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Bir Tasarruf Bonosu alırsan hem pa

ran daima paradır, hem peşin ve 

sağlam faiz alırsın ve hem de vatan 

müdafaasına yardım etmi§ olursun. 

Dün kısa, fakat kat'J beyanatta bıılanan Çörçll bir hava akmmı takip ediyor 

Harbi seyretmek 
kann doyurmaz 

ll nıemlekette canlı ve müsbet bir müna
ltti a havası yaratmağa ve yarını, içtimai ve 

8&di bakımdan, hazırlamağa mecburuz 

I 8. Çörçil 
dedi ki: 

GözUmUzU açahm 
Belki Eylfilde 

istila teşebbüsüne 
maruz k.Jacağız 

Yazan: Alamet imla YALMA1' Vaziyetimiz bir 
l-i:1> haricinde kalanıişten geçmeden bu hazineleri- sene, hatta üç ay 

tı. e~leketlerdeki insan- mizi, maz~nin .~ilyük mirasını evveline nisbetle 

Ruslar 
her yerde 
mukabil 
taarruza 
geçtiler 

Nevyrok1 29 (A.A.} -

Ofi: Amerika ajanslarının 
Moskovadan aldıkları ha

berlere göre, Sovyetler ıim
di bütün cephe üzerinde 

mukabil h ücumlara geçmiı 
bulunmaktadırlar. 

Japon 
işgali 

Hindiçinide 
dün sabah 
başladı 

Japo:l gazeteleri 
Amer:kaya çatıyor 

!ıarS?gunun bugün başlıca kurta~~a muhtacız. • • • 
U ~! Seyretmektir. İtiraf Yenı ıhtıyaçlara derhal uyabil- çok ıyıdır B. Ruzvelt du""n Be'"aZ 
\taıd'· ~anzara, insanın bil- mek çok iyi bir ı;ıeydir, fakat bizi ::1 

tdec ~ı, bütün dikkatini iş- bu kadar fırtınaların karşısında Londra, 29 (Radyo} - Saraya dönerek 
lıch kadar meraklı ve he- asırlarca yaşatan milli benliği- lngiltere bacvekili 8. Çördl 

()•- r. Sahnesi bütün dün- · · 1 ·nı -s "Ş m~sai arkadaşlarile 

Bir lngiliz 
askeri 

muharriri 

Rus mukabil taarruz 
zamanı belki hen~z 
g~lmem:ştir, fakat 

gelince kat'i 
olacakhr, diyor 

Alman - Rus harbinin bir durakla
ma geçirdiği malQmdur. Ruıı genel 
kurmayı, umumi seferberliğini ta
mamlamak için beş haftaya ihtiyacı 
olduğunu söylemişti. Eğer bu doğru 
ise büyük kuvvetlerin cephede top-

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) (-} 

B.Eden 
dedi ki: 
H itlerin bir 
sulh t~klifi 

beklenebilir 

Bu teklif belki de 
pek yakındır 

Hitlerle düşman ol
mayı dost o .. maktan 

aaha c.z tehliketi 
'<Lll, OYU • mızın sarsı maması, mı usare- parlamentoda bir suale ce-
' bir .. ncuları mılyonlara !erin kurumaması şartile. .. •• •· ki· 
~ ~ sahada, yaı;n Emin olmalıyız ki memleke- vaben şu beyanatta bulun- goruşece ı . 

buı:uruz 

)' le~n .. ~ anı ~08k rn rafında canlı bir münak&§a ha- Hava hakimiyetimiz gün &öre. J•pon kJüluının Fnııaıa Hindiçıni· Harlcl79 Nuın JI. mden MI' ...... 

naş,·ekll doktor Refik !Say dam şehrimizden ayrılırken 

Milli Sel, Başvekili 
kabul buyurdular 

Başveki l , dün öğleden sonra 
Ankaraya hareket etti 

İ&tanbul, 29 (A.A.) - Yalovada bti· ı Ba§\·ekil öğleden sonra 'ıli> cti, Örfi 
rahat etmekte olan Ba§tekil Dr. Refık İdare 'e İııtanbul Komutanlıklarını ziya· 
Sayd•m, hu sabah İatanbul'a gelmiş, doğ· ı ret ederek saat 19 da ck11prcsle Ankara}a 
ruca Florya'ya giderek Reisicümhurumıa hareket etmiştir. 
tarafıncl&n kabul edilmiotir. 

HARP VAZIYET/ 

A imanların Moskovaya 200 
kilometre yaklaştığı doğru mu? 

Yazan: lhıaa BOBA1' 

(Yazısı üçüncü sayfamızda) 

· SowryetJere göre Almanlara gôre f~ ihtiıat i a~! hE:F. tegun timizde-mflli davalaa™ '"9t-ı muıtur: ...... Wriıeı •• -. ~ 1.0n4r&. 29 CRa47o> - lnıtıt.n 
111.ı? «S gozu ayırma o- vası, yaratıcı bir haı-eket man- • ııintı ihracı ltu sabah Kıunrak koyunun ti· eller toplantıamda f6yle demı,ttr: 
l 

81 
akın kıvılcım~ar ~u zarası belirmesi a i zamahda geçtıkçe artıyor ve Alman malinde bıt,Jamıttır. B tayyare meydmnı c:- Htuer'in yakında bir aulh tek· M k d h 

\t de Çraınasm!> endışesıle b' ·ır k rdb" "d' İ hava hücumlarının kuvveti ve bu arııda Saygon t~yyare meydan~ da lifinde bulunmuı beklenebilir. Bu er ez e arp 
eç "anılı şekilde tetkikten fır n;ı l kordudnma e ı:ı .ır. Ç- • Japon ha\a kuwetkrı tarafından ışgal teklif belkl de Rus harbl hakkında 

Besarabya 
tamam ile 

temizlendi 

!lır ~~ nıUmkiln mü? dın:aı mud~ e~aktmha hakkim
1 
°
1
1- azalıyor. Atlantık muhare- edıleccktır. gösterdıği mühletler tamam olmadan • dd t} 

kı._ -:o-ıta ı·k· h ft . . 1 ugunu ınamı are et er e b • h .. • 1 • cS • • ı J k t 1 l t" şı e e "'il. .:ı:L ' ı a a ıçın o sa ••st . . h. k esı enuz netıce enmemı~- a}gon ( a apon 1 a arının }er eş l• yapılacaktır. Hltler bir çok şeyler 
'411\kat· . . b h 

1 
go eren, mazısıne sa ıp çı ma- 'S ·1 · · · 1 1 kla . 1 k d J \t ırnızı u eyecan ı b"l . • f k 1 h" • • k" f n mesı ıçın ıazır ı r }apı ma ta ır. a· vadedecek ve blr çok memleketlere 

~ırnh~ temaşaya hasretmemi- Yb~ ı .~n, Y!1~ınmı .. n~fsıne tam tır, a at e ımıze in ışa e - poıı donanma ı, ~aygon liman t~i!atın· hUrri etlerini iade etmeği ve Fransa. d d• 
--enin b" ır guven ıçmde duşunen ve ha- d" V • t b " Jan biıyiık mıL-yasta istifade edecektir y · evam e ıyor 

. t ayla ır diyeceği ~la~~z: ~lıyan. bi.r memleket, müteca- ıy~~ • azıye,. •• ır sene e~- cJapon gazeteleri, İngıltere ve Ame~lka yı eski hallne koymağı tekllt ede· 
~ edi r, s~neler bırbırını vızlere ıştıha ve cesaret vere- velısıne, hatta uç ay evvelı- aleyhinde ~iddeıli yazılar )aııyorlar. Mi· cektir. 1ngııtereye de tUrlU tUrlll te-

geı Yo~: İşın sonu ne za- cek bir hedef teşkil etmez. • • b ti k • "d" E yako Şirnhun gazetesi di)or ki: Şunu an· mlnat verecek ve Alınanlarm millet-
a~ ~Cegini kim bilir? Belki Yaptıklarımızla övünelim ... 1 s~ne nıs e • e ÇO• ~y~ ır • Y lamalıyız ki Amuikanın hedefi Japonya· leraruı münasebetlerde bir atıkdn 

·· l91
4

11ta, belki üç sene son- Kendi kuvvetimizi anlamak ( lulde belkı de ıstıla teşeb· >a karşı lıir l:."n tiiyascıi gütmektir \e dai· unsuru oımaga hazır olduğunu aöy-
•Ure h~rbinin üç haftadan nefsimize güvenebilmek için b~ büsüne maruz kalacağız. ma . anlaşmak imkanları olduğıı~u. u_n· liyecektlr. Bu gibi teminatın teairl 

~ k ı:n1.Yeeeğine insanların lazımdır. Fakat muvaffakiyet - •• •• •• •• neuır~"k Japonyaya 50n darbt-yı. ındır· ancak bizl ikaz etmekten ibarettir. 
i'ı1U. ltıidi, harp dört sene !erimiz üzerinde uyumuyalım Gozumuzu açmalıyıL mek .uzcr_e h~zırla~maktadır. Amerıkanı.n Hltler'le dUfman olınagı dost olmak· 
&ı... 1 k t• . . ' "k d bu rıyakar sı)asetı, mençe yapılan hır 1n ~ırrı için bu mem e e ı zamanın sevıyesı- Amerı anın yar ımı mu .nuharcbedcn daha tehlikdidir. Amerika, tan daha az tehllkell buluruz. gll· 
ili 1.ttı.aurd zamal} ~ok kıruıet- ne yetiştirmek için yapılacak b" ··ı ·· t on heııapla~maya daha iyi hazırlanmak teren1n Almanyanın parçalanm&aJ u' gidi . ~r. Hadıselerın ge- sayısız işimiz olduğunu ve bun- 1 azzam ır o çuye varmış ı r ~in ~imdilik harpten kaçınıyor. yolunda hiç bir hedefi yoktur. Fa.kal 

)~elrıe~~~\~eyretmekle bun? }ar_?.an ~ir çoğu~~n bir p_ara !Ş! Ş~ras~nl ~Utmama~.l~!z : Şugai Şimpa mec~uası da §Ö~)e diyor: Alınanyanın gün.Un blrınde dünyayı 
U ederse arp bu ta;ata ~~- degıl, bır teşebbus ve alaka ışı I bız zaf a ugrarsak butun a· Ingilıere ,e Amerıkanın hakıki niyet· yen baştan totaııter bir harbln telA-
• I> tetikt ne yapılacagmı du- olduğunu unutmıyalım. b .. • ri lıususunda hayale kapılmamak ve keUerine maruz bıraknuy~qınd&n 
Sıra.1 e ?uranlanmız var- Bu harp bizim karşımıza u- le m de bera er ugrar. B erhaldc gelecek olan darbeye hazırlan· tamamile emln olmak ıaterız. Bugtın 
~ ~e 

0
fJli_!lce biz_~ .Yazife- mulmaz fırsatlar çıkarmıştır. düıersek istiklalleri için çır mıık lizımdır. dünyada dort devlet, yanl Çin, Rua-

~ l'liyecek~gut?-u soyluyorlar Bunlardan hak kile istifade için ·ıı ti d b b cBııgün, Amerika hariciye müsteşarı ya, Amerika ve İngiltere Alınanya 
lta_ ~\ret erdır. çok canlı hazırlık faaliyetlerine pınan mı e er e era er B. Sıımner W"lle!, Amerikanın ve fngi l· 1le mUttefiklerlnin tecavUzlerlpe gö. 
·ın!~rı~ ind~maşayı artık ikinci ihtiyaç vardır. ce düşer. ıterenin Uzak~arkta mu~azi yollar takip gUs vermekle meşguldürler. Alman-
~e h rerek yarını zihin- - (Deıamı Sa. 3, Sü l de) c /> ya komUni.Zmin düşmanı tavnnı takı-
..: 'aYJaazır.lamağa, memle- narak bu devletlerin araaındakl cep-
•ıtı,.. iZ lkti d" . t" • it\" Çar sa ı, ıç ımaı • he blrliğlni bozamaz.> 
· .~etıe ~ a:amağa, düşünce ç 1 

· d .1'.l~ızi ve zevlt ölçü- · • 
~rer~1 1rıneğe mecburuz. Lord Ha ıfaksın 
"lllrı:ı a }edilecek işi olan 

.-r-uı" ... ~ .. a~ hır memleket, çubu
ed.e .sefasına bakamaz. 

1 iti hanlı~ .. umumi hayatı
ar ,.,J1 fıkri ve içtimai a
lteti ~ıanmızı sarıyor? 

:hırııe~:ngi mühim dava. 
edebi Zde yer ediyor? 

il ltOdu Yat \re sanat cereya
,. fiitrt hhududunu geçiyor? 
<qtltıa a.reketsizlik, mils-

beyanab 

Swnner Wellee'le mtHfllretnun 

111Ddlçüılye alt oldutmm söyledi 

V•ıiııgton, 29 CA.A.) - Ofi: 

Düşmanın bir 
muhrip ve iki 
gemisi battı 

Ruslar da bir 
torpido muhribi 

kaybetti 

Ukraynada 
harekat 

devam ediyor 

Moskova lt141İessir 
bir surette yeniden 

bombalandı 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet t.eb. Berlln, 29 (A.A~ - Tebliğde de-

llğlnde deniliyor kl: nlliyor ki: 
28 temmuz gUnU kıtalarımız Smo- Rumen kıtalan Dnlester nehrinın 

lensk ve Zitomir iBtikameUerinde mansap mıntakasına varmıflardır. 

muharebeye devam etmlflerdlr. Bu Bu suretle Besarabya, dUJmandarı 

(Deeamı: Sa. S, Sü. 4 te) + (Devamı Sa. 3, Sü. 2 de) c+> 

• 
lzmir Fuarı 

Muhtelif istasyonlardan fuara gideceklere 
yüzde 27,81 den 

yüzde 75 e kadar tenzilat yapılacak 
Su~ havasının bu ka

. 'l'enbe1f.k tehlikeli bir 
ıa • iç}Q .. 1kte zevk aran-

l'aı-tı bit-ttiyatlarile yalancı 
ı, ~h hareketi yara
~ etli enerjilerin 

lem~ İ)Ok başı!1da bitmez 
le ~ er: bnç, bezik par 

.~ .• .-n,_1ltl'. edilmesini müm-

İngiliz 11efiri Lord Halifaka, dün Sum· 
Der WeJles'i ziyaret etmi§tir. Görüımenin 
aonunda Lord Halifaks, gazetecilere be
yanatta bulunarak mülikatın mevzuanu 
Japonyanın Hindiçinideki hareketi uz.eri • 
ne Uı.aktarkt• hidiı olan vaziyetin ve bu 
münasebetle Amerika ve İngiltere urafın· E ş ya t e ş hı· r ·ede c ek 1 ere d 
dan alınmıı olan iktıııadi tedbirlerin tet• e-

ltt da bir 
J'~t:.atıınıfikri münakaşa 

. =".llf tu azsa harp işle
lterrıııu b\nı~~ ~eyli de ço

ll Ye dii rUgımız boşuna 
hıt ltı.eınıe !fer. 
t. ~erunı::~te ~kıi alakala
g ~tıdinı· ı~e şıddetle milh
l' rtıru2 k~zı durup dinler
a~ .\z Zam 1 ruhlarımız buna 
ııJ''Ptık aı:ı_da bUyük inkı-
r:."•n 't'dık ' dunyanın .. .. .. 
erı . l<°'ak gozunu 
~ atıkıaru at dünün bir-

lı ~ hazineıee .h:raber birc;ok 
llli ana rı.nı, bircok kıy

tı.l ıı sue~eri de· yenilik 
d"" lilkledi, gitti. 

uzen vermeğe, il .Japonlar tarafuıdaa 19p11ne bat lanaa HlDdlçbdııbı vuiJ'eUnl 1Ö9terlr harita 

kiki •01duğunu :lemi§ı:. büyük ko .. aylıklar gösterilecek 
Bırkaç s.ıtırı.a 

Uf ak bir himmet! 
Köprtınlln Karaköy cllleUnde 

Yataklı Vasoa•aa önllne dDı}en 

lmmıda yılulnut ve ortadan bl
dlnlnuy bir ıı.rakanm altı köte'I 
beton temeli, göze batacak bir çlr
ldnllk gösteriyor. 

Blualar latlmlAk edWr, meydan
lar ~.dır, yollar tamir edlllr, park
lar, bahçeler , yeşil sahalar kuru
lurken şehrin en g öze batacak 

yerinde a ylardanberl duran ba 
çlrklnlltl afak bir blnımet.le orta
dan kaldırmak 1rabU detll midir f 

Elbette kabildir. Dlpr lfler a ra
emda aautaldutanu IMUUJ'O.,._ 

Ankara, 29 (Telefonla) - Devlet De· cek yolculara da, bir aylık ticart't bileti 
miryolları idaresi bu seneki Jzmir Fuarı •ldıklan takdirde )iızde 50 tenzilat yapı· 
için yeni bir tarife kabul ctmi~tir. Bu lacaktır. Yalnız B)lık ticaret hiletıni al· 
tarifeye nazann Fuar için memleketin mak için pasapon ibraz l'tmek §arttır. Bu 
belli ha,lı istasyonlarından hususi tren· bıletler )alnız Adana, Jlaydarpata, Edir 
ler kaldırılacak ve bunlar akt•nn• yap- ne, \;zunkopru, ırkeci \e Erzurum istas
madan doğruca lzmire gideceklerdir. Ala· yonlarından 'erilecektir. 
tehir, Menemen, Ankara, Manisa, Konya Fuarda eşya tt':lıir edecek tuccarlann 
ve Eıkitehirden Fuara gitmek istiyenlere göturccekleri eşyanın tenzıliılı tarifeden 
gidiı ve dönüt biletleri için umumi tarife i tifade edebilmesi için Milli Jkıısat ,e 
üzerinden yüzde 27,81 niıd>dinde tenzilat Tasarruf Cemiyetı makn hır ,esika 
yııpılacak ve dört ya~ıncl&ki çocuklardan hu cemiyetin tl~kkiılu hıılunmıyan )er
bilet •lınmıyaaktır. lerde mahalli Tıcaret Odalarındıın, Tica· 

Afyon, Karakuyu, Eğirdir, Peç<.'li, De. ret Odası olnıı}an yerlerde en lıuvuk 
nidi iatasyonlarından ı·uara ı;itmek i Iİ· mülkiye ıimirlcrind,.n \csika getirm"lt>ri 
yı:nlere de yüzde 75 tenzilat yapılacak ve lazımdır. Bıı takdirde kendılcrint> yuulc 
bq ya,ınd•kİ çocuklardan bilet alınını· 75 tt'llzi)itlı hılct verilt"<"e ı ıbi nakle<Jl• 
yacaktır. cekleri e~a ıçin de yuzd 75 tcnzılit }B· 

Fuar için 15 günluk halk ticaret bileti pılacaktır. Tuccarlar, 50 kıloya kadar 
al•nlara el& yüzde 50 tenzilıit yapılacağı olan mall•rını kompartimanl rında ücret· 
gibi Fuara yabancı memleketlerden gele- sız olarak nakled1:bileceklerdir. 
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•• Halidi pu 
Macera arı 

Anlatan: Eyüplü Halid - 26 - Yoıan: Mim Sıfır 

izmirde s~n gOn 
Dört gün sonra da Selaniğe 

çıkmıştım 
Bır taraftan durup dlnlenmeden bu 1 harekeUeriml dlkkaUe takip eden 

kadını tavlıyor, diğer tnrattan da muhatabıma tanıttım. ücret husu· 
kendıne damat olmak için daha ev- sunda hiç de hasis davranmadım. İs· 
vel münasebet peyda ettiğim, or- tedlği yirmi beş lirayı hemen avucu
ta halli bir tüccar olan Menemenli na saydım. Ayırdığım parçaları iki 
Şakir Efendıyi avlamağa uğraşıyor- gün sonra. alacağımı, Blnnazın bc
dum. Niyetim, hem Blnnazı, hem de ğeneceği bir nezaket ve zarafetle, 
Şakir Efendiyi bir hamlede çırpıp sı· söyllyerek hürmetle seltımladım ve 
'ışmnktı. Fakat, zengln bir damat ayrıldım. 

edinmek ıçln kızını ku!'ban vermek· tzmlrdeki son gUnUm ve Binnaza 
ten çekınmıyen o pal'a canlısı tamah. son gidişim, hiç unutamam, blr çar· 
kO.r ihtiyardan daha ziyade, birkaç şamba idi. O gUn, kain babam olacak 
defa sadece uzaktan görebildiğim gö .Menemenli Şakır Efendi, yel yeperek 
zl.l yaşlı, ağır başlı kızına acımıştım. yelken kürek oraya buraya koşuyor, 
Bu zavallı kız, ölümün kendinden a- ertesi gUn yapılmasını kararlaştırdı. 
yırdığı genç kocasının devamlı ma· ğımız nlktıh ve dUğtinUmUzUn son 
temini tutuyor, gözü dünyayı bile hazırlıkları ile uğraşıyordu. Saz ta
görmUyordu. Babasının zoru ile bıı.- kımları tutuyor, çengiler, köçekler 
nn varmağa razı olmuştu. Fakat, ne ısmarlıyor, hatta. davul ve zurnayı 
)'anıma sokulmuş, ne de uzaktan ol- blle unutmuyordu. 

• 

J 
ık ntı~ 

ahs lü , Mü 
Sto ki a_r_ı_n _i_h-ra_c_ı_n_a_T_ica ret F aaliy 

as Y. 
Şimdi:ik g::.ınr~kteki 

sahips.'z elli 
Vekaletine~ izin verildi 

ban ... .'aj işe 

yara""ı 

Tramvay idaresi gümrüklerde sa· 
h!ps.z bulunan elli bandajı almıştır. 
Hu bandaJlarla altı bozuk tramvay 
tamir edilerek sefere çıkarılmıştır. 

Halen on dört bozuk tramvay işle

Fasulye. ihracatı için lisans veril· 
memekte olduğundan memleket da
hll!nde çok miktarda fasulya stoku 
birikmişti. Bu ııene bereketli yağ

murlardan yeni mahsul çok iyi bir 
şekilde toplanmaya başladığından ve 
ihtiyacı kat kat karşılayacağı anla.. 
şıldığından Ticaret VekAletl birlikler 
kana111e şehrimiz tucca!'larına bir 

tamim göndermiş ve tamimde 1941 
memektedir. Bunlar da Romanya- senesi mahsuıu hariç, eski sene mah
da harp dolayısile kalmış bulunan 

suıu fasulyaların ihracına mU.saade 
sekiz yUz bandajın d:ı gelmcslle se-
fere çtka.rılacnktır. olunduğunu bildirmiştir. 

--o- Eski mahsul Veklletçe tayin edl-
Tünel kayışı - "'"'.... lecck umumi miktarlar dahillnde ve 

husust takas mukablll ihraç cdllebl-
TUnel kayışı csk.ı ... 6 .11den tünel 1 \' k .. l t . 

1 arabalarının seferleri igin kayışın her lecekftır. ı e 1"' e ayrıca! tkhrtaç olthunal-1 
cak asu ya arın mem e e e a 

gün mUhcndlsler tarafından muaye-
1 

tırıl bili d karar aş an mallar muka n e 
nes.nden sonra ışkmeye müsaade 

ihraç olunabileceğini de ayrıca bil· 
dlrmlştlr. 

Eski mahsul fasulyaları ihraç et
mek isteyenler, bu malları lıtanbul, 
İzmir, Samsun ve Mersinde umumi 
mağazalara veya depolara. koyarak 
birer depo senedi alacaklar ve bu 
depo senetlerini Mıntaka Ticaret mu. 
dUrlUklerlne vereceklerdir. 

Bu mallar ihracat kontrolörleri ta_ 
rafından kontrol edilecektir. 

Depolama ameliye.si lstanbulda 4 
ağustos, İzmir, Mersin ve Samsunda 
6 ağustos akşamına kadar ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Bu mallann ihracı kararlaftırılmış 
olmakla beraber Vektl.let dahili ihti
yaçları nazarı itibara aldığından bu 
malları lüzumu anında dah!ll istlh
lft.k için 'kullanabilecektir. 

edilnıekted.r. Bu suretle ağustos nl· 
hnyetıne kadar sefel'lerc devam edi-
lcccktır. 

--o- Odun meselesi 
Francala unu 

Belediye, Ticaret VekChetlne mUra. 
caat ederek günde on beş çuval do.
ha francal lık un istemiştir. Bu su
retle Belediyeye verilen unun mlktan 
eıu çuvalı bulmaktadır. 

Fiyatları yükselten odııncıı mu, 
yoksa oduncuya veren toptancı mı? 

Muhtelif depolarda 
sak:anmış manif at:..:.ra 

eşyası meydana 
çıkarılacak 

Fiyat MUrakabe teşklllıtı şehrimi
zin muhtelit depolarında saklanmış 

olan manifatura eşyasını meydana 
çıkarmnk için umumi faaliyete geç· 
mlştır. Şehirdeki bellibaşlı depolar 
teşkl!At ve Belediye memurları tara· 
tından aranmaktadır. Bu depolarda 
bulunacak manltaturalar Mürakabe 
teşkllAtı tarafından sıı.tışa arzedıle

cektlr. 
Diğer taraftan MUrakabe memur

ları dUn lhUkAr yapan Mahmutpa.şa
de. Çorapçı hanında. Mihran Alyanak 
isminde blrlnl yakalamışlardır. Suç
lulBl' 139 liralık fatura tanzim ede
rek 248 lira almak suçundan Adliye
ye verilmişlerdir. 

--o-
~uhtelis tahsildar 
İstanbul Belr.diyc tah•ildarlarından İb· 

rahim, a5kcr aih·leriııc ~ardımla mukcllef 
bulunanların makbuz dip koçanlarınd:ı 
tahrifat yaparak 30:i lira) ı ilıtilas auretıic 
zimmetine geçirınİ§lİr. 

Dun ~luddeiumıınıiliğe \'erilrn tııhsil· 

& ~IDIE 
61" ~ 

Yalan haberler 
l'R\ lln3 anın dört 
~I herglln gelen 

buc' 
aJıııı.5 

ı;:: 
grnfl rı l\;lndc ö~icleri 'ıır 

tccrüb b. öı.ler bılc bunlJll"' 
lnn bir haber lhth a ettiğine 11 

\·ennekte 3 nnılrn:ızlar. 
Her memleketin 'c bllhııs!' 

3 ada cett3 an etınel te olan lif' 
re 'eya harbe ~ altın 'ııı 
filen girmiş olan °memlcl•etl~ 
Jnıısl:ırı tnrafından prol"" 
maksadllc go terilen faııll.)C 

bu fnııll3 etin milb:ıh kıldığı 
lara belki bir şey denllcmCS! 
cuk ... 

Bir fıkra: 
Jldklm, kendisinden ela''" 

adamıı soruyor: ··"~ 
- Şu ndam senden fi"". 

Ondan su testi ini iğreti ~ 
de ettiğin zaman kırık \etıl"'• 

- Enela bu ndamın baıı' 
eliği su t tt 1 değildi. SııJ11)-ef 
tl31 baım \erdiği zaman 1'# 
ilsen ben testl31 ona t.ndo c 
zaman sağlamdı ... 

... Ancak, bu propaganda 
lerf, bize hergUn .sunduklat' 
Iaı ın, fıkrndııki dava e<iUtıl 
mm sırnladığı yalanlar gibi q; 
tırda sırıtmamaııınıı. hlg 
dikkat etseler! ... 

sun yUzUme bakmıştı. Kızın ölmüş Ya sen mi dediniz?. Söyllyeyını. 
kocasına karşı gösterdiği bu candan Ben de daha sabahtan pılıyı pırtıyı 
bağlılığı takdir ile karşılamış ve bu toplamıştım 0 gün akşama doğru 
yüzden onlan vurgun pltl.nımın ha- SelAnlğe hareket edecek olan Lold 
rlclnde bırakmıştım. Bu aileyi işim- vapurunun tzmlr acentesinden aldı
dc bir vasıta gibi kullanacak, yalnız ğım birinci sınıf yemekli bir kamara 
yapılacak dUğünU ılerl sUrUp Blnna- biletini koynuma yol çantalarımı da 
zın mücevherlerine konacaktım. Son kamarama koymuştum. 

kararım bu idi işte... Ertesi gün damadı olacağım evde 
--o--

Asker ailelerine yardım 

Odun meseleal, Uzcrlnde durulabl· ı tanbula yüzlerce çeki odun gelmiştir. 
lecek meselelerden biri halini alıyor. Bu odunların beher çeki için ma-
Bazı oduncular, fıyat artıfı yUzUn- llyet masrafları şudur: 

dar İbrahim, suçunu itiraf ettiğinden sor· Tas\iri Efkiir gazetesi tahrİl' ~ 
gusu yapılmak iızere uçuncu ıulh ccu mua,ınl nnd n, arkada.ımız B. 
hiikimlif!lnc gönderilmi~ 'e tevkil olun· kar ıle Deıı.Z)olları memurları~ 
muştur. Müddeiumumilik İbrahim hakkın· Jıum .l\lu ıafa 6a,aş'ın kızı Ba>Jll 

Aradan çok zaman geçirmedim, bu yolculuğun ve bilhassa giriştiğim işln 
işi de becerdim. Bir gUn Binnaz Ha- ihtimalli gördüğüm engellerini düşü
nımı evinde ziyarete gittim. YUz yU- nUyor, her engele zihnimde blr çare 
ze gelince sevinçli bir eda ile: buluyor velhasıl heyecan içinde kıv-

Asker ailelerine dağıtıımak üzere 
Belediyece yUz dört bin lira tahsisat 
verilmiş ve dağıtılmasına başlanmış
tır. 

den talep vaki olmadığı içln dUkkdn- Kesme yerinden Irva deresine in
larını kaparlarken bazıları geçen se· dirme, ormnnlye, istif dahil olarak 
neden ellerinde bulunan yUzbınlerce 185, azami 200 kuruş tutmaktadır. 

çeki odun üzerinden binlerce lira ka- Halbuki toptancı oduncuya 430 ku· 
zanmnkta devim ediyorlar. ruşa. verlyor. Oduncu bunu 530 ku· 

da tahkikata başlamıştır. nın ıı kiilı merıı imleri ı;üzidc bil' 
--o-- !ık lıuzurund:ı. Cağnlof;lu c~lcpaıf 

- MUjde ablacığım. Dedim. DU· ranıp duruyordum. Gerçi, işi muvaf
ğUnilmüz l;)nUmUzdekl perşembeye. fakiyeUe başaracağımdan emındlm 
Artık himmet ve yardım sırası s.ze ama, ne de olsa heyecandan kurtara
dUştU. Şöyle kıymetli bir pırlanta ge. mıyordum kendimi ~te. 

--o-- Bir yaralama vakası sindt'\ icra edılm tir. 1trt 
Genç C\lilerc eaadetlcr dilerlt- ) ı... 

Yeni bir yeşil saha 
Dün bu hususla tetkikler yapmak ı·uştnn satarak 100 kuruş klr edi

Uzere bir nrkadııtımızı odun çıkan yor. 
E'-velki gece yarısına doğru, Kurtulut- ~ .'111 

tıı Panorama balıçc•i kapandıktan onra, 
gazinoda büfecilik > ıpaıı Deylcrheyli an· 

lın baş1ığı ile şık bir gerdanlık rica İkindi üzeri idi. kain babamız ola· 
edeceğim senden. Ama, öyle ulu or-

caklıı. Binnazın evine geldik. Sıkı işta ve sudan değil ha .. Vereceğin şey-
ler hem benim şerefimi, hem de senin !eri olduğunu bildiğim zavallı adam-
namını yUkscltecek kndar ağır ve cağızı başımdan savmak, bu suretle 
kıymetli olmalı. Anladın değil mi?. serbestliğıml 6ağlamak için B.nnaz 

Şehzadebaşında yanan Ferah sine-
masınm arkasındaki arsanın ycşi~ 

saha yapılması içın Belediye Uç bin 
beş yUz l!rnlık tah lsat ayırmıştır. 

--o-

iskelelere yolladık. Elde ettiğimiz ra. lşte Fiyat .Mürakabe komisyonunu 
kamlar komisyonu kat kat haksız yanlış karar almaya sevkeden amil. 
düşürebilecek mahiyettedir. Biz burada oduncunun elde ettltl 

Hesap meydandadır, bakınız dUn maliyet! değil oduncuya malı getiren 
Irva yolile Yazla ç,ftllğinden, Abbas odun spekllldtöl'Unün elde ettiği ma· 
Beyin Beyllkmandıra ç!ftllğlnden, liyeti tetkik etmeliyiz. 
Paşamandıragöl!U, Bozhane, Kılıçlı, Fiyat MUrakabe komisyonu 1'"'ın

HUseyinll ve Romanyadan gelen ke· dıklıda otlun satanın odunile allktı.· 

rcstecl muhacirlerin lsktı.n cd ldlğlı dar olmuş, odunun asıl fiyatını odun 
cumhuriyet köyUnden, motörlcrle ıs. keslm mıntakalarında aramamıttır. 

Go. No· N l', bıkalı Hikmet ile, gıırson Diınitri, para 
meselesinden dolayı kavgaya tutuşmu~· ı } 
)ardır. Kl\ga ~nasında Hikmetin hiddeti - T AK V İ M /ti 
arımı§ olduğu bir sırada sabıkalı Hikmet 

B nnaz, ne dersiniz bu dUzmt mUj· • Hıınımla çene yarıştırmağa . başla· 

d Ö 1 indi ki H k nana dım. Şakir Efendi, tam tnhmınlm gl· 

Transit yapağlar 
Şehrimize transit geçmek Uzerc 

Surlyedcn 00 vagon yıkanmış temiz 
yapağı gelmiştir. Bunların ekspertiz. 
lcrl burada yapılacak ve mütc:ıkıben 
Macartstana evkedllecektir. • 

hır;ağını çekerek Dinıiıriye ııldırmı~ 'c 1 
baldırından ağır surette yaralamı~ır. Ya· 
ralı Beyoğlu ha tahonf'fiİne koldırılmı§ 
i•c de çuk kan koybcttiiiinden ha)atı teh· 
likr.dedir. 

eye y e sev . emen .... ...,ı· 
nı açtı. Ne kadar başlığı, gerdanlığı b! durnmadı ve işlerinin çokluıj"undan 
'arsa önüme sıraladı. Sevinçli bir batı.sile bana: Suçlu Hmmet yakalanmı~tır. 

çığlık kopudı: - Sen takımlc.rı eve götUrUrırtın 

ADLiYE ve PÖLiS HABERLERİ t 
Rüşvet a an memur 

-o--

Yanlışlıkla kezzap içmiş _ Bak yavrucuğum beğen, beğen· artık Mehmet Ali Bey oğlum. 

iktısaa'i m aha/ilde dıklerinl ayır ve al ı;ötUr. Dedi ve çekilip gitti. Ben de geve- Akaarayda oturan 30 yaşında ~ulC)ınan 
kızı Hayriye dün iliiç içmek i t!'.'rken yan· 
Iışlıkla kezzap içmi~tir. Hayriye derhal 
Haseki ha tahanf' ine kaldırılmı~ İ•c ılc 
yapılan tl'davi mü~ lr olmamı,, kadın 
kıvranmalar içeri inde ölmü~tiır. 

Dıye hakkımda besledıği emniyet zellğe bir yekQn çektim. Binnaz ab· 
,.e itimadı da anlattı. Kendime, mu- lamın elini öptüm. Gerdanlık ve baş· 
hntabımdıı. iyi bir tesir bırakacak !ık mahfazalarını el çantama yerleş· 
bil' çekı dUzen verdim. Önümde seri- tirdim. Gelin telleri ile inci işlemeli 
lı duran parçalardan şahane denile· duvak takımının bulunduğu kutuyu 
cek kadar zarif ve kıymetli bir pır- da koltuğuma sıkıştırdım. Dolaşık 

ınnta başlık lle bol incili bir gerdan· yollardan GUmrUğUn yolunu tuttum. 

Tıcaret O!lsl tarafından hariçten 
mubayaa edlierek Mersine gelen şe

kerler yakında şehrlm.ze getirilecek
tir. Bu şekerler fabrikalarımızın faa. 
llyete geçme devresine kadar ıhUya· 
cı karşılaya.bilecek miktardadır. 

* Şehrimizde kurulan iaşe teşkl· 

ltı.tı tam olarak faalıyetc gcçmiştlr. 
Rüşv3t g:.linc~y~ kadar saati 

rehin alan tevkif edildi 

-o--

Sahtekar çocuk 
Irk seçtim. Seçimdeki anlayışlılığımı, (Arkası ''ar) Dün Edimrkapı ile ~irkrci arasında 

işliytn tram\ıı)lardan birine binen Ycdad 
adında bir çocuk bileıçi)e salıte lıir paso 
göstermiştir. A~ıkgiiz biletçi lıu pa oyu gÖ· 
rünre bill't kesmi~ ise ılı• Liraz sonra 
ıram\'ay durağında duran poli•e puronun 
ıghte olduğunu söyli)·crek \'edadı )·oka· 
latmıştır. Sahtekar çocuk )apılan muha· 
kemesi sonunda iki gün hapsr mahkiım 
edilmitıir. 

::,oxUNUZ 
~--SÖYLİY ELİM 

Vlltıyet lQst,k, çimento ve diğer 

maddelerin tevziat işlerini İaşe mü
dU!'lUğUne havale etmiştir. Bütün 
tevziat işleri bundan sonra İaşe mu 
dUr!UğU tarafından yapılacaktır. 

* Bira scvklyatı için posta tren· 
lerlne hususı vagonlar iltı.ve oluna· 
caktır. Bu suretle Anadolunun en 
Ucra köşelerıne kadar bira scvkedl
lebilccektlr. 

RüşH'l gt tırsın diye suçlunun eaaıının daki ııaaıini rehin bırnkmı~tır. 
reWn olarik alındığını du)dunuz mu? Yalnız hadısc ~ıikruniın tahmin ettiği 
Duyamdınız ise, dınleyin... gibi kalmamı~tır. Çünku .i\lünir -.·aziyeti 

Enelki gun, gezmek uzere Bryazıl ihhar etmiş 'e dun polis ~iıkrüye pıırı 
yangın kıık•ine çıkmıf olan Nazmiye ıle gutureı·eğini ınrrkrze halıtr ~crıııie \c 
Münir adında iki niııanlı, kuleden iner· ciırmu meıhııt için tertibat olınınıştır. 
!erken mcrdhenlerde kım enin bulunma· Diın sabah l\lunir kule dibine giderek 
ma ından istifade ı•dfrek birbirlerıne kar· Şiıkruyc iki buçuk lirayı '"riP saatini ol· 
şı aC\gileriııi ı;östernıck için iipıi~ınu~ler· dİğı &ırada Şukrü zabıtu nwmurları tara· 
dir • .Fllkaı; nişanlılar sarmaş dola~ olup fınılan cürmü mı ~lıuL halimle )akalan· 
öpiiıtükleri hır sırada kule bekçisi Hakkı mıeıır. 

Kulakların temiz'enmesi 
Düzcede Saracoilu Ali Osman Tun· 

cay soruyor: Kulaklardal.ı kırlai te
mi:lemek ıçin sıhhi çare nedir?. 

Cevap - Kulaklnrda toplanan kirler, 
i pirto veya kolon)ad:ı. ı latılmı~ pu· 
muk parçuile &ilinerek temizlenir. 
Kulakları, içinr. kurdan, iğne \C s~re 
ı;ibı bert ~e)·leri eokmak ve :ıorlamıık, 
kulak zarının delinm~ine ve ıltıhap. 
lanmauna sebep olacağı için lelikeli· 
dir 

Konyada istasyon caddesinde emekli 
Waüye memurlarından Hasan Zul/ü 
Str)ar $0TU)or; Saksatan ku~unun ka· 
nını içmtk ~e beynini ,emel. ile ke· 
kemelitin te eıi ile de kelliğin :aıl O• 

.H E ·R .... Gu N 
. ,. •, ' . . -· ' '. . 

:· BiR , FIKRA ... 
J<im ... nava.e ea_ı •... ?I 

Dcllllğt rn §ehHıtc dlışkUnlUğU 
ile m(.,:hur olan Hlrlncl Sultan lb
nıhlın, bir gUn )ine ı:nlgı \e ça
ğanaklarla iı;ip cğlenl)or, kor 1\luıı 

• Ju 'e Mı:ıı;kııra Çingene adlarında
ki kôçeklerln o) ununu ı;cyredi) or
muş. Birdenbire deliliği şahlanmı' 
, e o ırnlarda :1 anından hiç ı:ıyır

madığı Cinci Hoca)a bağırmış: 
- Bre kodoş, ~buk koş 1 la

ma. Bunlardan birini Yeniçeri A
ğnı;ı, diğerini Knıltnn ı•aşa )aptı
ğımı sö) le. Fermanımı yerine ge

tirsin! 
Üfürükçü hoca hemen Yusuf 

Paşaya gclmbj, ı>aülşahın iradesi
ni blldlrınl~ 'e çeklllıı gitmiş. Pa
şa. bu haber lulrşı ında şa..'jmP 

kalmış. o csna(la ynnında bulu
nan mUte elllnı l\lehmet Ağa 

(Köprlilü Mehmet Paşa) yıı, me
det umar gibi bakmı,, bakmış \C 

fı ıldanuş : 

- • ·e dersin ı:ığnm kime hn\'llle 

edellm .bu ışı': •• 
- Afla.ha Paşam Allaha. 

lacatını urun müddtt Arabistanda bu· 
lunmuı bir arkadaşım söyluyor. il.caba 
dosru nıııdur? 

--o-
Bir hiç yüzünden 

<...evııp - Bazı c ki eserlerdt", Sııksn· 
ğan vucudünün yaralara C) i geldiğine, 
yaralnrdaki ufuneti çektiğine ve hııtıii, 
huna rnktile Anupada ·da itikat eıfil· 
dif;ine dair bazı maliımat vardır. Kel· 
liği ı;iderec<'ği, kan \C bl')nini ir;' p )C· 

mek ile kekemeliğin geçeceği her hal· 
de batıl hır itıkat te zandan ibaret ol· 
6ll gerektir. Fakat, ıaks:ığan yumurtuı 
sarısının, C!ki hekımler tarafından bn· 
zı goz ilıihaplorının tedavi~inde kulla· 
nıldısını an!iklopcdiler yazmaktadır. 

* Yeni yılın ılk çekirdeksiz UzUmU 
Manisa bağcıları tarafından yetişti 

rilmlştir. 

* Yerli :M:allıı.r Pazarlarına mUra
caat ederek toptan manifatura ve 
kumaş alacaklar yarın akşama ka 
dar mUracaat ettikleri takdirde mal 
alabllcceklerdlr. 

ile Ali \Ozİ)eti gormıi,ler \C iki gemi Dun Adliyeye teslim edilen polis Şükrü· 
umumi adaba mulıulif hırek~tm p.ılııs ııun ::-ulıannlımet iıçiınciı ~ulh mahkeme· 
pandırıı~ )&kalayıp polis memuru :;ükni . .. 

Dün saat 13 sıralamıla, Bryoğlıındl otu· 
ran Artan \[oralı ile Agop oğlu Kamik 
lıir lıiç )Üıünden l.:n•gaya tutu mu !ardır. 
Kl\ga e na ında Karnik. Artanı bıçakla 
karnından yaralamı§tır. Yaralı ted8\i al· 
tına alınmış, ımçlu üzerindl•ki lıı~ııL.lu 
birlikte yıkalanmı:tır. 

L' 1 ı "turnıu•I rıı·r I' l' ındc sorgusu )apılınış \c wrgıı)u ıııutc· .. ro un ıuzuruııa ııo ~ ı . o ı ı 

memunı bu toy nişanlıları sorunct" hiidi. I akıp !)iıkrü ıe,kif olunmuştur 

* Boğazda ve Marmarada bazı 
balıkçıların yakaladıkları balıklar, 

Balıkhane rUsumu vermeden sattık 
!arı görtildUğUnden bu mıntakal2a 
kontrol memurları gönderilmiştir. 

ae>i ı·urınu m~huda l!Okmamak jçin '1ii· Aynı zamıında umumi adaba mugayir 
nirden nişwt tal<'p l'tmi~tlr. l'akaı İllııni· h:ır<'ket ettikleri sabit görülen Nazmiye 
rin üzerinde poli& Şükriı)iı tatnıin C'decck ilr. '~lıinirin lıııklarınılıı da l)rle& d8\a 
kadar para olmndığından ~Iünir, Şiıkru}l' açılını~ 'c bı kçi llnkkı ile ı\lı de Şiıkrü· 
3 lira pc.in ,c g!'ri kalan 2.5 lira) ı da nun suçuna iştırak cıtıklerinden, uç or· 
taksitle ndemt'yi kabul eımi~ te sbzünde taklığıııdan mahkcme)e 'crilnıek ÜZ('rc ilk 
durııcağına delil olmak uzrre de, kolun· ıalıkıkatııı açılmasına karar verilmi§tİr. 

Koro konseri 
Beyo~lu Jlallmirıden: 
l Evimiz Koro u i ilk konserini 

31 7 941 perşembe gunu _at 18 30 da 
Tak•im Bcledi)e bnlıçe•ınde tert' cktır. 

2 -- Krmser scrbe>ııtir. Herkes gclt bilir. 

- Hcrbert çıkmaktan hoşlanmı)or. Onu ynlnız 
bırakmağa da gonlum razı değıl. Çok çalı~ıyor, 
çok yoruluyor. Sonra g,.celt'ri h n de çalışıyorum. 
GıızctC)c yazı yazı)orum. Çaya gclclıilirim. ~iz de 
bana ç:ı> içme ·e seliniz. Fakat akşam yemeklerin· 
den vıızgcçelim. 

Bu &Özleri nc~cli lıir ta\·ırla iiylıiyordu. Birknç 
uman !Onra da\ctlerin se)rekkştiğini fırkeden 

Hcrbert bir sun dedi kı: 
-- ~izin t"f:lencc 5e\en ahbaplar bu yakında pek 

görıınmiiyorlar, 

• Odrcy cevap 'erıııedi. Dunun sebebini nasıl O· 

lııyordıı da anlamı)ordu. Hep d:ıvel kabul etmek 
mumkun mü idi? Arada hır ol un da ka~ılık 
yapmak lıizımdı. Halbuki lkrbe.rt ma raf olma ın 
diye hunu yapmıyordu. Hattü bir sinema)& hir 
konsere- hile gitmek için edilen kuçuk ma rafı çok 
gôrll)ordıı. 

Odrey'in clbi cleri de azdı. Ilerhert ona ü t ha' 
ve d ma rafı için para vermi)or, adec·ı: ev ve ye
mek ma rafını dütiınÜ)ordıı. 

Kendi cep harçlığını kazanmak istediğini i)i ki 
Odrcy bir kere wylemişıi. Halbuki gazeteden ge

len pııra baıan ı;edkiyor \'c Odrey on parıısız ka· 
lıyordu. Sokağa günlerce çıkmadığı olu)ordu. 
Çünkü ııdım aımnk için ma raf etmek lıizımdı. 

- Den de ha is 1e cimd olmağa ha lı)onım. 

niye hazan endişe ı•diyordu. Her ne baha~ına O· 

lur a ol un llerbert'dm para i temiyordu. Para 
liifını etmek ona r;ok süç selı)ordu. Koca ının bu 
hııli kendi kendine anlaması lazımdı. 

- Bu sefil hayatı sürmek için cvlenmeğc de· 
ğrr miydi? Kale'de kalsam daha i) i olacakı ı. 

Diye evlendiği için esef ediyordu. 
Bir akcaın yine bir ziyafette idiler. Sofrada ya· 

EDE.~1 ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
nında Roha)ans gazete~inin baş muharriri Vcst\Ood 
oturu)ordu. Konuştular. Yemekten sonra ba~ mu· 
lıarrir ona hu gazete için yazı yaznı:ısını teklif et· 
ti. 

Odrey derhal §il cevabı verdi: 
1'\c iyi olur; hem eğlenirim, lıt.'m de para 

kazanırım. 

Bu ı;oı.l~i neşrli bir tavırla tiÖylrıııi§lİ. Hakikat· 
ı .. uıl gaye l'ğlenmek de(iil, para kazanmııkıı. 

Çoma~ırı e kimiş. )cnili)ccek p:ırııs1 kalmamı,. 

tı. Ba, muharrir, guzel kadına dikkaıle hakmış 
ve ıoonra da e.ndişe)e diı,mÜ•tü. Bil) le eğlence için 
}nzı )'azonbrın haz:ın )azılıırı okuııııııyorak kııdor 

berbat olurdu. C::ordu: 

Hıç bundan enel )azı yazdınız mı? 
F.Hniııı; Ne,s gazetesine muntazam surette 

)azı gonderi)orum. hıe hüviyet varaknnı ... 
<;;unta&ından gazetl'ci olduğunu gösteren bir ka· 

ğıt çıkıırdı. 

- O zaman i• deği,ir. c tanda }BZJ yazarsı· 

nız?? 

- llaftıd:ı lıir iki defa gündelik oeylere ait ya· 
zılar .. Mok•ııt nklt geı;irmek ... 

- Hem nklt ı;cçer ... Hem de eiı;arıı masrafınız 
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çıkar. 

- füct. 
- Pek ali .. O halde hazan moda hakkında da 

yazınız. Terziler ve dukkincılar ~ize bunun için 
tenzilat da yaparlar 

OJrey için için eC\ini)ordu: 

- Kurtuldum. Bu mi kin hayattın kurtuldum. 
Dıye diı,ündü. 

Ertt" i giınii neşrli lıir lıalrle çal ıfmuğa ha§ladı. 
Fakut bu yuzıya bir ~ekil bulamıyordu. Nılw)'et 

yiııe mekıup ~klinde )azmağa kurar verdi. f ~e 
ı;arıldı. Bir müddet onra canlı bir yazı ortn)a 
çıktı. Altına Odrey di)c imza da attı 'e gıızcte· 
)t! sünder<h. iki giin ı:ıonra yazı•ı ilk sayfada çık· 
tı. Baş muharrir kendi ine üç liralık bir çek uza. 
tırken iltifat da etti: 

- Yazınız çok ho,, aziz mrslektışım. Her lınf· 

ta ho)le hir )llZı getiriniz. Gidip terzileri de hir 
dolaşınız gorecektiiniz ki bu moda yozm üzerine 
size bü)·ük tenzilat )apacaklardır. 

Odrcy kızardı. \'c tvood halinden anlamı)tı• Genç 
kadın odadan çıkı1ktaıı sonra bat muharrir ~öyle 
düşündü: 

- ZB\·alh kadın. Yakında koca•ını ııldatına 

hiç şaşmam. 

Şiı.Jd,.tli hir yağmur yai\ı)orrlu. llalkona ve 
bahçeye sel halinde sular akıyordu. Odrt) U)Bn· 
dı, lambayı yaktı, ürperdi, çok rutubet \.ırdı. 111-
lak ço~aflara earındı. J\lendilile yüziınıi ıldı . Du· 
vıırlurda •·c ta•undı birçok hnşerat vardı. Hattii 
Lunların arasında kertenkeleler bile eksik değ.il· 

di. Ciblnliktcn çıkmaktan ürküyordu. Umba) ı 
~öndürdu ve tekrar U)umağa niyeılcnd : Herbert· 
in odaya girmek ihtimali kendisini korkutuyor 
\C ıı~umaaına mAni oluyordu. Ona kurşı hi cttıği 

wğuklutu .-lindcn seldiiii kadar gıdermeğf' r;alı· 
şı)orga da iğrcnd gini, tiksindiğini saklama u mu· 
vaffak olunııyordıı. llerberı'in h,.r akpm }alnını· 
<lan evvel bir bardak viski içmek ıidcti idı. Fakat 
Rıılıayang'a geldiklerindt'n heri şişeyi oda ına a· 
lıyor ~e üç akeamd:ı bir ~işe 'ibki)i bitıri)ordu. 
İçki)e duşkünlüğüne şu öznı gö•tcri)ordu: 

- Böyle münasebetsiz ıklimli memlcketlerı.le ir;· 
ki inuna en iyi ilaçtır. Günr§ lııtıtıktnn &0nra 
içki içme6lne bayılırım. 

Tabii böyle lçtil..1en sonrıı uykusu kaçnur 'c 
gecede birkaç dr!n karısının oıla•ına gid )Ordu. 

Bu işikane ıİ) aretler Odre) 'i hüıüıı ıı cc kor· 
ku içinde uyanık tutuyordu. Ya\a~ ııe le d.ıima 
)ııharı)ordu: 

- Rica ederim. heni ralınl bırakınız. Çok uy. 
kum ver. Hava da pek aıcak ... Yaharırım siz~. 

beni bırakınız. 
Fakat ııdam hiç aldırmı)or \e kocalık lıakla· 

rından i&tifaı.leyc kalkıyordu llotıi Odrey'in gii· 
ZI' çarpan &0ğukluğu kendı~Jne doha §İddctli b r 
unu ,·eriyordu. 
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Soruyorlar 
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Beşlkta ta Ihlamur nı~otf 
ze.rlnde altı yUz c\ 11 kosk 
mahalle 'tudır. Dfülllta,. 
tnı:ıyan \C rlcktrlk ı,ıpıı', 
tUr!U lmvuşamadığı ıı:ın 

darlnrın lhmallnc uğradı#1 
şılnn bu mnlıalle h:dJa• • 
dan beri geceleri C\ lcrlıı; 
ll'imbaları yakmağn, u...#, 
pınldııl n elektrik J, 

lı sretle b:ıkmağa nıı,n1ı~ 

Fakat, bu bahtsız ıl. 
altı baki.alında da bir dlr 
le gnı. bulun:ımndığı ıçııı 
bir a~ danberl gceclcrl Jdl 

oturmııktıı \C malıalleıılll 
gU, kliçlığii allkalılard110 

ı;ormaktııdırlar: 
ff 

- I~ıldnnmıılt mcdr.ııldll' 
ruri bir ihtiyaç değil nıl 
ba! .. 

Çömle'.< buğu k8v 
Koyun 'c kuzu etıcrllll d 

yun budunun 3ağlıcıı )-ıJ>ı: 
budunun tam l ağlı 'e d+ 
kısmından alınız, kebııl~ 
doğrnyınız. Bu etleri ttı 
tınlmış zııter, kuru rııııı~ 
rnz dıı 3 eni bah:ır ile U 1 

dıktun sonra. içi sırlı 11~ 
tencere) c ko) unuz.. ı:;tıc tJ 
ne birer miktar soğı:ııı, P' 111' 
\uç, bir rıı 1) dıınoz. ı.ö1' o1' 
rendeden ge~irlp ko~lf11 iP 
do iç bezci) e serpiştirin 

ı;t 
<'t ko) un i e dort kuzu ıl 

mek kn,ığı :1cmek 3n" 
bardak et suyu katını ... ı;-' 
lmpnk kt•nıırlarını, ııırer 
şığı kol:ı ile ararot 11 ,,t 
bir finc.ın undan y p11cıı 1 

Jl muru 1) kc Sl\'11) ınız. ,1 1 
tC'n(·crenln lçlr.c bir ı;. eıı "".l 

~ağını aşmıyaeak ıuıdilr 
kol unuz. Çomlcğt s::ıc:ıfıı 1 

1 ııtt 
ııe 'c tcııccrc31 lı:ır ı ı1' 

turtup kapağını knpa) ıtl 
iki ı;nattc ıılşcr 'c çok 1 
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fiarpy::~iyeti 1 Mucizeler yaratan irade 
htı111 ~6RAN 
• ,, " d. . 

.E apamam,, ıyen ınsan ve 
milletler bir şey yapamaz 

Eski halk şairlerimizin terennUm 
ettikleri- meşhur Genç Osman hlkO.
yesinde şöyle bir parça vardır: 
Bağdadı ıstırd:ıda giden D!SrdUncU 

Murat, oıdunun yorulması üzerine 
bir mcnz ide durm·. Daha aşılması 

·yazGn: 
·.:ebmet llAPL~ı 

lcap eden uzun yolları dli.şUnerek 111.lcttln Harzemşah, dttlhıı.dı lslAm> 
ilmltslzlenen bazı kimseler honıur-ı idealine bağlanarak harikalar göste· 
danmağa başlarlar. Hükümdar, buıı- rir, clttthadı lslAm> fikri, bugün 1· 
larm znmırlerinl öğrenmek için: çln, şüphesiz, yersiz bir fikirdir. Fa· 
<Bağdat nerededir?> Diye bir sua: kat o fikir uğrUna Celllln yaptığı 

sorar. Kumandanlardan .kimisi: cDa· kahramanlıklar tebcile değer. İnsan 
ha bir hnfta çöllerde tepeceğiz.>, ki· oğlu, fikirlerinden çok bUyUktür. 

misi: cOn gün dahıı. aç ve susuz kal- Bir fikre bağlanış, bir ideal uğru· 
marnız lllzım> der. Sultan, böyle bed. na hayatını feda. edi,, bUyüklUk de· 
bin bedbin konuşanların derhal baş- nen şey budur. Düşünmek için yo· 
!arını kestırır. Yalnız, bıyıkları )le· rulmak IAzımdır; düşüncelerimizin 

nUz terlemiş olan Genç Osman, diz· bahasını hayatımızla ödemek gerek· 
glnler elinde: <Bağdat atlarımızın a. tir. Rahat adam düşünmez, uyur. 
yakları altındadın diye cevap verir. Alim binbir tecrübe yapar; kl,ıt, 

Bu söz padtşahın çok hoşuna gider. Hlmalayalarda dolaşır, çöllerde ge· 
Ben de bu söze bayılırım. ÇUııkU i- ~er, denizler aşar. Tayyareci, ölUm 
radenin her şeyden UstUn olduğuna uçunımu Uzerlnde uçar; amele, ka
lnanıyorum. ranlık maden ocaklarında didinir. 

Çok şeyler bilen birisi, Namık Ke· ButUn bu misallerde iradenin gale· 
malin yazılarını okurken, fıkirlerin besini görüyoruz. 
basltllf;lne gUIUyor ve <Bu kof ada· Evet, lrade her 90ytlen, akıldan da 
ma neden bu kadar kıymet verili- UstUndUr. Mektep sıralarında bile bu 
yor?> Diye .şaşıyordu. Evet, Namık haklkatı görebilirsiniz. Derslerine ça 
Kemalin fikirleri pek basittir, hem lışmayan bir talebe ebediyen aptal 
kendısinın de değildir. Bugünün bir kalmağa rnahkQmdur. Onda aıuı yok 
orta mektep talebesi onları tenkit değil, irade yoktur. Çokları hafızası· 
edebilir. 1''akat bu, Namık Kemalin nın zayıflığından 9iklyet eder. Ben 
asıl şahsiyetini ltıymctten düşUrrnez. lisede hafızasının yokluğundan ,ıkA· 

Eski devirlerin en büyük mütefek- yet eden arkadaşları Universitede 
kirleri, bugünün düşüncelerine naza- gördüm, bin blr kemik, adale ve illç 
ran basit ve geridirler. Sokratın dün. ismi ezberlemişlerdi. Allah onlara 
ya görüşü, zamanımızın haklkatla· sonradan hafıza IQtfetmedl; çalışma, 
rına uymaz. Fakat Sokratın ölUİnü, hafızalarını yarattı, 
onun düşür.ceyc kıymet verişi, heı umumiyetle hallolunmaz zanncttı-
insanda mevcut olan fikirleri mey
dana çıkarmağa uğraşması... Bunlar 
unutulmamış örneklerdir. İnsanlar, 

yalnız fikirlere değil, hareket tıırz· 

!arma da kıymet verirler. Belki hare. 
kete daha !azla kıymet verirler. 

ğtmlz şeyler, haklkatta hallolunmı· 

yacak şeyler değildirler. Blz o nokta. 
ya gelince, ya yorulmuşuzdur, ya 
ümidimiz kesilmiştir. Ba,ka birisi 
taze bir kuvvet, büyUk bir cesaretle 
bizim aciz duyduğumuz meseleleri 

Tarihler, milletlerin hareket tarz- çözüverince hayı·et ederiz. Mucizeleri 
!arından bahsederler; insanlık kadar yapan iradedir. 

eski olan destanlarda, kahramanların İradenin kollarını bağlıyan birçok 

hareket tarzları tebcil edlllr. Kahra-I bağlar vardır; bedbinlik, ümitsizlik, 
manlık! lnsanlık için ayrı bir kıymet nefsine ıtımausızlık bunların ba.şın

Ur. Bız.:m Namık Kemal de, bir tc- da gelir. <Yapamam> diyen bir in· 
fckkür değil, fıkır ugTUna kahraman. san. hakikaten. bir şey yapamaz. 
lık yapan bır insandır. Bu bakımdan ÇUnkU bu k&tlaat:, omı bir tetebbllae 
o, yarattığı kahramanlara benzer: Ce girmekten alıkoyar. Batıl itikatlar da 

Almanlara göre 

iradeye engel olurlar. Kristof Kolomt 
dan evvel, Bahrlmuhitlcrde korkunı. 
devlerin dolaştığı söylenirdi. Bugür. 
oralarda, btlyUk ve aydın gemller do. 
lıı.şyor. 

Gelecek ve bilmemezllk bizi çok 
korkutur. Elimizde olsaydı znman. 
çoktan durdururduk. Fakat zama.. 
durmaz; blzl zorla başka ıkllmler<. 

doğ'ru sUrUkler. Bu suretle biz, zııru· 
retlerden irade dersi aıınz! Birçok 
zaruretler bize, tahmin ve zanlarımı
zm ne kadar aldatıcı oldukların 

~terlrler. Hiç unutmcım; luedeyken 
uzak bir ormanda kamp kurmağn 

gidecektik. Arkadaşlarımızdan cİş 
kllll Memo> adını takdığımız gayet 
temkinli blı ı, askerlik hocamız .. 
kampa gelemlyeceğ.nl söyledi, ve 
herhangi bır mazeret ileri sUrdU. 
Bahçeye çıkınca işln iç yUzllnU öğ

rendik. Şöyle diyordu: cBuradan be-} 
altı kamyona binllecek ve günlere 
gidilecek. Duyduğuma g!Sre yollar 
p~ sarpmış. Kamyonların ne kadar 
sağlam olduğunu da görüyoruz. Her 
hangi bir aks1llk çıkacak, kamyon 
!ardan biri devrilecek ve tesad\lfen 
içinde ben bulunacağım (Çünkü be· 
nim talihim hiç l•·i değildir), c-zile
ceğlm, sakatlanacağım veya ö.ece
ğlm.> 

Fakat askerlik hocası hiç bir ma 

zeret dinlemedi. İşkilli Memo da. bf· 

zlmlc beraber kamyona blndl. Sarp 
yollardan geçtik. Yolda bazı arızı! ar 
oldu; fakat düzeltildi. Kamp kurdu· 
ğumuz ormanda yirmi gUn enfes b.r 
hayat yaşadık. Yorgunluklardan son 
ra şeltl.ledc yıkanıyor, çam kokuları 
tenefflls ederek uyuyorduk. Dönllşte 
lşldlli Memonun neşesine payan yok
tu. Geç!ı-llcn günleri anlatırken yıır· 

lar geçtlğlmlz.n farkında. bile değil· 

dl. Kamptan sonra o meçhul teşeb· 

bllsler karşısında kaldığı zaman: 
<Yol gıde gıde alınır ve yUrllndUkc;c 
bllınir. Hareket etmeden endişeye 

düşmenin ne kadar boş olduğunu nn· 
!adım. Hele bir kamyona binelim! 
Şimdiden devnlip devrılmlyece~ini 

kim kestirebilir? Yolda bozukluk çı-
karsa o zaman dilzeltmeğe çalışırız.> 
demesini Adet edlndl. 

Mehmet KAPLAN 

~ovyebere göre 1 

t=i!.SON H~UlERlfR lf:I l l~vAsi ıcM6!:j 
Atina, Roma ve Vişideki 174 Kediye peynir 

Sovyet Erzurumdan geçti 
F.rzunım, 29 (A.A.) - Atina, Roıııa '" 

\ ichy'deki So\'}Cl tebaa&ından }irmi do· 
kuzu dıplomaıik memur olmak iııerc 146 
ki•ılık hir kafile dun sabahkı trenle bu· 
ra)a gl'lmiş \C Lir muddeı i tirahatıen 
sonra ihzar cılilen otobü•lcrlc Sıırıkanııta 
muır,ecC'ihen harekı-t eımi~lerdir. l\füafir. 
ll'r arıkamıttan iıibarrn )Ollarına trenle 
de,am <'dcceklcrdir. 

AtatUrkUn maıte,·i huzurunda 

Azort nahiye i halkı, Tiırk Hn\il Kurumu· 
na yardım olmak uzere 650 lira tt'b<'rnı 
cımi~lerdir. 

lleıle dikiş sı-rglsl 

Şile, 29 ( .\.A.) llalke' inde açılan 
altı uylık biçki 'e diki~ kur~ları dcue;i 
biterek bir Krgi açılrııı ıır. 

5'por hareketleri 
Ankara, 29 (A.A.) - l\lucur'dii Kır· 

şdıir • J\tııc-ur futbol ınaçını 2 • O h.ır~f·lılr 
Ankara, 29 (A.A.) - Fi)at murakabe kazanmı~tır. 

k~r :ınu bitiren kontrol~r.ler •. huı;un Ata· ı llııkı~lnda tıukışla • l\iğdf" gmçlık 
turk un mu,akkaı kabrıoı zı)areı edt>.rt'k kıılubü futl)(ll maçını Llukı~lalılar 2 • l 
çelC"nk ko) mu~lar \C Ebedi ~efin lıaııra· kazanmı~lnrdır. 
sını ınziı C)icmitlerdir. 1 * 

Erzlncanda dokuma<'ılık l'..onguldak, 29 (A.A.) - Pazar ı;unü 
E · 29 (AA ) B . k burada hıanbul \C Zonguldak aıkılC"ri 
r1ırıcan, . . - ugun mt'r ez d b k b l"k ı..d · ı 

h" · · \' k' k" ·· d 1. d k ara ın a u)u ır a ıı a \l" ıa ır ı c 
nal ~)~ınırı 8~ ın oyun e ıır 0 ·uma· takip olunan hir trşvik mu•ahakası )a· ı 
cı ı ursu açı mı,ıır. 1 pılmışıır. 7...ongııldak'ın 85 Pll\dnına k r 1 

Antepte Halk Bankaııı I tı 103 pu,anlıı İ•tanbul atletleri bırıncı· ı 
Antep, 29 ( A.A.) - Halk bankasının li~i kaıanmı ıır. 

Antep tııbc•i dün gıiziı!e bir davcıli küt·! nu mıı•alı:ıka~ar . <' n;!•ında 7.ongıılılak 
il~ lıuzunında mcraeimle açılmı,tır. takımından lluseyın OıtPk tl'k adımı 

6.32, 200 mttrqi 2J.2, ıoo nıNrryi 35 R· 
Ha\ a kurumuna yardım j . ı · · nı)eı:lr almış \e lııı urrı e ı;unun eıı ı)ı 

Tortum, 29 ( A.A.) - Kaumııa bajilı atleti olarak ıcma~üz C'tmi•tir. 

FRAl\"SADA 

tdam tehdidi 

Londra, 29 (A.A.J - Almanların 

kontrolundakl Parls radyosu. şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

Brltanya tayyarelerine kaçma im· 
k~nlarını kolaylaştıran veya hcrhan· 
gl bir şekilde yardımda bulunanlar 
derhal askeri mahkemeye se,•kedile· 
cck ve idam cezasına. çarpılacaklar· 
dır. 

Pransadald lngUWer 

Pnrls, 29 (A.A.) - (D.N.B.) Fran. 
sız Dahlllye Nezareti işgal altınd .. 
bulunmayan Fransada mukim bUtUıı 
İnglllzlcı·in hudut mıntnkıılıırından 

ve bilhassa Côte d'Azur havallsınden 
ayrılmalarını emretmiştir. 

Niee'te oturan tngıllzlere şehri 

terkctmclerl için beş günlllk blr müh 
!et verilmiştir. 

Bu tedbir 2000 lng!llzi ala.kadar et. 
mektedır. 

Kabinede değl~lkllk 
l'an&, 29 (A.A.) - D . • . B: 
\ ıchy'den bildirildiğine gore İ) i haber 

alan mahfiller kabinede ) ı nidcn bazı dr· 
j!;igiklib.lcr )apılma~ıııa intizar etmektedir· 
!er. 

ITAJ,YADA 

B. x-11n1·11ın hitabı 

1 BULGARlSTA:-.'DA 

O\ yet ııara!}lıt~Uler 1 
.Moskova, 29 lA.A.) - lTas) Bul· 

garıstanın Moskova orta. elçlsı ı,, 

temmuzda Haı ıcıye Komiser muavi
ni B. \'ışinskı')1 ziyaret ederek 14 
temmuzda Uç Sovyct pı:ıraşUtçüsUnUn ı 
Dobrtç şehı ı civarında Bulgar top 
raklarına lndığmı hUkQmetı namına 

iddıa eylemiştir. 
B. Vışinski Bulgar hUkflmetlnln 

mczkflr haberlere gayrivarit ve Sov
yetler aleyhine iftirayı tazammun 1 
eder mahiyetler.ne nıgmen ehemmi· 
yet vermış olmasından doıayı ızharı 
ı1ayret eylenılştır. ı 

Çalışabilecek Yahudiler 

Sofya, 29 (A.A.) - (Of!) Bulga.
rlstanan ticaretle iştigal veya serocst 
bir meslek lem edcb.ıecck Yanudı.c· 
ı in m.kttırı dUıı mı.il mlldafaa kanu 
nu mucibince tesbit edı m.ştir. Bun
ların miktarı muhtcıl! nıc ... efüerden 
426 kişidir. 

J\l\IERlKADA 

Uzakşark kumandanı 

Vaşington, 29 (A.A.) - General 
Mac Arthur'un Uzak,ark Amerika 
ordusu kumandanlığına tayinini lı.

yan mecUsı lttıfnKl:t tasvip ctmıştır. 

BJr cemJ.)ctln talebi 
Manıou, 29 {A.A.) - D. N. B: Nevvork, 29 (A.A.) D ... B 
l'ıl. Mu•solini oark cepheaine gitmekte " l ·•~ · .J 

olan cimiıamlara hitaben denıi:ttr ki: cHUrriyet için mUco.dele> cemlyetının 
Karagiımleklilrr, umumt krltıbl Pasifıkte seyrüseferin 
llııgiııı aranızda Lulunu~uuı siıe uğur, scrbcstisinl temin etmek mnksnd le 
tır6ın. arsılmaz eadakat 'e he)ecanı· Japon gemilerinin batırılması ıçın 

Yazan: M. H. ZAL 
aponla, Vlşl lılikömettıe aa

ıaşma ıouretUc ,.e HlndJçbll 
'ali lnlıı nhlıaı)Ça yardımı Ue Fra•· 
sanın zengin Asya ınUııtenılekesl· 

ne ) erle~ıniştir. Kedi;, c peynir e
mam•t t·ıınek işte buna derler, 
ı~ransa, çok kıymetli tıaydıfı blr 
toprağı; burası için lştlha \e teea
'Uz nl) eti besll) en ) egtıne düşman 
memlekete kendi ellle teııllm e~ 
tir. Bu suretle de Surl)edC bıı~ladı· 
gı husumet lyattetlne de\ am ede

rek İngiltere 'c J\ınerlkaya kıH!I 

kat'i bir şekilde ıne' ki almıştır. 

Ulndl<'lninlıı l~gall üz.erine Aı,ae. 
rika 'o İngiltere rııuııl hareket ede
cek Ier~ Bunu, Holanda Hindl.ı;taoı 

idaresinin tuttuğu )Olılan a.alıyo

ruz. llugilne kadar buralardan Jr&• 
pon;, a) ıı. senede bir milyon ton 
petrol ve Ja1>0nların mutlaka muh· 
taç oldukları ılığer kıymetli nıad· 

deler gidiyordu. 1'1mıll HolAnda J. 

darcı.! ıhracatı tunıamlle menetmiş. 

tir. Bunun rııünbı 'udur k1 bu 1· 
ılare, mukadıleratını, Amerika ,., 
lngıltcreye kat'i bir 11urette bağ

laınıştır. Bu iki hükfımet de Japon· 
~ a tcc.a' Uz.c g~nıeğe mecbur kal· 
ma ın diye timdi) e kadar HolAD
ıla lllnıllstanırıdan ,.e kendi mftn· 
leketlerinden ihracata mliılaade e· 
derl{en, şllıldl llolAncla idaresini lh· 
rncatı kesmege e\ ketınlşlerdlr k1 
bu h ırt'ketlı·rlne göre kendllerlQlo 
do Japonya ile tlcaretlt•rln! keı.e· 

c•eklcrrnc şüphe edılerııez.. 

nu 'az.I) et karı;ıı;ında .Japonya 
boş dunnı.)acak, Holimda Hindlııta
ııın:ı taarruza gııçmeğe ıııec.-IJUr ka· 

lat'aktır. Aınerll<anın da harbe ka
rışmak içın aradığı şey, bu yolda 
t.w.a nıı.ler kan;ıııında kalmak ''e 
lıarhın 111cıoullyetinl kendi halkının 
gozUnde ka~ı tarafa bırakmaktır. 

Japon)arıın yeni bir hareketi neti 
ccıılııcle l zak Şark ve bUtlln W-1 
) lık Okyanus akşama sahaJıa ateşe 
'e lmıın bo~ amrsa hayret etmemek 
11\zıımlır. 

Yeni silo ve 
1 ~ 

amoarıar 

Aııkaru, 29 (Td .. foııla) - Toprak 
l\lahsulleri Ofı61 acnedcn eent') e artan 
nıah ul \azİ)etımizi nazarı ıtıbarc alarak 
memleketin nıulııclif nıınıakalarında yenı· 
Jen !ılo \C aııbariar in~a etıırml)C karar 
\!:'TOll ~ı ı. 

Bu ııı~aıırı ilk paı ti•i ulan 12 anlıar 
pC'k )ukındıı ı dlum cdilmış olacakıır. 

Ilıı ııı aaı ..onunda Ofı in dinde 51 silo \e 
ıınbar bıılıınac.ık \C hububat i tiap mikta· 
rı 72 lıinden 108 lıin tona çıkarılmış 

olarakıır. 

( Ba~ı 1 incide) <+> 
haro- tama.mile kurtarılmış bulunmakta· 

ı Bir lngiliz askeri 1 

muharriri 
(Ba~ı 1 iııcide) (-) 

lanmış olmaları gerektir. 

.ıızda nıilletinıiıin 'e Virj.il'in cidalci ru· hükQmetçe Blrleşık Amerıka donan· 
(Başı l incidcJ + hunu tanı)orum. Şanlı ltal)an milletile masına Jllzım geıen emırlerın \'eril

istikametıerdcki d~ınan tau.rruzui beraber olmak zaferin bize ait olacağının mesinl talep etmiştir. 
kırılmıştır. Bazı rnıntakalarda kıtn- muhakkak bulunduğuna kannuı ı;eıirmek 

Memurların Ankara - btanbul 
senhatl 

\nkare. 29 <Trl,.foııla) - Günduı 
ırenlerınin kaldırılma•ı dola) ı ile İstan• 
bul . '\nkara aruında mmakkat \t' dal· 
mi ınemuri)et "e mezıınİ)ctlc gidrn mo
murların e)ahaı muddetinin ikı gün ola· 
rak kabulu Di,unı Mıılıasebaıça kararlar 
tırılmı~ıır. 

JaPon işgali 
~ •e h fBa~ı 1 incide) c / > 
\' '-'kre edefleri hakkında biribır· 

tile. ... edeceklerini ihsas etmiştir. 
tt 1 .UllU .L •ı• . di lltilt ,,.. ı llve ctını~tlr: Ame· 
~tt "r~e, U~k§arkta menfaaılm 
, !.... tdtttkkr ~ılletlcrlc eıkı lıir ı;o· 
Jt.~el dır. 
il >"ld ~k Beyaz sarayu tlüwııck 

lltıııı !ley taki ikametini kısalıııııt
~_!tlkilt ~ sarayda, t;zakşark me· 
~~ltrı ~nı,.k Üzere ba~lıca me

htıı: e gı:irüşmeler ) apacaktır. 
e hıt ı~e nazırı Albay Knok•, 

1~'1ıııı h 
1 

e.n irad eıııı;i bir nu· 
~ td Urtıyetlerinin muhafaza ı 

ı..n-~v.- ı.,11 trl tedbirlerin alınması lu· 
~ lıtr tıe"l~kele kalmamış, Ameri· 

tec., ~una olsun hrr kuvvete 
lılı "e h arrı koymıya azınclmi• 

111 
l(;ııı ~ er turlu tchdıde karşı 

Çi llaC4klını olan bütıın ihtiyat ted· 
lt1llcl ııı huı.~nı, &ô) lemi~tir. 
te.ııı ı'ttııııı. ;,;,1• Japon) anın rrnup 

Ctı bl!d . ,OOQ asker çıkarıldı · 
ırnıı .tir.> 

~)', 2g ( • - Radyo Gazetesi 
'ıı ıı "·A..) B 

ıt, p • Jııl><l - u eubab burada 
~Gka' 1 k lun ~· ~ro~okolıı imza edıl· 

ıııdllıct Fra ırıncı maddc•iıır· güre 
' ••'· n ız Hind· · · · · ·· llt "~İ IÇllll ının lllU• 

"Ylcrıı~Jcı, 84
1. hada i:birliği yapmağı 'k,. ı ırler. 

bl), 29 <>.. * 
J, " h-. ·"'·1 

- on: "'~' llındıı i . h """Clik llta1nd • nı akkıııda Fran~a 
ttııııttlr 11 aktedılnıit olan İli· 

~o 
··~.\. ~---

"'rıı~ 
• Fı 

) t. 2a ( 11 ınUnasehatı 
t "ilk .\._\ ) 

Clrnıu i - <B.B.C.) Fin. 
tı •tını k ngUteıe ile siyası 
"-~ lt1eıı~ esınıştlr. Siyast mu 
·-..ıı .. ııekle b 

l'<>kttır eraber arada 

dır. 

Ukraynadıı. harekdt durmadan de· 
vam etmektedir. Stalln hattının 

Smolensk lstıkametınde yarılması 

esnasında. tecrit edılmlş olan düşman 
grupları şimdi umumiyet itibarile 
imha. edilm ş bulunmaktadır. Smo· 
Jensk'in şarkında ihata altında bu· 
ıunan dU,,mcın kuvvetlerinin geri ka
lanı yakıı.da imha edılecektir. 

Peıpus gölllnün garbında bazı düş. 
man kuvvetleri Estonyanın temiz· 
Jenmesile meşgul olan tefi!ekkülleri
mlz tarafından çember lçlno alınmış

lardır. 

Dün gece bllyük harp tayyare te· 
.şekküllerl Moskova'dakı istihkAmla
rı, iaşe fabrikalarını ve münakalAtı 
çok mtlcsslr bir surette bombardı· 

man etmişlerdir. 

«Susadık, her şeye susadık !ıo 

Zürıh, 29 lA.A.) - Bund gazete· 

Bir lnglliz aııkert muharriri şöyle 
diyor: 

cHitler ve nazileri ağır ve kanlı 
zay.ata uğramaktadırlar. Şımdlden 

siperlerden bahSedlliyor. Bu, Alman 
stratejisinin müthif bır tekilde kork· 
tuğu siper harbine doğru ilk adım
dır. Rus mukabil taarruzlarının git· 
tıkçe şiddetıendığl anlaşılıyor. 

Harp altıncı haftasına girmekte
dir. Çok bllyük Rus kuvvetlerinin an. 
cak ~imdi temerkll.z noktalarına mu· 
vasalata başlamış olması muhtemel· 
dlr. Alman ordusu nekadar büyUk o
lursa olsun hiç bir zaman Rus ordu
su kadar büyUk olmamıttır. Alman 
Ustünlllgü gerek piyade, gerekse ha· 
va kuvvetleri 1tlbarile daha modern 
malzemeye malik olmak bakımından 
mevcut zannedillyordu. Fakat, bu Us. 
tünlük de nihayet bir hayale benzi· 
yor. Filhakika Rus ordusu ve Rus 

sinin Berlin muhabirı, şark cephe· hava kuvvetleri de Almanlarınki ka· 
dar iyi teçhiz edilmiş görünmektedir. 

sindeki Alman askerlerinden biri ta· Büyük mukabil taarruz saati belki 
rafından yazılmış olan mektubun ba. 

zı parçalarını vermiştir. :Mektupta 
henüz gelmernıştir. Rualann fimdlye 
kadar yaptıkları mukabil taarruzlar, 
mevzii ve mahduttu. Büyük mukabil ezclimlc şöyle denıllyor: 

Bu harp, bUtlin harpler 
zıyadc suı.uzluk hı.ssedılen 

tir. 

içinde en taarruzlar bir gllnde tertip edilemez. 
bir harp·! BUAkls oldukça zaman ister. Rus ge

nci kurmayının mukabil taarruzları· 
nı yapması için bir ay, belki de da· 

Muharebcslz geçen bir saate susa- ha fazla zaman geçecektir. Fakat bu 
dık. Yanık veya o.Um !(Okusu hisse· l yapıl""' k t' U l • taarruz ar ~ ..... a, a ı ne ce er 
dllmeyen bir yol parçasına su.sadık. ktl 

1 
verece r. 

Fııkat bütıln bu susuzluk ıı;me suyu- Alman stratejisinin halen Rusyada 
na ve eıımızı, yUzUmUzU yıkayacak arzettlği manzara herhalde parlak 
derecede temiz su ihtiyacı karşısın-ı değildir ... > 
dakı susuzluğumuz. yanında hıç bır Alman erklnıharblyeslnln askerı 
ı;ıey değıldir. Bu haıp, Almanyarun' mütehassısları iSe kat'l vaziyetin pek 
yaptığı bUtUn harplerden daha çetin. uzak olmadığı mütallasındadırlar. 
dir. (Radyo Gazetesi) 

SURlYEDE 

General de Gaullc 

Şam, 29 lA.A.) - General de 
Gaulle, Surıye hüktlmet merkezine 
ilk resmi ziyaretini yapmalt üzere 
pazartesı günü Şama. gelmiştir. Halk 
kcndlsın. hararetle karşılamış ve şe

hır baştanbaşa donanmıştır. 

lktısndl \azil et 

KudUs, 29 (A.A.) - LUbnanda 
lktısadl vaz.ycttekl g~rginliğln zeva· 
!ine alt bır çok emartlcr görUlmüş
tllr. Beyrut limanımı. havaylcl zaru
rıycyl h!unll bir vapurla diğer blr çok 
nıpurlar gc1mlştir 

·--------o---------
1RPANYADA 

Yükııek kumanda heyetl 

l\ladrid, 29 (A.A.) - D. N. B: 
İepaııyol ordutu )Üksek kumanda lıeye. 

ıi azası bugun harbiye nazırı General 
\ urela'rıııı riyasetinde toplanmıtlarJır. 

ALMASYADA 

Bir profe!M>rlln intiharı 

Londra, 29 (A.A.) - Cenevrede 
itimada şayan bazı membaları zikre. 
derek Moskova radyosu, profesör 
Kari Haushofer'ln Bavyera'dakl te· 
merkUz kamplarının birinde kendisi· 
nl asmak suretlle 1ntlhar ettiğini bil· 
dırml«tır 

k f 
Vaşington, 29 (A.A.) - (D.N.B.) 

!arımız mukabll taarruzlara ge"miş için ·ii ıdir. " Assoclated Prese ajansının Vaşing-
ve düşmana.. ağır zayıat verdirm.şler. Doktor Clodius tondan haber aldığına göre Bırleşık 

d!r. Roma, 29 (A.A.) - D. K B: Amerlkadakl Sovyet askeı1 heyetini 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın bü· Alman de,let nazırı Dr. Clodius, bugün tak\•iye etmek llzerc mliteaddıt Sov· 

yük tecemmUlerine ve hına meydan- Roma')ıı gelerek Alman • İıal)an ikıı.adi yet subayının yaşingtona muvasalatı 
!arına karşı harekll.tta bulunmuştur. konuşmalarının çcrçc,csi dahilinde harp beklenmektedir. 

Tetkikat neticesinde 26 temmuzda ~ann}iirıe liizım olun mudıldrrin tr.dariki 
109 Alman tayyarcsın.n dUşllrüldUğU nır•r.lr 1 hakkında görüşmelerde buluna· 
anlaşılmıştır. Bızım kayıbımız ~6 caktır. 

Dundan ı;;>nra bu k lııl mmııırlara ikı 
ı;unl .~ t)alıaı >"'nıi,r.si \l'rilccekıir. 

tayyaredlr. ROMANYADA 
Sahil muhafazası ve Sovyet Baltık 

donanması ha,·a kuvveUcı·ı dUşmanm 
bir torplto muhribı \'C iki devriye ge. 
misini batırmışlardır. Donanmamız 

bir tortıto muhribi kaybetnııştlr. 
Moskova, 29 (A.A.) - BugUn öğle 

Uzer! neşredilen Sovyet tebliğınde 
deniliyor ki: 

28 • 29 temmuz gecesi, Sovyet kıt
aları Nevel, Smoltmsk ve zıtomlr is
tikametlerinde dövUşmeğe devam et
mişlerdir. 

Antonesco'nun kun·etlerl 

Berlin, ~ (A.A.) - D. N. B: 
Genenıl Anıone8CO'nun kuvveıleri 27 

temmuzda Karadeniz ı;ahilindeki Akker· 
maıı şehrine gimıi§lerdir. 

Bllkrettte idamlar 

Bükr<':, 29 (A.A.) - Ofi: 
İki ll'j)oner, idama mahkum edilmiş " 

hükuın derhal infaz edilmi~ıir. Bu mah· 
künılar, gayri kanuni olarak rov .. lver hıı· 
lundııran le memleketin menafiine muga· 
)ir i~lrr gomıuı olan ll'hunerlerdir. 

l\losko\aya akın Bu idamlar, son )irıni dört ııaııt içimli? 
Moskova, 211 (A.A.) - Ofi: Resmi llükrı>ş'de kurouna ılizilenleriıı miktarını 

bir tebliğde deniliyor ki: 28. 20 tem !dokuza çıkarmı§ıır. Bıından lıaşkıı leho· 
muz gecesi, takriben yUz elli kada; nerlrri;ı ~eOeriıırlm on dön kiei, hiyanMi 
Alman tayyaresi, Moskovaya kıır~ .. \atani)e «Ürıniio gı)Mlen jdama malıküm 
kütle halinde bir akın yapmağa te· edilmi~lerdir. 
fCbbUs etmişlerse de payitahta yak· Yaralıları ziyaret 
!aşmalarına müsaade edilmeden da· Biılıe~ 29 (A.A.) - Kral Mihail 'e 
ğıtılmişlardır knıliı;c Helene,• l\loldana \c Bukogina 

Henüz natamam olan malQmata ccıılıl'lerinden gelen )&rolıları bulunduk· 
nazaran Almanların dokuz bombar· lan lıa:ııulıanelerde ziyaret etmişlerdir. 
dıman tayyaresi dUşUrülmüştUr. Tay. l:'UGOSLA \'YADA 

yarelertmızin zayiatı yoktur. Alman. İdam olunan TahudUer 

Ilelt;rad, 29 (A.A.) - D. N. B: 
lann gelişlg-üzel atmış oldukları bom 
balar, bir çok binalara dUşmUş ve bu 
yüzden yangınlar çıkmışsa da gonuı. 
lU ekipler tarafından derhal bastıı ıl· 
mıştır. Bir kişi ölmUştllr. 

BULGABl TANDA 

B. Fllof'un belanntı 

Sof)a, 29 (A.A.J İtııl)an &e)alıaıin-
deıı dönen Bulgar baş' rkiiı .Fılof , zcuınle 
İıalyan harici siyueetiııi ıdare eden :ti· 
mamdarlarla 'e billıa sa iıal)anın Lu)iık 
şefi Mn solini \C lıarki)e nazırı Kont 
Ciano ile falı en ıuıı:ıs fır&ııtı bııldugu· 
muz için çok ınemnııııııııı. Jki memleketi 
do a) ni derecede alakadar eden Lazı me
ıcleler uzerinde İtal}an ricali ile dosıluk 
ı.ilıni)eti içinde fikırler teati ettik do-
mittir. 

Atlantlk muharebeleri 
Berlin, 29 (A.A.) • Alnı ın d niLalıı· 

!arı Atlanıikıe hiı> iık Lir İngili.ı: •upur 
kııfilesi gÖrnııışlerdir. 

~imdi) e kadar alınan lı bC"r)cre ı:ıöre 
ceman 69 hin ınnil3tnlıık 11 İnnföz vapıı· 

,,. ., 1 ' 

Diin sabotaj hareketlerinde bulunmu~ 
olmaktan suçlu, çok miktarda ). uhuıli Hı 
koınuniı;t idam edilmiştir. 

Portekiz. CUmhur Reisi .Aııorıla 

Lizbon, 29 lı\.A.) - D. N. B: 
Reisicumhur cCarmona'nın Açores ada· 

!arını zi) areı munasebeılle bu) uk tez.ahu· 
rat olmuştur. Pazar gıinu adalarda bulu· 
nan ihraç kııaları, Ponta Delgarda'da reİ· 
eicumhurun eerefıne bir geçit re!mi }ap· 
mı~lardır. Binlerce ki~i rci icümlıuru, 
Ponrkiz ve Açoreıı birbirinden ayrılmaz. 

!ar, seslerile alkıılanıışıır. 
--0---

General Meıuea ııeyahatlne fasıla 

\erdi 
Rabat, 29 (A.A.) - Of!: General 

Negues, cenup fehlrlerlndekl teftlf 
seyahatine fasıla vermeğt kararlaş· 
tırmıştır. Sebebi, Fastakl muharebe 
lejyonu kumandanı General Trlnquet 
nln sıhhl vaziyetinin ağırlaşmış ol· 
masıdır. General Negues, hastanın 

bıı'lı ucuna gıtnıek Uzere hareket et· 

Pota Negrl 

Ncv)ork, 29 ( \.A.) - Ofı: 
Polon}alı artı•t Polo "'iegrı'ııin Anı ri· 

ka) a girınrınne müsaade ı•dılnıişıır. Daı· 
mi &ırctıc Anıf"rikada ıkam t edecektir. 

FERDi ve iÇTiMAİ 
HADiSELER 

Amerika saiılllerı açıklarında 1 ÖLENLER: 
San-Franciıco, 29 ( \.A.) - Am .. rıkan Eski Sadrazamlardan Avlonyaıı 

ı;ahılleri açıklarında bel..lıyen Japon gr- Ferit Paşanın kızı, emekli General 
nıilcri, Birleşik Amerika liııı;ınlarına gir· Halli Sedesin refikası, Tokyo btlyUk 
mekte miıten ddittirlcr. Bu gemilerden ha· elçiliği ik ncl klltlbl YUmnl Sedeain 
ularına •e hu arada cTa Tu Marn> ıran· 1 B . Seniye Sedes pazar gU. 

1 ·g- d h 1 1 · • B 1 "k annes a~an 
.sat ~kntı hı?ke. e . amııfr eni nın .. ırlt'Sı .~· nü vefat etmiş ve cenazesi dUn, Teş· 
merı a u uml'tı tara ını an nıu•aı en• ı.:ııı · kıl 

lemi)eeeğine dair teminat ,erilmi§tir. vlklye cnmllnde öğle namazı ın· 

lSGtLTEREDE 

ıso,•yetıer • Polonya 

Londra, 29 (A.A.) - Prens Asso-
clation ajansının .zannettiğine göre 
Polonya ve Sovyet Rusya hUkCUnet· 
lerl arasında bir anlaşma esası elde 
edilmiştir. 

Londra matbuatı \"c Alman 

propagandası 

Londra, 29 (A.A.) - Londra mat-

dıktan sonra, Rumellhlsarındakl aile 
makbereslne defnedilmiştir. 

* Bayan Nurlye Insel vefat etmiş. 
tlr. 

EVLENENLER: 
Bayan Perizat 

yanın düğUnlerl 

yapılacaktır. 

Daveıle Zafır Met
ağustosun lkisindı 

Mevludu Şerif 
buatı, naz! propagandasındaki eda ı- ıruz Suntckioıo relıl.aaı ve Calip Az 
değiştirmesini memnuniyetle kaydet. mı :,andalcı ıle Kudr t Azını Sandairın11 
mektedlr. hı:ın,ird.-n l\tl MR~ Suntekin'in ruhuna 

Gazeteler, bunu Alman askeri ha- ithaf <dilmek uzcn A~ıısıosun 1 inoi ı,11• 

k"tı yUks k k d h ti ı ma gumi Be) oğlunda Ağu eumiindc !;umı re .. nın e uman an eye - . '" .. • 
namazını ınutcao.ıp ı;uat uı;tc mcvludu 

nin arzu ettiği şekilde cereyan et- ·r k 1 tı" · ı :.· d 
~ rı ıraa ı.: ırı c..'Cet.ın en akraba , e 

medlğinc del 1 olarak telı\kkl etmek· do•tlarımızın "' arzıı rd b 
i ~il ZC\1llın U 

tedirler. toplantı)a i~ıiriikleri rica cılunıır. 

L • 
1 BRE 

DllnkU cVatan» ın birinci ııa) fa

sında bir tnıillz mecmuasından lk-

tıbaa edilmiş bir resim Yardı. Bu 

resim, bÜ) ük bir tayyarenin bUyük 

bir bomba yüklediğini gösteriyor

du. Resmin altındaki izahata göre 
lnglllzlerln Almanya üzerine yap
tıkları ha' a akınların<la kullandık· 

ları bombaların s&kletl günden güne 
artmaktadır. R~lnııtr r, ·-l"~n "M. 

ilk bombalardan birinin tayyareyfı 
\erlli!Jlnl gôstermekUdlr. 

Bir libre, 458.60 gramdır. Şu hal. 
de 2000 librelik bombanın sıkleti 

907 kilo 200 grama muadil demek
tir. 2000 Ubre tam bir tnctUz tonu
dur, fakat metrik sistemde bir ton· 
dan 93 kllo kadar eksiktir. .AWı 

yukarı bir ton dernlr \'fl bıftlü 

maddesinin dUştllA'U yerde ~·apa<'a

fl'ı IRh fi .,t t ı.a \lır ılh•d• ~" 

•r 
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Cumartesi gunu ve gecesı 7. TERZ•t•• .. lııl. Maliye Vekaletinden : osta AbdüRah• Ahmet Milli Piyango Istanbulda çekiliyor 
Büyük ikramiye (20.000) liradrr. 

7 Ağustos t.ırihini hatırınızdan çıkarma)ınız. 7 Ai;u tosta talıh seneti, 
refahı İsıanbulda Tak•ını nı )danuıda t.ılılılilcr ar!l3ında ıakfilm edecektir. 
Sızin de bu talihlılcr ara ında bulunmı}aca!;ınııı kim ıddia edebilir. 

lki liralık tam b 1 ıle •e)alıut hır lıralık )arım bılcıl §nmınızı bir dene-

Bay,~ lw::ıtümlerl, 80ll -

da timrinden :yapdlr. Karak<i)' 
Necatibey caddesi~ lan 

lklnd kat No. l3 

) iniz. Buyuk iknımi)e (20.000l lırıırlır. Bundan başka iki tane (10.000) lira· Doktor 
Jık, dört tane (5.000) Lrnlık, kırk tane (2.000) liralık. lmk tane (1.000) hm· ı ---o B r A - •• D i s 
Jık, seksen tane (500) }iraJık, dort )UZ tane {100) i raJık, dort )UZ tane (50) n 
liralık ikrami)e nrdır. 1 

Şuna dıkkat edıniz ki i ahl t ni lıeti yuzde 21 d n de biraz fazladır. j 
Bu çekili•tr ( 480.000) 1 ra ikrami) e d ğıt ılacaktır. 

'-----Cl'!IE~Emilır.tllilltDIR--~---* 
BE L IJ Zİ EVİ 

Jrlncl Sınıf 

Bııy "e Bayan koııtUnılerl dlkUir 

HÜSEYİN YÜKSELEN 
ıstnnbul Sultanhamam (Kumaşçı Brod sırası) MUnevver Han No. 1 

.l"\lanbul Fiyat Mürakaba Komisyonundan: 
88 •0 • lu ilin: 30 7 !Hl toırihind n itibaren toptan kuzu eti azami 5:i, dağlıç 

.kıvırGık SO 'e karaman 45 kuru~tan satılacaktır. 

GONON r 
LBORSASI_ 

TERZİ ' 
ZBMET SABRI 

ATALAY 
Temiz masraf, temiz işçilik 

Bay, Bayan kostümleri son mo
da üzerine yapılır. 29 TE!ıJ Ul.1~ 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 

> İ.~viçre Frc. 

> Pcçcta 
> )en 
> ı~veç Kronıı 

E5 

1933 Turk borcu J 
1918 İ tikrazı Dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Enurum 
Anadolu Demicyolu tahHli 
T. i§ Bankım muC$Sİ hi c 

1'."UKU'I 

Turk Altını (Re,t) 
Türk .Altını <Hamıt) 

Kalın hqi birlik 
,. ., <Reşat) 

24 ayar altın gramı 

5,24 
132,20 

İstanbul 4 Uncu Vakıf han 
sırasında Yeni Türkiye hanı. 

-.-
12,9375 

31,137.5 
31,0050 

Abone Ücreti 

L. JL 

21 85 
22 00 

Türkiye dahlllnde: 

Senelik 6 ayhk 

20 00 1400 '750 

20 17 llariç memleketlere: 
47 50 

135 00 Senelik G ylık 

s ayhk 

400 

S ayhk Aylık 

26 00 2700 1410 800 K§. Yoktur 
24 40 

~~~: Gazeteye gönderilen C\Tllk derc&-

3 42 dil in edilmesin iado olunnıaz. 

GUne.ş her sabah Boğazın bu, yalı 
kenarı küçUctık camisinin kurşunlu 

kubbesini aydınlatır ve her akşam 

kmıl 1ş1klarını ha.kırlaşan zlrvesın· ;;;;;;;;;;~ 

Cild v~ Zührevi mütehassısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nil apartıman 2 el kat Tel 43734 

Dr .... d• 
TABARTO 
DAlllLI~ 

1i TB8Al81al 
1'0Del ŞSMYPIDCd ... x.. • 

T& 4'l800 

2 den 5 • ıaıa.r 

--- DO&'ftJB ÇIPRUT 
a111re " Zllllıtw.,. mı , , 
Mil ~ Iaö .._. Pa
mn ıuw; • ~ ,_..,. 
k~Mıi#' at~ 

---- Tel: flD __ .. 

ZA Yl - Eminönü yabancı 85kerlik §11· 

be .. inden aldıgım askeri terhis vesikamı, 
hiniyet ciiulanımla beraber 7.a)İ ettim. 
) cni!ini alacağımdan C5kileriuin hukmü 
)Oktur. 

Bulat Hızırçavuş l\l!'lScit aokak ~o. 27 
326 doğumlu Hüstyin oğlu Niyaz.i 

Kırksekiz 

VAT AN Gazetesi 
iLAN F1TATLAIU Jl ..... 

a.ı,bk maJd9 ...... 750 
1 IDct .,.,. ....... MI 
: » > » 360 
1 » > > MO 

' > 
> • 100 

1 ~ > • " 8 > • • :il 

y 

Eski nikel 5, 1'() e 20 paralıklar.m teda. 
vülden kaldmlması hakkında ilin 

Eski nikel 5, ıo ve 20 paı-alıklann yerine da.nteHi bir kuruşluJtlarla 
bronz on paraiıklar darp ve piyasaya kllfi miktarda. çıkıwılmış oldtığuıı
dan eskl nikel 5, 10 ve 20 parahklarJn 31.6.94.2 tanhinden sonra tedavül
den kaldırılması kanu-laştınlmıştır. Mezkilr ufak parnlar 1 temmuz: 
942 tarihinden itibaren artık tedavW etmlyecck ve bu tarihten iUbaren 
ancak bir sene mUddeUe yalnız mal sandıklarıile C. Merkez Bankası şu· 
belerme ve c. M'crkcz Bankası şubesi olmıyan yel'lcroe ztl'aa:t Bankası 
şubeleri tarnfından kabul edilebllccektır. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandıklan ile 
c. Merkez: Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri iUm 

olunur. (4129 - 5605) 

Ttlrldye 

Zlraa a ı 
ıcunıhı• tarihi: 1888. Sermaye.si: 100.000.000 Tilrk Un,.,ı 

Şube Vi} ajans adedi: 265. 
Zira.! ve tican her ne\i banka mu:ımelelcrL 

ı>a.ra. biriktirenlere 28,000 Ura ilcramlye veriyol" 

1 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tas.'lrruf hes:ıplannda 
en az 50 lirası !bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı -
dakl plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

'acJet 1,000 llralı.k 4,000 llm 100 adet GO llrnlık 5,000 lira 
6. ıo 600 » 2,000 » 4-0 ~ cıno 120 » » .. ..,., > 
' > 250 > 1,009 > '° lO 100 » t,000 » 160 » 20 > 8,200 » 

DtKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içlr.de 50 liradıı.n aşa
tı dll.finiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haz.Iran, 11 eylCll, 
11 Blrlnelk!nunda çekılecekUr. 

,_Fakat: Ziraat ve meyva hakkında 
Finike 

Antalya kazaları içinde zi-

- Evet fakat ne var? Seni tered 
dilde dUşUren sebep ne? Ben hepsini 
bıllyorum. Bent artk sevmiyorsun 

t "c meyyc b knnındıın en !nüa Beni ihmal cdlyormm.. tUla c k1 
inkışaf ctm:ş olanıdır. Ziraat knza.

teşll aşkınla bağıı değılsin .. 
nm rkındıı geniş bir mUmbit saha 

Saraybumu Park Gazinosu 
•• Meceani büyük sünnet düğünu 

aa, .. MOZEYYEN SENAR 
VE ARKADAŞLARI 

KRiSTAL CAZ EYETi 
BESTEKAR: SA.LABATT1N PINAR - KEM~'t NECA'.l'İ TOKf'.ı\.1 

Dümbüllü lsmaU: Saz - Caz - Varyete 

Tepebaşı bahçe51nln büyük revU U - MUteııeni n1ehtab eğlencel~ 
SUnnct kayıt muame!A.tı: Cuma gUnU akşamına kadar devam nı 

ceğinden karyola ve masalannızı almak için hergUn saat 17 den " 

kad2r SABA nua--· u Gıı.zlnosuna. mUrac.anUa bu hUS!l' 

fazla. tafsi)A.t ve malumat alabilir siniz. ~ ,__. .............................. ~~ 
Devlet Demiryollan İliııları 

Muhammen bedeli (3150) lira olan 20000 adet dUz kUrek sapı il~ 
adet vagon yer fırçası sapı 7.8.941 perşembe gUnU saat (11) on 
Haydarpaşada. Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek5il 
usulile satın alınacaktır. t 

Bu işe girmek lstiyenlerln (236) lira (25) kuruşluk muvaJd<11 

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gilnU sa.8 
kadar komüıyona mUracaatıan ltızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komısyondaıı parasız olarak 
dır. (6066) 

Kazova inekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - MUs tahdlmin için nUmuncsi vcçhile 36 takım kışlık clbiS~ 

trrılace.ktır. Keşif bedeli 540 ııra olup 21 gün mUddeUe açık eksil 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5.8.941 salı günU saat 14 tc Tokat veterıner müd 
ğUndc komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Katl teminatı 81 liradır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için katı teminaUarmı hııvl vezne ıt 

buzu veya banka mektubu ibraz etmeleri. 
5 - Daha fazla ma!Omat almak istlyenlerin Tokatta veteriner 

dUrIUğtlne ve inekhane mUdürlUğtlne mUracaat etmeleri ilA.n olunur· \ 

-----------------------------------------:::::=,../ 
· Devlet Denizyolları ilanları 

MUDANYA POSTALARI 
Mudanya po5talarının &efer gunleri 30 Temmuzdan itibaren d~r,dt· V 

mn postalar İetanbuldan Per:embe, Cumartesi ve Salı sunleri ıınat 9,00 da 
çaklardır. 

Ayrıca Pazar günleri İstanbuldan &aat 8,00 de kalkmak ve Muda.nyııdıll 
17.00 de dönmek uzere telH2ZÜh postası yapılacaktır. 5 
Adliye horidorlarında: 

e·r ş h.din ifadesi,~ den ağır ağır sUrUyerck kaybolurdu 
Camle inen dar Arnavut kaldınmuı
da yer, yer yaban otlan tUremişU. 
Yosun bağlamış temel taşlan asır 

görmUş bır hayatın yUkU altında c
zllmış ve kararmış gıb ydi ... 

MUSALLA TAŞINDA AŞK 
Ekrem mUşkill vaziyete dU müş· Uzer.nde yapılır ve her sene topla-

tU. Ne samlmt sevgi itıra.fları, ne n n mahsUllerden memnuniyet veri- I 1 
uteşlı aşk ı!Anlan hattA. ne heyecan ci artan bı metlce elde cdılir. Yalnız 
\'e ihtiras dolu buseleri evgıl sını ı- mahsUllcrın yettştirılmcsi, ekilmesi, 
nandırmak lçın k!l.fı gelmiyordu.. I toplanması her ne kadar makine ile 

Söz verince, Ayasofya yenid1: 
Bu kUçUcUk camıln ön avlısınd..ı 1 1 

her camıdc oıdutu gıbı bır de musa1- yazan : at Atllli A YKDT 
la taşı vardı. Tam bır n ır bu mer- -------------------------

mer taşın Uzcrındo sönen ~Uzlerc •ı \e kUçUk c.ımıye takıldı. Kürekleri mamlatmıyan bir tehalükle biraz: asa 
bınlerce hayatın son duası yapılmış, bıraktı. Gordilğti mnnzara bir an bl, b.raz hırçın söztinU keserek ce\'O.p 
son goz yaşları bu soğuk, taş parça· Kafasının lçers.nı allak bullak eyle- verdi. 
sı önünde döklilmli tU .. Falmt yıll •r dl - Hnksız mıyım Ekrem? DUş!ln 
ve yıllar "ardı ltl, ne bu camı ~kı ·Genç bır delıkanlı gUzel SC\ gilisinl 

1 
ki iki .senedir bana ayni teminatı 

günlerin dm a.y.nlerlnc m:ızlde 0 
u- kucaklamış hayatla ölUmUn arasın- veriyor beni aynı sözlerle avutuyor

ğu gıbl şahit ~!uyor ne de bud mi er- dakt durak taşında baş başa ve tat- sun ..• 
mer parçası soncn hayatları ın en-

1 
d 

1 y 1 ıı bir haya! il.lemi ıçers1nde kendHe- smlnln Ekrem ol uğu anl~ı an 
dıren son durak oluy;;du~r a ~~:n~: rlndt.n geçmiş bır ha de tı.ş kane bır delikanlı sevgilisinin ellerini avuçlan 
tuz scnelık kayyum us a b ,.1 al hayatı yaşyorlardı. Etrafta lçerslne alıyor ve hararetle konuşu
bıkmayan bir lıınr.ç usanmıyan ktr kim eler yoktu. Dcrln ve pıtıtonlk bir yordu. 

tcveltkUI ve ı tekle beş ezan va ı aşkın bu bulunmaz garip dekoru l-ı - Haksız mıyım Sacide. Başıma 
ayağını sürüye surUyc buraya geıı- çeroindel:ı umıt, heyecan ve sevgı gelen feltıketi biliyorsun. Annenıl 
yor ve hançereslnın r.o hız le Tanrı Um 

0 d -.chı olan manzarn Salıh Bcytn c.d- kandırmak ve inandırmak m kU:t 
nın bu)TUğunu hnykırı)oı:du ... b:ı ;n dc:t pek çok garibine gitmıştl. Te· oldu. f'akat babam o hAltı ııvıt ed.-
oonra bu kuytu 'e koşe yer a t.ı cc sU arzulan avlanmak merakına yor ve hAltı beni ortağının biçlmsız 
Alemlerde, b r yermiş ı;ıbı su~ıı g llp geldi Gurubun bu en coşkun çil göz!U kızına peşkeş çekiyor •. 
mföızcvı \e metruk b.ı;:akı ıyo. u. gonUı ere hUzUn \eren saatinde ken- Genç kız kendini sinlrlendıren bu 
Ha'-"llt ne tuhaftır. Hakıkatlcr ne ka. ' 

"' dıl r.nı ur.utmuş bu ıkI sevgiliyi da- mcvzua temas edilince tekrar bütün 
dar başkadır·· 11 )akınd n tel.tik etmek hattti. ka- hassasiyeti llc mUdahale etti. 

Zaman gc'dı ki, ım nlaıını taz 1 b 1 o.uı a on! ı dlnlıyebllnıek mera- - Yalan söylUyorsun. Eğer benı 
mek aşkılc budu ).l l hr tar ın. kını )enemcdı. Sandalını sah ic çek- sevmtş ols:ıydın. 
dakı \asal )erde, tı.lemleıin ekli de- ti. Onu oraya bağladı. Ve yavnş, ya· - Peld yavrucuğum. Söyle ben-
ğl"tı. Bir gun gUııc .n bJ:;-ün de böy d den ne fedakll.rlık beklıyorsun? 

v vaş g<...c.rek musall ta.şınm yanın a-
lcce sona cıdi~I yarın Y ne gorUşUrUz ki d - Babana her "Cyi arık söyle koı-kl ervı ağacının urknsına sa an ı v ~ 
der gibi tıtı ek dualarını ) ıı.p rak u- ...,. kuyor musun?. 

\.ral rınd..ı pek z bir mesafe vaıuı. fuldarda yeni fılcm !ere aşk 'e ateş 

vermek ıç n çckıldığ b r s atte tdı. 

Salih Bey kUçük saneıalına bu.erek 

u !anmak ıçın kıyı kıyı ~alı önlerin
de aı.mtıya. arlt vc-rerek lloonza 
doğru çılı~o du. Göz , denize anı ıt 
ıncn dık yoku1 b şn el ı<I nıcı;h1ar 1 

Dudak, dudağa, ağız ağıza. konuşan - ....... . 
A kları dah iyi ı;örilyor daha iyı - Söyle.,ene neye cevap vermiyor 
cl nılycbulyordu. sun. Neden çekiniyorsun ?. Seven in-

Bana lnanmıyorsun Sacıde se· san fedakl'ır olmaz mı? Bu kadarcık 
11 temın ed r.m ki... bır fednkdrlığı benim için yapamaz 

Genç kız delikanlının sözlinU ta- mısın'? 

Sacide Ekremln zayıf tarafını ya oluyorsa da basıt usullere müracaat 
kıılamışll. BUtUn kU\'Vetlle taarruza ed Jd ğinden mahsuıun tam yetlştıri

ge~tı !ip, tnm toplanması mUmkUn değil-
- Bu son ınanışımdır Ekrem. Ar- dlr. Fakat şunu da ııave etmek Uı.

tık lıer şeye, evet her şeye rağmen zımdır ki pirinç ve buğday en mo
lçlmdekl sevgiyi unutmağa çalışaca- dern makinelerle ekılip blçlllı·. Pirınç 
ğım .• Aldanmak benim ıçın sevgiden ve buğd:ıydnn mil.da susam, ~ısır 
de feci, ondan da hazin bır dl.dbettlr. kazanın zenglnliğınl temin eden bel-

Ekrem geçırdiği ruh buhranından l li başlı mahsullerldir. Bu mahsilller 
kurtulmuş g.bl hareketlendi.. pek çok mıktnrda olmak Uzerc la-

-- Peki sevgili .. Yalnız dllşlin ki tanbula, lzmlre eve civar kazalara 
babamın bir ayağı çukurdadır .. En ihraç edilir. Fakat son zamanlarda 
ufak bir heyecan onu mutlak ö!Unıc deniz yolundan kolayca. yapılan lhra
ı;Urllklcyebıllr. J:o"akat madem ki beni c:ıt harp dolayısıle ancak işllyen şı

seviyorsun ve madem kı bana sonsuz leplerle güç temin edildiğinden mah
blr sevgi bağışlıyorsun. Bu akşam sullerln ıhraç randımanı düşmUştUr. 

ne olursa olsun her şeyi babama :ı.- Kazanın bUyilkleri bu kadar çok Is
çıkça söyllyeceğ.m. Hattlı. bu ıtiraf tihsal edılen mahsullerhı fabrikala~a 
bir öl Um bahasına da olsa... ihtiyacı olduğunu bilmişler \ e bır 

sacıdenin gözleri parladı. Muvaf· çok fabrika kurmuşlardır. Şurası şa
faklyetiıtln sevıne1 parlak yeşil göz· yanı memnuniyettir ki, Finike vlllı.
lerlnden AdeUı taşıyordu. O, bir öltim yet merkezi Antalyadan sonra. adet 
bahasına da olsa. ıstediğınc l;avuş- ıtlbarıle diğer kazalara nazaran mu
maktan mütevellit bır gurur ıçeri· kayese k bul etmez derecede UstUn
slnde idi.. dUr Bilhassa elel:trlk, un, kereste, 

Ölümle hayatın durağında garip p rlnç fabrikaları en modern fabr.lka
bır tesadüfle hazın bır kararm hUk- lardır. Bu !abrlltalar zamanın ıhtl
mU veriliyordu .. Salih Bey yınc ses· yacını karşılayabilecek mahlycttedır. 
sizce saklandığı yerden sahıle ind .. Sonraları kazanın böyle bir zengin 

d topı·ağında zeytlnclllğln de lnkişat e 
- Ne tuba! dedi . .Musalla taşın _ı dcbılcccğı anlaşılmış bunun Uzcrlne 

yalnız hayata. göz yumanlar için de- 1 b ti ilik fen me Uç sene evve ır zey ne -
ğll bazan yaşıyanlar için de goz ya ,ı pııırluğu tesis edilerek tecrllbelcre 

dökülUyormuş.. g rışlimlştlr. Yapılan tecrübelerde 

l\lıılınıut Attila AYKV:ı: mesut noticeler elde edilmiştir. Ve 

derhal kazanın her köyUndc birer 
nUmune zeytinliği vUcude getirilmiş· 

O b h ı 90 b. k .. f Uludağa csıkan sporcu Ur. Bilhassa (4) köydeki nUmune - R A D Y -1 Sa anca er yı ın u e talebenin temennisi zeytinlikleri istikbalde diğer mahsul 

1 1 k d ler gibi zeytınlnde Finike için bir ser 

-
t:..RQGRAMI aş meyva ı·hraç etme te ı·r Bursa (\atan) - Dört porcu genç ha· vet menbaı olabileceğini şimdiden r y ' na ~u aüılen ı;oyled !er. \ aıan'a }.ızmanıı 

rica e!tilcr. porcu gcm;:lık )etıştirm< k müjdelemektedir. Bu sureUe kısa bir 
ık•. ".ıbanca, Adoıpazarının zcugin \C guzel ğı •akıılrrde İstonhuldun gelen halkın enıelı'le her gun bir çok lııırek<"tlerde hıı· zaman içerslnde kazamızda zeytinci· Bu,,ür u program l"k - d"· · s b ı 

• b r nahı)e hlır. Ha)darpa ıı • Ankara de- buyiık a u ·ıı go•tcr ıgı a anca ı;o u ; lunıılııyor. Guıı geçmi)or ki gazeteler bu llğl en geniş bir ölçUdc inkişaf cttı-
7 SO P.ogram \e saat ayarı, 13S mıııolu g zergiı.luııda eırııı hır ka5Ub:ıdır. yabancıları lıer yedi günde bir buraya hususta kendilerine diışcıı uzifo>i ifa ren zeytincilik fen memurunu ve ar

t:ı.at.t p::ırçaınr tPı.J, 7. 15 Ajans h:ı-ı Saban a nııryvacılık cılıetınden bu)uk celbrtmek içın imil olmuştur. l ç tren edl."rek t~'ik nıııhiydınde ııeşri)at )ııp- kada.şlarını tebrik etmek IA.zımdır. 
berlerı, 8 Hnf.ı p rı;;alar pıogramını. >lırcı kazıınıı ı§tır. Tnnlc gelip gt>Çcn )ol· bııra)a hinlrrce )Ol•'U taeır; hu )nlr.ular 1 ol Hl bl A tal 

b 1 r unutulmaz hatıralarla ~hre dönerler. maıııış 0 u ar. Meyveciliğe gel:.nce, ç r n ya-de,•amı lP•. ) 8.;;0 8.4., E.vın saatı. ı.; lar mn ıııı n ıca ına ı;or nıcy•u a ı . 1 1 . i~te hıl. ~imdi, UJu lıığa ı;por nıaksa nın kazası hiç btr zaman meyve yeti" 
ı , ubaneura grımc maksaılıle gc en erıo ., 

12.30 Proı;ram ve e.at ayarı, 12 33 ar. hutuıı i•tirnhaılerini temın kaygusile ıı ri d.ile çıkı)ııruz, _hqı ~iı ıal<"heyiı;. !;Uplıı,: tlrmeğo muvaffak olamamıştır. Mey· 
hab d lın • • c-ı. Hız hır talebmın aıle ındt n .aJ.dıgı rnzı v~clJı·k O kadar ilerlemiştir ki, kaza KarıRık şarkılar, 12 io.ı Ajans er- ~ckilde lılr ı;aıino in,a c ı ı,ıır. o uo k 

1 
, 

.., d h . h . mıkıarrla paıaılaıı ba~ a gclırı o uınııı. hali'ının arısından fazlasının mey-lerj, 13 Karışık i\'Rrkılar programı ynı , zif ı \8pııı kıadır. Buranın en suru tatlıdır. A apaıarı ~c rı u suyu ıç- Halbuki çıktığımız. •c çıkaca ımıı şu • Y 
nın deva.mı, 13.15, 14 Karışık prog-, mr~hıır malı ulu elnııHlır. Dalıılde urfc· mektcdir. Dört aene evvel vehrimiz hcle- dağda gl'celiyeceğimiz yı:rlcr 2 ve 4 5 lıro- ı ve bahçeleri mevcuttur. Kazamızın 
ram (Pi.), dılın 'C' tr nlrr<l" )olnılura •atılan mC) · diyesi suyun açık bir ııek ihle akmasını dır. Guııdc. 3 defa )emrk •erilir. Bir gün· mandallnlerl, muşmulalnrı, portakal-

\ulardan h ~kı her > ıl 90,000 kufı:den dikkate alarak gülün kaynak kısmından de 7 • 8 ılefa )emek )cdığımiz için ken· lan lstanbul, !zmlr gibi yerlerde 1-
18 Program, saat ayarı, 18

·
03 fazl.ı )a nı('}"iıı ilırııç edılıucktr<lır. Sa- cam horıılnrla s11 alınacak 11e hir l«"pede dimiz gôtiırnwl mı·thuri)eıinıleyiz. Fak.ıt simlerini nndırabllecek kadar lezzct

Cnzbnnd {Pı.), 18.15 Serbc t lO da· lı..ı çanın ~hr t ) ~an mı')\~ınd:ın ına- ta fhc cdilerrk 5U eehre \erileedı:ıi . lfo genç talebderin kuçuk lıuıı;elrri otrl H lıdırler. KU111yeUl miktarda, bilhassa 
kika, 18.25 Konuşma {Dış pol tıka udn ka!!ahar ııı arılıııda ııunaıı Samanlı muhlm ı erbbü•, malıcm~i hazır olrlıığıı diğer ınıı rn!ların lıep•ini hircl"n ö<lcyı'lnrı. on ıld ad;ılara ıhraç edilir. Pek tabii 
hfldi3elerl), 18.40 Çocu.t sa t' 19.30 ıl ıl nı ı kıl e 1 n ıulınıınen 500 metre halde müsait bir zamana hırakılmıştır. Albkadarların ~porı ıı ıaleLdere kola~lık olarak harp dolayısllc bu ihracatta 
Saat ayarı ve Ajans h bcrlc.ı ı, 19.4o.ı ı•ıı'ada \1 ıınıını)C H 1\lahnıud ye krı) • ı Eıı:er ahanca ile İzmit körf~i birle~ti· g•ı•terınell'ri ıçin (\otun) ııı la\a uııınıı durmuştur. Kaza.mızın karpuzları da 
1:o~ası1 heyeti, 20 ı., R dyo gaz tc " 1 rıııd ı ıını ı 111..rııınıd tutlı ulan m \ · rılir •c Sabanca gölunden • Adapazarına rica l'drriz. pek yabana atılamaz. Yalnız karpuz 

ııllı r. Bu c \arın koylrrı il \C h8\a ha· k k rl 1. k n . 1 l ============== = 1 
20.45 Bir halk tUrkUsU öğı n yonız, kıı ı ndan) r )uz ıı ııı hınr ecnn tınr ıc~- u an çar ~_ıı)ıınu a ıır ona a ~elnıe c dUr ların zamanla cinsleri fenalaştığın-

zi t t kvı·mı \e toprak mah " 1 l d 1 1 nıck mumkun olurnı . Adapazarı ı e a· Sahibi ve Neşrıyat :Mil U: 
21 rua u lııl Jı lı ır. ıaıı ıır ren ıu 111,a- . . .. . . . AHMET El\11.N ı·AL.\IA..'li' 1 ı:Ian cınslerını ıyileştlrmck için çalı· 
lerl borsası, 21.10 Solo şarkılaı, lı .,. r•d 11 aılrl r \ardır. hanca ı;olu ve lzmıı korfezının ıhı akı te· 

1 ·~ l .Basıldığı yer: VAT.AN MATBAAS şılmal<tndıı· Esk.den çok meşhur o -21.25 Riyaı;etlcUmhur b ndosu, Le: ııcn en 1 g z.inti ır nlrnnin i IC"di· mın edılmı~ uyılacakıır. 

ki!ise olsa yine getiririz,, 
Hakim yerinden doğruldu: 
- Blldığini doğru söyliyeceğlne 

namusun, şerefin Uzerine yemin eder 
misin?. dedi. 
Geniş paçaları, ayağındaki topuk· 

ları basık yemenileri örten ve yaka
sında teri çeksin diye bir mendil ta 
şıyan kUlhanbeyi: 

- •Anam avradım olsun,_ bay hA· 
kim, dedi. Doğru söyliycceğtm. 

kanlının gnrdolabinda bir d~ 
babı var. Bırinl ödUnç ver 

glydlrelun, dedik. A ... A .•. ~ 
de sanki uyuz var. Dış ge9~ 
Biz kUlhanız amma söz SÖl'" 

tircceğiz dedik mi, AyMOf>" 
den k!Uııe olsa getiririz. ;Ne> 
mıyalan, vermedi. 

- Benim elın serserileri ill 
sebatını yok, haydi, dedi. _.f. 

Biz kendi kendimize ser.>"' .. 
- Öyle yemin olmaz, namusum, amma, başkasının lfıfı v.Jtl11 
Hakim kızdı: 

şerefim üzerine, de. mayız. Arkad:ışun kızdı: ~ 
- Peki htıklm bey, hatırın kalma- - Ulan, dedi. Bu can bU 

sın, söyllyeyim amma, söylediğimden dukça şu züppeye rahat )·01'

sunturlu yemin olur mu?.. Öyle de oldu htıklm beY· 
Davacı yerinde, sUslU pUslU, traşlı gelinlik kızın cey._ gıbl • 

ve üstü başı kirlenmesin dıye san- elbiselerden birini ödUnç "~ 
dalyeye bile yarım oturan ve çenesi- o gece marlzlne kayına.sa:> 
nin altında bir sargı taşıyan delikan_ Çok geçmeden davac: mUS1 

lı; suçlu yerinde de ş:ıhltlc eşit cc- dayağın sert okşayışlaıını ıır 
ketler glyınlş bır kUlhanbeyi vardı. olacak ki, davasından v.ıt 

HAklm: Mahkemeden çıkarken şııJll 
- Ne biliyorsan anlat? Diyince, gelen külhanbe) i davaeı:ra· 

şahit bir kolunu nutuk verir gibi - Uyuyan arslana dokl1 

öne sUrdU. öteki kolunun nihayet dı. Hem o kadar uzun etırıc 
bulduğu omuzunu kıstı. birer esbap ver de Beyoğlll" 

- DUğUn edecektik, dedi. Şu doli· uçurmıya g.dcllm. l\llta1~ 

==========================================~ 

u lb M <C !fo 
Suldan ı;ağa: ı - Bir dominyon. 

2 - Bir edat; dört tane sesli harf. 
3 - MUmaresede bulun! Sarp. 4 -
MUtekabilcn verme; eski bir şair. 

5 - Orta.ı:ından bölUnmUş leylek; 

alaturka :(asıl heyeti; eşya. 6 - "1-+-+--ı....,,.--ı-I""'"" 
Tersi: Zarf edatı; anma; bır harfin 5 

okunuşu. 7 - Arkadaş; s:ırhoş nida_ 6 

sı. 8 - Bir ay; kuzu feryadı. 9 - 7 
Tahriş etme; bir nota. 10 - MUs
tehcen: kan. 11 - Yıllık; serkeş. 

r 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Sözleş

meler. 2 - Allaha ısmarladık diyen; ,, 
gemini nba.şı. 3 - ümit etmek: ufak 1--..1.--1......ı.--J-ı.....ı-~ 
ağaç. 4 - Bir hayvan; ufak kitap. zarf edatı. 10 - KırkJıaJ"şııı 
5 - Bir .spor; az. 6 - Akcığer; ar- raşan adam; eski bir ser1' 
zın peyki; nasyonal sosyalist. 7 - Eski bir ölçü; bir mabet .• fi 
Hac!; şUphe. 8 - Bir nota; bir oyun DO:NJ\.U llULl\IACAllil'."oi 

9 - Evin kısımlarından; b ir nota; ısoldnn sağu: l - Tal w l 
2 - Et; Durak; Si 3 - • A a 

muş cKaymakam karpuzları> pek 
yakında. her halde eski şöhretine ka
vuşabilecektir. Sebzecilik ise maale· 
ser kaza kendi ihtiyacını ancak te· 
mln edebilmektedir. 

Bu seneki kazamızın mahsulleri 
diğer senelere nisbetle daha fazla. O· 

la.cağı llmlt edilmektedir. Çok şUkUr 
ki Anadolunun bazı yerlerinde vuku 
bulan zarar ve ziyan yoktur. 

4 - tıtun: Rlga 5 nail 
6 - Hile; Anar 7 fil\1' 

8- İnek; Pide O - Ta; ıt F 
Ef 10 Arnsıra; Mal<ıı • 
l·ukurıdan Aş:ığı~ ıı.: l 

Hitam 2 At; Ll'ıhana S f' 
Ak 4 - Adem; Kira 5 ıı! 
Tas 6 - Bu; 11 7 S ) 
8 - Akar; Para 9 - 5 
10 - As; Gende Nıhıı!• " 


