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Nizamettin Nazif 
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C6ııdern.n razııar ga.ıııeteye ,mısın glrn:ıesln geri verilmez;. 

(( Uos o~ ! » la bosanılmaz; ı ak at 
böyie de bosan(maz ! 

Medeni ı------.--ı 

k·anunun 
tadili li
zım mıdır? 
Aileyi sağlamlaştırmak 
demek hayatı zindan 

etmek deği : dir 
Yazan: Nizamettin Nazif 

.Medeni kanunun bazı maddeleri 
l4di1 edilecekmiş, Ne dereceye ka· 
dar sıhhatını temin edebileceğimi 
tayin edemediğim bu haberi An· 
karadaki muhabir arkada~lardan 
birisi verdi 

Finler, kendilerin
den çok bahs~ttir
m emekle beraber 
Şimal cephesinde 
en m uhim işleri 
başarmaktadırlar 

Medeni kanunun bazı maddele· 
tinde bir takım tadilat yapılması 
IA.zım mıdır? 

PJnJandlya CUmhurreisl Bay Rlsto Rytl ile Fin ordulan oa,kumandanı .!\fare,nl :uannerlıa:>im, LAdago 
cepheı>ln de yaralanan l:<"ln kahramanlannı 1Jly aret ederken. •• 

Bilmiyorum. 
Medeni kanunun etrafında ot~ 

denberi cereyan edegelen munn· 
ltaşaların hakiki sebebi bu kanu· 
ll\ln esasından mı yoksa tatbik 
tarzından mı doğmaktadır? 

Bilmiyorum. 
Sosyetemizin gidis tarzı, muasc· 

l'ttimiz, kadınlarımızın ve erkck
~rimizin yaşama ııartları ve dU· 
ilince tardarı mevcut kanunun 
l'\ıhile imtizac edebilır mi edemez 
Ilı!? 

'Bunu da ..bilınlYorum 

Arjantinde 
neler oluyor 

Alman 
sefaretini 
taşladılar! 

---Selareteltlr 7ugıa 
boınbasııolallaşlar 

Ve hiç §Upbesiz bütün ~art 
\!'aştırmak ve takarrür ctmış blr 
tanaat halinde ortaya atmak mev. 
tlinde de değilim. Zira sosyal ve 
'<>t;yoloğ bir ihtisas dışında iddia Bucnos A)Tes, 20 (A.A.) - Dün 
tQebııcccğim hukukçu tıır Uml sala· halk buradaki Almna sefareti bl· 
~IYet h ç şUphestz medeni kanunun nasına taşlar atmıslardır. 
lııet'iyet mcvkıine gırmcsine takad. Bır muzip tarafından atılan bir 
Qunı. eden günlerdeki aile hukukunıı.l h~va fi~cngi orada bulunan seyir· 
ltrartar olanlardan değilim. c:SOŞ ol!> cılcrle sdarethaneyi muhafazaya 
~elde boşanılmaz. Fakat bugUnkU 1 memur süvari polisler arasında 
tibi de boşanılmaz. karga~~l.ık tevlit ctmi tir. 
~!ki talıUdar<laki karar sUrati, Ani Salahıycttar makamlar A1man 

ıranda 
vaziyet 
Umumi af 
ilan edildi 

ing:Uzl!r ftllltla 
mlltlılal 
yakalamaya 
çaı1111orıar 

Ankara, (Radyo) - Tahran
dan ~elen bliberler, lranda ılya· 
~ı me\·kufiarıa tabliye edlldlğ1nl 
ve bütün alyast mabk{imlar hak· 
kında wnwnJ af Uıin olunduğunu ~1~ u in i i ak binde nasıl bır 1 ~efaretin~e bir yangın bombası 

'huue ... er geç şi ıı: d rdıll'ını hatırı ılc knbllı lstial bir mayii ihtıva 
"> ned:ımet uyan ı o eden bir · b · 

4Yazıı kt F kat bugtinkll 1 sıse ulmuşlardır. Bıraz Yeni İran ,ahıauı ilk lcraaı.n· 
bildirmektedir. 

Don 
Havzası 
Baştanbaşa 

tehlikeye 
girmişti,/ 

Kiyef ve Potav~dan 
sonra ... 

Azüllealzlalleld 

IENISBSIK'te 
zıptedlllll I 

I " 

İdaralıaııe: cq-aıotlu • Nuruosmaniye caddesi No. 38 

İhtikar mücadelesinde 
mühim bir nokta 

r 
N ô.zım rol ognıgacak satış 

yerleri açmak lô.zımdırl 

Bu vazife Sümerbanka 
düser v J ye p:lması 

güç değ il d ir ı 
H a~at pahalılığı, \ataodııı:ları en 1 

çok mt'şguJ eden haya.ti mev· 
zuJarın baJZında yer almıştır. Bu da 
pt'k tabiidir. tnı.:ııılı~n bugüne kıı· 

dar görmediği derecede müthl'} bir 
harp kasırgaııının dün;:1 ayı altüst et· 
tlğl bir llC\'İrde ;:1 aşı~·oruı. Hariçteıı 

ithal ettiğimiz eşyanın flyatlan dort 
ueı, misil yiikselmi':tir. 
Alımın blillin tt.-dblrlcre rajtmen 

yeril malların fJ~·atlarımla dahi e
hemmiyetli tereffUler ka~ decllllliğl 

muhakkaktır. Fakat ~unu llllhas :ı. 

tcbarii.ı ettlrrnl'k l:izımılır Jıi, umu. 
mi hayatı t'D fazla tnz.)lk eden ~f'y, 
dlinya ah,·alloln sakmılımıı. bir ııctl· 
Ct'~ I olan bu , ·azlycte intibak huı.u· 

sunda \-atanda..,ların a;österdlkleri a· 
ıanıl hUsnU nı~·ete mukahlJ, fırsat 

düızküml bazı kimselerin hayatı mü-
( Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 

"Dante,, 
sıkışan 

"' insan onlln şahsında temessül 
eden biiyiik şairin muztarip ruhu
nu anlamak için senelerce menfa 
azabı11a seve seve katlanabilir ... \.., _____ _ 
Bu ruhi halet . bildiğime gore ·, 1 

hırıstiyanhgın muminlerinc fazla· w 
sile tavsiyeye şayan bir mizac ve ı · ı ' 
bir ahlaki idealdir. Siyasi husu· 
ıfü1tin doğurdugu kin ile haksız • , 

1 
yere vatanından uzaklaştırılan 

meşhur İtalyan şairi Dantc Alig. D h 
hieric"yc alfıl'a duymamı bu ruhi on avzası 
tecrübeye borr;luyum; ve onu bü· 
yük bir zevk ile tekrar okumaklı· tehlikede mi? 
ğımı da bu kuvvetli arnkaya ... 
hem de kendisini tanımak bahtı. 

yarlığına kimsenin cremiyeceği AJme:ıarmaazl'!P • .. 
bir §ekilde ermiş olarak. ... ~---

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) kanetler sevk 

~ S~fyahi; ~;ijz Kara=:i Ru-
Nthayet tayyarelerini 
Kiyef de selamlamış!ar ... 
du

•• ştO ! Londra, 20 (Radyo. saat 8,30) 
- Brita•J'lL hava ve dahili emJÜ. 
yet nezaretlerinin tebliği: Dün, 

- - Britanya tayyareleri Manş ve Şi· 
' mal deaizleri He Fransanın işgal 

4 Sovyet ordusu altı~ bulunan yerlerinde bazı 
keşif uçuşları yepmışlar, Alman 

b • d • trenlerine, nakliye kollarına taar çem ere gır 1 ruzlarda bulunmuşlardır. 

men gemisi batırıldı 
Moskova, 20 (Radyo • saat 8.30) 

- So\•yet istihbarat bürosunun bu 
sabah neşrettiği teblij: 

19 eylül gunü, kuv.-.ııcrimiı 

biıti.ın cephe boyunca düSriMlnla 
çarpışmalarına devam etmiştir. En 
çetin çarpısmalar Kiycl'den Ka 
radenize kadar uzanan cephede 
olmuştur. 

~ arımız ço ur. ak Jıkların sonra bazı tcvkiiat yapılmıştır. dan biri de baba&ı zamanıada 
il rnaıardan doğan ızgın ckor· Emniyet mudurlugü scfaretha· 
lı.~U de asla en geniş .sa.bır r s- nenin muhafazası için kati emir. 
ııı ına uygun değıldlr. ~ızamettin ler vermiştir 

h:ıtıc bir muallim tarafından yappıl· Diğer ta~ftan F"h · k" 
~ • u rerın es ı 
~ bir istatistiğe göre lşler yolun :>•averi ve sabık San Fransisko 
ti giderse bir talik kararı almak 1. Alman bas konsolosu olan Fritz ı 
~bir M.klmin üç senesin! ımha et·ı Weidcmann, ahiren baş konsolos.! 

te\'klf olu11mut bulunan bütün 
ıdyui mevkuflan serbest bırak
mak obnuttur. Bunlar arasında 
11abık harbiye aaz.ırı Civaıll de 1 

Rus e~onomisinin k~.yhı 1 Almanlar ıtzall 
1 - =~Um lsWlulihDın dortte IDJlları•a varddar 
% - Demir ve kiimtlriin cMrtte 

Bu harekAtta 2 A1man tayyare· 
si düf{irülmilştür. 

Geçen çarşamba günü, Sicilya. 
d1l Likoda mühimmat depolarına 
t.aarruz için ada üzerinde uçan 
Britanya tayyareleri İtalyan hal· 
kı tarafından el sallamak snretlJc 
ııettmlanmışlır, Bu haerket, hal· 
yan halkının. Britanya tayyarele
rinin askeri hedeflerden başka he· 
deflere hücum etmediklerine emin 

Almanlar, kış başlamadan Don 
sanayi havzasile Kafkas petrol ku
yularına varmak için harp sahası 
na muazzam kuvvetler scvket.. 
mcktedirlcr. 
Çarşamba günü, bava muhare· 

belerinde ve tayyare meydanların 
da 45 dü~an ta,.·yaresi tahrip 
edilmiştır. 

\1lrdır. 

t!liGlLtzLER SABIK FlLtSTtN 
MÜFTOSL'NO ABIYORLAB ~ !bun geliyor. Düşününüz b.r ıuk vnzıfesine tayin edildiğı bildi· 

~e, lstanbulun sayısız çatıları aı· j rile Tien Tsin'c gitmek lizere Ja. lnglllzler tranda ııabık FilJııtln 
4t " yaşıyanla.rdan bir ç~tt birtıirin pon Marubamura vapurile Buenos' mültüı.ünll aramaktadırllU'. Fa· 
'tıt rı •Yrılmak istiyor ve münevver b.r A yres'dcn Kobaya hareket etmiş. j kat gelen haberlerden anıa,.ldı· 
~lf lttrnırnizin zekılsı, mfinası pek ge- tir 1 tına göre !}imdiye kadar müftü· 
~ Olınıyan bu iş Uzcrlnde tam Uç sc·, · · nün l:tlnl ele geçlrernemU,lerdlr. 
t 1fıpranıyor. BİR TASHlll Sabık Filistin müftüsü tngUlzle-
~n s bl il t ·u ahkemeye mü DUnkU başmakalemlzin ilk cümle· rln Fitl~tlnde yahudl yert-tırme· ~..... .ze r s e: .. ~ - a .,,., 

~l edliılzJ bir sulh t~ebbllsü tçln sinde bir yanlışlık olmuştur. O cUm- ' ıerı siyasetinin en büyük aleyh· 
> ~, gün geçiyor. Bu arada bır gı· lenin doğrusu şudur: 1 tarlanndan biri idi. Bu yfiztlen 
~ kararı sizı on beş gün yoruyor. «Bu abaha kadar alınan l'etımi c tngUlzler tarafından Flllstlnde 
~ iten bir tablb raporu on beş gtlnU- tebliğl(•r, Almanlann taarruz ettıkıe. te,·klf olunacağı zaman kaçmı' 
llıtı. daha. alıyor. rı noktalarda yıpranmamı~ bir kud. ve trana aığrnmıttı· Burada"tngi· 
~anına davası açınca cevap Ilı· ret 'e mukabD taarruzu göğtl•ledJk. Uz. aleyh tan bir siyaset takip e-

tlıılg1 geUnciye kadar iki ay geçlyor,, lerl noktalarda da sarp bir muka,·e· diyordu. 
iıı.. . met gö:.termekte olduJdannı iz.ah edl_ 
i~trneden davet almak ıçin daha. 
'I ly yor.» 
~ llzınıdır. Bu meyanda bir ta·===============-=============== 
4't1t raporu daha çıkıyor, ve bundan 
~<le ederek bir ay daha. geciken 
\ lara.t hA.klmln ka.~ısına. çıkın. 
~ '"ukat tutacağından 'bahsediyor 
lııı 'Y daha kazanı~or. Bunu avuka· 
~ U1t itiru:larile da.vacılal'ın ve şa
\ trtn <hnleıundeıi ve celpleri iÇin 
'ıtı ge4*n sekiz ay takip ediyor, ŞS.· 
'etcıen bir mühimmi taşraya git· 
>~ e 0 nun istinabesi de iki ayı yı. 
~~ ~ardan evvel hAkime de bir 
''"' devresi ayırmak llzım değil "'l", 
'ıt' Elbette lAzımdır. Bır ay da 
~I ~nuz. Bu esna.da ikinci yıla. 
~ ' Olan muhakemenin üç aylık 

Müzisiyenlerin imtihanlanna bakınca 
hayret etmemek kabil olmuyor 

iic 8ylık kursun faydası 
ve manası var mı 1 I' ll~ d~ıni de UA.ve edebilirsln1z. 

4ıı~ ~el bir kararla ka.rşılaşıyol"6U- istanbulda, rr.ürk mUliikisine yorum. Ekseriyet şu kanaatte mUş. 
~ll ~oh demenize imkin yoktur, sahnede, sazda ve seste hakim terektirler. Musikimiz mektepsiz 
~it Yiz mlld<leU olarak bır ay olanların hemen hemen dörtte ve metodsu2 çalışanların elinde 
~~ ~eyı temyJzin tasdik veya red üçiylc temasta bulundum. Bazıla· hırpalanıyor ve ruhunu kaybedi· 
,:'QIQa klentek için dört ay lA.zımdır. rının fikir ve düşüncelerini rö· yor. 
~.~il<: n sonra cb!r tashihi karar> portnjlarımla aksettirmeğe çalışı. Evvela imtihan listesinde ke. 
~. ~tııe ete karşıla.şmış olabıtırsı- mençeci Aleko gibi, sanatın Em-

' bı~'~ <l:ıhı dört beş ay yiyebilir. ö!UmU ı;özc alanlar olduğu gibi, feci prique üstadlarından birinin bu. 
>'<t!U ~UPhe Yok hA.klmln takdiri her ·bir izdivaçtan kurtulmak için taıtka lunması, beni son derece hayrete 
e~ tıı lirınete !Ayıktır. Hiç şüphe can atanlar da vardır. düşürdü. İki bakımdan bu hayret-
~11 ııı edeni kanun birı;ok bakımlar· Hayatta en focı şey, bir belA.nm te haklı idim. 
~~~ ~enı bir eser, fakat bir ccmı. mUznıınleşmesıdır. lşte buna nlha.yet A - İmtihanın, ilim ve etüd 
'tı btr Um kadar talak ta tabiidir. vermek ırı.zundır. yollarile kazanılan bilgilerin dere. 

hastalıktan kurtulmak için 1-ii&amettiıı NAZlF cei salabetini ölçen bir mehenk 

üçü. 

3 - Alüminyumun ve J~ma is· 
tihsallnin dörtte öçl\. 

4 - \ 'e bir çok mühlıu ıııoai mü 
esııeseler ..• 

Londr,a, 20 tA.A.) - Afl'nin dip
lomatik muhabir! yazıyor: 

<.Almanlar dUn öğleden l;onra Uk· 
raynada Harkov'un 130 kılometre ce· 
nubugarblslndc Poltava şehl'lnl ve 
akşam da. Ukraynanın merkezı olan 
Klyefi zaptettlklerıni bildirdiler. 

Milan'da çıkan Popolo d'İtalia ga
zetesi, Kırım berzahına doğı u ilerlı. 
yen Alnıa.n kuvvcUerinın Azak deni· 
zı Uzerinde c:Genısekek i ışgaJ ettik· 
lerini yazmaktadır. Bu takdırdc Do· 
netz havzası cidden bir tehlike ıı;lııde 
bulunuyor demektır. 

Bu mıntakada Almanlar taı afın· 
dan zapt ve işgal edılen veyahut doğ 
rudan doğruya işgal tehdidine maruz 
bulunan arazinin Rus harp sanayii 
istlhsalA.tına ne derecede mUessir ola. 
bileceği ve ne nlsbette iktısadl ve sı· 
nal kıymetı tıaız bulunduğu huııu· 
sunda Londrada ileri sUrUlen fikırlcr 
birbirine çok aykındır. 

Gayriresmı muhiUerde, Rusların 
Ukraynada, DniepP.r garbinde olduğu 
kadar bu nelnin şarkında da. kay
bettikleri kaynaklar biıyUk bır ehem. 
miyet atfcd lmektedlr. 

Senede doksan milyon kental buğ· 
day nıahsuıu çıkaran dünyanın zahl· 
re ltibartle en verimlılcrlnden blri o. 

<Devamı: Sa. 3, Sii. 3 te) 

ta5ı olduğuna göre; bu bakımdan 
kalp çıkacak bir mücevher takll· 
dinin ayar derecesini ölçmeje ne 
lüzum vardı? .. 

B- Sauna, yalnız parmaklarile 
ve kulaktan dolma duygularla ha· 
kim olan ve Emprique meharctini 
şöhret derecesine çıkarmış bulu-

( Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) 

• ••• , •• ? ............... ••••••• • • 

Bugünkü Alman taarruzunu 
idare eden 

Mareşal Fon Rundsteht 

Berlin, 19 (A.A.) - Almanor· 
dularının ba~kumandanhğının ikin 
ci fevkalade tebligi: 

Bugün blldrlcn muhasara hare. 
katı Ukraynanın merkezi Kiyef'e 
karsı hücumu da ihtiva etmekte 
idi. Dinyepcr'in garp kıyısında 

kuvvetli surette tanzim edilmiş 

istihkAmları cürctkAr bir tarzda 
yaran kıtalarımız, Kiyef ~ehrine 

girmişlerdir. Bu sabahtanbcri Al· 
man harp bayrağı Kiyef kalesi 

üzerinde dalgalanmaktadır. 
Dört Sovyet ordusu çemberı girdi 

(Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) 

/ ktisat Vekili 
{ eh ·imizde 

tktısat Vekili Sırn Day bu sa· 
bah Ankaradan şehrimize gclmiıs· 
tir. Vckıle Sümer Bank umum 
mildürıi refakat etmektedir. 

butunduklannı gösterir. 

Hava kuvvetlerimiz, Köstcncc 
ve Sulina limanlarını yeniden 
bombardıman etmişlerdir. 

Karadenizde faaliyette bulunan 
denizaltılarımız iki Rumen gemi· 
sini batırmışlardır. 

Sporcaıar Ara11nda ... 

Zeki Rıza Sporel ve 
Profesyonellik ... 

" - Profes gonellik bügiik bir 
'teşkilat ve imkan meselesidir ... ,, 

Bizde pr.teı.yoı.el oyuncu bulunduğunu iddia eUllek gülönç olur. 
Epey topa lki stadı ,.e nihayet 8 • ı e bin seyircisi elan bir memlekette 

pretetıyoaellik olur mu': 

Bızde futbol denince akla gelecek 
ilk isim, !!lç şUphe ~·ok kı Zeki Rı
zadır. 
T~m yirmi yıl Fcnerbahçe birinci 

takımında oynamış, kaptanlığını yap. 
mış senelerce milli renklcrtmızl, mil· 
li takımın kaplanı olarak müdafaa 
etmiş, belki de lt~i?Jlerbahçelillk sev
gisinin bir mezhep halıne gelmesine 
başlıca Amil olmuş bu kıymeUi spor· 
eu beni, bUyUk bir tevazu içinde ma· 
ğazasında kabul etti. O, işleri ne ka.· 
dtı.r mühim oluısa olsun, spor sozil 
açıklı mı her şeyi unutur. 

Spor sahssındakı muvaffakı,ptıeri 
ile olduğu kadar tevazulle de kendi· 
sini sevdiren Zeki'ye, saçlarına düşen 
akla.r bir ciddiyet, bir olgunluk ver· 
mişU. Vaktı dar olduğu ıçın fazla ge_ 
velemeden ilk suali sordum: ;;:e;cı r.ıza sporeı 

- Bazı gazeteciler ve eski sporcu·ı nakaşa çıkardılar. Acaba yenı ve e.c: 
lar yeni v~ eskı futbol diye bir mU· DeYUDI Sa. t, Si. 3 8 ) 
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En Sen Hm.'(Idis"in 
Edebi Tcfrika:u-142 

r-----. --.... l ŞEfl l R VE L BJEKTIF Jıı-IEMLEKET 

,...____________________________'"\ 

1 Evvel zaman içinde... 1 HADiSELER- ı 
.,,../\ 

Kıymetler 
dünyası 

llatrnıi sc-nUı ŞARP 

Unutmayınız! 

Bu gece saatlerinizi 
alınız bir saat gevi 

---------------------JI FiKiRLER 

Bir Arap şeyhinin 'Ha;ıatın yıktı~ 
Nizamettin Nazif G f"llÇ me lrhta,tar11•tzda, ikl~ 

cJe hir, haU~liJc<.:t"k diJnya ınc_ Yarından it barn kış saatlerinin 
oğlu nasıl evlenirdi? ~::0;EFtK 

Osn1an pa.<;a Jıiddetle dit ferini gı
cırdatarak: " - Hayv.an ! Dedi, 

uzakt:ı böbürlenmek kolay ... 

~clelcrino i";-rırt"l C'tnıck melli ı;o~C' latbikına b~Janacaktır. Bu itibarin 
r. rpar ..• Kuaun gibi, a"lil lllit:ünC'eli 1 bu gece saat 2i le bUtUn saatler birer 
lıir arkada-:. fclak t ıc;;ır.de IJir dlin;ı·a IRat geri alınaca_khr. Pazıı,rtesi g-Un~ı 

ar.,.. LnJa, '' iaL<": yenl \·azıyele gore d~vanıa b Lfları· 

Düğün sabahı veı·ilen ziyafette 
damadııı taşıdığı bayrahta ne var? A DLİYE 1VEKiLLiG1. 'İN, 

gizli cvlcnmclcıü önliyc. 

cek bazı tcdbırler aln1a lejcbbUsU. 
üzerinden çok geı;n1cden, şirucli de: 
hcikimin boş.;"l.nn1a :;cbcplcrinc ait 
takdir endazesini genişletmeyi dü.· 
şündüj:ünü ogreniyoruz. 

- Oh, '"' rnhatun~. tU:o(!nıellii;lni 

Gel de f;lu işi sen yap ! ,, 
\ 

~f.·ıkr:a 'ıİ)J h:ı.ıe-ne kcııtliııi nıc<-bur du_ 
,'t"UjıJr. 

oua,Old;J.. uu kalcan Uarbe ... :ıc krsi-
•A. kcrl tc!tı~ büyük kO'\nisyo. j b.ı·bı.rine ugun bulunmaktadı'" lip atıİat·ak ınr f"lt"' '" "ıonuna ermefii 

nu azasınd n muşlr Osman _Fevzi Bur.d&n sonra da. bugUnc kadar o!du· Umit ol·ın.ıbile:ı ı-,tır.ıp mr,t·ut değil· 
P<lşa haz:retlerı '(:mastır fcv\".aJA. gu gibı dıkkat!e çallş:aca.g1z. Şems tJir. tn~an zihnuli kUf"("'liı~·." llu 13a 
de kum da unvanilc o hava l P ın bJUmllııdcn b'z;i tahsen nıe ı~JrrJ, Jıihn. ı-ann.-dildi,.i:ri nokLL· 
ıslah'"' nıcmur edılmiştir. Sclflra.1 ğe add tn'liy'te 1nı.kii.n yoktur. Çünkü nıer_ d.ııı, hf'r tlr~irdC', .)enhlcn Lıa~ gü..;te· 
varır '"armaz l-tilşir lbrahın1 pa a· ı hum, tara!unrzdan tcr~ıp cdllen riyo.rlar. 
yı da alp a.:::ıy ti b.rllkte müta programa zerre kad:ır rıayt>t etrntmi' ()llrı)a ne ... illerl alınl.ıruu a\u~la:yı}) 
illa buyLJ.rmanız ıradc cdılmcktc .. ve malyelti.ndc bu:unan Arnavut gö- ıihln yorlluhlnrı 'C nilıa~~t: 
dir. Şt.rnsı paşa gıbi tecrübeli na- nUllUltrınl.o. kend:suıı nıuha!aza. cd - J'C'"~ di,,.crch. hiıe de,rcttlk:i<"rl 
muslu ve gayet sadık bır zat sul· b.,lecekleri.Re inad ııe ina:ım1ştır. Suı ,u ınc.se1clrrin -:hnd!J·C' kadar ka\' bu_ 
ka tc c ~·et eden canının yakala-ı k~t esna.: an.da paşa bu gönüllütcı1 <,:ııtunu _ nazatl "'3.h;:d;ı. 0 1-.,un • hal· 
rur Jı'ak.ılaDmar: derhal ıdtımını ar•sırıcla b-. unuyordu. Za.nncdılnıenv•. lrtti:rr: 
ıa l şa)tı~ elzem ad:ietmektcdir. ıtd.t" kt bell korku ıç nde bul;ln:ı ./e ~\.hn ff<rJ, dm.11.ık, mir.t ... , a..\.1ın de· 

Şaye eant e-le ge,lr.ilemeue buııı.ın yalnız bu goörtı.en~ aruı~d canını ~rı, nııUklJ f"t hakkı, katlın lı.uhul<u, 
halk asa i.J. Uzer inde IcvkalAdr kurtarmıy a çabalıy.ın bir ad;1nun1 .• hık , intihap, ,f"rl)('"",t e"tll':tttH'. rcka_ 
muzur bıs tesırı elacagı aş:.< rdır. E:ı tehiıi<~li a;ı~a.rda, hatta. sn.kut h•t, 'hll tlE'r temiycti, fertli.n hlinl· 
nugc tl asxcri ıntizamın tesis\ i: 1 yapılU'ken dahi paşanın beme:ı. l a.~ı' l"C"t hııt.kları, gre\", tclıt. nihi.llt, harp, 
.,,ın su n fatnnut dttvrindcnb~rı ı başında. bulunduğumu herkes ır bil_' bJ.b3 h:.kiıniyct!, ,ergi, fuh~, 5ulh, 
)~apılan fedak hk malunıu~~ızdur. mekt:l!dir. ::\IUşir Osman Paşanın ~IJ.· dcnool..ra l- .. 

Ecn ev 1 ask n ta. nastıra ge! eklerine da. r hennz 1• • Cunhır '" hunlara H.i\r rde<'tt,lniz 
k le de . C' ddı tle hizmet etme· J den bir emir gchncd ği zamanda da ınCMlt'l" ı ;u. hutüu zanu.nl3.rJa. ırc· 
d n re; R m .,., 1 ian hl biz vaı~ pa..,"'la ılc blr!lkte tıMU n lt?· ı:er akra iU: hi)claıı:--, tıir kı~nıetler 
darm:ı le ıdarcslni İ')terlerken bu LJat aın11, bulunuyordu. Şu kad<lr (·etv(·li taı.ziııı l'dilelıillyor nıu: Bu-
ll:C\ ı erin vukuu daha bır ki · b rd ~unuz "bi ~ru~ir . .. ·· · -. . . . eınır uyu Uo e. , 

1 
gi.ır..un hı•;ı aıl, hntuıı ti<"\ 11 l<!rln «hC· 

c;olıt mrLC".ı a.o luklara ol açabilır pıı.şanın buraya geleceği günU halk- \Jt.ı) th·d."i ""'" nıhldır: 
E'"'cr bu h dıscl .,. tc'l<.crrur eder· -• _ b ı k ı ·f k.r. · . 1• • '. . . 

to tan g.llLJ )e ı nıe nıaa eS<: ım 4 al Cu , 1:rth•n raıılır kı ıı..,tüıull' ohluftu_ 
Bulgari. tekrar hareke ••• ••• ..• çtı."k ~~"' 1 · • . 

_ ı.uw.ıo..u< "'-'ll'' r-y--n • :ına5 lllU:t. J"U\arla~.1 topral~ (t11U.f,\.,Ul<lan 
Edirneye v~ da-1 txra geleceği saat ve dakika tan1 bir zi)·.:ıdt! ckı.~n:c tlcr di..ın.)a"'ı ti ınt"k 

arzu 1 goster· hn!tadani>er.i şehirde mulüm b.r h .. t· 
Z-tı şalıaa.e· 

e.le geçırmek 

ıormuyorum efendim.,. 
A aat•e Mana tt< va l t llius 

tafa Pa da saraydan .1u kısa tel· 
grafı almıştı· 

salkast mah.alhne yakın 
&llk1ann11~ olmn..sı muhtemel. 
-. b.U8U-."'1. \'e ecnebi nt kadır 
e b( varsa ıLkL bir tara.

e tADı. tu.tula.rak djk· 

doğru ulur? 
dı!'edır. Eu da g0 teriyor kı hafi cc· .\cab:t, ne:,UJcrle beraber 
mıyet son d"rece kU'\o'\"ttli b r le'.?killtt kıynırtlcr, onllıki 1nuhay>·eı 
ıte idare ecl~mekte ve hemen her yer-' ıur , e tıukilnu d:ı boyuna 
de A.21as1 bu.undutu için ihtıl<i.lctlerden nluhr ·: 

c•kİJCll 

ol.ın hu• 
bot.afak 

~bir şey gizltnmemektedir. Mll~tr Çok defa, ıhin;)a·laki bil.)ti!~ gürül· 
p:ı~a hazreı.lerin;n h8.yatları ber.d.m. tü:C'r, bı..iyük r:rıpt.t k1ynıctlcrin det;i':
nizce mukaddes ad~d lmektedir. 1 nıt• ı8tıdat:ından do.ı;u;t·or, dl) orlar ... 

M'Uşarlinfleyhi her !uretle muh fa~ '\"c bunun tan1 ak ;lııe olurnk, c:ok 
z;ı etmek .JA.ztm geldiğı kanl".atlnde-, nıaddih•-:ıniı;, lıaddiııtle. n fatla menra
:>im de. Talnı:ı mevcut şerait tçi.ndt", atr·i olınu 1 hlr t;..kını t:ihlnfcr peyda 
ıytst ve kOtU~ tefr:k ed:Jmiyen za· olu)·or; '<' hu:ı1a.ra. gt.ire, dünl~ kadar 
b:tler ve askerler tçtnde, gemi azıya ınilne\i bir kı.)·nıct haUndc gö!oıterllC'n 

ahnış bulunan bu halk arasınds brn- akhn ıJc·ğl'ri cba,ka .. ı) nın cebind<'ki 
deniz hu vazil'enin meSl.tliyctın. katL llara_,. 1 L.e.adi teLl.ne aktarma ctn 1 ~ 

binn nçıyor, btrlnt yır_ yen kabut ve Uzerıme aiamam. Bu ci kabili eti dile aııl.l.llJ,:.·or ... Defcrin 
t )ordu. ll Açlıil. zartı yaverin~ hct .. bUyilk bir hilrn1etle zatıalin.zc bir d~ri kaJrno:nnı olau \e Uu ka_ 

atıvoı, haıiett kçc göz ucile omu· b•ldfrir ve padi~ah uğrunda her za· Ur ter ine dUnrnü k l nle~ rln -ı.il\ln-
m anımı fedaya. huır bulundu leni .·e u ı bil' d va. · ın· 

zu ıun ~ lııdcn ol\ Jyordu. 
ına enlin olmanızı rica ederım efen- da., butün netillf'r ~-t.,, ft n .. i nıcselc· f ır O n lo"'evıı P.şa Hazret- ·:ıo rt 

a tır c.h t feV'.-<alil.de ku- dım.> Yıı.zdın mı? 
neme ur buyuruimu4tur. 1

. yJ, kimin, k ip aı. U'I kalıil olur'! 
il t (.'ftl 1 ;Uh :-; \.R ı· (Arlı 1 ..... ) 

\. u ta.a.ıkten ~ta:ıast.ıra 

h.ı t «1ecc:,Ur .fomurIIetuıin de· (l) 0 ,.,.anıar tclg-raııar .. ,na Mürak::zbeden kaçan 
ı;,ınu m detince emrl altr.nda buluna getırlllrdl. j 
CI.~ :uz. ~.ıntaka mtrkez. olan Ma· ~,;;;;;;;;;:;;;;:;;;;::;;;;;;;;;;;;:;;;;,~ Muhtekirlerin 
na u da \ c mıntakaya tAbl blr çok 1 O 1 
me 'erde dt.;kat. tedblrl•r aıama· f IBASINA vE 1 d ü k k a n la r z 

ına:'lt için resmi devaire tcbli;-at ya· 
pılmı~tır. 

Kömür nakliye 
fi ya tL:ı.rı 

J Yrzan: Semih Münıtaz S. J 

l\lcrhuırı babam Bcyı utta iken 
1 
ıarL orlalıGı eğlendiriyor, bizlere 

tC"yzcz:adcsı lbrahim Sarın1 Bey de emsalini görıncmiş olduıumuz 
merhum da Trablusgarp nıuta::ar· bir fi.lemin hayretlerle dolu zevki· 
rı!ı idi. (1) 1902 ene ı e)lülündc ni tatırıyordu. 

Gc~~n se-ne i.stanbul belediyesi Trablu .. a gitmiş, bu zatın mi~aLrl Saat 0:1 bir buçuk oln1u~tu. Ye-

Vek.lletm, tek tarallı olmıyan. 
bir taraltan tahdidler koyarken 
bir taruftan da genişlik payı hıra· 
kan bu hen1 ilmi hem umumi ka· 
rarını var kuvvetimizle alkışla· 
mıya n1ccburuz. 

İktısat müdüriüi;..t kön1Ur tevzia- olmuştum. Babaın vHftychn kO· mrk.lc beraber her ,ey bitli. Ses 
tını yapacak kamyonlara semtle· zalarını drla~m~ca çıkmı.jtı. Uu kr. ildi. Scl:in1Iaştık, odalarımıza 
rinc göre ton başına fiyat koymuş meyanda ~·ra~lu.s ~an1a el~ u~ra 

1 
girdik. Ben hemen takvimi çıkarıp 

tu. ı :raca.ktı. Nıtckını bır kaç giln son bu notları kaydettim. Sonra mum 
Neden? 
Boşama hakkını cvlcv!yyetlc 

kocaya tanıyan C!ki •Şer'i hiıküm· 
lcr• bir ifrattı; bu hakkı ne karı· 
ya ne de kocaya tanıyan, ancak 
sayılı sebepler tahtında hakime 
bırakan şimdiki aile hukukumuz 
bir tefrittir. Bu sistemin biz:dc ka· 
bulünden sonra ev!illk hayatınd• 
görulcn ve devleti bile bu bahis 
üzerinde dil3ünmcC:c davet eden 
aksaklıklar, bu ifrat ile tefrit ara 
sındaki bocalilmaların bir netice· 

Dün İstanbul bclcd~YC!i iktısat: ra da ;:eldi. ı· ıarı ~rindürdüın, yatatıma girdin1. 
müdürlügünde bu seneki nakliye o ak!!:Pr.1 misaCirin1i: olan Şc~·h Fakat sen n-1isin giren; 
ücrcllerjni tcsbit iç-in bir toplantı Aliyyl,lön1ri l'.fc-ndi <rrıcrhuın) Ilı· Yatağın içi o derece E:oğuktu ki 
yapılmıştır. Du hu~usta tctklkler 11ın1an ur kazasına d:ı.hi &:idecek o bir çok yılanlarla koyun koyuna 
yapılmaktadır. Birkaç güne kPdar lan habarna ycıl üzerine te·adilf c. 1 ~cldinl sarıdır.1. Hemen yorganı 
hali hazır ,·aziyct ıöz önündı: tu. den biı.· kO~·clr şinıciı ismini h3tır 1 atlp yat:lktun Cırlcı.dım, mun1u yak· 
tularak yeni fiyatlar tcsbit edile· lıyamadı;im bir aşiret ~cyhirıın mi tım 

ccktir, afiri olnı:ı3ını ricn etti. Uu şe:--'- · Bir de ne gijrr-y:m" Yastık yüz

Inhis::rlar am~leyc 
y~rnek dağı~ıyo:· 

hin bir tane oğlu \'ardı \·c o evle· 1 leri v~ vatak .;ar anarı kimilen 
ncC'cktL ~ırmılarl; işlenmiş ve yataıZ:ın ı . 

HUl-.Urrcte ada!{at bu ilaeıli n1ü· c;lr.ı::'! karanfil ve güt yaprakları dol 
rcrrep ve ına t1 ıul olan bu Şt'Yh':: d:rulmıı~tu. 
pcdcr:n1in cliığl n"' gldl"C'".CI h b<'r Böyle bir yataktn yatmak el- sidir. 

İnhisarlar idaresi fJbrikaların· verildi. F'al,cıt vali vckillndc'l g,... bette n'lümkün olmadıı!ından kcn· Geçenlerde bir mü.nasebet1c tek· 
leıı bir t('15!,:onf ü.7 "rine \'al"nin Dev di kendime hrr ~eyleri topladım rarladı~ım gibi, inkıJAp, Türk cc· 
rutc :1Vdrti ır~p ctııek'e p•d"ri·n bir ~·rnaro ko:ı-·duın. Çantamdın miyetlni p e d c r ş i h i alle sis· 
B~)·ruta döndU ve di.ı~ürcl .. kcn lf. ı;ıkard•j;•n1 ha\'luları ı:crdim, artık ten1inin dOküntUlcri içinde bul· 

da çalışan butUn i;;;ç-ilcre nleccancn 
ye:ncK t~vıii üzerinde c:ah~maları 
na devam etmektedir. İlk oliirak 
Ü<küdarda tulün işleme evinde 
\'erile;ı ~yemekten sonra İnhisarlar 
idar<'Si Cibali !abri:-taınndaki i:tç;i· 
lcrc ele yemek tc\'ıii için tetkikler 
J apmaktadır. 

Çok yakın bir z&ınanda Ciball 
fabrikasında b~:tanaı:ak olan ye. 
nıek tevzi0\t1 pcyderpc)'· digı'lo:· fal,). 
rikalara da teşınil cdilecC'kti·-. 

ı:ini tc111 ı;;;ı ısini b;ına b~raktı. uy~ırıluştum. muştu: anane ve sa yal itıyadlari 
İki giin ~onra :--ola çık~ım. Ya Erlr"'i sabah ~elın ıtan"ladan gc- e\'lillğin bu telAkkisi çerçcves 

nımri:ı BC"yrutlu da bir arkadaşım 1,.c,...kti. "\'"alnıı tıcn i!!itikbalin"' git. içinde kadına m~dun bir mevki t~ 
vardı. General Feridun. Beyruta miyeccktim. Sevhin c;adırınd 1 0, nıyord.~ı. ~Icrlenı kan~n bunu .ta a· 
gitn1 işli. Aral"anıızdan atlara, at t sabah kahvaltısını onunlıı bir musavata kalbettı. Du, miln. 
}ardan arabaya atltyarak ve biz! b~~~~cr edecektim. ı knı;:ası~ doğru olan bir hareektt~. 
jctikbale gcln1iş olr.:1 şeyhin SÜ\"3· 1\tüicadctit reçı!lli, hrirek1i, bakla Dugtln Romada Pat er! a m 
rilcrilc beraber ar;1clr' ~ırada cir~t o valı, si.ıt;ü pcyn'.rli. }umurtalı b:ıJ. lasın· asırlarca tahakküınü altll~ 
yunlcırına karı!>arnk yolumuz~ c'C· lı. trp;iyi getirdikleri gibi ~öl\.irc· 1 ~la nı.ev~li bir hiç olnıa dercccsin.;ı· 
\"am cd'~·orduk, Hrr 5ry ve her ıncclilcr. Çünkü ben ve arkadaşıın ı ındirılınış ~adın. ve o~un te~ ~c· 

Kaşar p e un irine yer güzeldi. Köye vA<ıl olctuaumuz çok aeıkm"tık. Şoyh hemen he· ı nadını teşkıl_ ettığdl ~v!ılık. muc•;n· 
zaman akşam c7ant okunuyorciu. tnC'n blr ~C'Y ~·emiyordu ve benim· sesi, or~a ~as~a ln , ~cnı za.m at azami fiyat l\ti.ie,zinlcr at!ar1n1·1 \i:;..ti.inc\e VE' le kOTIUŞUVOrdll Q zaman ben de larda bin türlu SO~yal, tktısadl h 

k 1 d · · t' ı t il d ı ı · evzuunu 1. tanbtıl belediyesinin gösterdiği ayakta olarak cznı-:. o uyar ar ı. ar;ıpı;a konu"-nrdun1, Bcyruttaki u s yas m ca c c erın ~ cıc· 
IC.zum üzerin,. 1'""'lyat nıilrakabc ko· Burada ancak iki ür. ~v ve bir ;ı~··rt:i 1"f"n1!nin o~lu r.I{'htnct Kes· teşkil ettikten sonra, 1svıc;rc me . 
misyonu ka~ar peynlri.ıt.:! azanll satıc: sürü çadır gördt.ik. Evin iki i ll:l· ti c-~C'nrllcll'-ı dC'rS ;}ıy~röunl. ni kanununda ve hele lAtin Av~~ 

rl"m, tir tene-;l de ~t'lflınhk dai ·e i 1 Der!·.en •. ,,. kı\'"""'rtl"ı". koplıı .. paE:ının bir çok hukuk ~l~temtcrı 
fiyatı ):oyacaktır. Beled'ye bu !:yatta l' ""''" 1 hl 
esas olacak Amilleri tesbit ederek bir in1iş. Tab'atilc bizi ctoıı:ruca ~rlfl:?"1· j Gelin hanımın y~kla~tığını ;c;eyhe de, bu mi.is3\"&t_sızlı~ı. kad~:1 c r 
rapot" halinde fiyat ınUral<abe k·>- lıga .rötO .. rlJlrr, Odalerımızı {!O!ii• aber vl'rdiler. ŞC''.\h bu gelenlere ne yık~n. fakat ev\ılık mue!iiSC~ 

l 
lcrdi1rr. Yem~·ccH hl~ t~pccik ü.· . torb•l•r!a ç·ıı kuı·tı .. r.:t'ı. Bunlar d::ı t-Jnln de a~ln .yıkılm. azlığı frırat misyonuna verecl'ktlr. " r:- • ctı 
tündr. kurulan bu lıi ı:ı iki k ~tlt ~c:tıkl;:rı torbaJard~ll a\·uı;ladıklr'!r• vcstnf kuran hır n~lıcc_ye varını,.,; 

t 
6 

tl- iriı. Bir ele ht yU'( bılkcn ı v t"'1 t parala.-ı <>trafl cn·an çoluk çocuga Garpta bu farazıycnın kaynll 
fçı ya~h })oyalı y ı ~nre el"!'' lJ"n crpt"IC'r K~pışpn kf'lpı ~ana b ?r -1. !1 ~ ; '"' r t t. Am ıddı bıı" 

gv6 hı.:ılıak mf~vil•I cıırlıırcl~. o~rlerın ı·c >ofan;~ ha. . tl"r. nittl faraziye l!c birincisinin duşm•0' 
~ E>mc 1 

c- • ı ı t k k l k "no~t 
Ealıksel'i IIalkevi nc•is1 S.tdık De· vai mavi 1eiikli tava.ıl~rıııd; ;ıı.·-ı.!· Bir cemile ol::;tt:l d·yr, şeyh efen obatıl1 ~erl a 'b ar1.. ·ock a ıb' ~~kilcıt 

dızla yıld 1 1.lar i. le"nnu~tı. Perd'.'Jcr · rliyc, 1 ben de gidcyin1 gelini i e ~rın . arn ua ~ .1r ... .. ır 
ı:iz Matbuat Un1um 1ttl\dilrltiğü hu_ ve dö~ernf'ler ioc.kJ.ı, bUI~lrr ve likbal cde~·im• dediın. Çok mern- t~nııı_n cdıyordu, Bız ışt bo3Y~, kuk mil$a\'lrliğ"ne tayln cdılmiştir. dolapl.;•r ıakedel'l •d,, nuır oldu. Kendi kısrağ,na binip git bır sıst.enıdeı~ onun taba~ tab ıc· 

---· Bıraz i~tir?.hRıten sorırP Bı kon-ıı mekllg:ıni rica etti. Sol arka ayaaı 1 !tddı dıtcr bır fıstemc. bır harl'ln'' 
\"enj na,·lup rı~·atıarı d i d k D Jt 1 l".snası cı 

Önümüzdeki a\.•baıı.ından itibar"n çıktık, Scyh cfe:1d çadırpıdı i ve alnı beyaz, sin15i)ah bir kı rak c g~ yor u ·. u ~ı;. 1 . d<":ı 
J miş Nezaketen 1Jit onun vnnınn 1 r ç l nın kenarında oturan callantılar olabılcccğını iddıa ~ t 

de('{t:rilmesi kararl8.l;tırılan navl11n · • gc c 1· .... ac ırı l 1 · ni ~·stemin ınu(rit tı11r• 
çitlik. Ytı~lı ,.e nurani bir z;ıttı eı·hin heıncn c\inı öpcrce in~ ya· trc, ~c .. Lı. . "r 

tarifeleri üzerinde lımanlat'da tetkik. t ı T k aıle ananr.sinln • 
Bizi gHlcr yU .. J .. ~~i>bul rtti: ınna sokulan bu kısragı ŞC)"h ok-; a: Prı, u~, . ·· ?111 

miilıi.."rlencc~k lcre baı!a.nmıştır. - Si?\ rah~t~ı:r. ,.tm~ınek jç"n $-::;.dı, biraz rckC'I' VC'rdi ve nıü~Jrck 1 c:.aık teli\k~ı.erı~e davana~a_k. tıl'l 

R T fi - d ., Bu tetkikler netictsınde yeni nav- çadlrırn"\ gC'ldl!n, dC'di h~Y. vanı bana tcslinı @tlı. Yal"lız. tı r11hıın sıstenıı ınrmnun. ı)ct 
1 lza eV ge aır 1 Son •unlerde bazı muhtekirler tun fiyatı teshil olunacak ve ayb•· , ı k b ı " • i sö' 

dığı. ız. neUcelerı,e aabitttr Sem~i J 
Pı:ı. a \"ak 1 yanlış hareketiniz 
G e ıuyc <'k 'e mUdata.o. etli!en1.· 
)' t der cc!e ı Wdır. Eğer Os-
::na.n f'c\ z.l Pa..fa. il ~rt.:tler ni:-ı haya_ 

t~cn ıc:oruyanuyaca.k o~ur· 

,.ıı. 

nphl • ·uri lLl:lll 

G aı.et'11'li:ır:de fU090P Doktor :R.ı· 

ıa Tt\·flğe dair pl'k ,._.t"I mo~ 
k leler oe. ttdlti) r. Ba hariknJ de rı 

a..ı:na.n1~1 lavılye Jeo h kıntt hc'"n df': tıra kabıJ~n-

ed r nı 11.aAkı Paşa ın Ma tıra <.,.n aklınltJ kalan ba.tl lcr u.· 
1uı; asalat e zamanı ~vveldffi 

ha ka tşac etme: tte ç ma ız da
do0ru 0"11" ht y:ıth Ye &.ıtı açık. 

nJz pa a İmza: ~IUşir lbr ıu 
y .:n<!a kU k rütbe 1 ikt zabit 

bu nt a a r en Ownan Pa.ta 
hıddcUnl .saJdıy , di1 erin gıcır_ 

.}iM: 

:ıı G<tibolu mut arnfı ikto 

Kaa Te~rıa küc;uk, z: '' it .)1 z 
ı.tr c;orok imi,. ıun Djr dukJ~· 

dan blr bJ;\·a.k .,Jr·J,1;·t M:in lılabaın 

keM bir iki u.at hapl an~) 

göndcrnıl ,. Ar•dıaA J.trk HıW<Im taı.· 

dataralt. ta btr zaman &"t"l;tfgl h:ılde nıo---0t blr 
fia}'\an!.. d.ye homw-dandı, ı-ün baca: 

ı;-el d bu 1 1 sen ) ep. UzakW.n böl:ıUr· - Bnt, vpftl, yahtt:ı ~..m ftıttban-
1eruuf' ( tcola ·d..ır dun korkardı , dılnrumtle ba .ka kim 

"Ya lem hık bıyık altmdaıı gU-, ~Otlıeıt .ker~.&dım ... dımlı·,tl.' -

uşıt ı "l \er. l ıle"'Of, <..ct:.:ı.ı ~ ·urhün ..UbabL dl, 
- Ur ta e daaa vAr pa..,aın _ de- ll~t:iın {Ldı..:blatı lnıwni,)"e )leC'ııtu~ 

c: _ ası) na l>"k güul ~lirler \e pek .ilmı 
Onu .:fa oku. makaleler )&ı.&rdı. llatt ... Zerdu~t mü 

ÖZ lla ı ... -nı ır. Yan 
Kum ıtın<111:rr geten 

bu ad uıun E: ~ rt larafloı· 

ıl tıJp a gnıı gO.tcnyor. 
memur edilen. Uçüncü 

-.; ı t b -u ı n hAIJ. yo!a çık:arlla
adL" I!u tabur ~ncvcudün l!esnede 

et ten E a derbal hareket 
ıdeceKU.. Yo a o da mı N ya.zıye ıl· 

t hak e "' Hac N''lZtn Pu!ja ue çar· 
t ab ln ek ır ı bu taburu y:uunda tut 

1 Ke d derhal bUd.rirs niz 

k3lktı, yavere l!_ 

mı? 

• 

n.aka.,ası artık blr )ılan hikll.ye~l ha
lini alnn,tı. 

r İfO"IOf Yndk~,fl" tle c·nk gı•tır ,r 
Preıı<.ı Jlaliın 17

••: uın JU. 1 .,.uıa. clt·\aln 

etlenll. t' kat. gaoUn l.Jirıııdfo t ınunıı 
IW.rple ~maııJı ordnlan nıa lup n 
Jun<'.ı tttrhut ,c Tcrakhi lıiıtü,.ı\"tl 

dt\riliJJ )t'rinr Oruıtad !'J.a habıue
lerl gclm~ğe ba,tadı. 

ı,te o I ı \C Ubu. .. J• ınütarrl.tt 

lf'Jlrlırri"'re tJ'7.im ruo,..of d.ı. ='la.arif 
naıtrı ohtu \C lıatt.l hlı G"3J'.('tc<'HC'ri 
l'crapalnstaki hu~u ... i !'ı:ılonwıa cla'et 
edip \"nl·lar ikraıu etti. Jtatta. hlr de. 
ra ... ında. )'3nında ı•tk 'J';'-man '0 pei< 
uuıttedan ~abık generallcrılen Kr!:,e<·l 
t.adt f"uat ra,a da \"llrdı. 

Ciz "'abar"ıız.hkla da\ct 5cbC'blni an
la.nıak 1 ti) orduk. Filo of c-lddl bir 
la' ırla: 

- Re)·lrr, ben bu,ı::-iln hlr de-\Jt't n-
clantı.•ıLnt. l.ıir de\lrt adan11 olnıak iti· 
IJarilc .,ite trkllt tlr:{il hatırlatmak i~-
tlJ oruın ki bugün gn1Jp n1dttl'flklcrf' 
ı~rndinılzl hcğcndJrJıt harpteki gU .. 

1 nahlarımızı arrt"ttlr('hflmek h,:Jn ~ul· 

tanahınrt ınr~danındal..l .'\lına.n lınpa_ 

('f'"ılllf\~I ;tlknı.ık ftn:ı ohnıyn.· 

hatta I~ 1 tbfr edocrh:tlr ... 
ola'1 f fretıız ba'ta.n CU~ Uk de' lf't ad>:11nınııı bu p:ı.rlı-tk 

\ z::u 1 U.)Urı.lu u uz\"1.\a"I rıkrlnl hh· blrlınlt: ınu\afık bııl
k..ı l.ır t 3 raf m ~an tnıynrak rrrap:ıla ~1t>nl:tnndan ~·tk_ 

bat a atrml tamamen tık gıttl,k. liuphl Nuri lLl:Ut 

. . Babamtn g~1<"!ll"Ôİ in .. <'O'< mil· be"n•e'esi-!. b'ıı'lıerneklijin1i söyle- t. ıc;:rar a a 11 <'l'CC'etr-111 ı' 
fi.yat n1urakalıe korrtrolc..irlcrının fıııUan itibaren yeni tarifenin tatbl· r 

f<.'ec!f:ir olrhıftı•ıııı !11rlvlcdi1<.tC"n sonrl di r,ıaksedıııı d"rhal anladım YC rorlard1 ... FPk:nt bir ~'lman gr 
d~ikk~arına ,cıerek hc.:;aplarını ktnu. grçllccel<tlr. · 
let.;ik cdtteklerini anladıkların· fazla ihtiyar oldugu için yl"ın"k· tcn1inat verdim. Ş~cerl~si sovu S?· ki en dikkatlr h:ızırlanmıc:: b·t:ıt 
dan, hemen lı..cpcnklc.rini kapıya· ~araı, fabrlka..,ının 1-,:Hh"ıalJ.tı lC'rimizd<- berabrr bnlunanııya .... atrı pu ıTHltbut ve a~irftlcr arasında I tiklerden dill,a hcliJ fal·la,rırı ~ 
rcı.k ortadan kal·oolmaya ba.jl:.ıını;;. arttırıh:o·or ııı ,.e ihti! ;ır rrhr,.sile hize iştah. c;o':<: me•hur o1an bu kı.:'TIJı:In yaln•z ntiızc <:eren z;ıbıta \"C ar11iyc h3' 
lard r. 1 lr.hıs~rlar ldar~!inin Tl'k:rda~·ii:ll•i sııhk vrrnıek i~tC''1·eji···nl ili'1Yt' rtlli yoktu. Bin"'rkcn rğ 1işı, i ·er. 1 . .• hk \C· 

t ·"il ı b k . l etti. Kcn;JI f',il" c·l'.'_.,.rdrn fincnn. kcı' b,,I vcrı'5'1, )·ı·ı·rrırkeı adım a. dıslerı. a·ıkctlr:r, ma (1ı1e Bu ~e?t ,de on, on beş vaka a C\'lil '"~ en ~arJ.p a rı ıuı ycnı o~ , .. 
•.. t·ı r ı· t b•ılun <ıt lar;ı Jt;:oydı.ıgıı ic;ıktıll''i kFh"c~ini tı"l ,..;ft,c::;iz bir do•th.ı"un ve arka· kubbcJeriııi çınlatan frıyat ,·c bit old .,undan kom";:yon yeni uır fi.sa ı c aa :ye c 11{ ır ; . . ~. _ ., , " 

k 1 b k 'd k t· 0·· ıü Fw.bl'ika iJ.ivo olunan tc:; at · a\'C· i<:til\:. Pl.nı Pllt ıt,, \ ~nındau çıK· da11ı •ın bütün mitnalarıııı ve a:-:ı· k~vetlcr ve nihayet, nu(u kütil 
:-ırar a u rıc ı. • ınc e ın · • •' .. .. , 

-ır ,&<'çınc.k ıçı bu gıbı kcprnkleri si:1lic c,,·rJki ıstih:.el .... tuu.1 iki nti!!:Jil tık. lrt nı ıfıtd"! ediyirdu. Ne k dar ela ıerinc YllZ.ılan cvlrnchlrr'ı keli 
~~apah d k in nn kili\lerirı.Jn şa:-rı.p çıli.ırcı.bill'CCl<tlr r,tl'yclarıı 8'lfr:1ıar ku ul:ııt·şt•1. ai.ı1cldi' ~inin ;"t.tınına dah:ı murrkkcbı ~ 

k ru verml~tlr, '.\lcl~teplcrdo df"'r..,ll'rr 8,lS de ; Y.üzlrn.:·c ~1"rlh'ıhd le.r°) l •kr il C'rirrl"
1 

Benden evvC'l gcli'li o karşıladı rurnactan ilitvc<:İne rnecburiyrt 1 
düJ<kin. ha lanac.:ak 

1 

kı daacı~ a.rı e' ırn1 I<" n.1rc-gı d,.r~ın mübaliiğa etmi~ C'lm~n1, A.. yulan • oo~andıl'.'lr~ ctlmh~•i ~i 
• idil<"r. Du d i:"lklar ehrımJa··a rab;ılar ~örüııür görlinm~ı.: kıılnk. min u~gun~uzlıı·•unu .acı~a vıır; 

dıkça . çı a:n' ~cak \ c nuhtck~ le . Şcllrinıizdeltl, nırktrpl~rd: bu yıl j bc11ziyen pıilv kııbb. l<'rilc tize,·l"· ]arını dikli. Diraz. til'<indl, kosa- J dclillC'r oltlu_ Sı5t~min bu C"~ 
,. ... ı 1 ttkctlerlnc Uu j dcr~lcrc ~ab;.ı.hıar.ı. :::.ıat 8,1.1 ~le ha._ı· rin"' ~-a-;lanan k11z.uliJrda.n nıiltc-~ek lırn rferru'1< i f"cri•i·1i f:Ö"lrr p-ihi bükülm~zli~ini rrddcdr.n hn' at 

o!u 1 caktır lnnnıı ı lcır;ı.dajtırı.nu.'J ı_r. . . kil(ı YC' bu tt"p ılC'rin İ<: kıyı ar~ rlö11dU h~na haktı ve ko~tu. G"l'ni ce1niyctin ond:ın ted."C,i b!rt1.t 
---o--- _ .\,·ukathl;. ı~anuııu t111JıJ dıhlor bostflnhtrı sula;\'·an !>U yolları ı;::ıbı kf'ı";ıl:ıdık. Bc-rPbet"ce köye getir· hinaydı, 

. ut \•• • nt;urt nu~rl 1 .\nı· .• 1rad.;ın Y1.·r.lca habere gdre ı\dli açılarak ~oG,urt dolduı-uln1lıştu, riik. 1 İşte Vck<"tlrt. yüıdf' yüz rc;al 
~:e Vc:<alcti avukatlık kanunun P..lr llC'~e ve s•' ı tt"psill'r·n ctrl'- Ak•~m r1Rn1nrlan evvel h~tır ve bı·r n0··r 1·ı·. ı-. Tı·ı·rk ·ı·l·•ı·nııı •<t p,,at ltü:rak.i'Je konU .. 'lVO U plZBr·ı . ,. .. .. . . to ,., .,.. " ... • 

• 1 t~tbikalır.du i!orulcn batı zorlukla- fına u,li .. ·<'n ı\rarıar b ı y n"I k erı h 1· a · •. ! J<f yotu:-t ı·ıc~ele:illl. . • . 1J k d 1 • b' "<i J :l''H ı~ ('n J?r"mıycn "ır ma .... ınr~ mcktC' oldtıt('u hu muv;ııene 
h 

1 

rı gıc..;e?·ınck H,;ın u ·anunun n1a j gar.p ır tr.ı.rid,1 Yl rı~k 1 c 1 1 er, k:'!ı,.<ı:-ıc:ır~a krlct•m. nln üzerine şln•<li hukuki h : 
• C • P e de bu u_ deler ini t;:ıdlle k~r;ır Yerını~tir Pilft\·ı avuç i~·i.ndc sı'.<a :;ıka bir Damadı getirdiler. El1crimlzi ~nmühün ~lllnrınl <'l'P"'rck l' 

"S p dan ra.ı.art<::· nu hu ... u ta tayin cılılcn bir ko· mcrnıı şeklınc sokuyorlı:ır, yo~ul·ta Optli ve çadırın ort~sında durdu. ı diriltiyor. İ:-::abrt! 

f;ı;-HAEE "'\ 
LERI 

............... -...... ---... ,-· 
ı t"J3U.Sl atomobıl yerine 
hak.A ı tla. tak~bat y·ıpıl· 

aşt rı nU", 6 ıncı ub~ ınü 

l.tU"l tU' 

* Part· ocak -.;c k z.a kongreler 
içın haz.rlıhlara ba 1ıuınu,tır. Kon· 
greltr ay n hayet.nde.n ltıb ren açıl· 

maya başl.ıyacaktır. 

* TrakJoB h• dud dan ka111yu111ar. 
geçi. c ı k~!!.ycL.i mll<lanl• bu· 

yalık t \e ~ıvı dı.i.:ı. şehr~n~~c gctı. 

rıln":Jill.r. c;. \ ı t \'Zlatın tckr;.ı.r ya· 
k nda baş1aı n.cakta-. 

* Petrol O~ . l' 1un1 :O.tUd ırl.I •r:ı~

ha Sabuncu yeni l n· a.ı1la.pna yap. 
ınak Uz;ere bııt:ün otomob ile r..uman 
manyaya hareket l ektir. 

* lıtinye Bebeat yolunun ac;ıı· 

masına. devam ed~iJ ıektedır. Yol bnJ 
mUzdekı bahar:ı k dar- Broek nah:· 
yeslnc cct.ril~ckt.:r Bu hususta e
saslı su ette c '11lmakladtr. 
* l\'.anıyan maara!iarırun &t'tme.sı 

do ay11ı'c J~olt Kom r'.l n:ı4l!yat-. \şi:ı~ 
d z m yapd, · r> ctınckteı.lir. 

G•ı hus t.-ı ~ n.ıd n letklk;cre bJ. -

ınl. yon fdaliyetc başl\.tın13tır. bandıktan sonra )·utuveriyorlardı. Hemen etrafını ku:ıattılar. İpekti Bu tC'dbir ile boşanınaların 6 
Et pı:ırc;:ıl;ırını hafif bir silkme a. f 

Barbaros 
ihtifali 

Program hazırlandı, 
27 Ey Gide büyük 
mera:ıim yapılacak 
Büyuk Türk Deniz:Cl:>l Barbaros 

i<:in 27 Eyllıl 941 Cuınartc'.'li ı:ünti 

bir ihtıfal yapı!aeaktor. Du ıün İ· 
c;in muazzan1 bir merasim progra· 
m1 hazırlanmışllr. Merasime c!cniz 
bandosu, deniz taJin1 alayından 
mi.ırcttc>p lJir tabur ile mektepler, 
nıücssescler, ve halk l<"'şt'kki.lllerin 
den a)·rılacak cüztıtn:nl•r lştirak 
rdceektlr. · 

~l.crasiınc gündüz ve :ece de· 
\·am edilecek ~chir donatılacak ve 
gece aydınlatılacaktır. Bütün tc. 
cckküller o ~ün ~aat 9,30 da Bar· 
barosun Rr iktııslaki tU.rbc.sl ünUn 
d~ tople.nıcaklardır. 

IIalkevlerlndc de gece Barbara· 
"un hayatt ve n1eııkabrtrri vC' 
Türk rlt"ııiı,.illı;lnC' y·ıptıf;ı bii~1 ük 

hitmetlerl yad cde~~tk ınti~Jn1ore 

ve konteran•lır verl!ecektir, 

peştemallarla dort tara ını st:ırd·· ı ne geçilebilecek midir"' 
mt:'liyt'tiJC' krmiktc.1 ayıra ... ,k \'e d d d 

lar, çocugu ana an oğma soy tt· o ayrı bir ıncselc- Fakat. 
hıza batırarak pıJaVflZ Vt" YO'~tırt• 1 a· • t · · d ı· J ar. ır .ı;unıuş ~p8ı uzcrın c ı- bir, aşıhna~ı zrıruri bir n 1 ~r ı 
:ouı yiyorlardı ve her yudumrlan ı ı t k 
sonra biı· be ınclc c;ckip yeniden 

ı:.:enli ibrık i usturalı tuva C't a ı nin bo luklarını doldurn1ak: 
nıi getirdiler. !Jcı ber de bir P<'Ş· 

i ·c ba-.lıyorlardı_ 
Bedevi arkılarının ve mavalta- teınala bürünmü§ oldugu halde 

damadı;ı yanına geldi. Dasırarak 
rının en iyisini bu gece dınlC'mi~· 

bır bE";n1ele çekti. Ka,ı;ırı n1ü.stcs. 
tik. 

K .. k. ll d··ndı·~u·· il na olmak ü•crc damadı başın<iae 
oş ·un1 ze o ı°" ın z: zan1aıı . . 

b . · d ·· b Itı m tırnngına kadar tırcış ettı ipekli 
ırı f'gruı.·a <'S a ('rnı,.r mus .. 

1
. 

1 1 
· . · 

1 
1 kı b k 0 (1,.11, .. 

1 
.. d. tu.v u ıa,· ularla ve Ş'ŞO N' ko.on 

u u ır ·emr: ....,. a a:o ur u· 1 . 
ı ~r b ıaril• eli . . . Y•larla ı•neı uv<iular. Sonra da 
<"r. ıs ı;:u urı . erımııı yı nıat giyindi. 
J.;.atlıl:ır B-ılkondakı sofrada v~r· 
lt!'rln1izi. aldık. Brınim karşım~d1, 
<ryhin oglu oturmuşt~ı. Sofr~nın 

Ü!-itilndeki örtülC'r ve hivluJar j. 

pckliydi, Bunların Üzf'rlcri dr gül 
ve karanfil yapral{ları ile örtül· 
müşhL Art1.ya ~ıkıştırılan ~urahl 

!er çeşmibülhıılden, §•mdanlar gü 
mli'!l'n iclı. tç-kl olarak ayran vr 
1iınoniiila vcnlilcr. J\Jüskirat yok· 
tıı ama reııkı icmck i .. tt'yip iE:tcmc. 
di~imizi s-ormamazlık ctmcnıişlcr. 

rl . Y<"mrk. bir çok c;orbal:ırln ba;lj 
lrıdı Sonra ~otramı-,ın il?.:rri k\ı. 

2'11 rtll"rİ. hindi doım~ları, tavuklar 
şilfli\ tatlılar, hakla\'ul:ır ve ycn1iş 
ltrlc ctoJd,ıruldu. 

Ellrri ,-,.]ry:'\-ı:rll lıir h:;yli bc~rvl 
"'"' ııkl;ırı cLı etrafımızı o:arnııştı. 

Önılml\ı(lcki 1nf'ydanda hıvaf fi· 
•rkleri. Arap fa'11ları, silah oyun· 

Ak~am yemeıtini mutattan ı:eç 
yedik. Yat:::ı namazını müt .. akıp 
şeyh <'fendi oSlunu t4ldı. IIarem 
dairesine götü,.di.l, Kızın babası da 

c-cyhe refakat rtmcktc idJ. Biz de 
yatak odalt:ırımıza girdlk_ Dışarda 
gUz(.'1 s;esli bedeviler ~:anık yanık 
m"vlQt okuyorlnrdı. 

Erte. i şabah d:ımadı harem dai
resinden gl'ç çıkardılar. Baba.~ı ve 
kayın baba.sile berabl'r so!raya ge
tirdiler. 

Getirdiler diyoruın. Çünkü o, 
bir alayı v~ıa ile haremden se18m 
Jıııa ge!nıişti. Şeyh efendi kısra· 

ğına bınmişti ve misa!irJcri etra 
fını ktışatınıştı, Danıilt L1 yani ~ey 
hin o~lu el ... , oınuıuncla bir bJy· 
rak olarak 'laba~ını takip ediyor
du ve hemen lıcmen kısrakla at 

tılc, b')~11nn1aların nctıcclcri 
rinde müe o;ir oiatc:ık \"(> T irk 1 

!-Oiııi bir ~ist~mc f>!da cdıı.,, ' 
maktan kurtaracaktır. 

baıı:ı beraber yürüyordu. 
So!rayo oturdu,uınuz ı 

i•~·h efendi kısraktan indi. ~', 
daki mevkiini aldı. Oaınat. ~ ~ 
rından ve kavın habacınr\.111 
Jıyarak clleri~izi öptü, Sofı J 

111 turan~arın arkalarından a~ 1 1 
dun yürüdü ve hC'rkesı claıı1 
B"'yrak ta elinde idi. 

Bayrak ... 
Fakat damadın elin.dek: 

rak evleri, çadırları, sııvarl 
raklarını süsliycn bayrakllrd 1 
iıj:ildi. Onun omuzund;.ı t&t: 
bayrak kanlı ve c;ın1ı };rıı 

fılcmi hckürct" I idı, tıı 
Semih ~ıurıı 

( 1) Du İbr:ıhinı Sariın n_r'·i,f: 
tan I\lccit ve Ao:iı devir\crı ~t 
den Sarı Scfik C.rvin oglu ',ı 

- St'' 
~ırh nıerhuın prense., • c;.cıı 
hannneCendinin koca~n 

l"ctidunun babasıdır. 

" 

k 
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bir 
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XIX uncu asrın en büyük faciası t D U N Y A H A B E R L E R i 
1 ci apolyonun.-.1 Don ..... enasa••• 

Tarihten Bir Güzel Kadml 
J 

Alman resmi 
tebliği 

Havzası .. za1ıatı 
T T d 140 (Başı l incide) 
V jç ay Q Berlin, 19 (A.A.) - Alman bas· Moskova Bozgunu! 

l'au.n: Napol~onun perde ~avutu 
Burglnyon 

Türkçe.le s.-r.'·lren: Şııkir Buım 
:t;rgôkmen 

<Ba~ı 1 incide) kuman(hnlığının tebtiği: <Mareşal 

! 
lan bu fcvkallde geniş ovaların yal· b • / Von Rundstedt ,·e Mareşal Vor. 
nız satıhlan değ 1 fevkalade zen'°ın in Can • Bock ordu gruplarının mütcmcı. 

ı 
madenlerle dolu olan toprak alllaı ı ., kiz taarruz hareketleri yeni bir 

Akşanıın bu saatleri11de Sisanun 
aşık olmıyan kızları ve oğlanları 
nıutlaka Sisaaı koyunda dola.,ırlar "Arkadaşıma Jıagllırdım .• 

- Ormalla gidigoı·um. J(ar.~ıma 
kiaı çıkaı·sa ve eliııde eknıek varsa 

öldürüp alacağım.,, 
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öidfiler. Buraya gcUnciye kadar. Zora d~üldilğü uımanh", efr:ıd 
bır tek gün ıçıııde osuktan ölmus kazanı yahut tencereyi pışmemı~ 
hır suru in andıın bah etmiyorum etlerle birlıktc sırtlıyıırak yola ~ı
blle... kıyorlar ve yuriı)uş csnnsı•1d~ b ı 
Artık al:ıy saflarında aralık ve ç ğ bcy{\ir oilerıni kemirip yiyorlar· 

eksikler his cclilir bır dereceye var dı. Ve ağız, burun, hattiı butu.'1 su
lllı§tı. Soğuk, oç ndamları daha ko ratları kan ıçlnde knlıyordu. 
lay öldurmcge başlamı~tı. Açlığı Busun o kadar fazla yürümedik. 
kqrşılamak ıçın. en kiıçük i tiıahat Çunki.ı kıta durduğu zanuı.ı hcni:z 
idmanlarından istünde fırsatıııı ka- glindüzdu. Durak ~rilen ycrd.? y.ı.
çırmıyan a kerleı. ya h Y\"Bnlar- nık bır koy vardı .. KôJ ün n\•akt.1 
dan kan almaga ve bu kanı ıçerek kalmış bazı duvar1arımn d;b'nde 
heslenmcğC' calısıyor; yahut. sahip- yiıksek rutbclı subaylar bnrınmr.ğa 
siz bulduklarını kcscrck pisiriP çalışıJorlardı. 
Yiyorlardı. Barınmak deyince dört tnrafı ka· 

Fakat qok defa, et at-ese konduk- palı b.r sığınak, yahut bask3 bir 
tan biraz sonra. yanı daha pişme- şey aklınıza gelmesin. Buz sıb~ esen 
ğe vakit kalmadan ya hareket cm- rüı.giırdan korunmak için herkes 
ri verildiği, ya Ruslar tehlik:li s~: j sıı tını bir duvora \'ermese s::ıvaşı
rcttc yakla~mış ()ldukları 1çın çıg yordu. 
çiğ y.cniliyordu. Bununln beraber 1 Artık, 'otıyiık yorgunlukların ve::
'Rusların bu işteki tesirinin hareket diği acıl.ırd;;n bn.,knca açlık tam bir 
l'tnrinin yarat.tığı mccburı:1··ct. kcı- şiddctl<' kcndını hissettiriyordu. 
dar mühim olmadığını bir kac defa Kendısmde henüz yiyecek bir şey
kcndi gö.z<1orımle (lordüm: a kerı.n ler bulunanlar, gızili yiyorlar, en 
bir kısmı Ru farn karsı korken dı- yakın ve> candan arkadaşlara k:ı.rşı 
ter bir kısım eti pişirmekle veya :>alan söylcm~k ve kötü muamele 
Yemekte devam edıyordu. elrnektcn çckmmiyorlardı. Doğru-

su istenirse artık ne dost, ne ~ost-

1 h • k "" J luk ka1mıştı. Herk~ biribırindcn t l 3 r a korkuyordu Bırisinde btr avuı; pi-

mu•• cadele rincin bulunduğu ~üphesi bu ,da-
mın hayatını tchlikeyC' koyab h~ or-

(Başı 1 ıııctde) duBcn de bu~Un bUtün dostlar Ci· 
~ıııadJyen ağırlaııtırınak maka&dlle bi açlığın korkunç tesiri altında 
"1enndeıı celenJ Jaıımakta kendile. kıvranıyordum, Açlık beni de öte· 
rııı.ı Adeta serbest sanmalarıdır. kilC'r gibi bitiriyordu, fakat ben· 
boğrudan dotruJ& de,Jet ııerma)e· de fazla olarak, arkasını kolayca 

'ile ı:.alısıın fabrihıalıirın satışa. arzct- almak imkfmı bulunmıyan bit be· 
llkJer·ı ~alların natıarında ıııık ııık 16.sı da vardı. Bitler durmodan be· 
ltnıC\" Uçler ıne\ cut değildir. Bllflki:ı nl Yiyorlardı. 
>iııe bu iobrikaiıırın ikinci, üı:üncü 
tllerc intikal eden lstih alat ı~ın ay· Bu akşam yiyecek bir şeyimiz 
u ~y SöJ lcncmez. )'oktu. BlilUn nmiller m~alsizlik 

l\lcmlckct lhtl)M'Jnın bUyUk kı nıı· ten veya so \lktan tıuşUp kalmış 
Ilı ıııWi fabrikaların 1 tiJı!;SIAh ııaye. beyıirleri parçaiamak ve biraz et 
'lııc:ıe t~mlıı etti iJ ılı. bir zaınaııd• ı getirebilmek için serılerde kalmış 
~a•~-" 1 b fstlhsaUUtın a:tanıi b 
L _, .. ;ı, arın u 1 oluk arkadaılarımıza bajlanmış· 
"llla3 hkla 1 tlfadc ctınclerl lazım gel tı Fa . 
4Jr.ı l h iz ,

1 
· kat açlık o anda ilzcrımcJ 

11 ş ııl r<J <• r. ö 1 8Uruer Bani• maı;ıız.alıırındıı dalıa 
1 

Y e hlıılcr yaratmıştı ki artık 
'oıay, daha nz. ~orucu bir ı;atı!} mm·~ sözlerim donmilştil. Etrafımda 
IQ buıuııma ı zamanı gel<liğlne kanllz.. askerlık hayatımın en iyi dostları 
'ceın 1 f A 1 ki& çaJ1111maları- I v d • ur aran cdllkıır ı • ar ı. Ayakta yanan ate~c bak:ın 
ıı. ra - · . tıerl tatnılno im ba" . L. gmen, murncua ı ,,çavuş Poumot bunlardan birı 
"<tb olamı ... oraa "'8 "atış u5ull1nl\n, idi 

da l{ıymeUıdlr Burada müteaddit sc· Moskova, .o (Radyo) - Rus tcb· ı muazzam lhat h b. i .. 
lJii-ı: a mu are es ne mun 

nayf tesisatı \.'ardır. c:ı • cer olmuştur. Gomcl muharet>e-
Tımcs'ln diplomatik :ınuharrtrin!n Harp başlıyalıdan~erı Run:ıenler sinden sonra mühim kuvvetler 

fıktrlcrınc bakılırsa bu verlmli mu- 140,000 den fazla zayı~t vcrdıkleri Dcsna nehrinin yukarı vc aşağı 
hlt, geçen sene Rusya.ya umumi lstih lç~n, Almanlar takvıye. kıtaları mecralarına doğru ilerliycrek şid 
salatının beşte Uçü nlsbctınde dökme. ~.~~ae::rek mecburiyctındc kal· detli muharebelerle bu nehrl zor 

1 Yazun: Nizanıettin NAZiF 
ayni ni'lbette demir ''c kömUJ", döJ"tt~ · lamı~ar ve sonra da taarruza ce· 
Ü 

Lenln."rada hücum eden 12 nci 'st'k t' d d _.... k 
-2-

ç nısbetfnde alUmlnyum ve yarı ya· nup ı ı ame ın e evam ....... ere 
af Alman tank fırkası ağır zayiatla Dinyeper nehrini iki tarafından l:zaktan, baSı çe\.'iren yassı ve bo. tf:kte r n ayının Uı;U .. cU gUnUn:ı. · 

rıya 6 iha halinde maden istihsal pUskUrHilmüşf.ür. Smolensk mın. d d öt d geçen ikı ytz. Uncş, Anadolu kıyılarındaki yüıt eyleınlştır. Kherson'un çok zenc-l'l 120 kilometre genişlikte bir cephe i ur uvarın i! ;>anın an . 
~ takasında Alman münakaUıtına üzerinde fevkalade müşkiıl şart keçi çobanı çapkın çapkın bakarak sn dağ!ar.n ardında batıyor. Bu 

manganez madenleı ı Nikolnlef'in de· ff k tl' h' 1 karşı muva a ıye ı ı.icumlar ya larln gererek. şimal istikametinde gülUmscdller. İçlerinden bırl: da~ arın denize doıtı-u uzanmış bır ko. 
ntz inşaat tczgAJıları artık Ruslarm ~ pılmı~tır. taarruza hazır bulunan digcr gu. - Yndman'ı.ı işi iş .... dedi · Bcs· lu olan l{onopltsa burnu UstUnde s-oı, 
elinde değildir. Bu mıntnkanın ~men En 5imaldc, Mormansk'd:ı ecre· rupJa blrleşmi5lerdir. Bu iki SU· bellı ltölclcri blzlm lıeçılerdcn daha kıpkızıl. Bir knç beyaz bulut bu kızıl 
hemen bUtUn fabrikalarına. elektrik kudrelı veren Dn!epcr Uzcrlnılekl ba· yan eden muharebelerde Alman· rubun irtibatı 13 Eylülde Kiye!ın bol yawulamıyorlar? gökte kana batmış tU,benl parçala 1 

raj tahrip rclilınlş bulunmaktadır. lara çok büyük zayiat verdirilmiş. 200 kilometre şarkında vuku bul ObUrU cc\'ap verdi: glbı kızılla.na kızıllana şimale doğru 
n 

tir. muştur. Çember, dört So\·yet or· - Adanın yarı~ı onun. Kcşkl bizi l{a;>'tyor. 
ıı mUtalealara Londrada birçoıt -------------- dusunun etrafında kananmıGtır de o satın alıııış olsaydı. Ona kille Cenuptan ılık bir rUzgar esiyor .. 

şahsiyetler lştırak etmekte \•e :Ruö· l l · yanın harp imalltının tehlikede bu· r T z A. ~ Bu dörl ordu imha edilmektedir. , olmo.Jt, bizim koydc c!end olmaktan Mıc:ıra mı, Fenlkcye mi, Yunana nı • 
, d l 

"lu··ndericatımızın rnkluğundan 1 Mareşal Kcsselring ve General, daha zevkli GörınUyor musun şu kan. kmıbilir hangi dlııra giden beş ıemı 
un uğu neticesine varılmaktadır. "' ,,- 1 

(Kremlin) ve (Nana) tefrika. l.?hrün. ha.va filolım .P. arlak. hare bur tlJ Ezop'u bile en g!lzel kızlarıa yelltenler nı yapraklandırarak ya\aŞ 
Bundan maada çok ehemmiyeUi bl:- ., larımıu koyamadık. Ozilr dl· k:.tın ınkışa!ına büyuk mıkyasto koynunda yaşatıyor. yavaş )"ola düzUlUyor, ıpek koza· 
sanayi merkezi olan Lcnl.n'1'ad da 1 d · 1 dl • o k"l b ki ı h 

1 
h . lerlz yar ım etmış er r, - Ezop u hor gorme. btr ve· sı gı ; r ı sarı yelkcnlerml alabı. 

a 1 azırda mutlak bir crnnıyet için· · .J r~enlngrad cepph~inde dlr ama, devrlmlzın en bUyUk filo· d,ğtno şl~nnlş on gemi ıse kıvrak tı_ 

ad:e~d~e:ği~'ld~l~r·:__ ________ ~\.._~~~~~~~~~~~~~-:_ _ Berlin, 19 (A.A.) - Alman kı- zoflarından 'blr1 oıdu~unu da unut· r:ımolalarıa koya doğru sUzWU:,ordu. 
taları 18 Eylnlde Leningrad istıh· ma. Yadmana gelince ... Cidden akıllı Akşamın bu saaUcıinde Sısamın 
kfımlarına kar~ı hücumlarına tam adam ... Kızları boş tutacağına eşlet· ~,ık olmıyan kızları \'e oğlanları 
muvaffakiyetle devam etmişlerdir. tırlyor ve h ç yoktan kolc sahibi olu. mutlaka Snınos ltoyunda dolaşırlar 
Bir Alman piyade tümeninin ha· yor. Aşıl{ olanları Jsc grup, Tanrının gUıı , 

Filozof Dr. Rıza Tevfik 
rekat sahası olan bölgede mühim - Adanın yansı onun. Bu kadar 1 bağ'larda \'e zeytmliklcrde bulur. 
bir nokta zaptcdilmiştlr. toprağı kim 1şllyccck? Şu zeytin or· Ilu ~mide gelen her ıemtyı 

(Ba.,ı ı Jn('.1tfc) ketmedcn hayli evvel, bu şehrin Sovyetlerin hi.icumları tardcclil· manlarında, bu bağlarda "c dalyan· l S sn.mlılnr dall.lla büyUk bir dikkat 

anlatıyor: 
Bu kuvvetli heyecandan mül· üniversitesinde felsefe hocası bu· miş dilşmana kanlı. zayiat vcrdlril· ıarında c;alıştıracafp Jwle!erı hep pa· ( .4r/ıı.uı .. J 

hem olarak, ou bilyUk ~irin met. lunuyordum. Bütiln bu müddet miştir. rayla satınalacak değil ya ... Hem bu 
hi sadcdedinde oldukça uzun bir zarfında, ve Sİ) aset Alemindeki sı· PoltaYaaın zaptı gıdlfle ben, onun esir pazannıla kble (1) Ezop, bllctitlmlz meıthur laaı.11 
manzume yazdım, ki bir kaç kıta. kı bir faaliyete rağmen, Iclsefı Berlin, 19 CA.A.) - Alınan or· satnuya başhyacağını da sanırım. celap Yunaa craMal» cnn kJ 9tiı.lerlD 
sı şudur: ( •) tedrisata aid birkaç esasi eser vlı· duları fcvkalıide tebligi: Kremen· _ Haldısın ... Çok sağlam delıknn· den bir çutu ciciden bakimanedir. 

Adını bilirdim ti çocuklufum. cude getlrmege muvaffak olmus sug civarında Din~ eper geçildikten hl arla en süze! genç kızları evlendi. (2) EskJ de\ lrkrde ltllJa&ssa lyonl-

d ve lıUkumetin ve talebenin, mu· ooonra <:imali şarki istikametinde an, rlyor. Dofan ç-0cuklar hep güzel ve .)enler kiilelerinl cariyelerini "' 9'ı. 
Ey mütevekkil, malum" , harfkn· sırrane talepleri üzerine de fclse· ileri harC'ketlcrine devam eden Al •. cUrbUz oluyorlar (:?). Yani Yadman r&-'ma~. birbirleriyle el'lendlrlp 

ilde dehi: fe, mantık~ r~hiyat ve ilh. · · ~c man kıtaları Harkov'un 120 kil" tam bu adanın pazanna gore mal ye· socak )dı,Urrnlye mecbur ederlerdL 
Fakat ıstırap içinde ya.şamata kullanılan ılmı ıstılahlara dair hır metre C'C'nubu garbislnde Poltava tlı;ıt rivor (I) MHlltta• &'SS yıı önce. 

mahkum oldn!um an, ansiklopedi. ~iıcude getirmeyi ta. yı zaptetmişlerdir. _ So~ra ~u bağların ~rabı bilsen ===:;-=========== 
Sende buldum mahrem bfr destu. ah~i.it etmıştım. Arapça olnn bu Sovyet!er l.Ht.HO esir verdıkr ne güzel! Geçenlerde buradan geçer· 
Okudum tarihini ve llÖhrctli ~tılahların kar111Iıklarını bulmak, Berlın 19 CA.A.l - Sovyet or- 1 k k 1 ,. d 1 Ba"-a ...ı dlm Mrizlsyenlerin 

imtihanı 
• · · · 'f t k · · . . 1 en ız ar ça.,ı:- ı ar c:ı 6 .r . 

destanını ıyıce tahdıd ve tarı e me ıçın dusunun şımdıye kadar esir olarak j Ş 1,.1 1 d B t d b 

1 
·· .. k ld ı . arap ...,.yor ar ı. ır as a ana 

Şeclid heyecanlarla mnaneb im· tabu suratle çalışmıya oyu um. kaybı 1.800.000 dlr. tecrlıbr. bize d ld , dil L' f dl d ,,_ 
·ı· k' T .. ki d . 1 1 ı o urup 'er er .... n es şey Oc:ı 

riinün. , Bı ıyorsunm: ı, ur ye mevcu gösterm ştlr k . Sovyct ordusunun , (Batı liAcide) 
Ey se~f.ü.kalemln itiraz kııbul oldu ilalı, bütün ilmi i tillıhları· ölü kaybı da hiç değilse bu kadar ruau. O. olmas:a Mısır bu adadan nan bir şahsa bir ehliyetname ver· 

etmez üstadı rnız kadim Yunanın bUyUk iıstad· dır, ve muhtemel olarak daha faı. - )le 
Floran&tn menfisi olmakla iivün! !arının eserlerinden oğrendiklcri ladır gemiler dolusu faı ap çeker mi? mekle bir sayfa nota okumak ka 
Büyük da~t1ay1 tattnn ti iç. felsefeyi ve ilimleri bizden çok }'in ~rdıısu mu' affaklyetıe ilerliyor Ve bağdan gele.\ nefeslere, ~arkı· bdiyctini aşıJatabilecek mi? 

evvel derin surette tetkik etmiş Stokholm, 19 (A.A.) - Redpolı !ara kulak kabartarak, kütüklerin Tabii ne o, ne de öteki 
ten, 

1 1 
d 

1 
d (•) dlplerlr.de uzan.il\ kızlara hasreUc O halde, ellerinde, şoyie 'böyle 

. Ki mun ve karanlık ıeceleri o an arap ar an a ınma ır cephesinde I<arP-ltdc, Beyaz deniz 1 . ....... "l Ji:a~ 11 ı 'ı! ı:ilm:iı:htı 
0 

Uhi göz luylurtarak l<cçtlcrln ardından ses crınw·n başka scrma) cleri oı. 
-tm•wıl.,tınw,.tı . : o m .şan ı; ııc.ı: • Uzerin e ~k m ·m bir l!levkulceyfl t ilki (1 'd ı mıyan b•r çoklannı da nazarı itı 

Mlıt.sını 'Ye sftwhtt t•I ka•ra· (arapiardan bahsediyorum) kemal nokt• olan Rukajaerni Fınler tv~- zey n ere a. 1 ar. 
J rı bara ala:ak haklı oldukları ılk 

mtl'ltnn cok mertebesinde bulundukları sıra fından lşcal edılmlftir. - -
Gölgeleri ken•turan fcvkaibe· . da, seleflerinin bir çok yanlış fa. Sala cephe. inde Finler ve Alman· Ada... hamlede göze çarpan şu du~ünce 

· şer gnatının. ı·aziyelcrlni tashih etmişlerdir, o 1 ıar eski hududu geçerek memlckc· Bu ada, mavı denize yeşil saçlı bir sahiplerine ne eevap verelim? 
ET. ı~tırap nedir bllmemlıı kim. suretle ki, ba.;langıçta eski Yunan· tin içine doğru haylı !krlrm•~ler ,.e kız gıbl yaslanmıştı. 1 Musiki ltdi bir boyacılık mıdır 

lılardan (bilhas~a İ)onyalılordan) b r kaç köprUbsşını işgal etmişler. Ilık btr rUzgllr esiyordu. 'ki küpe daldırıp çıkarır eibi, uç 

Tanınıadıfı sanlı mentı: 

Geçtiğfo yollardan reçtim· ben 
de ... 

su halde biz ikimi7., 
Anla!jmış ve el sı'kı~an iki dos· 

hn. 

istiare ettikleri bu parlak irfana dlr Cenuptan e~en bu ılık ıUzglrla ma. aylık bir kurstan sonra, • hem de 
tamamen kendi ırki damgalarını 1 Bu ceplıede yakında nihai darbe- vl deniz kl>pUrUyor, blrlblrlnt iterek çoklarının yaptı{iı glbı üçte bir· 
bile vurmıya muvaffak olmuşlar. , n!n \'Urulması muhtemeldir. gelen köpUklü dalgalar sah ıe çarp· den fazlası takip edilmeden · bğ. 
d tıkça insan, Ustuste b r kaç f!ıııtan rcnllsin ve binlerce insanın zevki 

l ,, crı a ın, ı mın ve j • v ıanılsın? 

1~ ı suretle beş • ki 'l · ( 4" glyml" bir Eplr kızının dantelalı etek- ~elimine hitab etmek ehliyeti ka 

ı;anatın tekamül zincirinin bır kaç 1 s p o R l lerı ha\'alanıyor zannına dU,,Uyordu. 
halkllSlnı teşkil eden nasıl bir I Bu deniz Adalardenlzidlr- lllhl hul· Hiç şüphesiz bu da değil. 
arap sanatı ve !elscfcsi varsa, Ö) yaların ve en tatlı 11lyalar

0

ın denizi ... i Çünkü, haydi dagareıkta bu da 
lece gayet mütcbariz bir arap kUl· J \•e bu ada Slsnm adasdır kı. cenup- bulun-uıı kabilindcn bir mücsse 

~ ,, " ve yanıba ımclo duruyordu. 
'teşkilatın bir ııoksan tarafı me'I:. K Size temin ederim ki Dante'nin 

t:ı&t oldutıınu kabul etmek zarurı· olunu tuttum ve hlıld aklımdan ?hsında tcmessiıl eden büyıik ş..11· 
'4t. bir turlu ı;ıkamı)an şu &tizleri söy rin muztarip ruhunu anlamak !çın 
t 811 ınağoıalar pl~a!iJ&d,ı nitıımlık ledım: senelerce menfa azabına se\·e seve 
'lllııu görecek \&Zl.)ett< oldukların· (Denmı var) katlanılabilir. 
~ıı ha;'jat pah:ılılıf;ı llo nıucs lr U· r rl Tasavvufa, skolastik'e ve edebi· 
tttc mücııdclo t.'<iebWrlcr. e dUD PafalllD yata dair tetkiklerime gelince ... 

111 
llıı t>ebeplcdlr ki tedarikinde ıız rol• t&,ekkl_. Bunların delilini, bu son dört sene 
~ Uqı·tua.ta tcudüf olunan e'yanın ı-u zarfında, Amerika üniversitesinde, 
~ 11~nda ~ika.> ellere mahal bıruknu- Zevcem Pren es Nc\cl' anın cenaze Llıik Ekol de ve Makassad-et.isl:t. 
\ ~k bir 5ı5tcnıc ~iddctlc lbtlJ aç mcraııımtnc lstanbul hUkClnıet ve be- mi> c de ililhi ve munevver bir 
''dır. tedlycsı, Halit Partı 1 ve Hava I<u. mcc.lis huzurunda verdi~im blc kaç 

lı.ıı. ı\\ruııa.)ı ka ııı kn,uran harbin dıı. rumu merhez \e şubelerı namlarına uzun konferansla ortaya koymus 
iıtıı~e kadar zıuııan cle,aııı cdL-ccğl, bııcr ten s 1 heyeti izamı ''c çelenk bulunmaktayım. Bu konferanslar 
ıı_ ı lfegllıtlr ..• urası ıla ıııulıaklrnk ki ır alı .ırctı e vfi , 1 lşllrııktcn ve ls· büyük bir allıka ile takip ~dildi ve 
tt'P blttJktcıı .ııonrn da, b~lkl ıoıen~lrr· tanbul Vail ve n ledlyc Rdsl ınuh- Beynıt n:ıatbuatı da bundan büyük 
~ lll!ndi 5ana3 limluıı lstllı al kudre- teı cm Doktor Bııy Lfıt.rl Kırdala d • bir takdır ile bahsetti, 

1
1111en ha!lko. glh rnlrııl:ı olmılacak· I ~er gJzlde do t \•e il lrtalaıını bl. Görüyorsunuz ki nzlz dostum, 
il "' ızın z h' hl b' a.: ,.,u halde belli lmslı lhtl~ aç nıaıl· zat aıuzur anndnn ve 1 tanbul tb • za ırcn C ır şey yapmı§ olma· 
-~ ' ma u · • h k'k tt k k ~ti leni ~artı:ırn goro en ,llınumı atınca m rhume hakkında yııpıla.ı I nıaıı: ıçın, a 1 a

4 
e peh t ço . ş1~Yk ~lirette \c en pratik bir şekilde kad rşfnasane neşriyattan ve d hl! . yapmışım ve... ya u 5 cılt ı 

t, taıızlm \ e teu.ı olunmalıdır har rtcn mektup, telgraf ve t 
8

1 f \ e bir eser vücude getirmek için de 
~I . " c e on.a l t 1 b 1 

'Utadeleııln bir ıı.ıncı liUfha ı doğ. \Ulrnbulan taz ye. rdcn mUtcvclllt not .ar op emıt; u unuyorum. . 
'lir, il <loğrll.)a halkıınır.ı dU,nıekte· şUkrU minnet borcumun sayın allıkıı. Sızc, mcı~fa hayatım esn~sındakı 
~ l'lat miıı-akabc komls3onlarının darana ayrı ayrı arz ,.e lblft ı rnllteas mUeerred fıkrt faaliyetimin ne ol· 
~t ettikleri flatlar hıarll'lnıle atı" sır oldu~ndıın bu b bda da kıymet dugu hakkında basit fakat çok a. 
'ı '"1ıuna ııııı nez.arct etmek, ınuh: gaz tenızln ıeıtu!kdr \C atetını tsayg;ı ç~ bir ~ikir vermiş o~mak içi~~~lr 
"'-.~tin bulanık suda bnlık allama· Jaıl.ı diler m. • kaç kcl.ımc daha soylcmeklıgım 
~.~ nıüsaaclc etmemek blrnz da 1-·erldıın \'efalo"lu 1 icap. cdıyor. 
~d • ı Bıliyorsunuz ki İstanbulu ter· 

~llıı llşlann -:uurlu h• ı;a!ll.)ctlnc H 

lilrU de vardır. İşte nrapçanın, Lik nıaçları tan gelen dalgalar, cenuba bakan Uç se kurulduğuna inanmağa çalışsak 
kültür ve medeniyet lisanı olarak, koyuna çarpar. bile; imtihan hcyctı ora ında bu 
bUtUn müslüman olan . \C hatta 194.1 • 1942 lig maçtan 21 Eylul Oç koy ... Uzun, çok uzun ka\'aklaı lunan Diırrü, Ali Rıza, Sadettin 

Olmı'-·an . kavimler u•stlınde mUcs. pa~ r gUnü her iki sahada birden ba" Kaynak 'c kemani Sadi gibi i im 
J v gibi yUksek \ c bUyUk, çok büyllk çı. 

Sjr olmasının sebebi. Derrıl sade lı)acaktır. Bu sene de nıarlar .,...,.en ~·apmış l"'lc:anların, bu kadar sakat .. " .,-.. narlar gibı gölge \•eren asırlık zcyUn· b' lh • 
bu"iınku Tu' rklcr, tarihte sclclle. seneler gibi iki devreli olacaktır. ır z n yetin •idare! mac:lahatçı-"' lcre ~ c toprafı kınrcık tUylU bir oğ- 1 1 rımiz olan Selçuk Turkleri, Iran, Harlanın en mühim karfılaşmaları arh 0 a ·ak, sanatı feda C'debilecek 

Til 
ki t Ef ı ı-~cncrbaJ'\"e stadındadır. Bu hafta lak sırtı gful gösteren asnıalara, bağ· lerlne inanmamız ciddt:'n büyük 

r • s an, ~anlstnn, Belüc ~tan ~ lara yaslanmış Uç koy. blr acı olur Bunu 
ve tekmil islam Hind ve Çin TUr· takımlar Uzerlnde bir tahmin yap· Bu ko)larda koyu yeşil ag-aı:lar, bile. . du~tlneme:1 iz 
kistanı ayni suretle, ve aynL se. mak doğru olmaz, zira son vazıyeUe:- koyu mavi denize öyle kaynaşmıştır' 0 ·halde hakikat ancak 5u ola 
beple, arap kl\ltiirüni.ın tec:lri altı· büt.üıı bu •fle uğra.,an arkada.,ların ki, bakan iÖZ şaşırır: ı bilir: 
na girmişlerdir, Medeni Avrupa. ellerini, ııyıılkannı bağlamıştır. <Şu deniz nerede başlar, bu zeytin· j "Zararın 
da, orta çağdan zamanımıza ka· UUtlın takımlara yml ııezon için ilki d b t ., . neresinden dönersek · er nere e ı er.> dıye. 1 kfırdır .... 
dar, Yunan kultüril ve 16tince de nı\l\ a!faklyetler dileriz. 
ayni rolU oynamışlardır. o. Y. o. Bu zeyUnlikler nerede mi biter? 1 E Şimdi dlişünelim. M<.'htC'rhanc. 

iştc bu ııuretlc, bu ansiklopedi· MAÇI.Alt Nah 'u ak Vb temiz dlfler {;lbı sıra. ndcrun, Mevlevi tekkeleri, Da 
yi, ııKamuS» adı altında, önceden !anan hep bir boyda evlcı in, Samo, rUlilhan \'e Darüttaliıni musiki 
luçbir hazırlık yapılmamış olduğu l<'entr staılıacla: evlerinin yanıbaşında. O evlerin ya· slbi mu ıkknt, zUmrevi vc isi ~ a 
,~in, günü gününe yazdım. Saat 10 da (Alenıdar - Demir.s· nıbaşındakl rlizglrm uğultusu da, rıda bırakan mile sesclerden baoo• 

( ) Filesofun ltu husustaki ve 
benzeri diler ftkir ve kanaatleri. 
Rln lıiç ltirine ıazete•iıln iştirak 
etmediğini ve sallecc b11aJarın ni· 
kili vaziyetinde buluadufumuau 
tasrihe lüzunı girüyeruz, 

<•)Şiirin fra•nca ashaı yarıa· 
ki •ÜShamızda bulacaksınız, 

por). saat 12 de (Fenerbahçe - Al· kıyıda ~ırakhyan dalgaların sesi de ka; ciddi bir emekle, idcali"t \'C 

t.ntuğ), saat H de (Galatasaray - orada b ter. Zira orada Slsamın sesi 1 realist hır ınanı5la Türk muıılkis 
Taksim), saat 16 da {lst. Spor - ba.flar. Bu ses, neşeli balıkçı tUrkü· nl kültürleştiren tek müec:seooemiz 
Vela). lerH\I beyaz entanli kıziarın şakrak mevcut mudur? 

Şetti stadUHla: kahkahaları ve çıplak baklırlı deli· .kvppdık,oni-
Saat 10 <la. (Eyüp - Haliç), saat kanlıların naraları ile kırı~tırarak BugU~. İstanbul konst'rvatuvarı. 

12 de (Kurtuıu~ - Galata), saat 14 kutıtklara çarpar. nın alat.ırka subcsHe Ankara rPd· 
de CSUleymaniye - Beykoz), saat 16 • yosunu, alaturka kolu da, ancak 
da (Beşıırta.., - BeyoflUŞpor). Bundan tam 25t2 yıl önce (3) bir ne~rettl 1•ri musiki havnslle -.anat 

"ıı~tıklıfına \ahestedir. Devlet t~
'illt 1' lı;tcdlğl ı,ailar tedbirli olsun, ğilim. Beni dediğimi yapııcak b r 
~tı ~c:laş, bu haJllti nıouma kaiı et. arkadaş bildıltleri için böyle bir 1 
~1-. •clıır t"hr.mnıfö et 'cnncz.ı;c lhtl· tchdıt savurmayı müııasip gördünı. 
~ı , "1uc-adclt'nln 1 tcdl&lml:.t netlce- Mnnkozi'yl ancak bu suretle salı- ı 
1tııı:11~~l nıUınkUn drtlldlr. Bunun venrler B~ka turlu yakasını bı
~ıı 'l'Urkün ba~lıca ha~eUnl teşkil rokmazbr. Bazan :kuru kuruya 
~ dtlrtistllik cc dlğergG.ınlıkla , e tehdıt ve ,pala' ra savurmak faydalı 

istiklal - En Sen Ha""'1is'in ~k, CinOIJet oe MflCtlra Tefrilc.uı : 46 Karı koca arasında &fk yoktu. Bu 
bir styuı lzdt.açtı. 

erbabını imrerdirecck 3ckilde ka 
palı kapaklar altında kaynıyan 

biter a llıre kuanına benzemiyor 
lar mı? .. 

iNTiKAM ! 
' 110 n1rntaatı uamına bu mUt·a· netıcelcr venr. Şfmdl bu mektubu konı_nuş olan krala :Mintekimln na., 
'~ ırıu amabnya a'ıla Jcr 'erınc-' kim gotll ecek? mesı takdim ediliyordu. Bu name sa· 

tsı l.ımdır. Seslrr du;> uldu; raya :son derece heyecan verdi. Hay· 
~~ ~c Cörc, ilıtllcnr da\atuııda, her.1 - Ben'. ' dutlar relılltnin blldirdlklerl doğru idi. 
~ ltı '1ıdi'!ılnc:- ait olan 'azlfe.) 1 ;, apar-1 - Ben!. Vatan tehlike kar9ısında idi. 
~ ~eklrll'~ faali~ ette bulunal'ak - Ben goturcyim, reis!. Derhal genelkurmay ba~kanlığlna 
~~tııı 11lllazlıu. 1htikııru aııınak ı _ Anrlko bu alaka karşısında mü· bir irade gönderUdl. Konnza kalesi
ı:ııır~t~ı ı·c aıctıcri daha kola,>lıkla tcha is oldu 1 ne ait p!Anların gizli doııyalar arasın· 
t~ oı~llhll'l{ir, ııılllctlne ncıııııyan j - Tc Pkkür ederim, dcdı. Bu işı da durup durmadığı soruldu. 

1 
!Sa.terı~.::!una gılrc ona merhamet hepıniz; de başar. bıliısiniz. Fnknt SUratle yapılan tahkikat MUnte. 

1~~ bu · Gazctclr.rdr. her gün ~ıı 1 en muvafık Sir:ıykonun gitmesi· kim tarafından yapılan iddiaların ta· 

) ıı tekb ral da llıtlkftr Japıııılnrın Mm dı . Ha) dı bakalım a• knd." '>ehrin rnamllc doğru olduğunu 1 bat etti. 
'il ·ı r edlln ki I' lU k •ı . 'ıı 111111,

11 
a ır. l'< ır. • nşru ·azanı: :yolunu tut, yaı ın bu mc ele mu- Bu netice kralı fena halde kızdrrd .. 

~ l)ıt.IJctırı l rılıııak hınmıa dıl>-rrıılcr h. kkak b.tmelı, Mankozi buraya l l-'cıdlnant dö Burbon blrdenbıre mo 
":t t lllabu r ki bu memlekette ihtl. gclı..., ıdı . mor kesüiveımlştl. Etrafındakilere 
~ Cl<>fa .~ı~ıne l llrU ·emez. Bir an BiR BCRBON FREN l~"tN hakaretle dolu bir nazar atfederek 
lııı:''tııı ! arını <;C\lrenlcr kunuıııııı XAMt;S öZO 1 haykırmıştı: 
~lac:~~batıııdaıı lla niha)e kur· f'ır ın u. r , h ncd ına mensup Demek kı ben hırsız \C hafiye· 

arını lıic uııutmasınhr.. btiti.l.::ı pr n \'l' pr n trl bırlıkte !erden mürekkep namussuz bir çete· 
Şe\kct BiLGL"-' ı;ezfntıyc çıkıp ch!r dışındaki saraya nln arasında Y8'ıyormuşun1 ... Artık 

Çeviren: 

!'1. S. Çapanoğlu 

kime, hanginize ilımat edebıl!tim? 

Nazırlardan bir!, ortaya. şöyle bır 
SÖZ attı: 

-- Majeste... PIAnlerı bizzat hay· 
dutlar reisinin aşınnadıgı ne maJ!lm? 

Kral hiddetle cevap 'erdi; 

Hayır! MUnteklm bır mektup· 
tan bahsediyor. Bu mrlüup saycsımJ~ 
evrakı çalan casusun kim olduğu 

anla.şılaeoktır. 

Ferd!nant, kolları. ı go~ U üzerinde 
çaprazlamış, etrafındakılcrl tehdıUI 

bakı~larla sU.zuyor, hCJ"kcl!llcıı şUphe 

etmeğe başlamış oldu&unu ihsas edi
yordu. 

Bır müddet sonra, eliyle bir işaret 
yaptı. Ba~ teşrifatçı salondaldlerı dı· 

şarıya çıkardı. O zaman kral keneli 
kendine mırıldandı: 

- Bu mUthlş entrikalar arasında 
kimden doğru bir !ik ı· alabılirtm? 

Rütbelere, nişanlara, servetlere, ret'a· 
ha garkettığlnı insanlar tarafından 

dUşmanlarıma satılıyorum. Acaba ki. 
me itimat edebilirim? Buldum ... Kro. 
1 çc, na .. ıl olsa doğruyu söyler, bu işte 
beni aldatmak ıstemez. Zira bu işte 
menfaatlerimiz onunla blrlcşlyoı. 

Kralıçe, Avusturya lmparatorıçesı 

'Mari Tercza'nın kızı ve bu hadıselerin 
ccıcynn cttığı anda A\'ustuıyaya hA· 
kim bulun..ın imparatorun kız kardeş ı 
kll. 

KrMI, faala düfünmetti. .DetrU kra
liçenin dairesine &it.ti. Karnımın elini 
öptü: 

- Mllnaııebetsiz bır saatte aızl ra· 
hatatz ettim. Affediniz utaem, lhdi. 
Fakat bun• mec'bur oldum. 

- BUlkla, beni .....tndlrdlniz ma· 
jeete. Acaba zlyaretınıizn ııebebtnı 
ögrcneblllr mlyun? 

(Arka& var) 

TAKViM 
29 El'L'VL 941 

AY: 9 - GÖN: 283 - llıınr: 131 
RUMİ: 1357 - EYLÜL: 7 
HİCRİ: 1368 - ŞABAN: H 

\ 'A.IUT ZEVAU ~·d 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
1KIND1. 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

1,45 
13,07 
16,35 
19,11 
20,45 

5.05 

11,34 
5,56 
9,24 

12,00 
1,32 
8,53 

Netice: Mcktepsizllk = Musiki 
cehaleti. 

İşte bunun içindir ki, musiki 
cemiyatf, hiç olmazsa. ckayıtsıl'! 
f&rlaız icrayı sanah haksızlıtmı 
önlemek suretile, zararın önüne, 
crlsebllditi yerden, geçmek için 
çalıştığını ilerı Rilrilyor. 

Ben dünkü imtihanda, üç ay C'V· 
vel musikiyi ırajıtdan şarkı ötren. 
mektirı. şeklinde tarif ettiti anla. 
şılan bir bayanın, bir orta mektep 
talebesi gibi tahta başında ter dö 
kerek nota çizdiı;lnı ve usul vura· 
rak şarkı soylcdıgini gördüm. 

KUltlir kelimesinin şümullü mi· 
na. ile Ti.ırk musikisini tedris etti. 
rccck bir mile esenin kurulması. 
nı temenni ederken; buıün üç a', 
fakat yarın ü şene bu iıe emek 
vcrcceAinl söyleyen ve vaadeden 
cemiyetin hUınü niyetine de inan. 
mak gerekmez mi? 

Dudak bilkilp seçenler çok bu 
lunur.. 1 o 1d parmak kaldıra· 
ıım .. 



·---- ~.i°" ..,.,,_,, .. nAvl'\.UI~ ----·------------- -·---------------- ~~t..l \,uma.rl«iı 

En Son Havadis'in macera romanı : 

rak çekti ve: 
- Gidelim, dedi. Hormcn gele. 

cck misiniz'? Bir taksi alalım. Ju. 
van Vile gidelim. Bizım kahraman 
kızı temsil edebilecek küçük arti:; 
tin ismıni biliyorum. Pramunt 
irkctinde figüran. Mühim bir rol 

\""adedince yola gelecektir. 
Dışarı çıktılar. Bar sahibi, taksi 

bekleme yerine gittiklerini gordü. 
Tezgfılun başına dôndü, kendi ken· 
dıne: 

- Polis hafiyeleri hep böyledir. 
Herkesten, her eyden şüphelenir. 
ter. Fakat asıl haydutları kaçırır
lar. Bu ilç kişi hiç te fena adamla. 
ra benzemıyor. Kendi hallerinde .. 

Diye mırıldandı. Fakat onlara 
bakmakta devam etmiş olsaydı, 
yalnız Borlih'in taksiye binip git· 
tijini. Hormen ile Zerton'un kar· 
şıki kaldırıma geçtiklerini görür
dü. 

İki arkadaş, Jak Rişarın apart· 
mana girdiğini gördüler. Kapıcı, 

gazeteciyi görür gOrmez: 
- Beyhude yukarı çıkmayınız, 

dedi. Müsyü yazıhanesinde. Mat. 
nıazel Lı.i:syen de öteberi almağa 
gitti. Eğer kendisinden evvel ge. 
lir5eniz, garaja gitmenizi. otomo· 
bilin çamurluğunu tamir ettirme· 

sahip n Ba4muh&nirt 
NtZAMETT1N NAZW 
N•ıya.t Dinktöril 

L>tııuıU SA&WOGLU 
peaMrğı: yc-: 

VATAN MATB&ASI 

4 

~porcuların antrenman ve maçlara. 

muntazam deva.m edebilmek için za. 
rurt masraflarını vermekten ibarettir. 

Yoksa bizde profesyonellık gllltınç 

bir hadisedir. 

Suallerim nihayetlenmlftl, Zeki Rı· 
za !::>poreh işi ba.,ınd& ta.zla rahatsız 
etmek istemedım. Kendisine te~ekkUr 
edip yanından ayrıldım. 

Anketi yapan: Or han Yaı.ıcıoğlu 

r- Kitaplannızı 
AB IF BOLAT 
I T AB IVIKDIN 

alınız. BütUn kitapla.rı bulabL 
leceği.niz gibi Ankara neşriya

tının, A vrupa.nın model vesaır 

mecmualarının BabıA.lide ye
gAne satı~ yeridır. 
Gazetelere lhin da kabul eder. 
Ankara caddui 89 btaııbul 

(Bu sütuna ma.Juıus me.ktupla.rtn 
b&Jmuharrir adıeıaine gönd.erilme'f'p 
doğrudan doğr•lya <kUçük ıı.ı.nıc 

servisine•> gönderilmesi lAzımdır. 

~lektuplar her giln su.t 2 ile • aıra

.suıda aluıaıbi.lir.) 

bir merourum. Evlenmek istiyorum. 
Alacağım bayanda uıted1gırn n1ez1-
yetler funtardır: 

ı - Az.çok ilk tahsilı olması. 
2 - Mümkün mertebe zar1! ve 

yaşının 28 i geçmemesinden ibaret. 
br. (Hayat 2) renızine mUracaa.t. 

* 30 yaşında, 1,H boyunda, balık 
etinde, yakışıklı bir gencim. Kaba.
taş lisesi mczunlarındanın1. Askerı.

ğimt yaptım. 2000 kuruş asll maa.şlı 
bir devlet memuruyum. İçki ve ku· 
marım yoktur. Yaşı 20 na 25, boyu 
1,60 HA 1,70 olan, beyaz tenli, balli< 

etinde, kara kaşlı, kara gözlü, orta 
tahsllli, !Ayıkile bir evi idare edebi-

lecek, namuslu bır aile kızile yuva 
kurmak istiyorum. Fotoğrafı gerı 

iade edllme.k şartHe lŞ. G.) rUınu. 

zuna müracaatları. 

nelerinden anlarım. 

Çalıştığım matbaada i~lerin birden 
bire durması yüzünden işimi bı· 

rakmaya mecbur oldum. Şimdi bir 
matbaada ~dalcılık işi arıyorum. 

(A.R.) rümuzuna müracaat. 

• Okumak yazmak iblirim. Ka· 
pıcıhk, odacılık gibi bir iş arıyo. 

rum. İsteklilerin aşağıdaki adrese 
mUracatları. Fatih Malta çarşısı 
Temizilk hane Habib 

* Bol sütü olan bir bayan sütni
nehk aramaktadır. tsteyen.ıer:n a.şa
fıda.ki adrese müracaatları. 
Mahmutpa~ Kantarcı camisi Çık 

maz sokak 90 numarada Emine. 
* BulgariStanlı bir Türküm. V d 

tanana okumak için geldim. Malt va
ziyetim bozuk olduğu için hem çalış
mak hem okumak istiyorum. Beııder. 
istifade etmek istıyen hamiyetı: l;.. 
sahiplerinin «Çalışkan 24> renızint. 

mUracaa.Uarını r•ca ederim, 
• 55 yaşındayım, kimsesizim. 

Orta yaşlı bir hizmet ehli bayana 
ihtiyacım var, Perihan rümuzuna 
müracaat. 

lar tarafından idare edilebilecek ' '\ 

mi.~:t~l~~~: İnkı!Ap.. lw A n n e m v e Be n 1 
.Felaket ecdadın öfkesinden ko • • • 

pan bır kasırga gibi milletin saa- j \ıı-'-------------------------:1 
detini berhava edecektir. O mıl· YMU: Türkçeye çoınrn : 

cih ed!lmesi lazım geldisi hakkın· 

1 

da karar verdiler, Herkes cümhu· 
riyetçioldu. Belediye '.eisliği~e es
ki oktrova memuru buyuk bır ala· 
yiş içinde tayin edildi. Ve herkes 
kendisine beyaz. mendiller sallı-

let ki, senelerce huzur ve sükı'.ı· ÇENG ÇENG - :u - Celal Tevfik 
net içinde pervcrişyap olmuştur. 

Büyük annem gôzlerinin yaşını 
silerken ben böyle duşünüyorum: 

Hürriyet, adalet, uhuvvet.. Be· 
nim saadet ve asaletimdtr. 

•• 

yaptı&ı büyük akisleri anlattı: 
- Bir çok günler, diyordu. Sı

kıntı ve ıstırap içinde helak <>l· 

duk, Sizin, kardeşin ile senin ölü 

yahut diri haberlerinizden mah
Bir gun büyük anneme sordum: 
- Bahc;enden memnun mu:;un rumduk. 

nine~ 

- ~femnunum oğlum. diye ce· 
vap verdi. Fakat Allah feyizli bir 
yagmur verecek yerde, ağaçları· 

mın körpe filizlerini dolu ile tah· 
rtp etli, 

Ve dt.'vam etti: 
- Allah vere de seneye merha. 

met eder, onların köklerini kuv
vetlendırir. yok a ... 

- Anhyorum büyük anne ... 
Btr g~e annem bana ihtilAl ha 

relretlerinin küçük yurdumuzda 

Li'nin bir çocuiu olmuştu. Yen 

gen ai:hyordu. Vood ile küçük 
hemşiren yanıba~ımda azap için· 
de sizlerden haber bekliyorlardı. 

Büyük nehrin öte tarafında Ce· 
reyan eden muharebelerin top ses. 
!erini haşyetle duyuyorduk, Siyah 
ejder tepesindeki kalenin top a. 
&ızlarından çıkan alev dumanları· 
nı gördükçe kalbimiz elemli bir 
sızı ile sıkışırdı. 

Gazeteler ölü miktarını bildiren 
adetleri yazdıkça çılgına dönerdik. 

• 
Sizi koruması için Allaha du a et-
mekten başka elimden blr şey 
gelemezdi. Bir gün Li,den aldı. 
ğım mektupta Nankinin sukutunu 
haber aldığım vakit biraz ferah
lamıştım, Fakat büyük annene 
Nankinin ihtililcilerin eline düş· 
tüğünü söylemiye cesaretim yok· 
tu. Senden hAla aberimizh yoktu. 
Ne }Çin yazmıyordun oğlum. 

Geçen teşrinisanide ~ehirde feV· 
kalade bir hadise cereyan etmiş· 

ti. Buraya bir ihtililci müfreze ge 
lerek idareyi teslim almak istiyor· 
tardı. Belediye reisi b·ir gün evve. 
linden kaçmıştı. Bu sakin ve rahat 
memlekette hafif bir kargaşalık 

uzun saatler sürdü. İleri aelenler 
bir araya gelerek cümhuriyet ve 
yahut istipdattan hangisinin ter. 

yarak biat etti. 
İstibdat kuvvetlerinin intikam-

cuyane hücumlarından bir hayli 
zaman çekindik. Tchang Hün'un 
müthiş isn;ıini duydukça korkudan 
titriyorduö. Büyük annenin im· 
pa;ator ordularının nihai zaferine 
katiyetle emin bulunuyordu. Haıa 
da bu fikirdedir. 

Juan Che Kay'ın şahsında ikin
ci bir Tsen Kouo Fan beklemekte· 
dir. Tai Ping'ler Nankini on beş 
sene işgal altında bulundurdular. 
Neticede yine uzun sa~lıların rci· 
si kendini imparator il3n etti.., di· 
yor. 

oBugün artık semanın insanlara 
vadettiği sulh ve müsalemetten bu 
dünyada eser kalmadı ve kalmıya. 
cak'll diyor. eİhtilAlcilerin nihai 
zafere erişeceklerine inanmıyo

rum• diyor ve öyle zannediyor ki 

-

BAŞ, D 1 Ş, NE l LE, G R 1 P, R O M AT 1 Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilira ller yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz • 

Resimli Romanlar 
Serisinin altıncı 

sayısı ç;kti 
Zıpzıp Hasan 

3 RESLlILI ROMAN BİR 
ARADA 

1 - Zıpzııı Hasan avcı, 2 - ı 
Yetkiıtin intikamı.. 3 - Nas. 
reddin Hoca ile Zıı>ııp Ha~an. 

Ayrıca: Şehit Ahmed . Arl<a
daşlık . Kahramanlık hik~yele
ri, eğlenceli, resimli bulmaca 
vesaire . ff'vkaliıde üç renkli 
kapak, Satış yeri İstanbul, An. 
kara cadde.si No. 5fl. \,,, ______ ..} 
J~tanbul Mli.) e 6 ınrı Hukuk . lah· 

kcn1et<ilnden: 
9H t80 
Müddei: Abdullah: 
r.ıIUddeialeyh: Meryem: Beyazıt ça. 

dırcılar LO.Uullah sokak No. ·15. 
Milddci Abdullah tarafından tnlld· 

deıaleyh ~Ieryem aleyhine açılan bo. 

mahkemenin 941,. 383 numaralı dos· 
yası ile açılan boşanma davasının ya· 
pılan duru~ması sonunda: Kanunu 
medeninin 131, 138 ve 1·12 inci mad· 
deleri mucibince taraftarın boşanma. 
larına ve karının bır sene müddetle 
evlenmemesine 217/941 tarihinde ka· 
rar verilmiş ve yazılan nanı divan
haneye talik cd:lmiş olduğundan mtld
dea.lcyh Nihal~ illin tarihinden itiba.· 
ren on bef gün zarfında müracaat. 
ıa temyizi dava edebileceği aksi hal· 
de hükmün kat'il~eceği ilAn olunur. 

ri Kimyager _.._, 

Hüsamettin Tarlan 
lDRAB TAHLILl 125 KURUŞ 

Bllünıurn taWltat, 
Emlnönil Emliık ve Eytam bau 
kas.ı kar,ısında tzı.etbey hanın· 

da ikinci kat ~o. 6 

saray daha bir çok seneler şeyta· 
nın ve yabancıların memlekete 
soktuğu fasit fikirleri kogacaktır. 

l\Iemlekete eski nizamını ver
mek için Juan Che Kay'ya güve. 
niyor. 

Kaç defalar bana yeni fikirle· 
rimden dolayı surat etti. MUtema. 

diyen sOylcniyor. Bizi yenilikle it. 

ham ediyor. Onca ben bile bir hai. 

nim, Çünkü saltanat sürmekte O· 

lan bir hanedana karşı alenen is· 
yan etmiş bir ihtilAlcinin annesi 
bulunuyorum. Bende mutlaka şey 
tanın ruhundan sirayet etmiş bir 
taraf vardır onca ... 

Bununla beraber ben şahsan hür 
riyetin muzaffer olmasına içten 
dua ediyorum. Aksi takdirde ocak
larımızın tüttüğü bu mukaddes 
yurtta her taraf bol kana bulana. 
caktır. 

Belli idi ki memleketle hemen 
hemen kimsenin deınokrasi, elim· 
huriye! ve terakki hakkında belli 
başlı bir fikri yoktu. İçlerinden 

(Ark"8ı Yar) 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komisyo:Ju lıanlan .__..;..____ 

l\ııarmara Ussü bahri K. Satınalma 
Komisyonundan 

45000 kilo sade yatı llinı 
1 - İhtiyacımız için yukarda yazılı sadeyağı, kapalı zarf usul.ile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 23 Eyhil 1941 sah gıinü saat 16,30 da lzmıtt• 

Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Yagn bir kilosuna tahmın edilen fiyat <ıl60t kuruş oluP 
ınuvakkat teminatı c4850ııı liradır. Bu işe ait şartname 360 kuruŞ 
mukabilinde komisyondan alınabilir 

4 - Eksiltmeye iştir:ik edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifah veçhile bu işle al3.kadar olduklarına dair Ticaret vesikaları· 
nı ve üçüncü maddede yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzim ede· 
cı.:-kleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten tam bir saat evve· 
line kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (7802) 

* Marmara Üssü bahri K. satı nalma 

Kom:syonundan 
"10000 kilo aad& yalı llinı 

Ucuz ve acele satılık konak 
210 metre burabbaı bahçesi bulunan denize ve Adalara na%ı1 

~lek:trik, su ve hava.gazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bir 
evin tamamı satılıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde iıç kuyusu butı.ı· 
nan mezkQr mülkü görmek arzu edenlerin Aksaray Sorguççu so
kak 1/8 n umaraya; görü~mek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 
müdürüne müracaatları. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Karabük demir ve çelik fab rikalarının tesis ve inşasında Jc:V1 

!anılmak ilzere celbedilmiş olan montaj alili ve edevatından 3! 
12/941 tarihine kadar mahrecine iade edilenlere tarifesindeki şarl· 
!arla % 50 tenzilat yapılacaktır, (6807 - 8331) 

1ıtanbul Belediy~Ji ilaııl.uı 
Talımln B. nk T. 
526,00 39,t5 

681,00 51,08 

•• Fatihte Kırkçe şme mahallesinin Sekbanbaşı 1ıır0• 
hlm ağa sokağında 19, 21 numaralı kAgir eti' t 

kazı. 

Fatihte Kırkçeşme mahatıesinin Kırkçeş:me cs.ddi' 
sinde 57, 59 numaralı ev enkazı. ., .1 

Tahmin bedellerile ilk teminat mıktarları yukarda yazılı iki p~, 
enkaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartna.11''1 
~i Zabıt ve Muamellt MUdUrlUğU kaleminde görUlebilır. İhale z.1 0·~ı 
Perşembe günü saat 14 de Daıml Encümende yapılacaktır. Tallplerill . 
teminat makbuz veya mektuplarile ihale gUnü nıuayyen saa.tte :os.1111 

Encümende bulunmaları. (8215) 

Tahmin B. nk T. 
lU6,t5 106,23 

2887,50 216,117 

~ne~' Edirnekapı sıhhat merkezıle Üsküdar Y"'" 

Bakıın evinin yıllık ihtiyacı için alınacak pltiPç 
kuru fasulye, tereyağı, sadeyağı sair erzak. ~· 

Beykoz a.ğa.çlanıa fidanlığı için alınacak 15,ooO 
lo arpa, 7500 kilo ot ve 7500 kilo saman. fi· 

Tahmin bedelleri ile ilk temniat miktarları yukarda yazılı me,•s.d ! 
tın alınmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnaoıt~ ı 
Zabıt ve MuamelAt l\IUdUrltlğü kaleminde görülebilir. İhale 2.10· JI 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende )""B.pılacaktır. Tahplerıll 11 
teminat makbuz veya mektupları ve 941 ılına ald Ticaret Odası veail'' 
rBe ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Tahmin B. tııı: T. 
1722,50 129,19 

909,65 88,22 

(8252) 

* j.,11' 
Nafia J.tüdilrltiğU daimi tamirat amele'f1 

yaptırılacak 130 takım ma kasket elbise. ıtı' 

Köprliler tamiratında kullanılmak Uzere 81 

cak demir ahit ve edevat. ,.(o 

Tahmin bedelleri ile teminat mık.tarları yukarda yazılı işler ayt1 ~iv 
açık eksil tmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelA.t :Ptf tidU 

1
111 

ğU kaleminde görUlebilir. İhale 24.9.941 Çarşamba gUnU saat 14 de p$ ı~ 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya meı<tııP tı' 
rı ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihaie günü muayyen su' 
Daimi Encümende bulunmıı.ları lAzımdır. (7969' 
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