yapıldığı yer blldlrilm9roek_ 
tedlr. Söylendiğine göre Frazer, Pa_ 
sltlğin stratejik durumunu ve d\lnya 
vaziyetini mUzakere etm~tir. 

Akyaba yap.ilan 
·akın 

Olü ve yaralı 44143 kit•Y' 
buldu 

V~lngton, 22 ( A.A.) - Harbll 
haberler bllroımnda.n blldirllmi§tlt: 

Harbin başıdanberi Amerikan ,ı 
lAblı kuvvetlerinin ağradtğt ıaf. 
4.4,148. ölü, yaralı ve ka.yıptıt. S'O 
nun 4,801 i ölU, 3.218 i yaralı, as.o'' 
kayıptır. 41 

Bu sayıda Perl Harburda uğr&ll1 

kayıplarla bugüne kadar verilen ~ 
ka kayıpların hepal dahildir, Rak~ 
da ordu, donanma, bahriye sııAbf" 
dazla.rı, sabU koruyucuları ve Fi119 
öncUlerl, hepsi vardır. 

Balgarlstaa ve 
Macaristan 
anıaşmıııar 

(Ba~laraf ı 1 nci sayfada 

anla§ma yapmııılardır. Ayni radf 
Romanyanm Rus cephealndekl kaf 
ıarına. mukabil tazminat makaaıııı3 

kendisine Tra.nııilvanya ile Dobruc• 
nm iadesini Almanyadan istediğ 
UAve ediyor, 

BULGAR HARBİYE NAZmL~nl 
SÖZLERİ 

Sofya., 22 (A.A) - 011: 
Bulgaristsn Ha.rol.ye nazırı geo• 

ral Mil~ov, Bulgar muharibler.i yii• 
sek meclisinde yaptığı demeçte §Öf 

demiştir: 

"- Bulga r ordusu talim, ter1'1f 
ve teçhizat bakımından son aylar 
kayda değer t erakller elda etmi2~' 
Ordu timdi en modern ellA.blar& fi 
hip bulunmakta ve kurmay beyet!l 
rl de doğu cephesindeki savaşıa.rdil' 
günU günUne kıymetli tecrübeler Jtf
zanmaktadır. Bulgaristan hllen, 13> 
kanlarda. nizamı temine kabmye 
olduğu kadar, ıco.bında. mez;lyet1ert 
harp meydanlarında. da lsbata aııJ~ 
tedir eağıam ve k'.lVVetll bir ordu) 
mıı.liktlr . ., 
~~-~~~~-~~~~--/ 

Dört İngiliz torpidoau 
batırılmıf 

Hububat fiyıatlarma yüzde elli 
n.is.betlnde zam yapılması ve bJr 
k:sım hububat satışının serbe9t 
bıraJalrrıası hallclondaki kararın tat 
bikatma dair ticaret ve zira.at ve
Uletlei tarafından mti.§tert:ken 
bir taltmatname hazırlamıştır. Ta 
limana.mede vUA.yetlerln bu .me~u 
üzerindeki çalr.şmalanm kolaylaş
tıracak ve görlllen tereddütleri 
CA"tada.n ka.ldıra.<:a.k hükii:mler bu~ 
lunıma.ktadir. Talimatname biltlln 
köylere gönderibncktedir. Ta.li -
maıtnamcdı: l:ı.angi. viliyetlerde 
tanzim satışı yapılacağı ve hangi 
vilayelerde malı."U.1 satIŞinm ser -
best b11'9.krlacağı da tesbit edil
mektedir. 

Alms.n ta"yiki a.rtryor 
Lonfü"3, 22 (A.A.) - Röyt!rin 

Moskovad:ıJd muhabirinden: 
Cephe gerl3;ndecı acele yeni 

kuvvetler getir en Fon Bock, Raf
kasyaya doğru (!!'iriş kapıcı Rostof 
ile Volga üzeri.r.deki Tank şehri o
lan Stalıingrad istike.metı.nde bas
kısını şiddetle artırmaktadır. 

Yeni Delhl, 22 (A.A.J - MUtte!lk. 
lerin Aky&b Uzerlne yaptıkları mil.. 
kerrer hava a.lmılarının teslrlni a.n.. 
latan Avustralyalı bir pilot bu teııir. 
lerl Akyabdaki a.skert hedeflerin he. B:ırlln, 22 (A.A.) - Alman don~ 
men hemen yerle bir ha.le getirildiği masına mensup hafif blrlikl<?r duııJ' 
ıözii ne ifa.de etmiştir. gün İngiliz nonaoması hatif btrııK16 

rile temasıı. gelmlşterdlr, Alman "t! 

l\fübayM> ba3ladı 

Toprak mahsuJleri ofi.!ll ile bu 
ofis na.mma bububet saten alacak 
olan ziraa.t bankası alım ve satım 
~bel.eri il8.n olumı. fiyatlar üze
rinden mtlhe.yaaya ba.ş.Iıa.mışlar<lil', 

Alakadar makamlara gelen haber
lere göre bu mübeyaıı. mero.n•.mi -
yeti mucip bir Şekilde devam et -
mekterllr, 

Alım müddetini valllilder . tl\yln 
ederek 

Diğer taraftan ticaret vek!leti 
!bugün (dün) viliyetlere hir ta -
mim yapmllJ, her mmtskanın ik
Hm şartlannı ve mahsul vaziycti
ni göz önünde tuta.raık yiJkı.ek fi
yatla hububat mübayaasmrn ne 
zaman sona ereceğim tayin husu
~unu valiliklere bırakmıştır. Vali, 
Eklerce tesbit ve ilan oluns.cak 
bu muayyen müddet zarfında nıah 
sulün evvelce bildir'il.trıı§ o:an nis
lbetlerdelri kısnuDl hükUınete be
deli mukabilinde tıeG1im etmiyen
lerin mallarr 20 gün zt'.rfmıb nok
san fiyatla satın almıaca.k ve bu 
müddet zarfrnda da mahsulünün 
muR.yyen nı:.:bet.teki kt!'mm• t esJim 
etmiyenler hakkında. milli korun • 
mn kanunu bü!tümler ine uyı.ı1arak 
mahsul saklamağa milsait blitiln 
yerle:i arMbrı:lac:ık, malları mü
!:adeıre ohmacaktrr. 

Tiınoçenko ordularının ardçı kuv 
veleri üstlindeki Alman sıkm git
tikçe fa.zlalaşma.ktadrr. Bu iki şeh
re kar~ı toplu halde hiicumıar baş 
Iamak Uzere<lir. Sta.linin 191 il yı
lında Den!.'kin ordularını <l"rd•ır -
duğu burada ikinci dda ola rak 
Stallngradı müdafaa meselesi ıle 

karıPla'.:-ffiı:ı bulunuyoruz. 

Sovytler aşağı Volgada 
hazırlruıryol'lar 

Şanghay1 22 (A.A.) - ~anglıay 
daki iyi hıı.ber alan mahfillere ve
rilen malflmata göre, Sovyet ku
mendanJığı aşağı Volgada çok bU
yilk kuvvetl~r toplamışt.n-. Bunlar 
arasxnda ezcümle süvari kuvvet -
leri ve harp malzemesi vardrr. B•t 
takviye kıtalan orta Asyada...• ge
tirilmiştir. Şa.ngha.y malıfıllerl ka
ti muharebenin Stalingrad ile Kllf 
kaa)'-n ara.;mda cereyan edeceğini 
tahmin eylemektedirler. 

Sovyetlere göre \'oroncjde 
Yııtlyet 

)los1'ov.:ı.. ZZ (A.A.) - TM o.. 
jnnsı muha?Lri bu sa.hah radyo ile 
şu haberleri vermiştir: Rus kıtala
r1 Voroncjin cenup gerilerinde ö
nemli yerleri zaptetml.sıtir. Şehrin 
~imal batmında tanklar ve piyade 
önemli bir yol tizerincle bulunan 
Lir köyün C'lvarnn hücumla ele ge. 
~ir~tlr. Almrutlar ölil ve yaralt
J<ınnı b:rak!\rak şehrin batısına çe. 
kiJiyorlar. İki önemli getjt kıtnln
rnnu.ın elin~ geçmietir. Üçüncli bir 
geçit de hemen her gün toı>çu •.a
rafnıda.rı ve dö"riUncü ::.ee hn.va kuv 

Hind komıünist parlisi vetlerl tanfmdan dövUlüyor. 
Yeni Oelhi, 22 ~A.A.) - Hind Dü~man devamlı da1galar hn -

komiinitst partis;1 hakkındaki linde Macar ve Romen takviyele-

1 
vasak kaldınl~ıŞtır. ri getirmeı~d e, bir taraftan da 

_ trenler geriy~ yaralı nakletmek-

,,_N_e_de_m_em_eU_'l_ı <•dı.. 
Bir başmuha.rririmiz (Montırö ztı.

ferinln yıldönUmlinU idrak etUk) dl
yor. 

(İdrak ettık)in halka. daha ç:ık 
yayılm~ş karşılığı yok mudur? 
(Kavuştuk, yeti§tik) bunu karıııia_ 

maz m~? 
Hele (idrak) kelimesi daha çol< 

ıını ama m~nacıiylc kull1mldığına. gö. 
re (kavuştuk) demeU, (idrak ettik ) 
dcmemelt. 

Amerika fa 
Fiyııt mıuakabe bürosu ıçın 

120 milyon dolar taheieat 
kondu 

Va11lngton, 2Z (.4. A.) - Hilkömct 
hizmetler! için bir milyar 8:59 m!L 
yon dolar t~hsleat derpiş eden mali. 
ye kanunu diln Aya.o tarafından kaU 
olarak ka.bu1 edilmlştlr. B:1 tahs!aa. 
tın 120 mllyoı:ıu tıyat murakabe bU. 
rosu icindlr 

23 mU~telk gemi 
batırıldı 

ilkleri bu sırada !ngillz tOT'pt doıarlfl 
a~cş açmışlar ve kendileri kayba ul 
ramadan t o r p i d o 1 a r ı d• 
ğı tmışlardır. DU~ m9.n torpı d:ılan.o 

Vlşi, 22 (A.A.) - Alman tebliği dan dördü bu çarpı§ma u:ıasUld 
son 2~ saat zarfında 23 mUttı>flk u. batmı,tır. 
caret gemisinin batırıldığını blldir • Bir Iı:ıgUlz sert topçeker! b~şıı• 
mektedlr. ı harp gemilerl tarafından ma.hmuı 

___,....--o..- • lanarak batırılmıştır. Bu arada to 
Sellalkte 1 gmz harp bayrağı eıe gec:ırumışur. 

Ayrıca esirler alınm1ştır, 

Y ahadiler nalia işlerinde -o--
çalı§tırılacak Sivasfopol muharebelerin-

de Romenlerin kayıbı SelAnlk, 22 (A.A. ) - Harp ya.raıı. 
ları hariç ol "Jlak Uzere, ıs yaşındruı 

&5 ya§ına kadar bUtUn yahudller na. 
fla l;ılerlnde kulla.nıla.caktır. 

3 laJın maiırlbl 
batirıldı 

Londra, 2'? (A.A.) - Amerikadan 
bildirlldi.;ioe gore, Kfaka ad12ı do _ 
!aylarında Amerika denizaltıları S 
Japon muhribini batırmışlardır. 

---o-

M ltte11k t!caret 
gemileri 

Bundan sonra harp 
malzemesi ta§ımına 

haıreclilecek 

Londraı 221 (A.A.) - Amerlkada 
gemi lngaatı tam randımanla l§le • 
mes1ne rağmen gemi kayıbını kapa. 
tamamal.:tadır. Bundan dolayı bun _ 
da.ı:ı sonra, ticaret gemileri harp ma.L 
zemelerln ta3ımma . ve harp için el. 
zem olan mallara baaredllecektir. 

---<>--

Malta üzerinde 3 tayyare 
clüıürülclü 

r..ondra, ız (~.il.) - Son 2-i saat 
zar!ında Malta adaııt Uzerındekl fa. 
aliyet esnasında. 3 bomba uçıığı ta.h. 
rlp edllmlııtır. 

---o-

Oıkldarda 
iki ev J&!fdı 

DUn ak;ıam eaa.t birde üııkUdarda 

Yenlmahalledc ~url isminde birisi 
nln evinden yangın çıkını~ ve iki ev 
yandıktan sonra. itfaiye taratın-la n 

.>öndUruımU§tUr. E vlcrtn ikisi de 
Nuri'ye aittir- Yangınuı neden çıktı 

ğı anınıtlamamııtır. Tahkikat ya.pıt 
maktadır. · 

BUI<reş, 22 (A.A.) - Neşredll'~ 
resmi bir tebliğde Romanyanın Si 
va.c.ıtopol muharebesindeki kayıp!•· 

rı 5:i subay, 28 erbaş, ı 773 er de' 
iba ret ölü ve kayıptrı. 

Tebliğde yaralıların sayısını t'ltıl 
olarak teııbit mUmklliı oln.a.dığı, çi.ill' 
lrU birçok yara !ı ların birliklerine ıU1 

tıak etml§ oldukları illve edmyoı 
Ayni tebliğ Uç R:ımen tüıneo.inln S· 
vastopolun zaptı için cereyan ede 
savaşlarda. yok ediUiğl hükın1"" 
yabancı kaynak haberleri tekzip ' ' 
dilmektedir, 

--0-

Amerikadan Jngi)terey~ 
siğara sevkiyatında kayıp ş1 

Londra, ıı (A.A.) - Amerlkad..ıı 
İnglltereye havadan gönderilen ısıt 
1000 uçaktan 995 i !ngiltereye vat· 
maktadır. Evvelce yapılan heıaplıV' 
yüzde on kayıp olabileceğini gösteri· 
yordu. Halbuki şimdiki kayıp yu.zd' 
yarımdır. 

Bu uçakları kulla.nan pilotlar çoıı 
zaman oksijen maskesi kuHanmakta• 
dırlar. Bu pilotlar Kana.da ta.Um1eri
ni görmU~lerdir. 

--0- . , 

Çörçilin oğlu AmerikaCla 

va~ington, 22 (A.A) - Baf"e}dJ 
Çörçllin oğlu yi}Zba§t Ra.udolph Ç6t• 
çil kısa. l.>ir mllddet oturmak üset' 
Nevyorka gel?Di§t1l'. YUzb&şı: Çörçllll 
8 net İngiliz ordusu s&flarmda sav•f' 
lara. l§tirak ettiği malt\mdur. 

Zıya PO§a'dan: .1 

Cihan ite.,.perest.l perteY.t ıtdJ&l
tt devlettlt: 

Eğer at\zAn olursan tem'ıne 
pervt.neıUr Ueı01 

CtinUn_u aklı texr,ylz eylemek 
mAnlcle mütktUdllt1 

Bele ma'kul olao ın akl 119, 
" . dlftaedlr ~1 
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ç<:>k çalışmak/UÇ gDnc:Je 2234 ek- k~.miser muavinli- Fıkracılık 
!:~~ :~~~;.~:~~~;-~~;imek müsadere edildi grne terfi eden 
~ "'1 Se~hat~rı dalma millete , • 1 
~~~1 hal<ll<atler öğretir, her ko- Fırıularda ekmek imali işi, valf mlliıadere edllml§, 8 trrmın unla. po. ıs er 
n· -~& rnıııete hayat hakkmda ye. ve belediye reisi dokwr Kırd&rın em. n kesilerek kapatılmııtır. 
Jı dırekttfler mshiyetlnl alır, hu ri üzerine sıkı surette kontrol edil • Atır i§çl olduklarını iddia ederek 
~üe1ra. d:ı '.\titıl Şef Sl\'rihisar ki.•y- mektedlr. Şehzadeba,mdıı. Letafet a. kart almak üzere vll!yete mllraca.at 

erı ile konucıurken harb!! knrsı partrmanı kar§ısında fırıncı HllseyL edenlerin vaziyetleri tetkik odllml•. 
'n · - - "' n1n k k " n· zıy~t alan bir millelin hü\·beti- e me teri kontrol edllml§, 234 ek. tir, Yapılan 6000 müracaattan ancak 
J ı ~Jırtcn h:ıkl'katleri bir k~rc da- mek mll.sadere olunmuııtur. Gene §Ch_ 500 tl muvafık görUlmU§tilr. Diğerleri 
.;: lsnret ettiler. Türkiyenln dün- rln muhtel!! kazalarmda son Uç gün reddedllml§tlr. 
, . ah\ ali ka~mda daima kuv. içinde yapılan te!tl§lerdo 2000 ekmek 

t ~tlf bir ordu h<-<>Jiyeeeğini anlat
t;.~r ''e da.ha ~ok i tfh')nl bekle~ 

1 derini söylediler. 
@li rc.tJ\'\'etJ: bir onlu be,,l<'tne1< bu

lliln m:ıntığı, hııg-iiniln teknik 
i4rtJa!'I ile tam techimtlı h!r mll
et olmak ciemektır. nu~ünkii h:ırp 
~artJnn muharebeleri artrk bir cıı
'ı llstri haline t<oymııshır. Uir menı
t:l<et im en müteldiınil en<lil'>trl 
ltıakinesinl j5letehllme i için her 
":ıhndn mükemmel, her sahacla ol
~n bir kuılret olnıayn me<'hur
~1ur. Bu tez; mcmlek~tinıiz<? tat-

k ettiğimiz zam:ın, memlelliefi.. 
~tein ynkm tarihin:, tarihi !ldrt
lların y:ırattığı '-nziyetleri gözönü
d e almaya mecbonız. Onun rı:in 

t 
nvarnızm tek paroln ı u ollw.lk
ır: 

()alışmak, ~ok 1:ah_mak~ 
C.'a.'ıo;ma'k sözli, yalnız blr ta\·:.i. 

~·" \'a' ü 1 hl. 0 d 1 • • • • •nrz g zc r ı pn e ıns.ın 

;:uhunu nlı::-tmnal< lı;in :rer alnııs 
it mefhum değildir. Türlth·e nıu. n . 

1 
~Jt bir m'llet olmnJc. muao,;ır nıll-

h~.tı~r nrac;ında yer tutmak iı;in 
lıtlin kunetlerinl bir noktaya 

~ekı;if etmek, bir nokta üzı:r.in;le 
tıurınak znruretindeılir. 
h .Ç~inkü munsır mHlctin en Lıiiyüh 
livıyeti lıcnılini hem ldiltiir hem &. , 

t 'Ya"et, hem e'lwnomi bııkırrıından 
ı.arn \'e mü,.,takil bir \arlıl• hnline 
d 0Ynınlrlır. Hattil. i!:ıha kısaca ita. 
e edeblrriı: Modem millet her 

fiahada mü,.t.akil ol:ı.n rnrlıktır. 

1 
'I'ürkiyenin hiiyiik milıynoıtn ~ 

;snı:ı ihtiyacı huncl:ın doğnı:ıktn. 
~ .''· Çünliii bi1tm önlimilzılcld en 
' 11Yi.ik mania yn'kın nınz"nin ya. 
'attrt.,. kölii sartlnrdır. 
• I~konomik istikl~tl, f-:lmik tstlk-
;~ı ile 5ılıı bir c;urctte alôk:ı hdır. 

tlrkiyenln ekonomik i · til ;liıllni 
Yıı1on muinin ekonomik tabiıYet 
~~ltikasr uzun zamıı..n tı:ln hn.~ap 
1 
'.' hale Jmymuştu. Jı.tlkliH har
'!nden sonradır ki l':lirldycılc lk

!'. 'adi istiklal hahsi l<onu'j11lm11k. 
•lılır, nu jc;flJ<lillc , ·nrabilmel; için 

~~clbirler ahnmııkta, <lc\'let bu "11.

arıa bii~riiJ\ gnYTetler c;arf etmek
teclir. J<n'kn t imparnt orluğun ll<tı
; fldi tnbil~·et ııolitikn"ı memle;.-:t-
e teknik istikl;Lli de <1llıp suıııır-
1'1İl!itür. Türkiyeyi ınnkinc..,iz bir 
~~n:ıleket haline lrnyan bu lkhsa
l i zı!ınlvet o'mmıtıır. Yine icıtlı:til 

1~a~binde, "onrnclır lii ileri tel,nif< 

1/•:ra<'ı mllli zaruret!cr au ... ın<la 
1~"~r1ilml•:tJr En n7. •iiz "ene "li-r . . . 

ten hir E'konomilc tnhrlnten \'e 
l'knik ~cıi'emf'{len son;n cllıan 

tıı·ıı 1 etler! arasında mUc:ıclcle snlı-
~ı: .. ıne ~ıia~·oru7.. 811 \'a~lvet hi1e 
,!0 tli bir m:ı"inln tasfiye..,·, \'e 
} rolt" yerine ''\•ar,, 1 i!iPme ~ibi 
' r 'nztr e ''"rnıehtcrllr 1'Je":lfe1e-,.. . 

1
1 ~nbuk n<oarn~ız, bo~·ultlıın ~·· 

, tık do1dnrnroğrı: , .e büyiik cli.in~·ıı 
: llrıcıma ~l!"ece~ı.. nn rl;\n:ra ynrı-

11Hn bugiin ilk mi n 'ini vn._ı .. o-ru • .T 
1 : Hnrn içinde ılUn ·nvr c:ııran 

nt • 
.~!ı~ k:ırc;1 moil"rn lıir or:ln ile 

rt? , .. .,, ,. • 
• P..• '1.f\ h"lınd,. bulnnıı ··un;>:. 

70 J bandaj daha Sebze ve meyvala-
ısmarlanıyor rın fatura usulü 

Tramvay idareılnln Romanyaya 
sipariş etmiş olduğu 13~ bandaj bir 
hattaya kadar şehrimize gelmlf bu. 
lunacaktır. Bunlarla. 81 araba daha 
sefere girecektir. 

Tramvay idaresi ayrıca 700 bandaj 

ile satışı 
Belediye, iyi neticeler 
alındığı kanaatine vardı 

lçln mukavele yapmaktadır. Bunlar Sebze ve meyvalann fatura u
da şretdlğl takdirde b!lnde.jsızlık y1l • sulilc satışma devam edilmekte
ıllnden. seferden çıkanlmlf ola.n 100 dir. Dün yapılan teftişler sonun. 
araba işlemeye başlayacaktır. c:ia fatura u:rulünUn jyi neticeler 

İdare kr§ mevsimi için yeni bir verdiği görüJ.erek bu usufün mı 
çalışma programı hazırlamaktadır. . surette kontrol edilmesi otitün 
Bu, eylülden ltl'baNın tatbik mevkii. 1 kaza kaymalca.mlarma bir tamım
ne girecektir. Amerikaya ııımarlanan le bildtr.JmişUr. 
otobOsler tskenderiyeye gelmiştir. 

Ay .sonuna kadar ~ehrlmize gelmlıı 

bulunacağı umuluyor. 
----u---

Mekteplere yeni talebe 
kaydı 

Lise ve orta okullarda yeni ta
lebe kaydına bir ağuıııtosta başla
nacak ve 20 <'YlUle kadar d:vc1.1n e
dilecektir. İlk okullarda. kay1t i;'.J
ne bir eylUlde başlanacak ve 15 
eylfile kadar bu iş ikmal edile -
ccktir. 

BUtlln okullarda tednsata 21 
eyliılde bnşl;ınacaktJr. 

----0-

No\er yardım sandığı 
nizamnamesi 

Noter Yardrm S:ı.ndığının idare 
ve murako.b!.slne dair nizamnamc
ıoinde yapılan dc~ikllkler ve tas
hihler yUk~k ta.sdika iktiran et.. 
rn:ı.ıtir. Deği~kliğ~ göre not~ yar 
clnn sa.nclığı bir muhasebeci ve fü. 
zumu kadar memur tara!mdan 
idare olunacaktir. Muhasebeci ve 
mfmurlı:ı.r A".lliye Vek' lliğlnce te
~i.n ve o.zil olunacaklardır. Kad-o 
ihti}T.ca zöre çoğa!U1tp azaıtıln -
cakt.ır. 1942 yrh için tahmin cdi· 
len idare maSTafı tutan ile ön
Ct>den b~rikcn parnnın tasfiyesi 
için gerekli para, mevcudun :,"\izde 
bt>~lni geçmemek üzere ayrıldİ;t -
tan S-Onra 1!)42 !kinclkanun ~onu
na k

0

adar yardım sandığında top. 
lnnm?Ş paradan 21 ~.kincikiınun 
ç,4 2 tar:Jıind en l>nce ikramiyt>ye 
llBk kazanmı§ olan noter veya mi
rJsçılarma noter ko.nuncna göre 
dağıtılacak trr. 

--<>-
Kızılay sünnet düğünü 

tertip ediyor 

Alemdar Kı.ztlay c~iyeti ağus
tos ayı i~indc Sarayburnu kaz.lno. 
sunda hUyülc n;üsamere ve "ünnel 
düğünü tertin ctmekt.cr":ir. ırnnı -
mere ve <lüğünün çok parl<ı.k ve 
inti~mlı olması için azam! gny -
ret sarfedilmrkte ve ıfmdiden ted 
bir alıpmn.ktndır. 

Diğer taraftan her kaza kay. 
makamı bugün öğleye kadar be!e
diyeye keneli kazaamdakl ı>azar 
miktarmı, um'lln'li pazarla.rrn ne 
gti.nlerl kurulduğunu, buralarda. ne 
kadar esnafm ~bştığmr bildire • 
cektir. 

Beledi.ye haftada bir kurulan 
pazar yerlerfle daimi pazar yer. 
!erini artrrae'l.kbr • 

Sokakta bulduğu saati 

•atarken yakalanan adam 
Dtın .sabah Kapalrça!"§ıda lııtclyo i. 

!rlmlf birinin 165 lira kıymetinde bir 
&ltm aaatt ısatmak istediği görül • 
mUş, oüphelcnen memurlar tarat'm.. 
dan yakalanını,,tu. Tahkikat aonun. 
da bu ııaatın Bllyllkada.da mlaatırcten 
bulunan Refikaya ait olduğu ve dlL 
o_UrdUğU anl&§ılmıt. lıtelyo adliyeye 
vertımi§tlr. 

Uıküdar halkevinin 

Lozan g1lntı mUn~beUyle y&. 

rın ÜskUdarda Salacak pll.jmda yQz .. 
ıne te,vik mlliıabakala.rı yapılacak • 
tır. Üsküdar ha.lkevl tarafından bu 
yüzme blrinclılne "Lozan mllkl!.fatı,, 
kupası verllecekUr. 

Batı \ramvay direğine 
çarptı 

DUn Boııta.ncıda.n Kadıköye gelen 
bir tramvayın buama#Jnda bulunan 
Abdullah adında birlıl, Kuşd\U Ue 
Çukurbosta.nda tramvaydan atlamak 
!atem~. fakat başı yol kenarındaki 

elektrik direğine çarpmııtır. 

Bu sureUe başmdan ve muhtelit 
yerlerinden tehlikell s:ıratte Y.&rala. 
nan Abdullah, baygı:l bir halde Hay. 
darpa,a hastanesine kaldırılmı~tır. 

---0--

Tramvaydan athyanlar 

Son bir gUn zarfında tramvııylıı.r. 
dan atlıyan 33 kişi birer Ura para 
cezasına çarpılmı§lardır. 

Emniyet umum mUdU~lliğü, mu
ayyen terfi mUddet.'.crini doldur
muş olanlaroan ehliyet ve liyaknt
lerl sicillerile beılli olan 128 po"is 
komiser muavinliğine terfi etti
rılmi~tır.A.rnca 82kontiser muavini 
<le başka yelere naklolunmu!Jtur. 
Bunlardan İstanbulda.n başka yer 
lere tayin olunanların başka yer
lerden İstanbula gelenler.in ~
Jerjni yazryoru:z:: 

Ankaradan Vahap Eren !stsn
bula, tstanbuldan AbdilllAtif Er. 
uym İstanbul, Anh.radan Nazmi 
Acar btanbul, Gaziantepten Zeki 
Özkul İstanbul, Anka:radn.n Cev ... 
det Beyoğlu lstanıbul, !stanbulırlan 
Hüseyin Pravuştah İstanbul İs
tanbulda.n Naim Uysal 1sta.nbul, 
L!ta.nbuldan A. Rıza Arıtcldn tıı. 
tanbuJ, !st.anbuldan Kemal Başkal 
!stanıbul, 1st.anbulda.n Abdullah 
Kalyoncu İstanbul, lstanbuldan 
Zeki ~Iutlu,.,"'Ün İstanbul, 1~t.anbul
dan Burhan Akbclge, A, Ham<!i 
Bayramba§t .İstanbul, Ktrkla.relin
den !sına.il Acar İstanbul, lstanbu 1-
d an Ömer Fahri Coşkım !stanbul 
Denizli.den Mustafa A:rısoy Yayla
ö.ağ, tstanbuldan Muhittin Tek~e, 
Ali ~ Giinel İstenbul, An.Jm~ 
r..dan Şükril Süne .İstanbul, Iata.n
buldan Muhittin Kıvanç, Bek!:- Sıt
Du Öz'kanlr. A. ~an Çiloğlu İs
tanbul, 1.stanıbıılden ömer Ulut~. 
Hakkr Özcan İstanbul, İstanbnl -
dan A. Şükrü Korkut !.stıınbul, Ba· 
!;kesirden Alinı DUndar İstanbul, 
İstanbuldan H. Hadi Oğuz H. Ne
c'jp Anayazı !stnnbul, 

1stanbuldan Hayri Demirel İs
tanbul, tstanbuldan Hakkı Al1'.an 
İstanbul, lst.a.nbuldan Selami Tun
cel, Na.tik Pek~, Hnmıet Ak, Fe
rit Ulusoy, ı.tustn.fo. Kıbaroğhı, ru. 
fat At?lgan, Bekir Sıtkl Alp, Mtn
ta fa $e7,er lstanlbu 1, 

Edirneden Hayrullah Göıter tıs. 
tanbul, İst.anbuldan Salim Dinç ı~ 
tanbul, İspartad'an A11 Yaman İs
tanbul, lstanbuldan Sa.mi Bilgen, 
Muma.fa Görgün, Şevket Davran, 
Kamn Ateş !stanbu1, 

Ankara.dan İbrahim Altan İ!ftıtn 
bul, Niğdeden Mehmet Ak!n ts. 
tanbul, Ankeradan Sami Özden 
tr.tnnbul, Ankarndan J.dem Tt>ker 
!stanhul, İstanbul.dan Bekit Er -
gün :L!t.anbul, Burdut'dan :M'eh"l'.et 
Barışkan İstanbul, Bu?"Sadan Hay. 
ri Tezuysal İstanbul, Anknradan 
Hakkı Ertan tstanbtrt. 

Nal<tedilen 1<mnf5cr m"R,;nlf'ri 
Vandan Abdlilk3d;r Uğ\ırsııl ts

tnr.hul, Anka:radnn Mehmet Tev -
fik üıcren İstanbul, 11ıta.:ıbuldan 
Memduh ı:>e<ıat Yalm Rlngö1• ~y

hıından Ali G:ılip Bo.c;tancr tstnn. 
hul, SeYhandan HaliCJ Alnaf'9'111.n 
fstanbu1 !=:evhandıın A, Sabri Gü
naydın İstanbul Slvasa nnl<lcdil
ntl~·erdir. 

Darü1ac,.zec.le yeni 
paviyonlar 

Dnrülec:ı:cdıe y&llı ı ııcak olan ye
ni na,·yonl..,rla yeni tec;'lt!lft.t M ~t. 

rafında ırörü<;'ffi('k üzere dün vila
:-ıette. valinin ho.ı:ıkanıığındn bir 
toolnntı ya.pılmıqtn-. 

1 ... r:ıı ınfülaf:'lnnm sn~lnnı olmıısı 
.'" hii 1 lin mi"ct'n fi'krir.1. Jılo,i. 

tıı rn ... ı , . . . . k 1 ,. _. ııt-" nı. <>ı~.I'. tnı. sınaı ur • 
•c' . h: 'nı. hnm m~·!dc,.inl bir nolcta•lı> : 

Segedin kalesi tuğladan yap:l -
mış, topu ve cepb:tnesi olmayan 
ltiba'rdan dUsmi\ş bir kale olup 
i<•'nde muhaf~ nammds. bfr bin. 
b~:.şı ve ilti yüz k:ıdar nmı:l:."!lan
c!a a .. .ker vardı. 
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11ın;'lrr. llıınıtn irin hepimiz. ~ol; 

1 ~ ıu "oh. mnt11Hnn <ln'111 f 1!:ı ça-
"lc~Zı .. 7. Tıır'"' 'a n•r1·t .. -t .... -~ · ' .... h • • ' .. 1 "' ""'• , -::- ,, .... 

' '"· hll·rı <ı fc• c;'ncla ,.C'""İ!nn 
~. .. ,., -
nrım~ lıuıh;r_ 

::::--___ SAGRI r:.RTEM 

-.:::::~================= 
~ MnğJadn yer sarsıntısı 

1) , 11"'l:ı, ~ı: ('\,.\.) - Bu aabnh sa 
l ~Q sa:ı ~ 13,30 da hafıf rır yer !l!lrsır. . 
. ı oım· "'ur --- u., • • 

E,_kl Nemç:e imp:ıratoru olan Jo. 
zd Macarların r.s.ki s~rbeı:1.tilerini 
kaldımu .. n'.ıgmmıL~ olduk'nrr ba
zı vergiler koymugtu. Halen ncm
~e inıpıırf\t.orıı olan biraderi Leo
ı:o:d Macatlann gön lUnU yapmış 
olmak için e"ki qerbestiier ni iad-e 
ctmiı:ıtl. S~zetlin'e ge'<liğiroiz giin 
:mparıı.torun b"r znbiıi bizi karşı. 
1 :~dı. Ş:hr"i'er, imparatordan nnil 
o1rlu\dım lütuf ve iltifatın teşek
l;iirü verine a.h:ılirlen ile; ytlz ka

-, dar c:üvari "ehircle tlifek ııenliğ'i 
Ct.1\t,\ yapıyo'Trlıı. Zur11ıı ve qazlnr c;a ; 3ı. 

:!I Trmm't?ll rara.k e;';lendilcr. Bizi de tcıplan
~ P~q .. m!J~ 
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Bazr sebepler ileri ellrerek her 
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- B:z Türklerin e~ki ve s::ımi
m! dr,st 1 a rt~'?'Z . ~en ncrrı<;e muhn

ı ı ebesinde TilrkiyC' il1er!nc h:ı!<' • 
ı ketim:z Z3ruri idi. Ev ve 1 ve ahır 

0Rmanh devletinin dostluğundan 
aynlmamiz mutasavver değildir.,, 
si)zlcri ,.c buna benznr sam·miyctle 
rile bizi saatleTf'e zi~·nfete göttir 
ınek kin zorladılar. Bir çare bu
lnmavınca kendi mutfaklıınmız -
ılrın bir l<sı;: tUrlU yemek tcdnri
;.;: e ziyafC'thanelerir.e gittik Bır 
knı; sa:ıt <'~lendikten ronra kona
ğımıza dönı:Iiik ve ertesi sabah cr
krndcn yolumuza devl\ll\ -ettik . 

8ı-~edin'd('n ha'TekeHmiz J:Ünü 
lazım :;elen arRha ve beygirleri 
erkrnılcn kon~~t7.a ı::l'tinnişler. 
~i. Bütün belde h:ılkt rlR ynmmı
rn g-"lip d avet'er'ne kendirr.lz irin 
memııuniycUcriııi bildirdiler. Seh· 
1·in dJPma kadar gelerek bizi l"§· 
yi ettil,.r. 

S:rre<lin lrn.:ı:arnıın beygirleri 
~ene ve kuvvetli o'duğuncl:ın il 

ı;ün dört menzi'hc>ne l?e<;erek nk
ı>am Ustii Kcc;g•me..lt denen kas.,-
1'ava vat-e·k. 

Bu ka~bt h:ılk! d:t Mfl.Cnr ahı>.'!
flinden 01duklt1!'1ndnn bunlnr da 
Seı::-euindekiler gib! ist!.1thal e-.r.rı-k 
se"inı:: tezahilrleri ı?Österrliler. Me 
r!lsim'e konağıMızn götlirıliil~r. 
Bir müddet eonra :!eh:in söz an-

J.arları yanr.nız.da kaldılar VP. !!UT
iarı söylediler: 

- Eski a.sır~arda orduyu hü
mayu.'1 bu havali~"C gtMikt.c kasa
b:ıımz ahafui herkesten e\ .. ,.ı Türk 
devletine ~üratle tabi oloular ve 
Türkler<len sevgi Ye S3.mimiyet 
ı::örılii'cr. Hntta Mahkeme"eıim'zde 
o vaklİI' serdarı azamı bulunnn 
Bosnalı suı(')'1Tı:ln rıa!'a mcrhııınun 

nhalimizl muhnf:ızn için Cent~lz 
suıtRnlannrlroı evvel bu hnvnlivc 
DL~mur o·a·• ~a~det Girıv sııltnnn 
h' fabcn ynıp ~önf!Prrliği mektıııı 
EıRkltdır. Mt>mleketfmi:ı:i şrörmek 
ıı.;in kalın::{>T\'7. "'la!ıkeme:re rlc \.'1· 

np c:-:~ .. o mekt11h11 gö.qterehiliriz ... 
Araba.la.r:i'e b:ı~ ve bnh('.elerini 

(:!t>zdirdikte!l sonra mahl<ernryc 
g5tlirdüler. Bumda hımrlnclıklan 
feke"rl•me ve d 1~er mıovvn1arclan 
yedirdikten w:ırn k1rmı1,.; atlas 
k t>&C iclndc- 1-":ıkh bulunan 11enhn 
müıın"'lini',.'\·bi.n mektnbn ile, fRr~ 
la. ve:-~i i<-ten"'rek hnlkm in~il+ıl
ır.emes:i iı;i:ı 1097 t.uihincle yazıl • 
mış emri gi')stcrdilt>r ve: 

- 1ı:tP. c1ost. Tiirk clr\•let'nin 
yadi~~rlnnrtır. diye iftihar·urını 
bildirdiler. 

Fıkra, bir garetl'<le o?ııylara 
çeullmi' sahcıi bir a.desedir. Man. 
zaralan, haı!iseJerl menşorondan 
ali7er1'.en bamba,ka bir renge bo. 
rar. 

Hükümleri do~ olur, yanlı~ o. 
lur., o ba.5l~n me-.ele; fa.hst bu 
türlü ya.zıfarda özel renk mutlaka 
nramr. Fıkraların de~erlni, uyan
clrtdığr "cv~i~;, ~:ıOO.lıJ:ırı aynı yer
de aranı~ınığ işte hep bu fuel 
renk. bu ba,luı.larma. bem:cmeyl 
doğurur. 

Yukarda hükümlerinin doğru 
vere l·anlıı; oluşuna lklnd plfi.na 
atmrştrm. Çdk ~öyJe~nln çok ya
nıldığı mE'~hnrdur. Her gÜ1t, diln
yanrn bin turlü olaylan kinde, 
gerçıeğl sezip yakalamak kahil ol
maz. Helıe ~imdiki tıartlnr içinde 
hakikatten rlalta gizil hiç bir ~y 
kalmamıştır. 

Bu kadar kıJçıldı bir devirde 
yanılmak mutlaka zekisızhk ,.e 
bilgl<ıb:liğin bir delili sayılamaz. 
Anın, bu dcdi';derim, bilytik me. 

Eeleler, !:nPl'3'}tk davalar \ 'e nfha
yet kocamıtn rapl! hli.ıliseler için
dir. Bıı.,it icılerde kınlan potlar hiç 
bir özt.ır lehimile yapı,Urılrıma7~ 

Fıkl'Mltn msruı<imı yukardıı söy. 
Je<Um, Buna bakarak fıkra. 
cının ne Jnratta blr a<lom oltu'ağl. 
nı da kestlrebUlriz. 

Halbuki son yılb.rda ~zete kö
r:ıeleıi ucuzladı. En g:utp, .en t u
Jın r '\'e değersiz yazılarnı buralnr
da çf"t.ığı da oluyor. 

Geçen gün bizim ~zet.edeki 0 N e 
dememeli!,, yi okurken ıta'tJm 
doi;'ro':'U. 

.Cir fıkra muharriri: 
''Gazetecilik edehiyatııwla uycl•

ruhnu, <lostlara !'lözlt-r söyletmek, 
e~l(iden "lntnk., deni!en ilemhıı.raı 
"ÖZ ııanatlarmdan biridir.,. gibi bir 
('Ümle yazruış. 
"l"ydurulmu~ dost,, da ne de

mek? Bununla yine ~kilerin 
"lham-ı kablh,, dedlkleri bir söz 
cambazlıj;;'l mı ynpıhnıştrr? Yok a 
6ade "uydnrma d~t,. mu denll
nıcl< i'~tni,tir. 

Sonra "intak,, konuşma kabili
yetinden ma.hnım cawıl7. maddeler 
bakktndn. kullanılır. Neteklm "Ne 
dememeli?" ütunanun arlf . ahi
bl: "Aldı !:esme bakalon ne ~
fli!,, cümlcsile buna ~üzel bir ör
nek de \'eriyor. 
Fıkra sahibi sn halde "lnta1<" ın 

ne olduğunu bilmiyor. Jfolbl\kl 
bunlar, orta mekteplerde okutulan 
~evlerdir. 

Dil~lden mil<ıta~'lli dahilere sö
zümüz yolr. Fakat kiminde ger
çeltten :retişme'k ihtirasını htsll
yenler, ~unu bilsinler. ki ilim iz 
hlt bir :z,ey olmaz. Hattn şiir bile. 

Xeteldm koca Fumli, ı;nrliın bo 
dahi ~iri de, clhnnı;:;ın ba,ında: 

"İlimsiz 3ilr, temehi1 du\"Rrft 
hen7.er.,, hükmilnü Yermektedlr. 

Şiir, ki iç dünyasının. ilhanı a
leminin yavru udur. O da lime 
mohtİıç olduktan sonra, ~eri kalan 
fikir ıtubelerlntn halini arhk .,ız 
tlü5Unün. 

Pıkracıhlr bu tlirlü noktJanlar
dan wrtarmıığa ta.lışmal'!,YIZ. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

(~~] 
Bir iki ismin okunuşu hakkrnda 

Son zamanlarda gazetelerde 
"Makram . Paşa,. diye adı geçen 
Mı.sır siyasilerinden bir uta, O. 
mer Rıza üstadım11.1n makale.sin
de "Mükerrem Pa,a .. rltnildi~ini 

gördüm. ":.'\lok ram,, mı; "Miiker. 
rem mi? bu bizi, adı ~eçen paş:ı• 

nın ailev, hususiyetleri, Ha!lebe 
ve nesclıl bakımından ilgilendi. 
recek bir mp.sele de~ildir. Elo~lu 

kenrline ne dt~e ~esin ... Fakat 
bizde de öledenherl mah"löm olan 
hnzı isimler var ki, onları tnnımı• 
yormuş gibi hareket etmek, hlr 
nevi züpp('lik o;ayılmak Jl'mmı;e
Jir, Mesel&; kırk yıllık 1brahim 
ismini Ahroh:ım diye korşımmı 
alıp, hunun ne oldııj:funu arnşln• 

mak gibi.., 
")fnkrıım Paşa, oll'ıkomızn son 

bir kııc gün içinrle ı.ıjnns bliil<':ı

Jcrile sunulmuş olnn bir lstır.· 
ılir. Kenrlic:inin Mısır Vefd pnrlf
sinıien rık:ırılması rlolııyısile iki· 
de bir ndı g-eçiyor. Fnknl nıısıl ... 

Ecnebi aJnnslıırın muhahlrlcrJ, lın~ 
Mmlcri, kulakt:ın dolma hir I'!· 
liıffüzlc nıısıl nakletmi~sc öyle .• 
Ayni hfıdisclcrl unm bir 1:ımnn 

"Birelhokim,, tcrldblndc gördiik. 
f lk k:ırşıln~tıltımıı. z:ım:ın btulr. 
Almnnc:ı bir isim f('c;irl bıralc:ın 

hu bitişik kelimel 0 rl, fykc lohlll 
ellikten ~onrıı ı:ördiik ki, AnrR'' • 
en "llakim, "Hnkcm., ve ya ırr. 

Bu kasaba.da bir gece kaldıktan 
:;onra Orkin ve Şorkırar adlı kalla • 
bıılarda.'l geçerek üç günde Buclln 
tıehr·ne vardık. Budin, Tunıınm ke
ııarındadır. Peşte ve Ofen denen 
ı;ehi.rlerl vardır. Boi'tnz içi yalı'nn 
glbi Tuna üzerinde 112ana.n bliyUk 
Vir s:hirdir. tc"nde latif ılı(..a)e.rt 
vardır. 

Şehre gi~znizde bUtün Macıı -
ı i ~taıım hükfun1an ve seferl<>r cs
nı:sın<la nemcelinin feld mareşal i 
eılnn nrf'n.'I Ko'.ı:.r~ nem general 
tnnfmda ... Kolorat admda bir al. 
t;ay gelrli: 

- General dostunıı1 scH'tm et
ti. Ve bizi hfametinize ta)• n eyle
di. ~izinle ı:öriL<-reek if'in Bırcl 'n<lc 
bir ın!n oturm:tn!zı rica ediyor. 
dt>di. 

Bunun ilzeıine bir gün kalma. 
ğn ?rnrar veni'k, Ertesi gtinU ge
nnalden hu~usi bir dantçi ve a
rnba ~ehli: 

- Gene-r:ıl doc:tunu1 si1.i b.ı!~-1·
nıektedir. diye:-ek bizi alrp kaie 
irindeki generalin konağ:na ::ıötUr
ciü. 
~arn va '·arıo vuke.r. c.;tktığır.ı z 

da bizi div:ı.,hane kanı'lmrlan :q. 
1;kbal etti. K:ıdın , ... erkek!• d •l·ı 
kendi~in<' :n;Uısu" oıhı.va al:ırıık 
knh,·e ve ~ .. k.,rl'"TT'eler takd rn e
<lt>rck cloot!uk gösterdi. 

(Dımamı l'nr 1 

klm'den gelme ve u:ı~ tarafına 

"kuyu., mlnlısına "bi'r., kelimesi 
Hhe edilml~ ve biılm de pek 
meçhulümüz olmayan bir isim
dir. 

"Di'r,, Jn burada mıılliıks "lnı. 

yu,, mlinAsına gel<liğinclc israr et• 
meyorum. Yalınız "deve,, için 
doksıın dokuz kelime !bulunduğu 

söylenen o berelcetli lisanın her 
mefhumda bir çek zenginlikleri 
bulunabilir, Fabl şurası muhnk· 
kak ki, bu !kelime, bize Frenk şi

vesinin kanalından geçerek inti. 
kol elliği '"e üzerinde bir on bile 
durmadan gcızeteJerlmize suuldu • 
ğu jçin öyle gôrip bir tereddüt tı. 

yıındınnJ.Ş, hatta en heyecanlı oıw 

kt'rt hnrcketlerc mesned olduğu 

znmnn bile ne iduği güç nnla~ı· 

Jnhilmişti:-. 

Kczn "füalemein,.!'l •. Du dn :ık 
cıklı~ı zamnn ajans bültenlerinıi

ze frenk ajans mullRbirlerinln tc
leffuzuna gör<', aynen geçml~; A. 
rabca mı, Farscn mı, İngilizce mi, 

Almanca mı olduğu anlıışılmnr

mıştır. Hnlhu ki, bunlar, vaktilr 
biz,r.c pek hclil olan kelimelerdir· 
ki, ilk ilhrll ~dilciikJerl nnda, bir 
nz yerli miyarc ''urur; eski bil
gilerimizle karıştıracak olur ak, 
hakiki hüviyetini derhal mcyrl'l• 
no koynrJnr... Ve bizde ~ntari~I 

liz<'rint: mokin ı:ıiyrnlş gftrlb<'lcr 
yerine Hacı bnbanın kenrlisile tr
~errfıf etmiş ,-e ne dcnildl#ini 
tınlıımış oluruz. 

HiKMET MUNIR 

MalUI ıubay ve erlerin 
tütün ikramiyeleri 

Be lkt&ş Aıı. Şubeıılnden: 

1 - Be~lkta§ Aa. §ubealnde ka. 
yıtılı me.!Cil sut:ay ve eratla §ehi~ 

yeUmlerlnln tütün lkraıniyelerinl a. 
pğıda yazıtı tarihlerde B~lkta§ ka. 
z:ası kaymakamlığında verilecektir. 

2 - 1Zdıhama sebcbıyet vcrUmc. 
mck Uzerc berke.sin cUzde.nında yazı. 
lı numaralara göre saat (9) de.n (121 

kadar cııerındekl mevcut tütUn lkra. 
ınlye tevzi ve nüfus hüviyet cüzd!l . 
nı ile Ut adet ves. ltalık fotot-rafln bir. 
! ıkte Beşlktıı.ıı kazasında mllte~ckkıl 

komisyonuna m!lracaat etmeleri. 
3 - Bundan sonra mUracaat gUn 

len çarşamba ve cuma gU:ıleridlr 

4 - Tarih tatbikinden itib:ıren b ı 
tevzi müddet! dört aydır. 
Dört ay her ayın günlerinde mlldde. 
ti te\'ZI günleri aşağldadır. 

22.7.942 çarşamba. mal(iller 24.'1,'4:1 
cuma şehit yeUmlert. 

--0--

Haliçte bir genç bo[hı1d. 
Rizeli, Dursun isimli bir gene. clla 

sa 'bah Azapkapıda denize glrmif, ,eııt 
me , bilmediği i~ln bo!tJlın~tar. 

Dursunun cesedi Kasımp&f• &nte 

r1nı1~ bulunmuştur. 
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SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 

Sninı:ıanlı dönünce Gerar :\!on 
ılordan ı<.ano<l:ıcla !lkolcdc olur .n 
matmazel H. renis \'iriktmamı ıııe'•· 

tup. 
Den Jan ı.lü 'l'crnov 14. ikinci 

TcşrJn 1940 
Uerenisciğım. şeker cvgilim; 
Tanrı dualarının bereketiyle ue

ni kurtardı. Sunu ll'lgr:ırıa du ha· 
ber vermişt im, ueni bir gemi th·. 

11 izd"n kurtardı ve koraya çıkardı, 

İlk deniz ~avıı)ını ~·ok ı:e tin o:. 
du. Yakamı bir türlil bırakmak b . 
ıcmcyen ağır bir nezlcvi bir t:ırn• ı 

bırakırsak, hu işılc•rı yakc ~ ı ucu·, 
St) ırdım de.rebilirlm. 

Dilşllndiıkçc, ulu t .ınrının b~nl 

~enin ~ üzünden ölümden kurlarc'ı· 
~ınıı kal'iyellc iıı:ını~orurn; sen. 
scvg!II Heren is, riinl h ıilün b ir ıı· 

ristiyıın 'ın; kilfo: ... ılr c 11 ıği n rlıı :ılnı· 
meryem ana~·n y:ıktığın mumlar ıııı 

dadıma ~ ctisnırrn iş olsaydı tıen 
çoktan denizin flilıini ho~ lamıŞ lıl' 

lunurduın. Allah henim gibi b!r 
nıünafıkı, :ıncn k ~en benim yüzün• 
den eziyet çekııı .. es in diye kurt.ı r 

dı, Onun için ölüme kadıır Allaha 
dcyil yalnız snna Le~ekkür edece • 
~im. 

<mverteıle hıılunıın herkes sibi 
ben de çarpışmanın soııuna kn ılaı 
ebat eltim. \'e ııncıık ~on dakike· 
da kendimi denize nttım. En ~nn 
dakikada bile emir bclı:ledim, An· 
cak kumandanın: "haydi ) 'a\•rum. 
atla denize. Allnh yardımcın olsun ., 
rJediği vakit ı.n:rn ntlarlırn. 

Bu kumandan ne gururlu bir a• 
daııı . .. E~er tııli şimdiye kadar o' . 
duğu gibi, şim,len sonrn bnna yar. 
dım eder e, ve günün birinde bir 
çocuğumuı olursa ona hiıim kır 
mandanın odını koyacağım; düşün 
bir kerre: Figan ne g-il?el fsJm • 
Xelsnnılan daha ııüzel deyi! mi? 

Şimdi yine mtıharehe hlkftyeslne 
dönelim. gemimizi Jervisbay'ı hl • 
lirsin; motörlü, :\'ollu güzel bir PO" 
la vaporudur: son zamanlarda bıı 

güzel nıpuru yardımcı kruvııtör ha 
line koydular; ve şimali atlantıitı 
ı:ıeçen 38 yiik vaı><>runun himayeoıi• 
ne memur elliler; silahlal'lmız çok 
mükcrnm~ldi; be~ pu~luk topları • 
mızı attı~ını ~ektirmeyen de~l!:i! 

ni5::ıncılıır kullanıyordu, Fakat ıırh 
lı deyl!dik; ve bir trans allanlil:ın 
ı.ac ıe,·hnlan bu asrın güllelcrln ı• 

bir mektup kAltıdından deha fazl:ı 
ıuukııvlm deyfldir. 

Torpillerimiz de vıırdı, fakat ku 
mandan en mükemmel rnüdaraa Vl• 

sıtası olarak geminin süratine s·ı 
veniy<>rdu; biı de maharetimize. • 

5 fkincih~şrine kadar heqey ~ ı . 

!tında gitli: bu tarihle tehlikeli mııı 
tııka)a girdik; hu andan itibare.ı 
kumandan yerinden bir dakika bl• 
le ııyrılına<lı .• 

Buralarda akşam erken olur, fa. 
kat saat tam be~i yirmi sekiz s~· 
çerken bu dakikayı ölünceye ka· 
dar lıatırlayucağım • ortalık henilz 
a dınlııklı; nöbetçi dümenci Pol 
Rob ~nson omzumu bereleyen mü! 
hi;; bir yumruk indirerek haykırd:': 
"Şuraya bak hele, bir düşman ge. 
mi i.,, 
.Sevkitnblime ııyıırak, elimi bir ı:ii 

neşlll: gibi kaşlarımın fü:erine d:ı 
Yadım: Ufuk üzerind~ uçar gibi 
gelen heybetli lıir kru' azör vardı. 

Kaptan çoktan dürhiinlerini kru 
TazÖre ÇeVİrml5ti, 

Göıün görebildiği yere kad:ır. 
kafilenin 38 gemisi birbiri arkası 
da ilerliyorlardı. Yedi mil karla; 
uzak ta rla korkunç Alrnan harp 'le 
misinin lıe~ b etli gölgesi apaçık ç; 
ziliyordu. Gemi bir torpido ı:ıibİ 
dalgaları ~ ararnk kafilenin ba~lu 

) ürii}cn ilk l!t>rııisine doğru gcli 
yurdu. Bu gemi Ilıını:ıitiki idi, tİi 
!l03 tonluk motörlü güzel bir ı::emi 
h~ ş sani)e sonra kurnandan Figan 
harp hazırlıkları emrini \'ermiş bu 
lunu:ror<lu. Bir larnfıan da makiı.n 
ılaıresine ilk kumanda gitınişt : : 
'''fııııı i~!Jın, lııitün yol,., Radyo i._ 
~e kafilenin bütün ı::emilerine şu 
emri :\ eUştiri~·orrlu : "Ocııkların ıT.ı 
lakınız, dümanla rnıı~keleııinİL rla 
8ılınız, d:ı{iılınız.,. ' • 

.lcn·iba~ ikı Lı::ıca sındr n clüm ::ı n 
dalgaları çıkıırernk lıiiliin lı11.1~ Jıı 
lıtre~e :itrc'\c rlo~<lol;iru rlU , ıno.1, 
zırlıJı , ın:; doğru gidiyordu, Bira z 
~onrn bir o!Jfis dir . kleriınfzin ü 
reriıırlcıı ı:eçli. ~onru loplıırımızı~ 
i!k :ı :r• i \ lrn:m zırhlıc; ı frıerlnc ,·:ı ıt 
•lı, o da h iitün toplnrı~la bu ııİeşı 
lrnrşıluclı. Bu ıındnn itlharcn lılıi 
ı.ıizlcnmiş hir hıırp filosunun öncii 
sü sanım kru .-::ızör kıı filcyi bırak -
ıı ' ~ bQJün kuılrcli) le kenıl: f> inl'~ 
hlicurıı l'tlcn bu cürc!l,i; r (:cmi:,·l: 

!tlırdı. 
- Riitüo toplar at~~ - l>üma ııı 

rlJrınn. 

Rülıin dl'lik lerinden bulutlar fış 
\.;ıran l el'\•ib.ly ilk mant'vrc"lnrlc 
mu\'affnk olmuştu. h.afilcyi nıa .. ke_ 

lemi:, onları gereniıı karanlığııı ı . 
t'nınnct etmi')ti, Sonra makinalıı : ı. 
nın büıfın kuHetile dilşıuan üzer; 
ne atlıyordu. 

Gemiye dört mil yakla~ınca Ho. 
hen~on hayk ı rdı: 

- l3cniıole bahse !!irec::k va r 
mı? Yüz para~ a knrşı lıiitiin aylı ~ı 

nıı ko) U)'Orum, Bu g:cıııl Aıııi ı·ı ıl 

Ş<.'r dir. 
İster Amiral Şer olsun is te r 

22,30 Habe:-ler 22,50 kapanış. ı 

başka ı. Alınan zırlılı-ıının ilk 
'i talisiz gemimiz üzerinde kor 

:ı: c 1 
kunç le'>irler ynprıı ı ~ıt. tki lop ı .ı. I 
reliıııiz oldukları yerden koıımu • ı 
<len ize ) uvarlanını)ll. ce~urellc n ı u 

kabele edi)orduk, fnkat beş pu~ıuı 1 
toplarımızın güllesi hir zırhlını ı I 
ıırhına ne • )·upubilir, Bu file t." 1 
almaya tıenzıyor. 

Alınan zırhlı ının ikinci a!\'O ,. 

IS'fA~HUl. UOl:!'IASl!\l~ 

22-i-912 Fıratları 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Madrld 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 İsviçre Fr, 
100 Pezela 

h.R-pan~ 

5,!!2 
130,70 
30.36~ 

Stokbotm 100 hıveç Kr, ' 

t;sHAl, vıc rABvtL .\ 1 

12,Sfl 

31.16 

uııdn Reıııııııiı al(·~ ıılrlı. Alnı ıı ıı n• ı c;r 7 !141 Demiryolu il l!J.6S 
şııncıları alevleri işnrcl noktası ) •. c-:, 6 Tesarruf bonoııırı IH -
ııarak rnuntııı..nrnıın ate-; cdiyorlJı · ._ ___ ..,,.,....,ımıı _______ ._. 
ılı. Her ohlis ısnbet ediyordu : · - -------------
tııhtn par\'lllıırı rlcrııirler, şarapııtl 

lersiLi uçıısı:ırıık rlcnize ııkıyordu. 

Gemimizin ız!ivcrlesi ılurulrn /. 
hole ~c·lrli. 

Dıırdu~uın :reı l'" arkıırla~Jarı rl'I 
züncledlc lıiçen obüsleri ~öri1 

Milli 
Oyunlar '! 
resti vali 
14-'!2 Ağu~to~ 1 

MGESSESESİNDEN: 

PAMUKLU TEVZiKUPONU 
ALMAMIŞ OLANLARA: 

lstanbul Belediye hudutları dahilinde ikame\ edip de henüz b irinci devre p 
mukhı tevzi kuponu almamı§ olan sayın Istanbul halkının afağıda gösterilen m 
hallerdeki ekiplerimize nüfus cüzdanları ve Ekmek kaı:11el eri ile 31.7.942 günü ak 
şamına kadar müracaat ederek tevzi kuponu almaları ve bu tar ihten ıonra kupo 
tevz iine memur ekiplerin vazifeleri nihayet bulacağın-lan sayın halkın bu müddet 

/j 7.arf ında behemehal müracaatları ilan olumu·. Pamuklu kuponu tevziine memur edil· 
1 :mş olan ekiplerimizin çahf!ığı m ahaller : 

1 - Beyazıtta Veznecilerde Letafet apaı··~ımanında Cümhuriyet Halk partisinde 
2 - Sultanahmette Adli Tıp Müessesesi yım~daki Sebil binasında, 
3 - Unkapanı Köprüsü başında eski Küçi1kpazar polis mevkii binasında, 
4 - Beyoğhında Gala:asarayda Su terazisi sokağında, 
5 - Beyoğhmda Taksim d·!" Rum kilisesi binalarında, 
6 - Betiktaşta Kaymakamlık oinasındaki dairei mahsuıada, 
7 - U sk üdarda Uncu lar sokağında, 
8 - Kad!köyünde Ka dıköy Yerli r ... tallar pazarlarında, 
9 - Büyükada da Ac!alar Kaymakamlığı binasında, iaşe Şefliğinde. 

..................... ırımı ... .................... llliıf3m ......... .. 
l ördiıın . 

En eJ:ı korkun•: lıir pnıla) ış. ıı 
Bllcfü•r &lflli --------------------------- ----- ------------..-i 

t-n ağır nl!ır dn~ılan knranlık h ir 
duman bulutu. Her patlayışl:ı H . ı 
her.son elinde olmnrnn bir hnrek ~ı 

le baş ını omuzları nra~ma "" ·;ınrı· 

lordu f:ıknt ku:nnııdan hiç hir şc 
ye ııldırış etmiyor: titremiyoı ıi:J 

bile. 
Ben dünıcnı tutuyordum, lehlikr 

yi <lüşünecek ' 'aklim yoklu, 
tn~aııı boftan ekşi bir cluıııen drı 

~ıldıktnn sonra yoralılnr, ölüler ı. r 
can çeki,enler ıırasınria gidip gc 
len kurtarma ekibini ızörüyorrlm ' 
Herkes eşsiz hir cllsiplinlc çalışıycr 
du. 

- Ateş,\ 
-,3 numara, ateşe hazır ol. 
- 3 numara rlenhc düştO, 

• - 2 numara ateş. 
- 2 numara tam h::ıhct aldı. ate' 

edemez. 
- l numara ntcş. 
- 1 numara denize ı'liişlii, 
- 7 numara ateş. 

•iyan;;o ,ı:ıele. 

lyte Fc tlvııı 
}'Bpılar.ak pLlnolarda aatılma!ctadır. 

Hl'r tUrlU izahat: 2s~.ıo 

RAŞiD RIZA 
nYATROSTI HaltdP Pl!ikln bcrnber 

"Bobsitll., 
Vodvil - 3 - Perde 

vıı.~n: Mahmut Yesar i 

Metodla ders 
Orta, Lise ve Yüksek okullar tale. 

besine t'lz!k, kimya, cebir, hendese, 
ılean ( Almaaca, Fran.sıuıı.)Tabllye ve 
diğer dereler verilir. 
~IUrBC'aat: SBIAhattw Sözlü Posta 
klltu11u 210. 

Yeni Neşriyat --GÖRÜŞLER - Adana Halkcvlnln 
- 7 numııra ağır bir isııbel aldı, mecmuasıdır. 45 ncl aayııı geldL GU

zel Adnna yazıl rı bulacak:sınıı:, Tav. 
~ekilİn siye ederiz. 

kullanılııma7., 

- 7 num :ırn topçula rı 
başına geç • Ateş, 

Se,·gilim düşiın bir kerre 19, :!O 
:ra:;.ıııd:ı hu ııenç gemiciler, ı;a"a>ı 
ilk defa BÖrdüklrri halde sanki bir 
mane,-rada Jmlş gibi çalışıyorlar HAFIZ CEMAL 
Ne acele var ne panik. I ~ "LOKMAN HEKiM,, 

Kuınıınrlıın e 'lrri~·Je küpeştey~ ~~ 
~ l>A.RlLJYE &IUTEHASSISJ 

yapışmış. gözlerini düşman gemi· ı ~ 
sinden ayırmıyordu. 1 ~ Dlvanyolo UM ~ 

- 8 numara <lüşman gemisinin ~~ mn'l;vene aaatlerl : '!,3.8.l'el ~ ~Slltl ~~ 
k 1 k - .. - 1 ~ ~ ap an ·opru~une a eş, ~ ,.. ~ ,.., ,.. ,.. ~ 

Heyhııt r;ok geç kaldık. Yüze ı " ,., """ """ "'"' """ "" """ "'"' """ "'"' "'"' ~ 
hakiki hir çelik kale olan rliişman 
gemisiyle araın11.ri:ı anc:ık iki mı l 
Vllr, 

Robenson haykırıyor: 
- Bnyr:ığa lı:ıkm bayralta. 
Bayruk lam bir isabet almı:;. ık 

n ize yuvarlanıyordu. İkinci kup • 
tan ateş nrnsındu Lir ına) nıım çı• 

Yikli~iyle direğe lırmaııor3k baş. 
ka bir bayrak takdı. 

Çarpan obü~lerlc gemi clcvrile 
cek fakat kumunrJıın nıiitrın:ıdhe:ı 

sürat emrini ~erlyor. Makiııa «ı<ı· 
!r esinden çarkçının se~i yükscl ıll : 

- Knza n patlayacnk ıırlık, 

- Znrar ~ok lom islim, 

- Çabuk çocuklıır ç:ı.lmk. 
Ye beni olduğum yerden ayırıp 

denize do~ru itmek istiyor. Anca:.: 
lıu <lukikudu kumandanın iızerin 
den ko ıılnr aktığını gördiim. Sol 
kolu sarkıyordu. Saklq, lslir:ıpsı:

duran yüzüne hukıyorum. Gıı l üz 
de lııila memnun bir mnııa \'ar. 

- Haydi yavrum in. 
Hir kabloya sarıldım ve e n ya~ 

l:ın ~aıu dcı~rıı kııydım. 

Afkndaşlımm beni çektiler. De 
niz ~:ıkin, karunlık gecede Alınan 
zırhlısının blr dc\'İ andıran giilg~ 
s inden ha5kn bir şey görünmüyor. 

Yüzon!uk üç gfılle a:rnı zaman 
dıı dü~erek kııplıın köprü sündeki Kiirek r;ek,. çeke gemidr n uz:ık .. 

!aşıyoruz. Alevler içcrMıııl t- ki .Ter 
otonınlik diimeni porçnlndı. 

- Roben!ion el diimenine ı:ıeç, \' i,Jı:ıy Sil üzerinde uir al ı: : tıi son 
Bi rti enbire \'tİcııdumun rlrn f ı n ~ defa olurıık ş.ılıl:ııı ı \'or. Gemi <l iki 

ne halı~ or. Kaptıı n köprü~iinılc Fi do Uİr kor rloJaşll, hO')llll'llll \'P. • • l'l 

kirpiklerim kıpkırmızı oldu. Bir o ı ı.:~n~n znrıf 'e ınn,, r ur rfügcs i ,ıi 
büs üzerinde ılurdıığum parçıını n 1 guruyorum. 

.rnrı . .,.ııı ur;urnıuşlu . • j Bu sıııırla kcnıtinıi l.:a}lıcltiııı. 
Kaptan ~ordu: Gözlerimi aı;lığıııı , ak ı t bir yiık g c 
- Yaralandın mı? mi·.fnde itliın. J:ilerinc kıl eldİ\'Cn 
Düştuğiiııı Yerden kalkarıık rl ... gc~irrııiş tıir se nıici \'İİc uduııııı nl 

vnp \'erdim: kolin oğıı, ordu. 
- Zannetmi)oonım kaptan. 
- J.\iipcşlt>Ye ıııkı sıkı yapış, 

lı.tanbui .\ıliyo O ncıı Hukuk illi. 
ldmlıgl.ııdcn: 42/624 
Beyoğlu Mtı§rutlyet caddesinde 223 

:\o, da Murıı.t Bll!U oğlu tarafından 
yine Beyoğlunda Altıncı daire Tram. 
vay istasyonu Fiılerik apa.rtımanda 

8 No. da mukim Sıdıka aleyhine a. 
çılan boşanma davasından aotayı : 

M, aleyhe gönderilen dava arzu!ıa.. 
llne verilen me§ruhata nazaran mu. 
hatabı bir buçuk aene evvel o ajrea. 
den çıkıp gltml§ olduğu kapıcı Mu
eanrn ltadeıılnden a.ıılaşılmış olması. 
na. mebni dava arzuhaline yirmi gün 
müddetle cevap vermesi ve muha.ke. 
me g-ünU olarak tayin edilen 16.9.9H 
Çarşamba gUnU saat 11 do 
m a h k e m e y e gelmesi ve • 
ya bir vekil göndermesi aks! tak. 
dlrde muhakemeye &:ıyab:::n deva.:n 
edileceği da.vetlye ve arzuhal maka. 
mına kaim olmak Uzere ill\.n olunur. 

(f0f2) 

İ'ltanbul Aıllye 12 nel Hub.'llk l.\lah. 
kcmesinden: 

942/431 
Müdde1 : İbrahim Ziya Özbekkan: 
MUddelo.leyh: Mahinev namı diğer 

Karöy Fclloz: Nl§&ntıı.§ı Rumeli cad. 
desi Na. S2 de iken bA.lcn lkametg-A.h: 
meçhul, 

MUddel İbrahim Ziya Özbekka.n 1 
tarafından mUddelaleyh Mahinev na. 1 
mı diğer Karöy Felloz aleyhine açı. 1 

ıan boşanma davası lç!n mü~delaley j 
hin lS.7.942 Pa.znrtcıi gUnU sa:ı.~ 

(9,30) da mahkememizde hazır bu • 
lunması !Uzumu ntmen tebliğ edilme
si üzerine murnaileybln o gUn gelme. 
meal ~ya bir vekil gö.:ıdermcrn!lsine 
mebni hakkında. gıvap kararı ittlh~z 
olunmuş ve imlA. kılınan ibukar•.ra a. 
lt ıhb3. r:ı.o.menln bir nUslıa.ar da mah. 
keme dlvo.nhanı:s!ne asılmııı ve key. 
fiyetln on be&' giln müddetle lllnı lçln 
tahkikatın !0.9.912 Per,embe gUnU 
ııaal (10) a bırakılrnı~ oldı:l'ıı tebliğ. 
yerıne geçmek fü:ere ll~n olunıır, 

Sultan a h met 
Jl:ıhkeme.ııllıden : 

942/ 25 

(405i8) 

Blrlrıet Sulh Hul•uk 

Davacı Posta ve telı;'l'al iılaresi la. 
rafından M. A. Gemlik Zlrnıı.t ban. 
kaaı kooperatif mu,tcrek m!lh'nlbl 
ı.·c Truıflrl F.tkflr gazetes i muh::ı rrlr. 1 
terinden Galip Fuat ıııeyh!n" aı;;ıle.n 

1 f5 lira. 63 kuruş o.lac!lk d!lvasın:ian 

dolayı ya.p:la n d:.ınqınası sı::-aaı:Jda : ı 

Evvelce M. A, he ls tLda sureti v~ gı. ' 
yap kararı ve ye'.'llln davetiyesi mı.. 

?!en tebllg" edildiği ha.ide mahkemeye ' 
ıcabet etme cllğlndcn mabkeınece ida . ! 
renin talep ett'ği 45 lira G'.; tmru ~un 1 
lC.4 942 tarihinde gıynb:::ı tı.hslllne 

kara r verilmiş ol:I J~un lan l ı1b ·ı itil. ! 
nın tarihi neşrinden ltilnre:ı 8 ı;-Un / 
zar!ın :l3 verilen hUkme t~"Tlvlzl d'l.vn 1 
cd•l:nc:i!ğl to.kdir'le lıUkü1n kesbi ka- ı 
tlyet edeceğine dair (Hii:<:'..l:n b !HA... , 

• 
6lJZl!l 

KODAK 
FiLM 

VE 

UtUn " KODAK" Satıcılanndan 
Kodak Film lste~nlz. 

KOOAK (EGVPT )"A.Ş. rsta l'l'bul . .. - -

[ 
.. 

İnhisarlar · U. Müdürlüğünden: 
rt: 

1 - ~artnameıerı mucibince kapalı za::t U3UUle d5rt adet 
::;Uvr.rtell çei:tırme yap~ırılacaktır, 

2 - M"klnelerın :nıı~ı.rnmen beı.lell "40,000., % 7,5 muvakkat 
natı '•3000,. 11!"& Ye gu,·ertcı: çcktlrmcn1n muhammen belcll 2S,OOO 
m~vakkat teır.:.natı "2100,, liradır, 

3 - E:..&mme 28.7.9.\2 Salı gflnU saat 10,80 da Kabat&§ta \ev 
§'lbtıılndl'kl Merkr;ı; Alını komisyonunda yapılıı.caktır, 

4 - Mal(!ne şa.rtnarne!i " 200,. kuru;ı ve çektirme şartnamesi "1 
kuc".ı~ mukallHınrlc sözü geçen !jUbeden ve lzmtr Ankara bae mUdUrl 
rlnden almatı!lir. 

~ - Yalnız makine vE:ya yalnız çektirme tekıl!t kabul edilir. 
6 - Eksıl!mcye gıreı-ekler mUburıU tel<ll1 mektpları lle kanuni 

!<atıı·mı lh1.l\'a edecek oıa.:ı kapalı zarflarını ihale s:ıatlnden bir saat 
V<!llne kadar adı geçc:ı komısyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
m a.crl lAzıın iır. (7409> 

Munaır.·-:ıen bccıeıı 6l$l:ffı0 Jıra olan 34 kalem mobilya "'e eşya 5 
191.ı! çar~amba gUnU tıaa.t l5 de kapalı zar! ueuıu ile Ankarada t 
bir.rıır.ır.dıı. toplıu;an n:erhe' 9 ncu komisyonca satın almacaktrr. 

Bu l§e giT'Il"ek tıtcyt>nlerin H42ıt0 liralık muvakkat teminat 
ka•·unun tayln ettiği vcslhlan \'C teklıflerlni aynı gUn saat H e ka 
aaı ııeçen komisyon retsllğ'!ne ' 'ern:elerl JA.zımdır. 

.Jıorvislııyın huşı ı1tlu rıle\'lerılc · ı 
bir taç nır. Kıınıuml n inliyor : 

Elr ıf.ıııtl.ı sııl nrkudo~larım a<'ı 

ıını·ak hald i.:' id ilcı· Sıl':ı k hir Grok 
· · • . I ııaeı) lltı.nen t cbll1' oJJntı!' 
ı ı;lıın , ' 'C ;\lltalı: koııı~ıııııcl arı bır " -"'---·----

Şartnerr,.ıer 3 lira D•ukablllnde ADka.ra ve Haydarpa:a 
rl:ırle ı:ı temi:: olunur. 7El4 

- Ah, lorpillcriıniz s:ı~l om kııl 

mı5 olsıı yrlı. • 
Dü~mun ~cınisi ııteş elmeyi~iı.,i 

1i hlr hile s::ıııı~·ordu . Onıın i ı; iı• 
ııtc şi :.; t> rncclrn hlzc "311 1151) or. 

Ar:ıın ı 1.dıı !lllıt 1 ıı·ırc knlınC"l 
kııın e :ırl:ın <;on emrini ,.cr<li : 

- Gt'ııı i yi hoşallın ·z. 
nıı ııteş yığınınn ·annşııınk i , 1° 

ııı e,·en \lınnn grıııisi lı iılii ııleş edi 
yor. 

4:18 m·ıni ciden saı:t kolon 200 ii 
g-cınidc n Ul rılntol n u~ra ı~ orlar 
Fnkaı lnhli iye !.nncfolları luı bu1 
olmuş. s. ıı.:l ıını 1.ıılnn bir lan<'s i O" 
n ize ini~·or. f.rJ.:nrla gemi <'nkıızın· 

ılan sal ~ npnıııya uğrnşıı nlıır var. 
Alm;ınlnr :ırlık nleş etmiyor. 
Kunıandun h:ıykırı)or, 

veı; ı:cnıi ~inclc oldıığuıı111w öi:r<.'n .. FaU~ 3 neü Sulh Uunul< ILlklmll. r- liir Ka!!ras 
Romanı -

ıliın . 

SH•n O'o 11der l•minde olan hu 
r:::mi lıülliıı gcrr b izi ara3 ır> ılur 
rı1tı~ \C l~·iıııi1tll'n rııH"ık :ı;, ~!eıııi 

ri ilr hi ı · SUUD\' kıırlıırıııışlı. s~v . 
!!ili flHen i <ı s:ına rlimckn gcld i!:i 
kn'l::ır .surn ~ ııı : ızı.1 hik iıyesini ynp 
l ıın Bıırrla h<'rkcs h1zi ~ e' iror, bi 
ze lıö rıııcl edi~·or on ılakikn koca 
bir clfi~rıınn ~ı'ıııi<;i~ le ~·arpı şan in 
">anl:ırı kim S('V111 ~7.. 

Tl<.'rrni-s; ruhum. hu sana bun ı 
nıı ıınl::ıl15ım ohtın . Hir dnhıı t u 

h:ıtırıtl ı ırnnrn:·ıılırn \'C a ,kını111 dj 
~iınclinı, 

Seni çok se\en ve hn~ a ııııı sana 
borı;lıı ıı lşnnlın: 

;':;-fn tlı>n: 

9il2/ 83. T, 

flirçol: ı • . ,. , t!il'rre ter ıiın 

eı.Jilml~ olnn bu eser. Niya:t Al: 
met ıarnJ ırıriorı ı/o{Jrıırlon do{jru 
ııa Gıircü dilı'nden terc:11m, eıli' 

•ni5tlr. Rn•·tan Rono lmrlnr a1I. 
ırrceM ,,,. /:nhrnmo11lık 1111:111.'ıl•e. 

!eri ile dolu <ılan lııı nefis escı 
Tiirk mattı,ın:ınr/rı ilk 11iım1111ediı 

Terekesine mabkcme:n•zce vaziyet 
olunan ve 6.6 912 tarihinde Guraba 
Jıasl.a.haneıinıle ölen \'e Karagil'll rü k 
Kara'b~ ht. Karabulut s. No. 32/ 1 
de oturan Hasa.ııın metrukatı sıtılu.. 1 
rak para$ı Emlflk ve Eytam Banka. 
sına yatırıldığı alac:ıklıhnn bir a y 
varlslerlnın 8 ay zarf:n:iı re!'lll ve. ' 
salklerile m•1Jı~emem'z:? mUra~n9.tıa . 
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ı ı eksi takdirde terekenin hulneye 
devroıun:ıcağl il~n olunur, ( 40376) 
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Um•ımt St>5rivıı1ı lri~rt l'ıfcrı 
Rtfilc Ahmtl ~ eı•tngtı 
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Zayi 
Samatya nUfua memurluğ'undan 

dığıın nUfus lt~l:'ıdım na Fatıh aık 
Jık ,ubeıılnden aldığım askeı1 ve.al 
mı zayı ct~Jm. Yenis ini alac:ı~ı:ncla 
esltlslnln bllkmU yoktur. 

Aksaray, Hascld caddesi Güpet 
11otrnk 8 numarada 
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Dr. KEM Al OZSAN 
Avdet ve ba"talann ı kabulr 
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