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~·-~......--: - Milli Şef dün Ankarada 

~!~izin nutkllll& bey- yan Inönü ile bfrflkte göwtıerlyor. l\lttaki reırtm liçüneü k01!"1ftnnt1n ~eti~I· 
t l'. l' kıy;met veren nokta nl Wıııbtt Pt.mcl<tedir. 

'le ~ 8'aUı içindeki Tilrki)".,. 
baı.. ~ le O'IQ ise) • i!lff; mı1-.r 
~ al'nak te~ltll edebilme& 
~ alti imadır ki Tü'r"ıt diple> 
~~ ÇoJc arzu ettiği bu gayeyi 
't ta

11 
ın.tıvaffek olursa bcııcri· 

~t ir hınde unutulmaz bir hiz.. 
' edec kti e r. 

~~';İtYalÇID 
'' '• ı · -.11, 1 Şer İsmet lnö 
~ • • dünyaca derin bir 
~ ile karr;ılandığını gönlü. 
~ .a1" • t k u son :ıamarı-
~ :-eı bakmımdan en büyük 
,.~ Olinnttar. Türkiye bütün 
~ ~ ...;•lh içinde kalan pek az 
'-."'1tı, lett_. biridir. Türkiye • 
~tt ınuhafaza etmetıindeki 
~""*' ı.._. bir taraftan tepeden 
\.....,. ~r l'llihlaamak , .e si .. 
~ ~ ınuttuıl devam et·· 
~ '- '- r bunları sırf utanı 
~.l~ ~da. iht.tyar eUnesi-
~ ...,:e iki senedenberl elde \ ,S' bariei ınufuz ve tazyik~ 
~ eferek bir meskenet 
-.~.. ık baha.o;ma kaannu!) 
~ ~ lıtıalds bütün ittlfalda.n • 
~.~ dostıllk bağlarına rağ • 
~ 8ıÜStak1J \"e milli bir 
S ~ &Yftlmamak \"e her da.• 
~~le hazır bir halde :ra.,._ 
~·. bir ~alh muhafa~ et· 

~~illi 

Moskova 
cenubunda 

A11ıerikada 
8500 amelenin it\irak ettiği 

Sovyetler
1 

22 ~ var 
yeni mey. Dma~I YulJ &t 

• el ~ dı saydı,or 

zı iere 
çekildiler 

-<>-

Alman tazyiki bu-
1 Un cephe boyunca 

devam eaıyor 

Karımda vaı~yet ise 
çok vablm 

\'iti s (A.ı\.) - Moskova ve Lon· 
darada Almanların çepheler boyun 
ca ilerlemekte oldukları ka.bul edil 
mektedir. M:Ollkovada çtk!'-11 "Kızıl 

(De\ -amt 4 üncüde) 

Ne ,·york, 3 (A.A·) - Pazar ak· 
ııamı nem"cdilen harıbiye ne?.areti 
tebliğ~. Amerikan milli müdafaa 
sanayilndc çalışan 4 milyon amel'! 
içinden 8:SOO ün\in iştlmk ettiği ~2 
grevin bir li8tC9ini '\"ermektedir . 

Çcli.k sanayii jçin haya.ti ehem• 
miyeti hruz olan kömü'r madenleri 
grevinin muvakkaten bitmiı; ' olma
ı;rna rağmen umumi vaziyet kafi 
derecede ciddi se.yııma:ltta ve grr\'• 
lelin kanuni ' hWttimlerle tahdid• 
lüzumu lehinde ısrarlı fikir ler <le~ 
vam etmektedir. Filhakika J:>azı a· 
yan azaları, memleket i~ipdc iş cep 
besinde ahenk hüküm sürmedikc.o 
hükfımctin harici si~·a.cıetine . müza· 
baret etmcğc mü&tait öeğildir. 

Nev Jeı"Seydekl "Bendix-Aiı· AE. 
sosiated tncorporatcd'' mü{'ss~~ 
gibi ordu için tayyare yedek ' ala!:ı
nu yapan en büyük fabrikada me
sai nomKı.1 olarak devam' etmekte 
ulr. ~' llarp senesi Türk diploma

~ da başlanA'ltta me\'cot 

,~~,=y~ş=·=~ 'Ekmek ·ş· -· 
'-'-~ hllkknıda kimsede ~üı>. ı ı 
Sa~:;" Türkiye İnglllzle- . , 
~-._ -.ıı 'ı ir ve 1'1fl1i Şefin de- . · . 
~ llgiltere ~in 'en \ıt.him 
8: ~.:ıc günlerde b~ İull;fl· y . t' k k •k• •• - d . 
~·t: '8~~ee=:~ji:;u::: • enı ıp e me 1 1 gun en 
~'·il başlangıçta pek fena b k 1 or f k t \:-'i~a'l'Urkiye>i kendi aley • erı .çı arı ıy f a a 
~ ~ı,, 8anlınağa hazır gibi 
\ rı..~11 ~lan Alınanvanm gönlü~ Banim . larkmda OllD8J8D balll llili 
~~ili'~ fi.ili d--Jiller karııısıo· 
~ --~ ııo slııh ettiği anıa,.ııyor. . dıha bOZak l lllDl!i Çlllacü 
~1ı~a.:, n Türk - Alman dost- . SUIP ._l'dat a lçla ~~ile meydana <;ıkmıs Ull 

~ ı..tllı .,'!~~ru:·k ,~~~~~~: Fırınlar önünde izdiham dUnde devam 
~·~ ı it tifakmdan memnun 

~~~i ~~~~ir,15·~;::;: etti. ·Bu telaş çok yersiz ve gülUrıçlür 
"t'ı bir fe<'A\ilY. hare--

~lllllaz.~a A~ara mua· DünkU nUshamı1'da: ,·alinin bc.}:a· ı va}dtr. H~ki ewclce, şehrin yev 
~' 'iK

11
,tatbik imkanı ba..o.;ıl na.tına atfen ya.zdıgımrz; veçbile mfye un ihtiyacı 3556 çuval ola.ra.k 

' <\hı • llakU.at~a de böy. fıımlara, iatedikleri mKtarda fu-

1 

tetbtt ed!lmiftir, Toprak lıılahaulk; 
'ılıı~t .' zamanda Tnrldye la un Yerlhnee!ne ba.."}tftnm~trr. rl Oflıd tstanbulıda1d t'ırmlara. her 

1 ile !:Ok samimi ,.e sı l ~on iki gün içinde bu suretle veri· gün 3556 çuval un verdiği hakle 
<Devamı 4 uncüde) len fazla un miktarı 300 küeur çu- ( DtMmi .(ille~ 

Milli Şefin 
nutku 

taıra ve Bal 1u ıs. 
tuta ltlJllE bir 

... ,.uue 11u, ....... 
--0--

Balgar siyai 
malJillerinJe ıöylc 
deniyor: 

inönü, kemal 
ve akhn 
t~msalidir 

--o---
Stel ani ajana da "bütün 
milletler T ürlıiyenin misa • 
/ini talıip etmif ol.aydı 

harp bugünkü kadar genİf· 
lemiı olmıyacaktı,, diyor 

~ ........ amıı .... ===ı:=_,... 

Hayat 
Pahalılığı 
Hususi Sanaqi ınü~ 
esseselerinde işçi
ye gardım edilecek 
lıcü 1eme1r gıda ve yakacak maddelerle 
giyecek e~yaıı werllmeıı tetkik e;.. uı1or 

1'1Uli Sa.nayı Birliği, ikhsat Ve. · çağanlwak bu hu,,usta tatbikata. 
kiletlnln !~ilerin tertibi , .e ba~·at naınl geçlle<'eği fes ıH olunacaktır. 
ı•hahhğına brşı mnka\·emetlerlni Dc\'let fabri1.-aların'1a. olduğu gi.. 
artırmak yolundaki hareketlerine bi ha&u!llİ ı;msi ml,ie .seselerü~ de 
u:rarak on btnlerce l~inln ç&h!fhğı iı;çilere sıeak ~·emel. \'er1lmet0i 'c 
tstanhollakl milli sanayi müeH~· I~ Hrcnln temin \'e\"8 ;ştirak ede· 
!erinci~ rle t.edbirler almmuı içiıı ceği sermaye ile i~llere e' leri için 

Sof!/a, 3 ( A.A.J Ofi: harekete ~mi~tir. Milli • a.nayl gıda nuuldeleri, giyfı('ll'lk eşya1>1 \'c 
"Cumhurreisi lsmet lnönii 1 Birfiğl ha hasn!tt& tetkikler yap . ~·akamk maddelf'ri Alınması mu\·a · 

akhseliım hitap eden çok gü7.e! makt.adır. AhnmMI il'&p eden terl . r& göriilmekt~i.-. Maaımırth bn 

1 
3Özlcr söylemiştir. Re.is lnönü, birlerin ;,ekil üzerinde tet1dkler ik- ltosoııta kati karar i~tim&larda , ·e· 

I _.kemal ve aklın timsalidir.,, mal olaaulaktan sonra fabrikatör • rilmlş olacaktır. 
1 (DenHnı 4 öncüde) fer İ'i gnıplarına göre toplırn_tı_y_a ____________ _ 

.. !' Mosllova radr••• 
ID)lll Z attr b&mbar• Almanların cenup cephesini 
ilımalİ tanıreler yardıklarını kab.ul ediyor 

Loadra 3 (A.A.) - .Moakova radyo. 
· AT / ' su, Almanlann cenup cephesini yar . j 

J V Q rJ O f ve dıklarını bu 8&bah teyit etmlftlr. Mor. 

P 
kova radyosu yarma bıareketinln ha n· a 1. er m oya {;1 noktada yapıldığını bildirmekte ta_ 
](at bütUn b!r gün ırUren fasılasız ve 

T 1 
§iddctll muharebelerMn ııonra Alman on arı a ileri hareketinin durc:turulmu~ olduğu. 
nu söylemektedir . 

bombalar 
yağdırdllar 

--o-
Torpil fabrikaları, elektrik 

santralına tam isabet 
kaydedildi 

Sovvet ıebliği 
M08kO\'a, 3 (A.A.) - Bu sabah 

ki Sov,·et tebliği: 
Dün. bütün gün tckm~l cepheler 

-boyunca muharebeler devam ctmiı; 
tir 
Kınmda çetin muha:rebeler ce .. 

reyan etmlflllr. 

Szrbistanda 
80,000 çete 

faaliyette 
bulunuyor 

1.-otıdra, ( A.A . ) - B.B.C: 
Amerika ımuhahirinin bildirdi. 

ğine j!Öre Sırp vatanseverlerinin 
Drina mıntakasmda tertip et
tikleri isyan şiddetleniyor, Sırp 
çetelerinde seksen bin kişi faali. 
yette bulunuyor. Son günlerde 
bir çete ltalyanlara baskın ~
parak 40 ltaıyan askerini öldiir. 
müştür. Son on gün z.arfında çc_ 
teler tarafından 300 mihver su. 
bay ve eri öldürülmüştür. 

Loadra, S ( A.A.) - İngiltere hav& 

Mmrettntn haberler eervt.ı cuma ak. ı· " gı· ı ı·z 
~mı altın.at devam eden taamız 1 · 

esnumda İngiliz ağ'lr bombardıman k ad 1n1 ar I 
tayyarelerinden müiek.luıp ebemmt • 
yetlt tetıkilAlıertn Napolt, ve Palermo 

üMnnoo t.onıarıa 1>omtıaıar yaldn'dJk Bir bava llalı 
iarmı . bildirmektedir. 

Napolide, torpil f&brikuı, tayyare llatUJI SJlllD atatın 
gövdeleri yapan bOyOk bir fabrika t J 
ve demiryolu istasyonu tam isabeUere dar e e ·~ er 
hedef ohnuttur. ~ S (A.A.) - Ordu yardın-. 

Palermo elektnk aantralı, d&nJz cı aerviıılne dahil genç kadmların 
tamir havuzu, mendirekler, deniz tay. dUnkU pazar gec:eai Londra muhltln 
yaNleri tLm1 §lddetli bir bomba kaaır. de uçan bir Alman tayyare.sine karfı 

guma tutolm.Uftur. Bu harekeUere B ı R KAÇ ilk defa olarak haya dafi bataryaları.. 
l~tlrak eden İngiliz tayyareler inden nın ate§inl !dare etmiş olduktan Loıı. 
yahuz biri noka&ndır. Dönllf e9DUIDııo dra.da. ilf& edilmektedir. Bu genç ka. 

da ltalJIUl aftı tayyarelerl NapoU 9r G u· . N E dmlar kootroı \"e dinleme ctbazlA.nnı 
Ulnde beyhude olarak tayyarelerimisi idare ederken batarya. erleri de .ı 

datıtma.fa tqebbUa elmlpe de hepli Wılannı doldurmakla JDeKUl bul unu. 

nlimen OIJleriDe a"fdet etmlflerdlr. K A O A R yorlardı. Bu ite memur bir llUll&y 
tıı~ıız t.ayyarelerinden mQrekkep genç kadmlarm hepslnin vazlfelerlnı 

dit~ bir tefkil de Akdenizde gecel"- ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll bUyük bir vukuf ve soğukkannlıl<l 
(0. Dl 4 tillelide) ıı.tlM'mlf oiduklaımı •Wlf' \t!r. 



ıa. ~a, 

Bilcıt>m, se>1ne ~y:ıtJ:mndald is .. 
.ikrars:z: :;n WLl~t ett.i.niz mj ~ 
Jagf.n OD f.!eS .kUl USA al.lJb'DllZ fa
'>UlyC'~İ, erle i giln )iıınJ kuruş is
tiyorln:-. ~i.:-mi bC5 kurus da iste 
enler . ·ok de vif. 
nu i t.k:a.rc;ızbl•, nisbetsizlik 

'iğer .. bz~rnr. de göze <;nrpnıU. 
ı ııdır. I.iilııına d:ı. böyle, Ispanak 
un. böyle, h::.\ llÇ ela böy!c, kere\' iz 
de böyle. Fiyatlar glin:ı.51rı değişi~ 
\ or, \ e de;-;i tl'r"e ;yükseliyor. 

Ya rm.ydanoz gibi, tereotu hıibi 
tufeyli seylcrc ne buyrulur? •• Bwı· 
la.r bile borsaya tabi, bugün de • 
metleri füi lmm<;a, nk"j8.ma il!;, er· 
~r:si s'"blı mubnl.:lmf{ b.')ş 1.."Uruşt.. 

Eu nei!en böyle oluyor? •• Bu i'le 
uğrnr.->ok bil' m:ı.knm yok mu:~ .. 
Her seye bir nark konulduğu, auı. 
mi fiyat tcsbit cili!dlği halde, ser•· 
ı:eJcrc de niçin bir flynt konmuyor'? 

Iladdizntindc, bu mesele basit 
~bi görünlir, belki de: "Bnnnnl:ı. 
uğ.ra,c;m:ı.ğa değmez!'' diyenler de 
bulunur. l :ık"t, hi~ de böyle dc~ril
dir; bu mesele, ötekilerden dah:ı. 
mühimdir. ~ii, h:ılkın ) Uzde 
-;ekseni, • hatta doksanı - et., ta. 
\'Uk, ,.e buna benzer şeyler ahp 
ylyemcT.. Patattsle, sebzo ile "ki· 
fılfme.fs" eder. Bir kilo lahana, bir 
semizotu, ıspan.nlt, bir paq~ da 
yağ, onlarııı günlül> n.af.Ak3smı te -
mln eder. Ilımlar da pahah olursa 
geJi.si~eı. esnnfm keyfine "Öre 
• atılır, madrabazlar, insafsız esnaf. 
lar her gUn fiyntlan nrlınrlal"'...n, 
fakir halkın lıali nice olur! 

lbtisap ağalarının cliriim ile ce· 

J3aşmakaeeeeı-
... ,_, ,_, -- ~ 

Yeni Sabah 
Hüseyin Csbit Yal~m, lılilll Şef İır. 

met 1n6nQnUn evvelki gfin Bllyük .MU. 
lot Meclisinde irat buyurduğu bUyUk 
nutku bahis mevzuu yapmaktadır. 

m.Leyln Cıı.hıt Ynlsm, bu nutkun 
<1Unyanın her tarafmda dikkat ve aa., 
ıcayı celbedecck derecede beynelmilel 
bir ehummlyeti haiz bulunduğunu kr.y 
dcderek ezcümle diyor ki: 

"İtmıt lnönU nutkwıun 80lllannda, 
harici mlln&9ebeıtlerlmir.do ''Jdç bir 
rsart altında zor kabul etml)ecettz,, 
dediği zaman, Millet Mccllıılııla. ı.w.n. 
larım sarsan ve nllıayet ~ 
gibi cosan aııa, 8C.Wlerinl flltmlt ollıa. 
lar bBtun 'l'ilrk l!liya<"Jettnln lıu -.-ecız 

cllmle ~inde hUlA• edlldJğtnc ve mU· 
Jetin b\lyllk Şefi Te bllkamett ile mlJ. 
letbı \'ekDleri \'O büttin millet a.-ı
"8 bu noktada tam bir g6rüt blriitl, 
tam bir nı.lm \'O lnuııı mevcut oldu -
l;"ıma yalandan lnannn olM'aklar • 
dtr. 

1'ü.rklye iki ~ ziyade bir möd. 
dettcnberJ de\'am edrlt harbe ffllrilıklm 
meıınek ~ dtnden gelen bütün I~ 
ı.·e d1klmtı göstermekte ko&ur etmedi 
'e sullı \"C sukUa yurdu olarN( kal • 
rna«a rmıvılffak oldu, Fakat bu &ulh 
.,oı.."l'rliğin yıuık'! bir teblm uğramMı 
büyük lhtUAttara )'Ol aQ9Clllk ve teli. 
ll!ıl lnıkinsız bnlQnarak bir t.ell.kkl 
tı:;ikil cdcbnlrdl. Tiltklyc sulh tarafta,. 
Tı olmllJCnr. Bugün oo aynı idealin 
mildn.flid!r. Faknt bu snlh tam bir Le.. 
tlkl!ıl 'e hUrrlyet ıı:ı~ vatnnwı men. 
faatıerlndcrı zerre kadar fecl&kA!'lı1' 

3 apınıı.lcıı7.m temin ı~Uecek bir eulh-
hır. Tilrlder için sulhtan dabıt. bil • 
ylik, mukaddes, bir ideal vardır ld o 

H A B E R • ~ AkMm ooetası 

hizmet 

- Beled;yeve ithaf -
za nrasında gelişigilzel iulll bir ııi.s~ 
het &radılda.n günlerde olaaşclı, 
s:ıb.'lhley.in başka, akpm üstil baş.· I 
Ç{ıı, ertesi gün <lnhn. b:ışkn \'e knhı?.· j 
rık bir fiyatın sebıe satanlar e~k 
sudan gelinceye kadnr dayıılr ser • ı 
lenli. 

Ilu işin böylece de\ nmı lı!l.llu 
muztarip ,.e mUtees ir efmek de .. 
mcktır. D:ıl1n. ıt~ık,;nsı, muhtekir 
esnaf t.a.rafmdnn -?yulmalarmıı 
göz yumJUJl!<tır. • 

Esııafm )aptığı iıt iaoolcnhıce 
ı.iıürlerimizdc, sıcak su içinde kıı.J: 
rnı:; gibi bir İla~lanış ıiuyuyornL. 
Hallmı Jıa.yabna, sıhhati.ne ıtui.k&Ht 
tertip e~enlcrl uslandırma''• iste -
dikleıi gibi at oynntmnlanmı münl 
o!mak U'lzrr:ıdır. 

AnlınratUı., İ7mirda her gtin seb. 
zc fiyatlnnıiı bfldir"'n liı;~Jcr ne~ 
redilJyor. Belediyemiz, ht~lıuld:ı 
'1a böyle bir liste lumrlnyıp, günü 
gününe ı:;azet-elerle neşredemcz 
mi? •. Bnl!1aı'J ebzeci <llikkwiarma 
~~tınııal< beietliyccc gii!.' bir iı. mi
wrf .• 

Fikrimizce, sebze list.:Jeri günU 
gününa neşredilirse, r.c halk alda.
na, soyulur, ne <İC e!>naf geUslı:;ü. 
zel, istediği fiyata mal sntabiJir· 
l·e her >;iin fiyat artma7, buı;lin 
on kuruşa aldrğmuz fosulycyl, er· 
te<;i günii :rinnl kuruşa alrnayır .. 
Belediyeden alaka 'r. hirmrıet bek. 
!iyonu. 

fster g{lş-i kabul-U cAna. ıal, ister 
hiddet et! 

J,ı\.EDRt 

kalplere bir Uınlt titremesi getirlşor, 
"Harpten doğan bin tfüfü feWtet '· 

!:fncle hötün mnıetlc.ro k~ı ln•nl 
,-azt.re.tnı kııilrctt nhbetlnt'le yapmak
la JtHhar duyan,. merci~k,.tJmlzln 

''blrgtin de dikıyan•n l>f'kleıdlfl ,.e 
muhtaç olduğu lıan,m kaynağı ola • 
blllnıe,, bundan pek bü31lk bir 8C\'inç 
~ı bDdlren fıkra dUn~'Bnm 
ber tarafınclıa derin aket.-dalar nyan. 
dtracakt?r. 

Türkiye hal-be karı,mokt.an çeklJt. 
mt,ee ele barbı lnaanlyet lçtn te,kll 
ettiği feWtetıere llka3 t kalma~br. 
Tllrtdye llUllı içinde, ya•adr, fabt bu 
bodg&m, menfaat]>«'~ korkıık bir 
r;uIJı de~r. 

Tllrk dlplOlllMlıııl muharip taraflar. 
la iyi ::nllnuebetlerindeu istifade ede
rek mırde bir mtırap vo fedı\l[ett ı.nr 
letmefe bir lmkt.n bolduy&a oraya 
8nf lllllBDi ve ahlAk1 mtt1Abazalal1a 
kopıaktan ~ımnem1, ve elinden gel. 
dili kadar bu hUIRISta yardımda bu • 
lıuı.ma,tur. Polltlkasmıın dürllııtmğn 

,.e açıklığı ne her tarata •ınlhılyet ve 
hilınnet U>l)dn eden Türk diplomasisi 
için, ruilnulp fırmt zuhur ettiği da • 
klkada, tıuDmn teknır «-sisi n~nında 
anlayqlı bir faaliyet: ııerfetmek en tat 
h ve ~l bir TU&fe olaclltı Milli 
Şenn tıaderindı;tı anlatılıyor. Bunııl· 

rnq bir balete YJ\61}'1lD ka"1mlere 111111 _ 
hn teei• vo la.do bnıRMUncla rnütt-yaı •• 
kız bir faallyt>t göet.ennefe hazır ve 
her tarata tUnmt tolldnbıe mnktedlr 
bir hlildimetln nııcvcudiyctl şu dakl -
l<atb bfiyttk bir ımiijdedir. nu mlij • 
ıtıınln bmet tnönli ağT.mdMı ııadır ol. 
ınaeı ciddiydi lw<l~cla en bUyUk bir 
garantidir.,, 

Ceza kanununda 
yapı.acak tadilat 

Sıvası 
nQcrıml r adF 
edilebilecek 

----0-

!az~ mUcr!mPer, 
bir veya bt kaç 

vna: et h atst!una 
ıtrınektee 

menedUeb leceJt 
Adllye Vek:.ı.Ieti, Türk cezn ka .. 

uununde yapılacak değ4,•ikli2.tlct' 
etrafında çalr."lllah:rınu devam et -
mektcdir. Rugiinc kadar ee%:ı kanu \ 
numuzuıı umumi hükümleri gözderı 
tcı:"rilerek yeni e!:ntlnn bntlan -
mrııtır. GPnişJeti!cn YC ikmal cdi -
len umumi hükilmleı· 124 madde • 
den 183 c çrknrılmıştır, 

Yeni projede, siyac;i mücri:nlerln 
iadesine ait memnuiyet kanundan 
katdrrılınaktadrr. Muahedelerde sa 
rahat bulunduğu takdirde miıcrim 
olan Tilr.k vııtam:ln.şlıırmm dahi fa. 
desine ceynz "\'erilec~ktir. Buntl3r. 
başka, devletin ı:ıahsiycti \'C am • 
menin nizamı o.leyhi.ndc vcJa. siya· 
si maksatlarla islenen cUrUmlerin 
failler! hakim tarafından bir vey:ı. 
birkaç vilayet veya. kaza h'ıdutlat ı 
dahiline girmekten menedilebilc -
cektir. Bu sm-etlc, yeni bir emnl • 
yet tedbiri mnhiyct!nde bir ncYi 
sürgün ihdas edilmis olacaktır. 

Basın Blrllfti 
lıoagreıı 

Türk Ba.sm Birliği umumi Orong
resi bugiln Ankarada toplannca!··r 
tır. Kongre.ye i~rnk etmek üzere 
1stanbul mmta'kası mura11hnslaı ı 
dün Ankara.ya gitmişlerdir. 

----o---
Azlık mekteplerinde 

türkçe der•lai 
Yabancı ve azllk mekıtcpleri 

Ulı1.kçe ve ldlltUr de1"8leri muallim
leri badema yalnız muallim mekte
b't mezunlarından seçileccStir. Bun 
lann bulunmadığı yerlerde bu dem 
lcre ilniversl.te edebiyat fakUl~i 
mezun ve müda.vimlcrlnin tayin 
edilmeleri kararla6'tınlmı§tır. 

• Dlln snnt 16 da Alemdar caddesin 
de köt'tecl Mehmedln dllkklnml'la 
yangın çıkm~tır. Yangın, dUkklndn. 
kiler tarafmdan söndUrUlm\l§tUr. Yar.. 
gmm ocal~ borusundaki kurumlann 
tutuşmal!ındıın ileri geldi~ anl~l -
mıı.ktadrr. 

• Son yıllar iç.inde sıhhat ve Jçtl • 
mal muannet vcklleli tarafmdıln Y<'. 
nldım a~lan dispanBcrlerle mevcut dis 
panserlerln sayısı 150 yl bulmuştur. 
Bunlarcla lGO bin ki§I tedavi olunmur
tur. 

EDEBT ve HiSSi RO "1AN 

OSMANU BANKASI MOOORO 
BiR DOKTORU ÖLOOROÜ 

llavl'lır., ~ 
Gene lspanyollal'IJl ~* 

sindeki a.skcrleriJld~_,,-~ 
ka" dan balısedilİJOf. ıra 
fdeoJoJi iM ort.aya atıl~ • 
kun~tler kencJQeriııe :.~ 
arma ,·e,a l9ak le!>ıyo ~ 
lerin siy?lh gömJekletf• bO ~ 
rln kız 1 baJT8ğt gl~i..·11-. :;.ıf' fasi tlerinln de ına\ 1 re iti.. : 
:eri ıınlaştlıyor. Gök ..,., 

11 

Banka müdürünün odasında 
tabancah bir boğuşma oldu kiiıı eski "'8giılir. '.('ürlril ~ 

Mo"'ol gok ba:yra't alt.Dl 
Asynyı titretti; orta 
hatti Tirol ~h-arınd• ~!, 

~-

lddlaya glıe, dekter MleYI llazanaa 
ba11ka mldll'llll• 1Eaçın11, 

oldapau ıamrorda 

• 1"'outl ol mavisi her b• 
1 'i i olmlUJ\ gerek· Jklk 

'i yahut deniz madsidit;, __,,," ,.,.,. 
l'ı\kat her ne'len!>C 

''fırka,, kf'Umcleri :l aıı1!!"' 
Bıılıkesirci: !C'ti bir cinayet işlen • 

mişt.r. HAdiscnln taf211Ab §Udur: 
30 birincıte§rln saat 22,30 da, Os· 

1n:ınlı bankası uahllinac cereyan eden 
i.m cinayet hA.ü si Bnlıkcsirde bUyUk 
bir alaka uyandırmıştır. HA.d!seye ban 
J;a mlidilr ve'dU Nıyazl Bakloğh.nun 
d:ı. adının kanıımaııı, bu alA.l<ayı bir 
kat daha kuw,.!ıcnd'rml.t r. Öldlltil. 
ı~n BllJrkeFlı •n t'lnınmış ı.lahUiyo rnc_ 
tcbusuılarında.n doktor SalAhııddln 

Çet!nsoyduT. 

Tünel b~r ay sonra 
açllacak 

--0 

Bandajlar da 
Sviı.;nJ!rada geliyor 

Amcrikaya .sipariş edilen tii:ıcl 
kay.mınm B:?Sraya. gd:liği haber 
s.lnunr~tır. Tram il'ay \'c 'fiincl İd"• 
resi, kay;suı, nihayet bir ny zar -
fmda !.sta.nbula. getiı·ilme.sini tc -
min mıikı;ad!lc B8!lll.~n. da bir mc
nrnr gönderccc!ctir. Bir ııy sonra 
tünelin i~letme<"e açılabileceği aı:-
1 aı;r lma.kta.dır. 

Runıan~·a)u ısmarlanan ban.da~
lardan 120 sinin Svilingrat'~ :;ön -
dcrllme~inin kc.bil olduğu <l!.l hildl. 
rllmL<:Llr. Banlar, SYiliııt;rnd,lan fs· 
tnnbula ya.kında söndcıilccektiı'. 
1~>() banrfajla z.c.rn trammy nrabr.
sının if:letmeğe çıkarılab!l\.'Ceği an
lasıJ.maktn"'.iır. 120 bandajda.n.'b::ıA • 
ka Rı.mıanyada. 780 bandaj dahn. 
vnrCl?r. Bunlnnn dn. s!iratic ... etirll 
mcslne çalı.c:ılınalttadrr. 

Tamir edilen ilkokmllar 
Silivri~fold dör.diincU i'imıokt.cp 

binasile bWrı.cl u•kmelttep blnsaı -
nm ve Çaıyrrdercsi, Ça.vurı)uköyü 
mektepleri binalarının tamirlerine 
devaın olunmaktaorr. Tamir ~i 
mahallinde günnek üzere 1staıtbui 
Maarif Mü:iür tm\.lavini ile nlfmMı 
Rilivrlyc ıgitmklerdir. 

A•kere alınan azlık ve 
yabancıokul muallimleri 
Hnsusi Tür::C, azlı1c ve ya.b..ıııc: 

mektep muallhn~ritı.dcn yedek au· 
bay ohrak talim ~·e nınncvl"Q mak
sadile orduya. ıltihıık edenlerin ma, 
a.-;lan mektep jdare~ri tarafından 
rerlerlne gt'len ~ muallr.nlePe 
\•crilecekUr. 

Yedek subay olmıyan ve ~r oln· 
rak talim ve manevraya cağırılası-
1arm rnaaşlarr iac yan yarrra ödt:• 
nece'k, yarısr da vekile verilecek • 
tir. 

Doktor SaWıaddln, o ak~am saat <'e bana hoş ~örlinıneoo·· 
yirmi iki buçuğa. dotnJ lılllllkuvveUer ··~esil,, ile "fırka,, k~ , 
caddesinden ayrılarak Oamaııh banka ~'n~an..~ getirdim \C , ti• 
sma gtt.mi§tir. Doktor, bir müddetten. ka,, terkibi ~-aptırn. le led 
b->...rl aUevl huzurunu kaçrroığmr zan • man ftngi teJM.kld cde,,,r llWI~ 
nettıgi bankanf!111ynı 7.amanda mu • '.\"anmd& frrka yoktllF. 
hnsebcclllğlni de yapan cııki dostu Nt_ İirncsi de Osmanlı ;mpa:-. 
yazi ne hususi görUş~eğ'ltıl bildir • nnn ı:ökmesine sebeP 0 :ıı 'iiM 

•-tt dan bitini :-:nlatıyordu. 
1
.'"" ;..& .,. m~ T, 1 .~ 

Niyazi Bakioğlu, doktoru yulmrı.la fr.rka. le fırkt:<'ılık l~~I ,.-. 
~retçllerini kabul etUği odaya al· zaman en sof;., !> ııc 

1 
df 

mış .,.e bankanın gece nlibetlnl tutan mu,.lardı; -:imdi unutu "' 
odacı Ha.ııanı Çağırorak !kl 'kab,·e gc· nü~or. ~ 
lirmeıı!nl 8ÖylemJşttr. l'alnnıla İıspnıı. oııarıll 

t.alarınılan b&h"ctrlirf·e .. n Bundan sonrıı. iktsl arasında başlı. • •• ..u 
yan kon~ma gittlkce harnrctlcnml§ "ımn llt>r'• d<'ı ı!~, t//11 ~ 
tir. Yandaki odada allcslıe birlikte bu· çiinlni bıı ..,ijmt B!'ifJI' '& ~ 
ıune.n banka mllfclliıı! D .. rilcl Allr.ırt kı~a kc..,mcl• lhti~ acı 'ide 
de yükırel<:n bıı seslerden şllphclcn- Delki •.imdi de bu fe~l•I• 
rneğc ba§lıı.mıştrr. \ar~ r 'c o 7.a.ın:ın tıın fi 19 ":ilıı 

Verilen ifadeye göre doktor bu es· "malilcr'' ini ıfaha ı:.a.bd ıtf, ~ 
nada cebinden tabancaaını çıkarnrnk hatrrlııtrrlar. füı far~la 1ı~ 

bir 11ıtil: lirı tloiunllıl!t' '·ı•r" t bankacıyı tehdide başlnnnş ve hnl:I· 
1 

. 
1
. 

1 
. "·-ıll' ı 

kati nçıklaınnsmı istemiştir. ne'• em ır; Jı:rn11" ' ..;ı~bi' 
s•k -.ıJ\ iJ;fü; 1 \ c ~.nr~n · 

Bu esnada odacı, ltahı·eıeıi vermek 
1 

nll '" 
U~rc oda knpısını nçmıştır. Sa11lmt. :n J • iı:iıı hn ır l::u un l ·p ~ 

• \'·ır.ınm kJ.lI \C .ı .~~ıı:ıi lln Çetınsoy arkM,r lmpıya mOtevec · • t rı~j 
sahı•et~en HiZ"T!S iiıa.ra 

clh olduğu i!:{n i~ ~renin ikim ol· hna yülcc!en orta 1~1al'..ı~. 
UUğUnU btirmek maksadlle e.rkasma _;ı ,OT'' 

ma\ ileri ıi~r;·c· çuı,, nll 1.löıımUştür. İşte bu kUçUl> dönUşll'D .., o --_.-
h111'lrat-0r ·u.,tim :•11° 19"~· 

!.ı;Ufade eden bankc.cı derhal hasmı· • 
1 

B .. 
1 

•
1 

nz dahil • 
~ orı u u 'u..:ı eı rl/'• 'ti 

r.ın llzerfne a ltlmıştır. d · J • t da-n old\ O -
Bundan scnra ikisi nra~ında bir bo a~32'<-' ıo;rıı •111 il 1- 0~11.a'nu••·~ ,., •,~ne 1 • Jl.(\ •~ 

ğuııma ba'l1am•ııtır. 
11 

• ., 
1

; ;ı "'ft 11uıt 11,-. 
• ~ 1 1 rınu~ ııp<ıuroınw- 1 iltı~ Banka mtıfeıtıı;I DerUt'l Albert 1 e rll' 1 l'.. t;in ı. ~ •-• 

odacı Hasan hAdl"!cyc ınlldnlıııl:? et· "' • 1~ or~lu. t uzfnıı ırııı' i..-Of 
mcnılşlcr. ynl'lıı: ouııcı \"ııkayr pol!so )t <'rıfn" r ilalru ~11111.,ııırdt. . 1 11'1\ ttn Ye" er 011 .-.. 
haber vermek üzere clış'l.rı fırlanıı.,. 

1 
• 

1 
~ • 1-a"~t "' • ..11& .,. 

.n n.rasınc ınu re • ç; .,.,- f • 
t:r. • "\i hulnıu,tu 1\Iın Her lOI ,..._...,. 

Polis ve.im yerine gcldlği valdt zo.· kak orta;ıncl 1'..:ıttli sııts~ 
vallı dyktor SalıUıattın QetiMoyu ba· • 1. • • B, imnnnıtorı" 

b' h 1 .. ~ ımr .en 'c~a ı· 1 ,. 
§ından kUrşt:nln yaraıı:ınmtş .r n "" ününılc ye~illcrin ncr ... 
kanlar içlnd'! yerde ::ıcrill bulmu tur. ••11.. ·ı Jnrd" ~--ti 

Q c urmı:s ._ ı. _;ı lıtı~ 
Doktor Sao!§Jıaddin ancak yedi daki· l"c~iller hlpodronıu1' . ~_.; 

ka. yapinIJ, ifade veremeden b1mU~- llnn nd~let i-.tedileJ': J;!>oJ'WM 
tUr. Katil Niyazi yakalanmıştır. Tah. ?.ıılmeden birlmç i'"ıfll ~ • 
klkata devam OIUDDlaktadır. bu oclJitla.nn ('eJ!l.lf'?ı;ıııo ..... 

sini lsteıliler. tınp:ırator .~ 
Sa:rlıo~luğun sonu onlara c:ıkıştı: "'~; 

Ahmet ve Me!hmet adında iki - Siz b11!'1lya oyu;:.,ar... ~ 
dokumacı evvelki gece &artıoş bir için Oeğil kavga "Jlı1l ~ 
ha lıle Saraq11ruıeba..5llldan geçerken ml~lnk ! ,ttııar, --'ti 'il'. 
güriutU yapmışlardır. Jlô taraftan hoıPdt rı111 ,,.-

Bunun üzerine Yusuf' ve Mu&ta· ler yükseldi. 1rnpı\f1' 0 
.-" 

fa a.dJnda iki polis memuru, ken ... biti 1 aylardı: b••Jllllll 
diletinc ihtartltı bu1umınca, sarhoş - Snsnnu7., yok• 
a?'Jcada"lar, poli.!~<:Te hake.rette bu rhnl rııt1er: 
lumnuşlartlır. l'e$iller 66\>aP ,.~t 1 J(atd~:., fjj 

Ahınetle Mehmet. sarhO§luk ve - Y:ılmdt! Cellll • ,_...-,,, 
vuife ha~d memurlara. haka· tmparat.onın öntill.~ıı~ t"!:_ 
ret euçllc adli) cyo verilmişlerdir. rafmda.n öldürülen ) ı.'.e1'1",&ll. '-

DUn nöbctci cürmü rneşlıut mnh lcrlni e.ttılal' 'e dıab-' f ~·s ~ 
kenıeel olan 1sla.nbtu yedinci asli. te!Oto cUiler: iki 1 ~'&1'1 '~ 
~e cez:ı.da. baktlan muhakemelerin- ray, Ayasofya ,·e ıtzar bl~ • ....t .. 
de Ahmetlc Mehmet otuz birer Olll't\ Oenenıl Be. ihtlfttlP',,
giin hapis ve otuzar lira ağır para hipodromd~ kıTk ~1 .• #Jll 
cezasına çarpılarak der'hal ~vkif hı;tan ~lrer.ı'°ı:' 1'. ~ ~::,,,. 
ed.ilmişlenlk. K.adırcO 

. ··ıııUr-_...,, 
ornın arasında. ne uçunmrlar vnr?! 

ıln. vatıuun eref Ye nıımwıudur .• Biz- .., ... _ _._,.. ________ .. _____ .. ________ ..,_ ... ~,.. ___ ,_ _____ _ 
- Ağla.nuı.k yemekten ziyade 

1 nsanı t.c$kin ediyor. Şimdi oarı.a 
da.AA çok lkarmn lkaynaıdr V~r 
teyzeciğim. 

Viktvar, gözlerinin pmarında 
hi'l& titreyen ~lf\n sHcrek bLr 
kahkıı.ha dRha attı: 

ccğim. Ne rahat bır 0 e1". 
bu!.. l" l'C ııt ~ 

Mehpare. düsüncClt~yıı.tt• j1ll 
·~ sevilen, arans.n ı."O ıml1dataa edllen 
s:ıDı, irti .ını \C hürriyet ıçlndckt ııulh· 
hır. Ne pa.hasmıı. olorao. olsun sulha 
taraftar değiliz. B:ı Iaıdar h'"UV\'Ct \'c 
hl'yeronln muhafaza \'C müdafaa ettı. 

l;'lmlı; sulhlln bize mlllt ııercf 'e na • 
'l!'.15tn.n bir fedakfı.ı'Jık p:ıl138ma mat. 
olacnğıuı gördüğümih; dakika nynr 
lmv' t ı.-e ICldetle ecdat miras """ m· 
musıımı mlid.:ıfruı;\lı koı:scajtmızda 

hiç ı.ırn ~ tt'reddilt ctrnerllt'Udlr. ı,te 
İ nıt-t tııünll 'J ılrl, millet ,.c hUkfunr. 
linin hiç bir nart altında zor kabul ef. 
rıı·.ı ec ı;-·nı ;.ı~lcr..1tkl.:ı bu luıkllmti 
ıa_m 1.nrruuun:b iLırı ctmlıt oluyor. sı. 
\ 11.~if't dibıyn':lmtu., neroo('tl çıktığı bel· 
h olmıyruı bir tnl.tm dedlkadular, 
J'ılrklyoııln fil \'e,rn bıı tan.ti& bazı 

5 Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 

ıJcp 'e tll.) Iklerlc l<arlfl~Ill&!lı 7.a • 

ı acı ~ kl:.~tıgrndan bahsettikleri m-. 
J,füada, .MllJi Şefin kati 'e :ır .. < J:ı -
ı .rl \"1'21~ eti tamnmlle :tımnln ı tml'} bu· 

Viktvar: 
- .Anamın ka.mnıdn bu kötü za 

r.aata. dlismedim ya., Ben <le na • 
muslu bir lka.dı.rıdıım. Üç sene 11a.s
ta. kocama !baktım, nihayet öldü. 
Bu .sefer çocuğum hııstala:nd•. Il:ı
r.;ucundan aynlamatlıın. Çahşaııııı .. 
dmı. Hastalıktan kurlulciu, ama 
çok 7.ayıf cfüc.-tli .• Onu yaı::atmnk 
için kendimi bir canavara snttrn. 
Sonra bir d:ıha. cl:ı. kurtulamad•m. 
35) led!.m ya sana, bu biı:- ibntak 
tır in~n ı;ırprndı~ra sa.pıaorr: ~"-hınu3or. 

Tilrlc millctlnln ıı.a..ıı.ı bt tıu-... Oğlum hliyüdü .. mec:ele)1 an 
.....,..., r 7.arı:.ın r I d B. 

ı ~ ı. ır gece P.!:fatızn:ı. " r pil!" 
l:leyika boyu., eğmlycoeğlııl t ldl -en deYı·n l>n.- ..ı 1 Bn d··.ır.:ı l •k 

~ ''-' ••• .._n Ott•,.1U. -< • 
tıı trmlııMtan ~im, Milli Q•rın ıot. meledi. 1· pıyı :ıri<'l ,1 ·il \ıtrup 
,anda büttla dünyanın hrl c:uı, nw. ~ıktı .,.itti .. t tc 0 gid' !! (G ı-Jc--

W•)'ml ..,.. ... IM>yllk Wr ıncm.. ti dalor:J.r) su tu. 
nll!llyel ile kar&llıyacAkı bir fı1'ra da· _. Nir··1 1':n h ';•. tj ıı~'' leT.l"· 
lıa '\'U'Clır k1 koO& lioctı. kıtalıırı s:ıran 
ıırtlmp Ye ~~yet lmronlıkları lı;Ln.. 
de m4!lllllt bir sabahın llk l}tkl.'lrı ı;ltıl 

ri!n: 
- D!..hm vardı ı .' Yurcz ne acı 

ya.pmıığa günlUm rl>Zr oldıımı ? .. 

-- Alı, evet, anlıyorum, Analtk! 
- Atı, köpekler ana olmasın 

he evladını .•. Kimbilir şimdi nert. 
lerdc? Her gece üryama girc'r .. 
Her takka ha.yali gözümde tiltcr .. 
nh benim :kara gözlü Kir.korum!. 

Viktvnr hıçkıra.ııık ağlıyordu. 
Mehpare, gözlerinden akan YB.61 
cıesı:izce sildi: 

- Ağlama Vlktvar teyzcc:ğim! 
tn'illllah oğlun sağdır, gene birlbl 
ıinizc kavuşursunuz. 

Viktvnr gülilrnsi~ erek: 
- Ah, beni gön:e tann· acep~. 
Mehpare. rol< mütee~ir olm* 

tu: 
- Z:ıvalh kndın ! 
\"ikh·nr, derin derin içini <ekti: 
- Kal'lı: yavru.."ll kalk! .. Yüt-cğf· 

me Cicrkundun bu gece.· k"'lk da 
karnını doyurayım... Ağlsm ... ktan 
tayda yok. .. 

Mehpare: 

- D~t ortaı.'thğz bUytlk 13eyd·:r 
bilirsin ... 

Bu esnada elinde bir teplli içki 
ılc Kcğoık meı;divenlere doğru 
çıktr. V~tvar Keğoıida '8ka.latjma 
~aba~: 

- M'i56yö Keğ·ork · ler Ukınnda 
naliba? Çifte kumrular :ne :llcm .. 
de'. 
Ke~ork gıüliiyôrdU: 
- He. rmaşa.Uah <1<' •• Burunlal'ı

Lun dibinde lıap6Il"10l"9Qm tıınıotlar 
b'.lem! 

Viktvar, genck bir kahkaha a 
tarak: 

- Ha ıha iha.y-.. Sevdalan krva
nı ma. gelmişse etrafü~m1dn fnxlo
lı:..yı d(inüp dımıııa! iBnıllc: tki kefle
rjni tamam 'ctslıı.1er. 

Viktva.r, ibir tla\'bkaha.dan sonra, 
kunt ve zorla llefJeleiı<lirmei!c <'l'• 

11'?tığı !bir ııesle şimdi bir av rı' 'll • 

km ::ıöy Jü ymıru : 

Tıkır mıkır "<'! y~:nıma "'C' fi i;im 
:ıma.n, 

Da~ o,nnmıorum o;unı1 "'tun ur '\ç 

lnn nmau. 
Mehpare ha~:rf'tl : 
- Nasıl d~g,. ·J·o.&un \nı;tvn: 

teyz:e ! ! Şim:dilti V •ttvnrla, demiıı 
burada içli içli ağlr;ı r.n o dertli ka-

- Ha t;unu ımıeydin! Demin gör 
ıfüğün içli, dertli, uslu akıllı Vikt
"ar bana flll"R. srmm. misafir gelir. 
Onun hntı:rmı, gönliinü Mıj"a.?', hizr 
nıet ederim. Ama ben de çok yoru
lurum.. her zaman geldiğine razı 
olamam ... Anlıorsun? Eğer lbiı dert 
1i. iradını çok dinlersem korkarım 
ld..,'blr giln 'iirE'.ğime iııp deyi ini· 
veril" de bu IR..'1ık çukurı.ında. çarpn 
Jvr Jcalınm. SoQrn ıbana kimler br.
kıer yavr.11n? Benim şu yüz elli t>a
pel da11a. t.e.mamlanmndı,., 

Mehpare lıaıyretle: 
- Yüz elli papel mi? di~·c sor

cltı. 
-He, yüz elli pa.pel birl.ktir -

meğe <'ahş1oru.m. Yüz e>lli lira ta -
11.'tm olunca Sürp~oplaki yoksul 
kadmlar yurdunda ktiç8c bir odam 
oiac Jı: •• ahi:r ömrümü ora.da sess z 
cc dua ederek !!e~ircceğim. 

- ~eni oraya tıcdnvn nlmai!ar 
mı Vıktvnr teyz<'? 

il"'ııim gib; kimsec:.7. oiunf':ı 

nhrla.r, alır! r n;-n:ı a.pte mc yıl• -
twhır. A l'llıcrsun? Pı>pc 'in 1 'llı her 
recl.t 'ha.ınh:J~a. ... T'"iiçiik bir c1am 
olşcal;, C'&.nım in.ters~ eski çorap • 
inr:ı: :.'flımyamk on'&r.ı ~ aı-dnn cflc-
ccğ!.m, pav,a.r giinler: k 1li: eye gide-

- Hiç olmazsa •eJl ~--
kuwct verecek bir ga) t ~ 
elli lira iblri'.tUriP ~a ~ 
Benim hayatta hfçbır rfc ~ 
hiçbir gaycın yok Jıi' bit 
ne serseri, ne s dl~ 
ben! l<~e _. 

- Gene bu gnxnlt, reso ! ,,_fi' 
se dönmiyelirn .Meh~ ;.ıt' ~ 
ıırtık !. Bildiğin }ıicb~ dıı.P""" ... " .. 
mu? Söyle de efk8rk gc i~ 
Ren de sana ylyece Libll ? •• 
Hem gelenler ,-.r ga 

.. ·<'eıtti: rte 
.Mehpare lçını Vikf''ll 
- Zahmet etme 

Ben mutfağa geUrilJl· ('trıı~ 
V 'kt t V7.C jt;rııZ 

ı va?' e. t 
<'li: 1 ~ıııt 

-- Bence pudr,,nı:.,, 1 ı · 
)(U• ~ •• ·rıı 

le de 17u ma.sayıı 1 rı ı 
urrJr bir lmi.1J1Ptfr .e t: 'ıı 1 
.rı • ı· . 

Mehpare c;a~abU ' ; ~ 
- Hayır, h y1r. ac ı .. ı• 

3 .. mel< 1 Kimseye ,.., run 
rk i. 

\'ik \ r O'l •ı 
ll1 - B.,nlcn 

1Jc;hp r n.ut ~-: 
cİİ~İ Z!t'11 D b:J ı.. ~ i 
"Cn dPTCI" h • 
P'.llO Ul :;' dı. 



Hayattan parçalar 
.. ~ .--. ,,_..ıa:wz - - __ _, ~ ---=wwwa ~ 

ilç seaeUk ldzmettea sonra 
Doğadan ayrıbrkea 

Bundan üç sene e\-Vel ve bugün· 
!erde bir hastahane heklmi olıırnk 
Erzunıma verildiğım znmaıı bazı 
dostls.r ibeni şarkm haşin ikliminden 

!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 aylarca rengi deği§miyen yeknosı.k 
tabiat manzarasından, medeni mah 
rumiyetlerden korkutuyorlar ve 
bozkırlar ortasında ilmi Pncrjimi 
kaybedeceğime acıyor !ardı. . 

ı 9-Ö.2ile : 

~ YURuv~ 
~OPAG NDASI 

Bana ve ba.şkal:ı.rına. bu menfı 
haleti ruhiyeyi telk!n otmlyc çalı
§an vatanda.şiarın çoğu yurdun §ark 
kasabalarında veya köylerinc'e bir 
gün dahi bulunmamı!} \'(' bir ömür 
müddetince hep batt diyarmın kon 

r Gt forlu beldelerinde ya.şa.ın~ olan in· 
111}'\f , o l ~ ""Oltsle ~ar blksllerin ve saııllı.r teşkil ediyordu. n ara gore 

b 
1 
l'ln azlığı trnnl\ ıw • vatanın sark seması altında hep 

lrt,~-~"ldan tiİkiıyet eden korkunç dev dağlar. mevsimler-
~ d ""'U;ı, lar imdi ".,;İrii,. CC süren dondurucu karJnr Ve 50" 

\e }aları,, ntİnn h. h;cdl - ğııkla.r ve mesaf~i tasavvur edile 

11 b~I> tnlnr? .• Bal.tılar ki miyen uzaklıktan başka blrşcy yok 
r ha ,r )Oktur: bir idi. Kop ve Palındöğen dağlanmıı 

e tnıt mavenısmdaki yurd pa.rças·nn nta-
• oteı.ı unnak ir.ap et ti. Jet ve malihüly:ı dl yan dcnilebj· 

L 1,.,1_ na<'ri ~iirilmcnin 
.. ""'1 lirdi. ti il dem 'uruı• duru- k 

°1'11 lattan bltt.abj nıem· İstanbul gazeteleri a.ncn on beş 
,, 

1
"·· Hele (\'iı-Nü) do..._ günde geliyor ve yeşJ yeprakla 

\"alanda .... 1,, sebzeye haziranda kavuşulıı.biliyor 
1 

~unı. tnr-nn · 
il, Ilı ' l<ızıln3 ın Jlavn Ku- du. . 

eıtıleJwt ' • Fakat şarktan hay.:ılı kuruntu 
th ,~l<'n di .e li~ml umıl mlen: ve cehalet saikasile korkan bu men 

tıı;:._"'tııı,..,1 zı < ı 'e<' ze erı • ~- b' I" ,_. 
~-""~ ""lctJi b ı fi telfı.kkie'ler yanın~-ı 1 U:.'<ıs do 

1 e hnd· ut UlOrnım. 1 ;-,.,, dagwlannm toprnklarına yUz sür-% ı :nrn t.nr o an .,~ • lııl 
'ıı ,:n, lazılnrlle beraber müş, gönül açıcı yay annda at 

'il b· 1 tinn . u 'ı koşturarak buzlu pınarlardan kana 
!'er Plfın e ~~-~l~ıknlı,, knna su içmiş olan ş.ı.rk a.nkı ve 

t nesreuı ....... J e. ah kt .. o J,a<] h r . fı.şimısı dostlar d a ço u. 
l'tlr :ır arnret ı hır t w • "rmiyen bu u 

l rı olmusturlar şle doguJu ~ . . m s 
lltın l az d bl • k bet ve menfi telakkilerı mczcede· 

lilınlısı~ 3

1 
~-.~~ •• miyen düsünceler ve heYccanlnrl 

h' mı .urc ... uu.ıı: ti · ind b' 
~ u- llllhnet olmnJ•tau dolu bir-~ halesk. ıç _n. e ._,ır sonl 
, ın ''b" d . ü f t bahar gUnu ke ın ~zn:,...ı yo u .. ., ır u nco u .. . do 1m ·· ta, ı i d kadar sevrıne yu nz çam or-

Yc<ı n e bulunu· manlarile. meşhur olan Zlgnna da· 
ğma mii.1<emmel bir otobüsle tıı
manıyordllk. 

l;\ • 1tl1Jiirnenln mllınetini 
llıl' ile ı. ıren, hntttı. onu bir 

b" d~lıın sır, yüriiyü<ı e.". 
tktn llnre tuttunna'ktır. 
lla ;a lıNc kalabalık içer· 

U tiı ~ıla \arna pilici gi-
"~ llhat ettiğim 'u

c e, dll Uııcclcrimln de 
\Q lıleıı~enclere sıkısh -
~ ~~ his ederim. mi İİII 

b rile "hi kötu bir 
ıu,~ ~ayesi~i güttüğüne 

~ b 1 ' da!m müsait, yol 

O vakitler cii.mhuriyct treni he· 
nUz Kemah boğazını aşmamış oldu· 
ğu cihetle şark seyahati Z4;a.nn ve 
Kop dağlarını, Erzunundan sonra 
da birbiri ardınca gelen deve boy 
nu gibi geçityeri katetmek suretile 
ynpılabillyordu. 

Türk yurdunun şark böl.gesin'l 
ait sınırı Kop dnğuım Çetinkaya 
çeşmesi ile ifade edilen 7.Irvesinde 
başlatnnlar vardrr. Falmt haki::d 

-1-
fj&rk derin Tol'Ul vadisini. ikorkunç 
lıaşmetile seyrettiren Zigaııın en 
yüksek dönemecinde başlnr. Çünkü 
teşrinlerde dahi bu re<;ine kokulu 
güzel dağlarda her yolcu ke:mik 
ilif::'ine kadar üşüdüğünü, ılık bir 

füemden bambaşka bir aleme çıık
tığrnı hisı<eder vı> bu duygu tnm 
ınnnasile maddidir; zira duyuian 
ve ilk anda korku vermekle be'I'a· 
her gittikçe alışılarak zindelı:k ve· 
ren so~k kadar etraftaki binlerce 
ç:ım beyaz çiçekli noel ağaçlan gı· 
bi karlnnnuş görüı1mektcdir. 

Manmafih Güm~e vadisi ve 
Bayburt yayla.mlanndan sonra en 
modern otomobilin 'bile ynbnncl ne· 
fesi tıkanarak tırmanab:ldiği hey
betli Kop, şa:rkın zaman zaman knr 
t.iplleri ve heyelfuılarile kapanan 
11eenni hudududur. Masalla.nn dahi 
(Kaf dağının arkasmda) diye sem
bolize ettikleri bu dağ medeni im 
kanlardan mahrumiyet devrlnde 
burası Türk yurdunu bir me\'Sim 
boyunca ikiye bölen tabii bir scddi 
Çin hük.milndc idi .. 

Üc sene evvel !kaloriforli devlet 
olobüsile Kopun doğu cephesine 
vanrken ayağmıızm altında büyUk 
bir tabak gilii uzanan meşhur Eı
zunımo..,·nsmı bembeyaz ve korkunç 
dağlarla çevrili bir boz !kır şeklinde 
ve rnanz.:ırasmda göreceğimi ta· 
Ba\'vur ediyordum. Ra.lbuhl bu i:tı 
bin metre irtifarndalki vüs'atli ya)
lada dnhi henüz ~ğrllılı akar sular 
Yeşil otlar ve ağaçlar ve hayata 
deltı.Iet eden he~ey vardı. 

Erzuruma ilkteşrinin on beşinde 
Ve ge<:e valtti .lstanbul kapI6ındn.n 
giriyordum. Garp şehirlerinin apar 
tnnanlarma ve güzel evk!r;nC' alış· 
nuş olan gözler.im menfi telfı.kkkl· 
lerin knfamda yaratmış olduklan 
çok fa.kir ve pejmiiroe bi.r sahne 
içinde ikö~tebel< yırvam nevinden 
inler ve hara.beler arıyordu. Hal· 
buki giriş yolumun sağında ve S<ı· 
lunda anea.k seyrek fasılalardıı. 

... 'i ı 'ı·. '., ,: ''. : ..; .. .• . 

~tel lz:ıu l Uıi.İ.) iı•;ünıi1. 
lıı-"ce gcnl<ill)erck <' · ı ~ mJI~ 

b~l:~:r~~!~h=~:ı'~YARIN AKŞAM ' ı• P El K 
l;ır u tamamı r; üıdr -

kendini gösteren cılız bir elektrik 
ışığuını belirtebildiği muntazam ,.c 
büyiik evler, ufak apart.unanlar, 
milef'Seseler ve hastahaneler vardı 

Yanunda.kl genç öğretmen toces: 
süsümti bertaraf etmek maksadile 
stra ile bunlara isim veriyordu: Nü 
rnunc evleri, .Mareı-al Çakmak ve 
Nümunc hastahanesi. doğumevi, 
modern lise, mu11teşem kolordu bi 
nası, Halkevi, müfettişlik, inhisar 
dairooi ve postahane!.. Bütün bu 
canlı eserler ve medeni manada 
t.'Umhuriyet abirleleri Erzuruma 
giren yahancınm ilk anla'rın bedbi· 
nane düı.ıüncelerini ve yorucu uzun 
yolculuğun ataletini bir sanivede 
silen milsbet intibalardrr. · 

Münevver insan ı:ıarka. ulaştığı· 
nın ilk anmda dahi bu müsbet mU· 
esscseler arasında hnyat ve sıhha· 
tinin emniyet ile mukayyit oldu· 
ğunu, defalarca düşman clile yakıl 
mtş ve yurt tarihinde kahrn.mo.nlık 
menkabelerini yazdımu.ş olan b:r 1 
beldede yepyeni bir nıamulenin yer 
aldığını ve bu milli işde bir vazife 
ile mükellef olduğunu duyarak nik
bin olmıya ve bu muhite göre bir 
hayat felsefesi kurmrya ba§lar. 

Erzuruma ulaştığımın ilk gecesi 
asfalt bir caddede Perapala.'5 otelini 
lüks bir sinema ile balık tenevvii 
iinii gösteren iştiha açıcı bir yemek 
Ustc8irıi bulduğumu iddia edecek 
c.eğilim. Nitc:'kim bu ilk gece detnir 
karyolalı, saç sobalı ve petrol ile 
c.ydınlanan ufacık bfr oda.da yat
tnn; müteakip günlerde ve yurt 
mannsile her husustn velfıt ve.kah 
ramnn Erzurum balkının barındığı 
Yerlerde druııcık ça.:ınurlu sokaklar, 
tek pencereli evler \'e bu arada bir 
çok medeni mahnımiyetler gör 
d 

.. 
um. 
Fa.kat glin geçtikçe izleri kalkan 

bu geli !hayat ruıı1.larına rağmen 
Erzurumda azim'kar Cümhuriyet 
rejimi ve hilltilınetin başarmakta 
olduğu mesut kalkınma ile bunun 
güzel <'serll'ri gerek yerli halkta 
ve gerekse bizler gibi mecl>uri bir 
şark ev devini vicdnnma ve omuz· 
.ıa.ı ma ) lüı:lencıı mUne:vverlcrde 
kuvvetli bi.'r nikbinliğin belli bo.şlı 
amili olmustur Vf' Tüm yurdunun 
doğu bölgesi bugiln herkes için bir 
enerji ve sthhat kaynağıdrr. 

Dünya Edebiya\mın olduğu kadar Türk dublajlarının da şaheseri 
tı~11 1Jı111?-' l cl.ünlar; mi • 
• "' 

1
1:1 <'ıtnlanılırır · ıı 

tıı ··•ııcı ' llııı~ anızı ku\"\ctlen· 
1 cloıllı ız al hl. masmt 
~ lıeıı.~'1nda.n nlıı> boşa ko .. 
~ l'ıııeı. \bo lanıı <ln dolabil· 

\ e r a.ht İl ar lığı ile da • 
~""4;··· ldalı bir netlce~e .. ,~~ 
~~1hernber, bütün diı • 

·11al'tu. "lıla ı slperlt>rindeıı 
~L liıı ınuazzıım bir tnar-
-"~: geçiyor ~bldlr •.. 
a~ 'ucude ı.;etJnnck l-
01al'a~ckıırn1s olnn 'c.) a 

" bll odalarımı kapan -
~ıkar:· Yakıt 'nlnt yer • 
llel 1 k ellerini arlmla -

Ye~ bir n.5a b bir l u1m· 
b YUriiınezlcr mi? •• 

~f etle •v.:ı "y" .. k" lld .ıunJ ll"U, U • 

~~11'1 ~laıile bir ııheser 
\J 1tı 1~ Tan" .ı.rnzetesi a 
~ l.u11~l tnulde;it dostu • 

lıı-ıat 1 l>ordüııcü'nUn bir 
llııı.Ian ı:c<;ernlycce· 

0l1f eıı 
n • .>anınızo. bil' ar
ıı """" ğin . J.- '_ ı>•Yeee 1Z l ol, 

-...ıaJır " 
Ilı • 1 

\{ b nı\isrif bir ı, dm 
~~tı:ı Uylik mıığ111.abnn 

etnentz bit tnhl sart. 

J.///(M ET MÜNiR 

~ir~f--
~~ ırsat 
o.c. l>~Q 

~~~'iilı ":lerte, 
.. ,~etrn dikkatine: 

~'4tı <l;ıı• 11 ~ıkll!:ımı, bir hııl. 
" •ltı;ı ı.ı nu 15 mUlteın. 

ı- llı>ıırı 0
P dl~ a Hrltımlkn 

e11 ~atındao 
it e1o fi· 

ltt ıstori.ans 
Ot\, Q 1 

it I Tlıe 
Or/d 

.......... il lat lı 
"-4ıı l.ıt ~llllJ~atı 200 Urıı. 

t.' () ti~ cuıer gıu.ete.. 
llıtı~ l'CıtaJne mektnplıı 

t edPt.mrıer 

LADAMOKAMELYA 
Ll1 (!(:AMELY ALI KADJN) Türkçe Söziü 

Büyük bir aşkın, büyük bir 
' • 1 " ı ,.. ' 

' .. ,.. ... :· .. ' il 
--

25 
Mırıldanıyordu: 
_ (?o.la.dam Vilya.m) .ın odası, 

köpek kulüb.:ısiyle, bahçıvan oda
sının ortasrna gelen köşenin, kö. 
pek kulübesi t.;ırafın~a kalan 
kısmında, Şu hnl?e t!raz daha 
gidelim . . . Köşedeytz. Bıraz dah~ . 
Ta.marn şimdi kadının oo~ı . '1" 
zerindeyim. aramızda bır kat 
var 

(Sam) yanında dizlerin:. 1':~
dar yükselen bir baca gordu. 
yeni yanmış bir şömineye uzan
dığı bol dumanından anlaşılıyor: 
du (Sam) ın yüzünde şeytanı 
bir. tebessüm belirdi: Elini ba· 
caya koydu sonra geri çekildi. 
yere U7.3.ndı. damdan aşağıya 
baktı. F..ndi.şesi dağılmış gibi ye
rindl'n fırladı, hızlı hızlı dama 
çıktığı küçük kapıya geldi. Fene· 
rini aldı, içeri daldı. küçük mcr· 
diveni indi, biraz evvelki kapağın 
yanına geldi. Feneri yere koya
rak bu kapak vazifesini gören 
tahtayı kaldırdı, evirdi QCVirdi. 
Yüzündeki tebessüm r,enişlemiş.. 
ti. Kapağı koltuğunun altıM fıI· 
kıştırdı. tekrar dama tırmandı. 
bacanın yanına geldi. Elindeki 
kapağı yatırdı baranın üstün" 
koydu, sağa sola kaydırdı w 
yerleştirdi. 

lstediği olmuştu. k a p a k • 
baca ağzını iyice örtmüş, en U• 

fak bir duman sızmasına bile 
mani olmuştu_ (Sa.m) işini bitir
mişti Tekrar geldiği yoldan dön· 
dU. Aşağıya indi, feneri aldı~ı 

Yere koydu. şatoya girdi, oda~ı
na çıktı, paltosu. toz içinde ka'. 
mıştı ellerini yıkadı, üstünü fır
çaladı, şöminesinin önüne geçt: 
ellerini oğuşturarak, ii.letlerin, 
uzun odunların arasında.ki dans.. 
ln!'lnı seyrederek, :-.yakta bckle-
mıye başladı • 

Biraz sonra" kapı vuruldu, ve 
<0nd~ııet) in ke.mikli yüzü_gö.. 
ru u .. 

- Burada mısınız? 
- (;ördüğün gi,bi! 

Fa knt (S;ı.m) 
tCo) nun kederden siyahlan

mış yüzünü ,görünce şakanın sı. 
ra"ı. olmadığını anlamıştı. Şömi. 
nenın karşısında duran kanapc. 
lerden birini gösterdi 

- C'.el (C-0) otur d~ biraz ko 
nuşalım. 

(Co) göstnilen yere otunır
ken ( ~m) da karşısındaki ka. 
napedc yer aldı w gene ~ze o 
başladı: 

- (Co) kabahahm .Qok büvük, 
kı1.ın' bövle te.hlikeve surükle
memeliydim. 

- Şef böyle konuşmavın. ben' 
onun kadar siz ıfo .:ı1a.kadar eder. 
siniz. 

- Teş,,kür ed ·rim, yalnız git_ 
seydim zate n sağ döneceğim1 
zannetmezdim. 

- Kızım "İzin atikliğinizc hay. 
rnnolmuq! 

- Kızınız~ <:<>k büyiik teşek . 
kürler borçluyum. Sayesinde tnd 
Jan hala damağımda bulunaıı 
nefis pastalar yedim. 

(Co} nun yüzü avdınlanıver
mişti, Gi.ılcrek : 

- Fakat ben de ona d:ınldıın. 
zira babasını düşünmemiş! 

Bu sırada şatod-d. uzun ve tok 
bir gong sesi işitildi, y,;mcğe ça
ğırıyorlardı. CSam) !Co Benet) 
in koluna g;rdi: 

- Haydi (~"..o ı şu işi de göre. 
hm. 

l'kisi de n.şat;'l\'ll büyi.ık sak. 
na indiler. (Sir Harri Vilyam 
m ölümündenberi şatoya daimi 
bir sükut hfıkim olmuştu . • "ite. 
kim yemek sessiz geçti. Zaten 
(S;lm ı ibundan memnundu, ye 
mekte bMını da dinlemiş. sual
lere maruz bulunmaktan kurtul 
muştu. Yemeğini bitirir bitir
mez kalktı odasının yolunu tut. 
tu. Fakat daha koridordan geçcr
'<cn, •bir feryat ve <:rğhk tufanıy 
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lobllyacı dükkanmtla: 
- l' ecriibc ed~yim di~·e yat.tı uyudu! 

lllll===Ş==a i r P===ort==r el e===ri 11111 
Mesnevi mCterciml 

Süleyman Nahifi 
Yaralı Ô§ık kalbine el sunan canan icin yazılmıs bir beyit 
- Bursalı Hüseyin Can - Zengin bir minyatür koleksi. 

yonu - Uç türlü mürekkebin şiiri. 
..______________ _ ____________ ..... 

Yazan: Ahmet Bfllent KOÇU 
Mevlana Celalettiıı Ruminin liı.· 

yemut. eseri mesnevisini, tüııkçeyc 
nazmen, aynı vez;nde ve aynı le • 
1afettc tercüme e.dilebilmek hüne 
rl SUle.,-man Nahifi adındaki şair, 
'rUrk edebiyat t.arihlncle parlak lbir 
mevki temin etmek için killiydi 
CelAlettin Rumi "Mesnevil Şerif" 
unvanile meşhur eserini, devrinin 
edebi modasına uya.rnk farsca yaz. 
mıştı, ve bu nefis lirik manzume
ye şu beyitle bnşlamıst.ı: 

Uisne\ ez DC) çiiıı hikiyet 
mil..-üned 

ı ;, cliılni im şikayet miJ.iined 

İstanbullu Nahifi, bu sanat be
ciiasını. mısra mısra Tfrrk dili si.iz
ged •ıdcn geçirmişti, öyle iki, eğer 
Celftlct.tin Ruminin muasırı olsay. 
dı, tarikati Mevleviyenin bilyUk 
mUessisi, onun ibu kudre<ti şairane 
s:I, vecdi, nşkı önünde, ağuşu mu • 
habbct ve şefkatini açardı: 
ninle neyden kim hlkiiyet itm~le 
Ay:rılıklıınlan ı-i.kliyet. itmede 
Uir kamı lıkiardnn Siopa.rdıl:ır beni 
Nfılişlm zir eyle<lf merd ü zenli •• 

1stanbullu ~üley:ma.n Efendinin 
doğum tarihi mnlüın değildir. Genç 
ya mdn yeniçeri ocağı ikatipliğin· 
de bulunmuştu. 1stanbulun e<lebi 
mnhfellcrinde farsça ve nrabca 
ya olan vukufu ile temayüz etmiş
ti ; Hicri 11 00 ta rihlnde trana el
çilik ile giden Mehmet Pn.şa, ye -
niçeri ocağı hulef:ısmdan ::;tllcy 
nıan .f.Xendlyi maiyetine alınrştJ, 

Bu siyasi seyahatte, Rovan, Teb
riz, No.hcivan ve lsfrhan gibi 1ra
nm büyük kUltilr merkezlerinde 
lrnn fjfiera ve edcıbasile sohbet vl' 
muhabbet fırsatlıın bulan Tiırk 
f}airi. fnrsçnya ve far'si Pdebi)atı
ııa olnn vukufunu teslim ettirnuş, 

1 

Türk sefaret ıheyetinin yilz akı ol
muştu. Oluz sene kadal' 60ilm da 
elc;:i İbrahim Ağa ile Viyana~·a git
miş, ora.da da iştirak eylediği ede 
bi ''e ilmi sohbetlerde şa.rık edeb.
yat ı Uzerinddki vukufu ile büyük 
ala'ka ve !hürmet toplayan bir a -
dam olmuştu. 

Süleyman Efendi, "Nahüi"' mnh 
lesin.in de nnlattığr gibi., zayıf, <:e
Jimsizdi. Pevkalfıde hassastı ivı 
bır hattattı, sülüs, ncs:.b ve talik 
haUn.rda, hassas!~ et.inden gelen 
müstesna blr hünere sahipli. "Di -
vo.n" sahibi !}airdi, bircok kıymetli 
tereUmelcrl ve telifleri vardı. Ka
side! Ber'eyi, farnça, arabça ve 
hirkçe üzerine tahmis etmişti. Bu 
güzide Türk şairi Hicri 1151 de 
öldü. Topkapı dl.fjında, Maıtepeyc 

giden yolun sol tarafında, yol ke 
narına gömUldti. Vesile! rahmet 
olur, SU!eyman Nalu!i hııkk:ndn 
şu lfıtlf ve zarif fıkrayı naklcdn
lt>r: 

Munsırl:ınnın tnbirl ile, şair, sel
vi boylu bir nevcivanın zülfü ke -
mendi.ne tutulur, ve sevgilisirun 
işve \'e nazına dayanamıyarak yn
tnğn düŞer. dildadesl olan yar, Sü. 
leyman Nahifinin kendi as'kı yiı 
zlinden hasta olduğunu i'iidince. 
büyük bir nezaket ve zarafetle, §il• 

irin evine hal ve hatır sonnağa gi
der. Ve yine munsırlarının ta birHe, 
gUmU ten elini ~-airin gamlı sinesi
ne koyar, iblçnrenln hal ve hatm
nı sornr. Süleyman No.hifi, yorgun 
gözlerile evveld sevgil:sinin gUzel 
yüzUnü SC) reder, sonra etrafmdn
ki diğer ziyaretçilere dönerek. ir
tıcalen şu beyti söyler: 

~anma mhmlnclcn sunar destin 
dlll mt~.ruhumn, 

01 keman ebrfı <'iğerde tiri rnüj
gianım arar! .. 

la k:ır·şılaştı. (Mad~m \'ilyam) ! Hiıseyin Can, on sekizinci asrın 
ın odasından yükselen bu se !er derbeder ş:ıırlenndcndi. Aslen Bur 
kfıh küfur kah yardım istemeyle salıydı. Nev'i sa.hsmn münhasır in 
renk dcğiştirivordu. 1 sıınlardandı. Bir afyon tiryakisiyd 

Casus kndınm: l öylf' ki. bir deri. bir kemik adam-
- Yetişin, iilüy.-:>ru~n. beni bo. dı ; "Bir gölgeden ibaretti". Gıda-

ğuvorlar sı nf)on ile ikahveydi. Günlerınin 
Öive · ba~ırma ını i şittikçe. bilyük 'bir :kısmını, nakkaş ve min-

(Sam) ın yüzü gülüyordu. yatilrcü dükkİlnlarında g eç.irir: her 
Sesini çıkarmadı. h11Jı hızlı gün. kalwedl', çarşıda, pazarda, 

odasına koştu ve lX>kledi. yolda, hulasa gezip dolasbğı yer -
Çok gc~medi kapısı siddelle ll'rde gördüğ_ü civanları tarif e<le • 

Yuruldu ve (Ccnni Börns) içeri- ı'Ck res!mler ni ynpt.ırır, bu uguı 
ye atıldı. ~psarı olmu~tu, şaş. da vannı. yoğunu harcardı. Akşam 
kın gözlerini, sakin sakın duran lan zengın koleksi:;onunu önüne 
(Sam) a <:evirdi kel<~lcdı. Sl'r.crek : 

- Madam. sizi istıyor, odası .. 
(Sam) genç kıZln ıfı.fmı ta~ 

ırtamlıyarak yürüdü: ı 
- Qdac:ında dwnan dolmuş, 1 

beni boğuyorlar diye hayY.ınyor 
değil mi? w 

( Cenni ı n in h~yretten agzı :ı. 
<'Ik kalmıştı, (Sam) ı tak_in etti. 
ı~fadam Vilyam l ın daıre.si 0 • 

lan iç içe iıç odaya girdikleri za
man kadın hala bağınyordu: 

_ Caniler! Kocam olan o p:e
bcnniş aptal.. ~~yv~nın burasa 
yollndıı~ı h rıfı ca.gırın bana! 
(~ ı odaları bu halde buk

cağını hiç ummuyordu, girdiği 
zaman biraz dumanla karsıl~sa· 
cağını zannediyordu halbuki ko
yu siynh bir duman odayı bir 
saniye kalmamı} acak hale getir
mişti. Anlas J;ı.n kadın bunuıı 
geçici bir şey olduğunu 7.annet. 
mis, yardım istemeyi arzu etme
mişti. 

(Devamı var) 

lllı: olınn.ısn ülfet 
eyleriz cünfi !. 

Diye bir nara atar ve kocaman 
bir afyon kombalnğmı yutardı. 

Bfüıeyin Can. ku§ağınfüı. daima, 
kınnm, mavi ve sivah, iıç rıenkli 
miirckkep bulunan bir div.t taşır -
dı. bunun sebeb!ni rnranlarn f;\I be
yitle cevap verirdi: 

1 ~hokka ılhntında nr \'ar <lirse 
. o şalıım: 

lliınu ciğerim, liılıtı dilim. düdi. 
ı:.iynhım! 

"{tç hokkanda ne var diye o şa· 
hnn soral'Sa; işte cC'vabrm: Ciğe
rimin knnı {kırmI7.ı mürekkep) 
gönlümün ptırçalan (mor mürek -
kep); kam duman g bj çıkan ihnn 
(karo mürekkep),.. 

B:ızan da §ti !atayı eı:}ylerdi ~ 

(IJütfen sahifeyi çwiri1•· ) 
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ne 
..... ,. "'"'""::",;;:'~: ... ":'· E~~~~~:;E:Muı:;:: Moskova Moğolistan Fransada beş sovyet ''~ 

ar Sovyet istilıkiınıarinı h ava- b ~ Genel llll' 

a 
ou 

a 
Ru5I r Tuladan çekiliyor -
Amer" c.ada denize indirilen 
c:ruv.::ı~ör - Knrol oğlun".! 
mevku' ilan edecek - Ba • 
an Amerikan muhribinin 
kayıp müretebatı aranıyor . 

!~~~etle bombardıman et- cenu unda hududu dakikalık grev RelsllP' 

:~2t::d::::,..ı tebli. :.~:-:::.:zı:~:~:.!f ~=·'Z:~ hakkında .• aemıekettn Mareşal ÇaP~:ı.li 
ğinin ilave.sinde evvelki gün ce- ruza geçtlğinl \'C Tulad:ı Rusların Japonya ile Sovyetler her tarafında . 1 . Kof tayı·n 8Dll"IJ-<t" 
reyan eden muharebeler esna. yen! mevzilere çekiJdiltleriııi bildir fi'"° 

sında Almanl~n uğradıı?ı zayi- nıektedir. btr anlaşma yaphlar tatbik edildi mi? ... "":s..d 
at hakkında tafsil§.t veribnekte. Stalln geçenlerde n!l§rc tnıiı;ı oldu.. J..ondm S (,A.A.) -~ı 
dir. Bir SoV}et birliği b ir Ai- ğu bir emlrde Sovyet ruıkerinln bir l..oodra. 3 (A.A.J - B.C.C. Mc- ı..ondru, s <A.A. ) _ Londr:ıYa Rus r~t ~ 50,,et 
man piyade taburunu imha ede-· adım bile geri gitmemeleri 111%unıu- ğolistcuı ihududu hnlckmdn Jn.pon - ilk gelen luberler General Dö Go. resal Çnprn.şnikofun. ~ 
rek bir miktar tayyarn da.fi topu nu bildlrmiJU. ~ n ile Sov)·et Rus)a nrn.c;ındıı bi• lun bütün h:ılk tarafından rfayel. lnn nrn genelkurın.a? . tıl~ 
tahrip etmiş, mitralyöz ve cep.. Ru emrin bilhassa r.toBkova cep • anleşmaya vanlmt§tır. Dı.5 Moğo - cdi me.sini istediği bcf3 dakikalı'ıı: nideıı ta.)'Jn edj,ldl~dr 
hane iğtinam eylemiştir. h ini iatihd::ıf ettiği muhakkaktı. listaıı lıududu 1938 senesind~ :kus :~revın Francruun her tarafındn t ir. Çaprıumikof, ~~ 

C-enup ccphesind fruılirctte Fakat buna nı. :'men Rulilar lbu cep Ye Japon kuvvetleri arasmda kar- t,1 bik edilmiş olduğunu tahmin et a lbay riılbesini :ıı~ı. ,.9 1ı.P_.. 
bulunan tayyarelerimiz 16 AJ- h ae dahi geri çekilmlşlcntır. lı mtlsademelerc sebebiyet ''etmis- tfrecck mahiyettedir. Rus radyosuna göt!• tı ~ 
mantankı ile 100 ifumvon tahrip \1ı,1, s ( \ .A .) - Sovyet Rusyada ti. Ameriknn ajansları, te?..ıı.hUmtnı fında Almanların zayıs 
ve 700 duc:mar> piyade askerini Alman tazylki artmaltUıdır. Ruslar J \l'OX nAŞV.EKILtNiN XllTIH! Nane}', Eplna3, ır..ongvny, Mont.beli yoıi.u bulınuştUT. ..-ııb ıılt 

Dun .._ redil n husu i b"r teb- imha etmiştir. Finlandiya kara arazı kaybetme~dirier. I.eningrad J"o!•yo, S (A.A.> - Of.iden: Ja- ard ve Vfşide de cereyan etml.5 ol- PrnYda gaze tesl. ~dtıı;~ 
ı Alıruın kuvveti rinin l{r. cephesind Sovyet çeteleri işgal tlıı.kl Rus kıtaıarı tnnkların yardımı pon İB!lŞ\ekili General T:ojo .Japon c.ugunu kaydedi~-0rlar. Gr<ıvin kalede dlvor ki : " J3U) ~ııı> ti'. 
rımda Simferopol şehrini za.pt.et_ altında bulunan top~klarda bü. ile bir huruç hnreketind buıınıurlnrs Diyet mccbsinin 13 ilkte~rindeki Pransnnın diğer bölglerin&ki tat- devletler• Rusya.ya )~~ 
m ş oldukları bild'i ıılmektcdir vük bir faaliyet göstererek bas- tanı diı miıılerdir. fevıkalı'i.de içtiınaında bfr ııu.tuk bikntıı h~lwıda peyderpey maıü .. ce'lc kuw'.etıtedi~· .• ~ ~ 

. iman orduları ba urnand3n.. kınlar yapmıc:lar, telgraf ve tc. Merkez oephe!ı:nde Tulada. çok çe öyliyeee".t ve Japonyanın her iht;- mat venlecekt.iı . gün yere seril~,,__., 
nın te:bliği: lefon hatlarını tahrip etmişler, tın muharebelerden eonnı. Almanlar ınale karşı ikoymck azim ve kara· Sansürun, Fransa do{;ru unda c- t.en k'~fü~bi 1~/ 

Or<l arımız Kırımda ycnı za- köprüleı i 2tmış!ar 'H• cephnne Rus mildafıuı hatıarmı yararak mu nnr ilan edeee.kur. lıfrle:rde gr v teza.hiirlcri hakkın • ~ıer-..ııı 
f rler €'ld0 e . erdir. Km'\ etle- deoolannı berhava etmi§ltTdir. teaddit mllstahkcm kaleleri zaptet oaki haberleri görmemezlikten gel N . ı· oa 
'miz m :ıup dll."'Dlanı süratle Bir cete bır p~lclivc koluna Ü!- ml.Jlerdlr. lngı'lterede mesi bunların tamam<>n tnıföik e - apo 1 ver 

t.ı.kip (_ 1.tedir_ Hususi bir arruz C'd"rel. 15 Fın askeri OJ. A1maıılar bu mmtakad::ı Uerlemeğc dilntİlj olduklarım gôstermeğe mu- JJ 
l blı le 'Jdinldiği v ıle Afa. dümıuş, clığer bır Q<'t~ yemek ~lıyaral; birkaç şeblr tıJgal ctmtşlcı- sailtir. b balanll' 
ğ imal münto.'hasına geniş bir aımaı... i in f!ıra uckleven ~fr dt Konserve iaşe maddeleri ı<;sasen bu haberler grev hakkın Om .MI 

c pne ürerind uhı.şı!nustır. Al_ ~0 :ı...~:ıııinin .. • 1 et ·şt· • ~~ k k vesikaya t a hi tut~·luyor 1~~ ~"' IUV ..,..~.U IID 18 !Ul iT. n.US!ll.r yeni mC\'ziler-0 ÇC ilme tc ,. (la isgnl alt ındaki böJg e," e a i t O~" • • • .,-tı ,. man \C Rumen kıtaları dün Kı. H ı. B .. - -• s (" .. ) 1~ "" ·' ...,. .... .ıu ._ .. amuurg ve remen alrler. ..,.,n ... nı, · n..n. - ' sonteşriıı. 1 ~ biri Pnrlstc ve diğeri Vişide . '""~t5 ... ır ~f 
rmı'm merkezi olan Simferapol'u y ·a b b 1 d 1 1 d,..11 i.Ubaren biltiln lr>.gillered konser. yin ınih"ere ıa1 ,,, • 
almışlar ve Sivastopol istikame- enı en om a.an ı Cenup cephesinde Alman ar yen tc neşrc.1ilen ve halkm General Dö {1S8 1""4 
tınde ilerlemeğc başlamışlardır. İngiltere hava nPzaretinin teb- rııkkller Jmydctml§'lerdir. \'f' ıl«şe rottddl'.'.leri v knya tabi tutu· f'..oltin davetinden malllmnttnr ol - arruz et.nı4ıtlr. 1 ıııu9 r ' -

Donctz havzas nda Alınan ve liğı: Kırımda Alman taar ruzu devam laco.lttır. <luğun u bildhen gayri rc.bmi iki teb hombala_rd~n e.a ·~areııfPI'''~ 
ltalyan kuv' ri yolların fev- Ağır !bom rdım:ın tayyarelerı.ndcn etmekredir. --o-. - lıği tekzibe kafi bir delildk =~~m~~~;3 itıre~;:;::-' 
kaHid bozu•r o m~a rağmen mürekkep bi.iytık ıbir ha'a t~kill dUn Slmferopolun ~dan sonra Al N f • t k • Je:uıne de Arc'.nı yıldö.nüınU mü kal!Jlll 

dü..ı:;marun muka\emetini kınnı~. gece Almanyadsn imal batısuıd ır.anlar ycnl Rus mUda!aa. hatlnnnı u un ıarıç e 1 l'.O.Seb~til~ de bu kabil tebliğl~r De" 1 ;~:!nbad~!:~e:r yUk,e . . A.ıt' 
far, mevzileriru:len püskürtmüş_ Hnmburg l'c Bremen llınııııJarı da. dn.. ya.rtıU§lardır. Bumda. 27.700 esir al • redilml§tı. _ J.06";...ı1 
l · · t bö ·-' · · · hll olmal. tlzerc muhtelif bcdc!lerl 1 m~ardır. k • 1 • D' ~ Lund.ra, S .(A. .) ~ .,,. er ve ycnı nerını lŞ- ,.,11. a IS erı ıgcr taraftan Amiral Darlnnm tintn bi teb!Jtlll"'. 
ı.,:al e~lemi lcrdir. şiddetle bombardıman etmı§tir. Dnn. ı.o.:o.;uJlAY uullE Parisi z\·areti \ 'C <le Brlnon'un v·. ne.t:are r 

kerk ve Bolonya dokları da bombalan J..ondm, .ı (A.A.) - Almanlann meld.edlr: .4' L"nin; red'd::ı. Sovyet kuvvet- (Ba_ taralı ı ncide ) §İj e • de işaret edilmekte • rtıniı p-__, 
leri eva nehrıni cecmek için nu~tır. Tnyyarelerlmizin altısı 11rrsU - ı E:ailnin :\'<ı Tula ist.l.kaınetıerlnde ya. <lir , "~;"e ~.Jm··"·Ia lbe""ber "Avcı tııyyareıe. aı•"2"4 

r- - d •- - •·"-d ..... osk d m.. . Türk devlet :reisinlıı n utkunu -..., ~ """ •. .,., c JI""'"' vemden hum hn.reketleri yap- nn do=meml tir nm a.u.., ~""uu. e - ovaya. ot>. ~ bu g.<t. gelişlerin aynı zamana PranM Uzertnde ' .,,prıvr ~ 
r.1ai:;n te bü etm' e de a°"r Amerikatla y eni bir yapmakla olduklan ileri hnr.cket dur d il [}edikten !IDllrO. lbütün Bulgar t-adüf ---ı· '"'r" ... "·~. hulkınıı• n ndc kc~if uçuı;tarı ~ l~· 

,,. "" sİiuasi ma!ıfJllerinin ilk dH•;:ı;ncc. ...... """'""' .r . -........ d,-o zayiatla Lenin"'"rad'a cckilme2'<: K .. d . . d . 'td• duruımu:ır.ur. 'J- ....... - ( ' -• ın ,.. ı · m!ryo1larlle bir ra ,.. " ruvazoı· enıze ın ır.ı ı C h Iıı"- idcU chllk ııı.n si :v:ııkarda yazıla:nlar olmuştur. .ene,= ...,o •uo iın <davetine icabet 
mecbur cdilm"stir. I.,enin,.,rrrad ve A.nı 'k , "l' . " emı,p ~ s ...., c t e c . "-~ ~-" etmiş olduğunu fsbat edebilir. arruza uğrıı.roı;;tır .• , ıı• ""ri"' 
Kro tad' ti a erl hedefler . . e~ı ~oa . .<ı. Olcyano~ bakidir. Fakat R us muka.vı~eU saye· Rt'J:S .uıwıet ı.uününün Ttll'kire- IJ;lill .,..,.. IJI 

fılosu ısmı v~rıl~ ınsaat 'J)t'Og- slnd bu tehlikenin önüne gcçıtmekte nin ilitiliifıın h~icinde kalmak Ha.~ ıı nezaret jD\sl 
,u-afnnı.,. an muesır surette r.arnm® derp.ı$ edıleıı J0.000 ton_ azminde lbulunduğu noktasında Ek k ' • pnzar sab:ıbı Fraustı ş .-r.1, 

bombardiman edilmektedir. hık Chevland il\..mindeki yeni dır. bilhassa. ısrar etmiş o!iınası Bul- me n1ese 8SJ yoll:ır.ınr, ehemmı>eUl ı tıflY...J 
TaJyn ' · .. rrece. gündüz kruvazör dün. tah!Din edilen Almanlar yeni tuvveUer toplam - LTffi' malha:f:ilin.d" ffi('('''llUnlvetlc bombıı.Ja)ıtn ,1.ng!UZ (ı\~~.,,elı 
., t ""1 den1"z kales·inı· "--..... "-dular. Moskova·un Jaı..cıı veni ıbir ta ~ " ~.... " ruı ır 
... "' ~ uv.. - müdettten yedi ay ev\·el d~nize ..... " .,, " müşahede edilmiıı ve Cumburi . (& .. tıırafı l iııcilleJ nln cophC'Qcıı w..ıı r 

ı...;ıı.m · ·ı·r L;.....,, ft te arr.uza "e,.,...,eler1 beklenebilir. ~ 
u .. • uua.o• • indirilmi tir. Bu kruvazör Nev- " ,...... yet Tür.kiyesi tarafından takip şehil'de luçb r ekme-k sı'kmtısı gö • tnUteaddıt ım.ar -" A 
n m temad ) en döğiilmek1:c· york Sh\p Building Coorporati- Almanlar TU1ıuıın za.ptwı ltabil J.ul edilen ana ıscyase.tin :Balkan mil- rülmemiş <>imasının sebebi, hu mlk ow:dul'Jar.ı.nı vagoııt_,- tt ı'~ 

r r ~1;J":_t ~1~~ cıy;~~:~fy; ~~ Y~. tezgfihlnrrnda in n c . mal: ıçln kanlı bir 'harp yapmaktadır letler.inın :iatikliılle.ı'.ini nrnlı;ı.faza tıtrnı, bütün ıhtiyaçları lrn.rşrln.ma- kaydettikler.ini l\'C .b:ııı-rlf1' ı'..J 
u.d y 1 gm cıkarılmıstır. ıHme c u·. . ek lpua.tının bU<lirdlğlnt> göre etmeleri oldu,ğ;u hakk.mdaki be.. sından ileJ'.İ gelmekteydi. Vaziyet Jruı lokomotiflerd~11 ııfldi ıt' 

ususıyeti, P ıniılıim sura.ti yanatt da büy · • ib;ir ım nuru- bu meıxezJe)keıı son gUulerde tı' - "ğln1 gördUktcrıııı ıı.re'1 
tayyarelerimiz. dün gece olan bu kruvazör 57 de.ııız birli. Tulal ın ltilom tre §ima.l~'le Ser • yelle ıkarşılanmışbr. nı mikt.ar unun neden ihtlyncn ~- Dö..-t~illz avCl t.ııY'> 

..... renin atı alıillerinde e. ö-i ihtiva edecek olan ~:c:nj :bir puşov ş hrt cephe hattı olmu tu ı·. "ır. 
C'mmiyetli i ']{' limanl:nını bom ;erinin ilk :gemisidir. J Lenıngrad kcndint mlida!aadıı. de • Roma, 8 (A~A.) fi gel~ediğinı \ l' nedM şehirde ~ .. i"' 
1~mulardır Yapılmakla olan dig~ er mm etmektedir . 1 T'ü+_:;~ i 'Ye Oumlıurıreisi • fu:ııi de olsa • bir ekmek ıneS:ele- ,a· oı•"'' 
.. '\lm nl rın. z.:ı.ptettiklerini ıbil- Karadan. hıı.vadıı.n, denizden yapı • SUle't uı&nü'nün Bü ri.\k :Millet si zuhur ettiğini soran ibir mnhar- DeJ"ne ve ,,ı- .... ıatı 
rd'kl ri Sim!eropol, Kırım ti . Gemiler 1.ın bUtün taarruzlara rağmen Han.. Meclisinde öylediğı :rıutirn me.v- rırimize, bu kılı, .Belediye l:k'tı • tbi.iıC~,_t 
ret merkezinin baş . ehridir. ''lki -Ok) anos" filosu progra_ göe kal<"ııt M.l~ mUdafaad:ı bulunmak.. zuu'.ball.ıseden Stefani ajan~ı . .mü- sat Müdü.rlitğiınde snlôlılyettar bir hava <• ti 
'1.91' ncsind bu schrin nü- mınm tatbikine ·n~zaret eden me. §a.ninile)~~ :-'l'ürldyeniı:ı bilhas_ I zat de-miştfr ki: ı.undru 8 (.A.~ -) -:ııt11'rt 

fu u 98 b·n k i idi. Bunlann murla.r düıı beyanatta bulu ... ,. c Almanı r Stnllnunun zıı.p. sa kendi l iirriyel ve istiklalini ·· Bundn üç ümil vardır .Blrı • lnglliz tayyareleri l6rıı:• 
·ı uhaf t · b ı ..ı.. ı.~ • • Bın,,azi ve Dernc ı ııııtı llıı"" vuzd be,\j be i ynhudı, yüzd nı.lt ı kt ıın .ay·nda :J3 harp eoıırn um.t cttikl rı k adar ı· ~ ·"" Y~ azaıe mış .. uı..u.n'4- ua)•ra.mlar do1a\:ZSile şehirdeki nü- ., 0 _.., 

onlt T::ı.t rdır. Bu ct>ıhir Sivasto c.:mi nın, vani 'asati olar. k gıınu ve 1 c.?.dcle harıc '1de ka • fus kesafetiıı•n art.ınıu ı ikincis ne t tyynrc fuıSfıne h'" 1:a~ ":t- 1 r \Cm mişlcrd!r. J • ,. " :o la 75 J.il metre me afrcl~ ~ıfuıde biı geminin tc. ; hu ko. 1 uradn. Ruslar A.Uwuılıırm ıleri hıı.. ma_k ~~1l:"~u11da k~t'J iradesini ıı.ılkın ~·eni ç.ıkacak ekmeğin pek mnndn yangmınr 1.,.tt 
·ılunmal ta rr. nuld~ ~! u 1dlı·mi ltı tiir. Bu belır1:tıg-ını l~ay<'!cı<Jıyor. 1 7.1) ade esmer ''P lezzet.siz olacağı l ıl\'n üssündı; dörL to) rl' 1 

ı . . ı. l rc.k tıerine mani olmaktadırlar. St f . '!.. 1 r llml". dehgeUl ıot ı !ı.ı-t:ı 
\1manlann tz.k'o ett , en s·- gcnu erın ara .. ınaa u!l' cr'U\'azor, B r Höytcr hab rine göre ;Kmmda • e ~ni a,ıanm, U t1.1tyanatm .zannı e üzumundan tazla ekmek ., 

\a...atopol "-"olu, eki Tat r hüku· :.: muhrip. 2 denizaltı \•aıdu·. ltalrada memnurJ"- etle ı,~ ., ılan satın Wre.::tk hevesine kapılınası, ~bebıyet verıırnı<ıtlr 
J vuz.Jy t çok vnhlm bulunmaktadır. " 

m t n erkezi olan Bahçesaray ve Biri kruvazör, ıbiri muhrip, u_ dığmı lbHdirdfüt.en sonra, Ti.irki. ik:ünciIBU de oulanık suda balık nv 
Sh polu m"thiş bir kale ha- çü denizaltı olmak üzer.:: 22 ~e.. yeden kC'ndi ibitaı~flık siya•etiy_ la.ıunak · teyeıı bazı .f.ırmcı.ların kşOfl'. 
line etiren istih!,., ]ar ilsilesi- mi w-alarmd !Jir 'a-uvazö ' biri Faruk :ı.kibetleri henüz meçhul o_ le taarruz teşkil edcbilee;e~ her. lıaıeket'erldL. Şüphesiz bu gii:,j Her a ,, . .JI 
nin ibru lan~cı olrn İnk<>.rınan muhrip, ü •il l ... ı olmak iızc- lem 76 zabit ve neferi nramakt<ı- bangi lbir vi ihict>ir zaman 'stı: . :ü:rınc lnr 'ddetl_e cezalandırıla<:ak- ~"; · 
yolu · ı anznlı bir araziden geç· re 22 c i d · - indirilmiş \ e du lar. memig olan mihver d e\ l l:;;-rin · n, tır. 1 (.11~' 1"' 
mclrted!r. bu 6!-11' .. tle '\2 !iti o'ar:ık üç "Ün. Dcnız Jı1a~ıafillerindc, _k;ı.:ı,bo- 1 şimdi Türkiyenin aynı b;taraf. Yeni ti•J ckmeg"iıı eski tip ek -1 (8St" t -:k r~ 
Ruslar Tela istikametinde de bır ~· denife rndiri.lrni bu lanlardan hıç olmazsa bır kaçı. lı~ yolunu ~-~µtc d vam ettit1•:- mege n~"rnn fcvkttlıidc si)ah ve ıo bir dostluğu ır. 1~ 1#.:J 
Çekiliyor lumnaktad.r - , ıun lngi:tereye giden bir r.ok Ka_ !l~ ze, le müŞa;be<k ett 11 ı ı ze S<J: 0 acağı zalıa. J.mı. ge!ıne.c ittifak muallede~ .tlO~iJll"" 

"Kızıl Y!löız" rr;ı,zcte~ İçlerinde b:rı tay~an.~ mi i nada ve l ngiliz vapurları taıafın- ila\e edeJ't!l, ~arı y~ıyor: Lııı. tama.mi) le \cı;a.zdir. Zira, ev_ '\lmaıı~11 · ıe de t.,.J.;i .iJllıo~ ~ 
•birinın lbildirur·ne or<'.m~:~ ve biri muhrip olmak Ü74rı..' l'i dan ktıt1:arıldıl:'1 'il.mit edılmekte- "Btituıı ımılletlcr Tlirkiyc:nın vt"lki ı:ründC'nberi ş '.ıirrle saitl:uı ı:>ebctlo:iue de,a.uı ~Jll 
cqfn ındE" Tula istıka.nıetinde gPmi. vasati olarak ik ı günde bır 1 dir. Çil.ukli bu vapurl;Lr Aml'l';• misalini ta:k'p et ·~ <>lııydı, h~ı p ekmekler, tımın.mi le yeni <:e r i Uiçlıir illete f~a.ı~' lJ'e w,-ı: 
cumnrtesi 17.iinduz, e ~ muha- hesabiyle b ' r mı lıizo:n te sür- kan muhribinin ibattığı yerin')< - bugünkü kad~ . enişlemh•ecck, ıındnn ~ aı;.ılm"'tl:ı.drr. Boyle oldugu nü bt·aleutl~ en ~~~ :~.,; 
re.beler d v~ etm ·ş ,. aı.. man mi ttr 1 mndau geç.rnektedirleı·. l\.ayho_ bu da ~anlık ımn ~vill, b~· ita. ı nltfc h lk, hiın ~ eui tip ekıueğ.iıı h cP. • .eıı ı~c~'UlUU).: jı;ruet ~,,,., 
uğradı~ ağır zayiata rai:'1llen Ka;oİ oğlunu mevkuf ilan 1 ınn!ar • rasında muhribin kuman- zanç o.l~~kt~ • . Haroın tahrıı> _ c. bug~n sa.tılanlurda:ı bnnıba~lm bir _edrr. Bu~~~ ~--""~ 
hu' ___ ., r nı h fıfletmemistı·r. Ecf ecek 1 dmı Edvards ile erkanı h a tibi ye. de_medıgı_lıcı ~ey barış old-qgu. c nı:le '(' renkte <ı111ca1•mı "" .... "c- kuı.ıdıı_ Jıarıı<"• .sı.~ ~e· "":d..1 '/.. "'wuı _ . _ 

1 
sini -reşldl .eden 6 za'bit w~ 69 bah- d k ....._. ıiı ... :ıı·J , ~ 1 

Mtthr..bir Alınun kuvvetleri . ~um~~ ma~fill~l:.ınd ı.~ ogrenı - rıye!i bulunmaktadır. gün, yem e~ unün:ı.a faalJ) tir.- dip <lw-u\ioı-, ,.e ıfır.ınla.ro sebeps.z lcru~ 'c . ~tıefll'1 1' 
kısmı külli iııin ri püskürtül- digıne-go~e, şımdı M~k ikada. bu. Bahri) e nezareti ımu-bribın de daha az .ışe ~~~ ola;~tır. nrc tehacüm gr tıenyor. Dediği • 1 rJ ıle ınwıııS(. •ll-i !!'~ 
mılı olm, ma r - en bu cephe l~n;m eskı Kral ~arol yak ı nda mürettebatına dair bir tek haber ~~:~:.r~ı ~~urun. 1T'lll'kır· nıiz gi n .U:i gi.ındenber.ı ekm~ln derkeıı il~.~ .. e ı...- . 
de Sm'}m krtal r ın ricat et- b~r. b~Y<'J_Uırune .n!*?ı.cder~~ k:n. almıstır. B u haberde mürette. nın · u u:ı e\: et er. e an asm?:__W <· ~ i deği.şnıi1ı1 ·r v<> ogrkçn görü- i e.urnt te. g,o ı<la 
~_ek mecburi · . 'nd" kaldıklarını dı mı Hur l}wne 1 'u;ı. reısı ılaı. battan 44 kişinin kurtar,.ıldığı a.!'e1

•
1k ıçınd~ Ya.:>nına1?: ıst.:~iıgını lece 'ı \'ec ı Jc blrknç gi.ın end.k. I\ ~ her ıila ~~111 

• 11r li 
ı U.\t' ctm ~.t d r. .. . ed CC?.k ve o_~ı.ı_ı Mıha•.l rn me\kuf bt"ld:..;ımek"'·"ydı' . bıldır.en sözlen, ıuustakil ve cknı.eı!le b .. ...ı;n.ı.u -ı.m k .. : · uJ N'llbetmı'-J..ır. bir ge ,,,J 

- ı.u '"" uh'ar Siyaset' . "dıı; l "'>ı.u""' ~ e . ...,pı 8.nl• 1\l'll f oe(:eP t#:' 
Tnlaye 1<1en b y~ vo]a ka · ı ol~uı:-tmı! bıl ır~ocktır. Amerika limanlarile Ba rn dma g~'-ı-.et rremd"'tnı Tw™:ı_~: .. ~:-1:.1 s·nd:ı. hem.\'11 heme_ n hiç fark ~;ok ~l'ii~J:i • .' e dnhuiu_ J~ •. w ~ 

dar Rus hatl nn-ı ırm!' e mu- Cınlılerın zayıatr .. . ; "' _ _, u b ı 7. b ·• ı gJ ,.,,..111 
'lıa'ff • 0 on 13 Alman tanın ta.11 - Orta ç· d ...... · J d Korlezı ar.asında sel.erler kf:roeti için ciddi wmp ti duyul~ ; g 1 

, r . .. ~ıra,., a.;"'lin ~kn eklik un:ı ah, ale .ı;;üz .ı.;ezdU:' 1 Jıİ 
rrp edı nun öze~~ --~~kt:1;J~·n ~oı!1~~ Her;,)..}~ 'l'l:!bune g~zet~_n~ makta olan ltaıyadtı l•"'tlı w• 1 ?"11c.a' ) uzde .:> ııısbetınde .kepek ı- Sekc·ıte hiil,iinı li~llJ>'~ 

Tul.. bır çok hart· sı zarfındaki asken vazıye. m~nbırıne_ gorc Amenk~ hı!lnı- tam ~:-·nd 'Olarak ı ... anµhW!UI'- l"e c ılm.eıct. dir. 'Bu miktı:.:ı1n ı ' üı lıir nıemnı.aııhet ~tt" 
ti hulas::ı ederek bu müddet zar. meii R.t~.a.ya ~apıl~n )~mu tır... pek azla .0 r .~ !; .kliğe sebep ol~ ıır. Nut.uklıırının ~ rP' 1~ 

ıÜdi- ~ar, fında iki Cin tüm niuin tcatı"; ar~ırma.k ıçın -~mE'.:ıkan. l~m:lll- mı~ acağı ıı-.e ı..u gtındenberi cıkaı·:. ıind.e hu ueouııı.Ul~nı•ııdi' ı' 
rıc \.ırtlır? bölge~indc 20,000 b1ü bırakarak larıvle Basra ıkörfezındekı Uma:-- tır. Ba&\:e'dJ mat'buW\ta b_,anat- lau ekme'.klcr'e sabit olmu,,,c;tur. !\'n l ı.:öıii ,\orıız . . \,rıı: 7:~· ıf"' 

m ınt ana e~ h srr' i ">irin kactı.':'lm -bildirtnil'ltir. Iar arasınd3: m~n~~ ~ır ıdenız ta ıbulunarak demi~r ki ~J <lı k., kepek, ekıneğın lezzeotinı de 1 dahilinde husu"
1 

,. "'°.,,ııtte tı' 
Bul<rar ra .Jyosun. u "- o~""n seı vısı teı::ıs ıçın tedbırler al- ~rtırmIŞ "oulunmclrtadır. 1 hıra , e u,·ınrr hffrt d&~t 

>er lcb: ~ o a -.. maktadır . . "Göru.~ıml~r~·niz esna mda tı- Eğer halkımız. bu hawat i far . ~crilnıecliğf ııa~k~ı ~;~ 
Zul i "' : hm, E'li ~~ Merkez 1\1 b' unl k mum_ i rlünyn V'"'~ı.vt;"ı'nı' ..,.};._,ilen k..,I ..... ... fazla km~l. t 1 -~ .1 t ' 1•U\ el ,,~-,.,, • uha r ş arı ilave tnıe • ,_ "" ~\.UA.I "" "" \.i> e cı. <>P am ... uan ıueuu e .ın .. • ıı •'";; 

B'r k~ a n'b€-ri Bulgar el v. tedır: geçırecek olursak lbuna hi<: hay4 vru:"c erse \'aziyet normale dön - lielfmwti ı,,'1Q c5iı.Ul1ııııt.• 
l~t ~ ad}osuı:un nenriyatmı brulan ••Amerikan deniz komisyonu ret etmıvecegim" mü cıaytiab ır. Yok, eğer 'l.ir iki lfr znmnıı .. üzjku dır. -:J. 
ızlı radyo ıstasyrum ~zun araş.. pl{ınl:ıı uıı tnmamlnmı~ır. Ame· r~·v kil mınlnrı fütve et.miş- gün "vvr•lki na.leli nılıiye <levnın cağını :ıııla1ınııl·ta~ ,.;;_ 

tırmalurdan sonra nıhayat bu- rikanın sahili ile !J3€ndersapur tiı .. : cdereı' bll7..ı f ruJm·nı onundeki .İL· J>ulıili lı•ı-aıı:t 11 ıb"1" . ..J ı 
IU'l."llt.: .. tur. B •,,.ur münakalat ar.a m•l.;ı. sefer edecek olan ilk v· J?~r E.~ocı:. evvel bahsedece_ dihamın bu~i.ın >arın da <1evanı et-' ıf'TIIW b.aha.t ~ı i:ıp.ı.J~ 
nazın Gornno.f d •o matbuata (J'emilerin Amerikan limıınıarın.. gımızı ~mıodıyonı.m... . meni tabiidir. cdecf'I, fiili (lclıllete ııte0 ..u 
\amı.tt:ı 11-:;.,lunaral{ Bulgar teıs·z dan hareket etmesi ~k1Mlme'k.t€· Hususı va,...""'Clnda, ta'll hır .n_ Ba:.:ı semtl rde vazl~ et normale tıcdir. Ihırıları ''".~uıı .ı-·,.....-,~ 
bu!,•cu c- ~ '<-lerinin. gizli verici dir. Ben1er.~ur Basra körle~ la.,şınr.ya ~ardı 1~n .. so~ra nıı. ~a: <loıı.ml•4'tür. Bu r.:ı:Jmh gôrdük k: ı tlk bul jı·irı Jfr;~?ü 1~ıa "~" ~ ~ r un I<.rnmda bultmduğ~ zind !ran .demir volunwı nihn- n, daya dönm~ı umıt etbgmı Galata emtinde'ki fırınlıı.rm eame. bir .. ~, irç ' (' ıtJ.11~ 111ıtl' r-. 
r. • n • t'i denece!!: bir ını. yet !bulduıhı noktadır !\mel' an so:-aı:ı arRLec-ılere ffU cevabı '\"er- k~tbrm a renı tip ekmeklf'r mü < ıinıhurrei ... •m.ıJJl ,~ıi' 
ı ttc t·ub1t ~tik'e.rL-li röylemi~ istihs;ı;Uit; .artlıkGn ıbu olt!a!l mu;tir; teri ~'klemcktey·di. u.elmil J 11;1 1' ~t • I P(;ı11, 
1 ir. • • • • gittikçe arlan unikta.rd . t ı:ık, c "Bu nııl .. sma Çı01r"...arrbeıi ·1 3506 ~n maada şehre dağı j saa 1 ·' • ı 1 ~~ 
Batan Amerıkan eerr..ısınrn ta»rnre ve to.p ._ , l{e:rı . . u.ttur .. , . , . . 'lhian 300 ~u~r çuval \! mm 100 su 1 b r • ı, • 1 ıt"ı'"i ~ Miircttcbatr. cranıyor Mttkenz.i K.inP. Ruzvel!e .\!::Lke:ı .. ı <u~ 3 so.vteş.rınde vah Be.)oglunn 100 çu\•a.lı Emini.:· ! kn't uaı. t "'"! ce' .ı. ~ 

. . M . a1· . ~ ., j Ottavada bu un c · w Ck.tmmt nü mmtaknsmn müteb 'k" i <1E di- el ki · ~ iki ı-11r 1 'r'~..J _Bır ~k Am.erıl~ h.arp rı:c. ıs ır gıttı . . . Attlec tar~!,Man pa.ıat!tesi giinii ~er ~emtlore dnğrt1lm~tır. Beh er arzu ettiı;i bU gs1 dIJ.e' ', 
n~ı~erl .. ' -0 donanma)la men mp ?{anada •. ba"vckılı Ma.ke~ı Kanada klü'büude öYJeııect;t1< o.. un çuvalı eSkisi gibi 10 lira '87 ku- , uffaJ< ohır.;ıı ıre;;et' ıtl 
~>_yarder ~uben Jnmes rnuhn. ~Qg •• raısıc:umJ:ıur Ruzv~lt'.ın lan nutka yetisecc..'{tir. :!'fühıii / ruştun sat11dı.ğmdnn ekmelt fiyat- mrntulnıal'. bir h~nıe' \ •'~ 
b!-11ın _b:ıttıgr,_ tz;_anda_nm gar- koydck• sayhyesıne gelmişbr. Has Lord bugün Ottavada bu1u. lnrımln hi~bir değı rklik men 1 1 tir \tfi1 
bındek1 Atlantik bolgcsınde dola. Buradı ıki gün m~safir kalacak. nacaktır. J ba.bs deglldir." • · HÜ El ırı: C• 

mı t rir i n 



'e\rdiğim bir adam 
ka.lbi ekmek dilimi 
~dilim, dilim par. 
Olanlara taksim e-

miştim Bir tarallı 88Vli ohr 
mu?.. ·Ve lbfJle 88WD ör -..n 
unutmayan tiir bdmdr .. Ktadm 
bir anadır. Bir am.iıer Ndeiı 
evvel gok sevmek jgia Y&ratıhmw 
tir .• O yavru8UD11. k<>Cll8Jl1J mut-
lak keıdnden p IM!1Ver.. Neye 
gUlilyorsun? Yalan mı aöyijbo_ 
rum zannediyonuD !. Sana temin 
ederim ki sösüm daiı adar. Bak 
şu adama sor. Bir gün bana el 
uzatabilmiş midir •. Ve bir rün •. 
Hah .. Hah •. Hah .. 

Bu lafıma sahi ben de güldüm. 
Melahatm evinden ~'kmlR bir 
kadının sevmedfği, rsınamadığı 
avalı bir adam için eli elime 
dcğmemistir demesi kadar zırva 
mAnasız tıeY olur mu?.. Fakat; 
şeytan ~ia si, kurnaz ibir .. 
daomıış. Aç kalmamak :için ne 
ya.palmı diye ~Uz gtin 
terden bir gftn o en akl~ lelmedik 
bir çareyi buldu.. Ve l§te o bu
luştan, 0 18.yanı hayret kt!§ift:en 
sonra y(icsekiim. Mefhur oldum 
Artist oldum. Nası1 mı? Bak btİ 
işe sen de :bıeniın kadar ha~ ---t. . , . etmiy.,.~sın ..• 

o sıralarda. ibir Rus muhacere. 
tidir lxı.şladı. Aina namı lbir bil. 
sen Bir güzellik, bir ~~lik ve 
bir 

0

İnukaddesat bir okka ekıne_ 
ğe pazara satılığa. çı.kanlnuştı. 
Bir çekirke bir kara. sinek istila. 
sı l{{ibiydi bu .. Bu. ~n Mela. 
hat a.'blanm bile ışlerme ff&at 
geldi Şehvet ,kaldJnmlara, ka. 
dm ~k~ döküldü. Hani ba. 
ZI lodos !havalarda. yalıut lxıiaz 
akmtannm k9Qilk ba1*1an Mar. 
manwya süırftdtiJt(1 mevsimler 
vardır. Kito8u attmw kuıaaea 
uskmnru ma:?udle aralanrıc!a 
yüz paraya diller. Bu bir volıı!Qr. 
Ve bu 'hal 'bir deniz haı4binin 
ric'atidir. 
1~ !stanbulda böyle bir insan 

ricatiyle Jı:ıBa bir anan~ 
._, ... ; 'il'~\ aihl- J[üf-: 

lık geçlu••"'9V"· ~.,. WIJ """ 

I "lin 'bile bir diJber H~ SJD8l ...ı-.t.:I • 
vardı Neye olmasın~ mı? .• 
Bu ~!e geçtikten aonra ~alara, 
:Eiaraşolara alışm11 ve ısmmlf 
olan lstanbul bu mataha karşı 
aq bir iştitıa. beBl~ batl~ı. 
1 şte o günlerde benım kara goz. 
lüklü yarim tali kuşunu batında 
yallalamağa muvatfakA ?ldu. O 
Ahmet Bekllf; be~ de haha muh 
lis bir Rus dilbe!'i •. 

Olur ımu hi<: böyle ~Y dem~. 
Oldu da öte tarafa bıle geçtı. 
Bir şişe oksije~le ile açımızın 
re::ıgini d~ştırme1de başladık. 
Çünkü dans profeeörüm ~~t 
B~kuf ıbunu böyle arzu etmiştı .. 
y b""lblil cnbi nısça konuı!Pnalr. a U ,.,. UY~ 
ne dersin. Fakat; büıtiln ~·nı 
kelimelerin adedi yilz ~~n 

la değildi. İşler tıkınna gırı_n. 
ceve kadar ne heyecanlar g~ır
mCdik Ne korkular atlatmadık. 
~elcr."N~ler. Onda.1 sonra da me 
s~lc kalmadı • Sekiz propagand~ 
er, manga kolu niz~ında vazı. 
fclerini öyle ustalıkla başardılar 
ki sorma .. Ve işte kalbimin biri
cik sevgilisine bile ben bu sahte 
hüYivctin sahibivken kavuştum. 

· · ( o:ı'lfmı var) 

yordu .. Fakat içinde ufa~ bir 
şüphesi vardı: Acaba Zuhre 
bn mendili çabuk kullan}lcak 
mıy dı? Zira Caferin uzun 
u vlu '"'~kleraeğe vakti yok • 
:u 

·_ Ya birkaç ıün elin:~ ~~ 
ı:n~:ıclile sürmezse •• ya buyu· 
ı · mendil Zührenin ıi:izüne 
çarpmazsa, uzun zaman bek. 
'yecek miyim? 

Diy!! söyleniyordu. .. 
Caf e'\- o gece odum& do~. 

dü, fakat aözlerine uyku gır 
nı"yordu. Günler ı~ ~
rabrn kalbindeki atet hitün 
\'Ücudunu sanyor damarla· , ~· 
rmın tı.?.hl.ı!.bımmu l!~ie="-·-ı.ıv-or 
du. 

PENBE KARANFiLiN 

Yeri ve alll8l Mukadder kıymeti 

837 Yentkapı Yü mahallMt X.mrk·K~mat eaddetıl eski 
39, U yenl 4etM kapı &da 38:!, pa!ta 210, panıcl 21 

lir& 

numaralı 202 metre :mıK'&biı&I ar• 464.-
HOO Kumkapı lfulısiııe hMv.ıı .ma11a.Hesi Fmdık kıran so

kq-ı e.aki 16 mUkerınır yeni 26 kapı, ad& 719 patta 
1:1.'9 parsel 27, numat'r.lı • M metre mwrabb&J evin 

~lG himelL *·-
15157 ~ ~ !ft&hdMt Saray arkdl 80katı 

eski 11 mnkerrer. yenl 86 munarah 92.49 metre mu. 
rabba.ı JDQrrez dUkkAmn 2/4 aıı.eaı 509.-

1583 Y.,tııdJy Vnıraniye ın&halleel c.tkitKarakolh&De yeni 
Dotru 80lrall ellki 10 yent 12 nu'l'Hr&lı 8M metre 
..... ._,.,._ 6H.-

2173 ~ Ta:vpnta!}I mahalleel ~a aoka.ğmd&"Ha· 
sanpe19 hanı içinde,, e.sk1 yenl 19'ka.pı, ada 625, pat. 
ta. J.M, panel :U. numaralı 40 metre murabbaı oda 

2178 Em.lnönQ Roc•r•r ..-a.ı. Orbantye cıacldllll •lci 
"4, yenin kapı ada ıı, pafta ı:ı, parsel 40 nwmaralı 
65.60. metre mı.ırabb&ı dUkkAnm 918960/3110400 
bJmul 1J88.-

2Gl7 BetDttq Tqv~ mıh•llMl, 4*l iklılci K.arakolba. 
ne yem llkincl kan.kol ve flrm, kalıpçı .solöqmda 
eski 2,2 mükerrer 2,2 mW<en-er, yeni 1,3,112,lH,116 
numaralı su.ııo metre murabbaı iki dllkkta ve tının ...........,! ll'riD 1/3' IMl9eıri 11'8.-

2688 Beyazıt ~ı .1DILMlleal. "Büyük ça11111 kavatlar 
aokajtmd& Mkl ,_ı ttr kapı, ada 2TG5, pafta. 6, p&ı'" 
sel 4ı nwm.r&lı 14 metre murabbaı c:Hlkkln 4~.-

2701 Beyotıu K.ocatepe ...-...ı. Ferkll)"e caddeel. eni 96, 
ymi 113, taj 113. ... ~pafta. '6, pmeel 51 --. 
nalı 82 metre murUb&ıfllılgtr evtrı 1/' hiSBesl 608.- • 

286i Eminönll Taht.kale tlUllMıılle• • .BalJce.pMK han birinci 
katta J8 _.,. nun•N'", JJl4&, 11&, ada ıBG, bpı 
15 ıwmaralı od& il• i~l• 1c:apr mımaratr 2S 
metle mullllnaı k.lgir od& 800.-

2891 'Jlm'nöml .Ala1 çelelıl vat d" ıa .ı.--.illllelHl cHdeel 
.. , t1, 79t u -.. 8df...4'11,\ipaAI -,. pareet ıs nu.. 
nıa.ralı 16 metre ~ ~r ~r dllltttfmnı 
1'6f)l,µ4ııT4ı&O>lıi-.ıl 412.-

2930 Fa'11l lı0Rhor n,,.. s·1ıı1ı~ elili c-H,.U ,._ı 
.AJı. .-.. .-. ....tıiv;.meıi',;.~-.o:r.er, u 
.-U.ft'nt: ,_ı ı. a; &5, 1T mmian.hll.'92~9-mebe ..-
ratılıal " nta lV4' w.. .... -

30&0 KadlM7 Ommı ... !!'t ., ......... .,. ~ .. 
Ali Suavi .aatmd& ~ rallılllner )19li 1, t&J 1/1 
ada 4', pafta ıı, ~r8' metN muratt. 
bar~....., ..tn 'iWioııaı...ı 4'1.-

Yukard& adl"Ml w tafldJ&R J iiAa;ayrha..nller pefiD pera Ue n atik 

arttırma ...... -··'*""· KiK,...~ ecl9oeld9r mlllı· Nen1 J l4ılıl .,..... cmu D'8Mtbtde 
teraıı.t 7&hAn·tıın llllln*r. 

İhale 6.11.Hl peqembe ~o~ ... ~•mumda nrtlen 'be. 
del mukadder kıymeti &'E!I~ t• .. l~W·~ derlıal art.tınlmlya· 
l"ak ihale ktmtn ubdeelBe :lora ed•Mlıııe&'itemtna~~ ona ikmal ettırlle. 
~'ktlr. 

~klGerin ~ ~ nlfu..,.....~~ birlikte bil. 
diri~ gün ve saate kadar ....,....._ • _...: .. hnlierl. (9147) 

O. Baktr 
Wr.utmeye koaaJIUI .it: 
ı - ıına,u Unbk kewlf bedelli Dt:raıtıaku IDM'kez büldamet .lıtoa~ı 

t.unlratı ltlaae. (15M) lll'abk iman 
t - Bil • alt ffNk flllll•"1lr. 
A - Eam.e tarh 9 -1, fnjeıll 

R - lılakaftlle proJeel ve keflf 11-..... ..... n,o&t cetwn 
O - 811811111 ....-..e Ye projeler 
D - Bapaduhk twl ft ,apd&r MAi ,.a1nweleri ,.. . 
E - Yapdlıeak ~ takip edeaelt •ta)"I ptel'lr il•te 
F - Bu eYNk _,... ~ c3rtuelımr. 
1 - Bu itlll lMllllt l.11.Nl Glll"I• 'a 'Cfhll!l laat ona 1aı.,.ı1 mrf DIMJlle 

Dl)· ........ nafta ~ 7 .. dlıeaktlr. 
t - Eklllltıııı•ı• clrıMmelr için (11!<1) liralık mu,·akkat tembaat ver. 

llaek ve aptıd1ıld Teldkalan lbru elm8lr l...._.ır. 
A.. - Nafia meııtlt'll1911'1ell alnlmlt ehliy~ vMlkul. 
B - Ml amJI ydma alt llcıaret octa. nıeikalL 
1 - nı .. ı~ tlllllılf •ti 1 z >na~arda r;~terllm 1balfı .. 'ıl'IMl9I 

lılr saat • ..,.......,.,. Telalll'lle ~ makaMll v~lett; ,_.. pelk. 
lllelert kalıul ecJ11meL 

8 - 4 tmel -.&lenla A ldrnamtlMI ellll79t vealkul ekalltmeye çıka • 
l'llln11 ela• llanıt f! tdn tlıt.enbdllt ~ yautn.k aaretne ......._.. ,.. 
Pllaeafı rtht~ en •• "'tattl gftnlMt ll&ıtf., o~ sfia ....,.eı bir itti .. Ue TllL 
""'- ....,lhoelı w lıa w wfmla ftlfta ta~bl~ balUUllJ'Mlann 
-btmeye gireaııl;recıeldert. (9!31) 

lıt. Bava llmtılla .... Amlrlltlıde•: 
1 - 90 kalem 28 ve l50 beYflrllk deni& Dızel marka trakUSr yedek malzeme. 

"118tm almacakt.ır. 
2 - 432 liralık katı teminatının Bakırköy malmüdUrlllğUne yabrılarak mak 

buz ile birlikte 18.11,141 perpmbo gtlnU sa.at 11,30 da Ttfllköy Hava 
ınuıtaka depo A.mirllği aatmalma. ko nılayonunda bulunmalan. (9489) 

YAZAN: MlfEJ#.HR F. SMTELU 

• 

.-
1 

........... ·••' il il 1 110...,_a ıı•rtın 
a 

Marmara 'Oısl Ballrl K. 1.-1'•1 

•-•ro•udaa 
Kundwa itam 

ı - l!ltr çmrtlne (975) lııDru,. ıı-. ~ 
0

olıman 4000 Çift lttt1ftlfta ~ 
defa pazarltkJ& eahtmeye lııomalampur. 

1 - PaarlJiı 6 Udncltepin 941 peqembe güDtl Mat H te lsmitte ..... 
~i komla)'OD bUaumda yapdacütır • 

ıs - Ntlmune91 komieyonda meYCUt olup prtnameat 19:1 kunlf DM k ı m ı 
alm&bllir. 

4 - lateklilerin 'belli gön ve .aatAe ticaret 'Nllikalarım ve ~ ~·Rıa. 
ret tem!Btlartıe tıtrlikte komlQaDa maracaaa.rr. (tHH) .... 

ı - Tahmin edilen bedeli 20131 lira olan lkl adet tom& ~ ıtaılıık 
adet Ilı.- tapJlmm Ul.Ml peqıaıade g11DQ aat 115 '8 X t J ·a bu
lwa dıılllB le't'Ullll eatmaıma kcımill10llUDd& pas&rllfı ,..,.., •eit. 

2 - Kati teminatı 3019.65 lira. olup prtnameırı hergtın 1f sıurti ud--. 
de m.ker komlayondan bedel.Blz alınabilir. 

3 - teteklU.rin 2490 aarıır Jtanunım lstedifl ....-.ilde blrilıkt.e ıı• .... 
ft •&tte adr pçm komWyoa& JD8NeM.tıarı Din olu.r. (Nil') 

l ls&a111uı Levaztm Amirliğinde11 ver• 
L· aarıci aakarj tutaab 11antarı 

1000 adet bakır Jııaravaaa aıwkbr. Puarlıkla eiuıiltmıllıl ~,n mez 
pe ...... gQDtl saat 10 da Bnurumda akeri aatmaıma k...._ 7 ua .. 
J.caktır. Tahmin bedell lUiOO Un. ı.u teminatı 2925 liradır. '1'a11i9a...._ 
u nlrttte komt8yona gelmeleri. (1213.i.9181) 

••• 
20.000 .kilo pençelik ı.tleeıe pualtııkl& ....tın •hnacMctır. :ıaaa ... as arı 

pe~ ~ .. ı 10 da ~da aakfllt aa.tmaım& kmz' z 'i 
yaptlaıcalrtır. 'l'&llmln bedeli N.000 1Hc t•minatı 1575() liradır. Tttıtpl..tn"• 
vakitte komisyona pm.terl. (1H.MM562) 

... ıt 

Keott bedeli 17.113 Un. 78 kurut olan ~arbMJl'Cla elokU-lk tMiMok • ..
ka.palı .zartla eksUtmeye kODmU§tur. İhalelll 20.11.Hl perpmbe ~ .. t 
11.30 da A:Jlkarada K.K.V. aatmatma komt.yoDUDd& yapıW:aktır. !ık ı.uı.. 
natı 1243.M ıruruıtur. Taliplerin kan.nt veelkalarile teklif mektuplamu i· 
bale saatinden bir saat evvel koml8)'ona venneltti (1307.0548) 

"":ıı:. * 
fOO ton kuru ot almacaktır. Puarlıkia ekalltme.si Kll.941 puarwt 

&iinli aaat 15 te Kerzl!Ollda aekerf •tul&lma koaaieyonwada yapılaealltır. 
Tahmin bedeli 22.000 Ura katt teminatı 3IOO liradır. Balye teli bedelalz ve. 
rile<ıektir. Talıpler1n belli vakitte koıniıyoııa celmeleri. (130~} 

*** 111.MO kilo ıadeyqı alınacaktır~ Kapalı aarll& eUlltmNt 28.11.9'61 ctt· 
nü aat 15 te Kırklarellnde ukert aa.tm&lm& komllycılıunda yapıl••lrtır. 

Talunin bedeU 186.9U Ura flk teminatı 1'-020 lira 80 klll"IJftur. J!>vaf n 
prtzıaıne81 Anka?'a, lstanbul Lv. l.mlrllkleri ve Çorlu aakerl aatm&Ama. ım., 
JnbfrOlllarmda da görUltlr. Talıplerin kanuDl vesikalarla tekli! mek.tuptarmı 
lllale aaUnden bir saat enel komfaoyon& vermeleri (1313,,.95ö4) 

• s' ... Albrllk ş.lıml ......... 
A.._efl.,., 1 ......... 

ı - Şubeml.&de kayıUı yedek pl7a· 
de A.ttetmeni Ahmet otıu Omwı 1 

(16te8) nm nrdiğt adreste buluna· 
madJtı, bu -.ubaym pek acele olarak 
fUbemlze ~Qracaat etmeai, etmediği 
takdirde hakkmda 1076 sayılı kaın.ı

nun maddei mah.3uauna ~re mua. 
mele yapılac&ft. 

2 - Yine ııubemizde kayıtlı yedek 
aakllye lefmenl Ali oğlu Avni Bllce 
de verdiği adreıt .. bulunamadığmdan 
bu aubaym da derhal §U'bemlae mllr•• 
caat etmeet, etmediği takdirde 1076 
•YJlı kanunun yukarda mezkQr mad
deııne röre muamele yapılacafl. 

• * • 
Beyotla Yeril As. Şubeelıtdell: 
Ataflda smlf ve rUtbeıl yazılı Yd. 

aubaylarm acele ~mbeye müracaatları, 
aut takdirde haklannda 1078 aayılı 
kanunun !n&ddei m&hsul&8ID& &'Öre 

---- ,...ıacatı. (15798) 
2ıdılb "JP. Jı(mtaf& otlu Zeynela 

---... 

·:\'l((f(ltıJ . , 
-"- ...... 

3.11.1941 
18.80 Kbik: Yaylı t&nbur •• kaıma 
ne ... eeerler!, 18.45 lııceaa tallı, 

19.15 Kllaik: Yeııl p.rlular, 11ı:10 
Memleket aaat ayarı ve A.jan_.lı.aber· 
lerl. 19.(5 KODU§ma (Yardım NV ..... 

ter cemiyeti), 19.M lılustk: Oda milat· 
ğl (PL), 20,15 Radyo gazeteci, 20."6: 
Bir halk tUrkUıU öğt"enlyorua. Hatta 
nm tUrkU.U: SUpUrgeat Yoncadan: 

ısl\pUrge81 )oıncadan (E.a-) 
Ga3 et beli lncedea (Of!} 

Bea eeal Mk•mm (-laem) 
Yf"f'deki kanacıean (Ofl). 

21.00 Ziraat takvimi, 31.10 KtbıUr: 
lluhtellf ~rkılar, 21.so Teman: Km
gıl allcııi, 21.415 Radyo ııentont erite .. 
Lrası, 22.30 Ajans, 22.fl5 Jloztk: O&z 
1;.ı,nd. 

bWID (181t9), Milalnlbere Ttm. Sait =======::::::====::;= 
Saf+• (3'"93), s. 8. 111. Me. Ömeı' Ttm. BallaWD -(12855), Piyade Tef. 
fi1m'tt ...--n), Tabip 'l'fDl· Sami men H. CeWeWD ·(13917), Levazım 
Bort.e& (3689&), Piyade Tflll. l'ahret· Tepaen AlAetUD (891592), Levazım 
ttn ı(8119), Pfylı4e .,.._en Htime7lnl Tetmen All ZWtW (.a882), Lenaıın 
JIMıl cılllı :tm.pa (181'11-18517), Tetmen All Efre! (32JCK), Pi)'ad 
Pt,.ılt 'Jlm. 1mıa1l ( t08tSl, Piyade 1 Terıtmen Sedat Gtbıyol ( 42ST3), 

..... 
251hııenin cari,-İ birden· 

bİl9 'bu e1z1eri ciddi aanmı,, 
huemajaaını dikkatle dinle. 
mele bqJamıtlı. 

Cafer p_.ı,ebranfili..pı 
, .... •--tekilde avlaın&P ça..,.,-w -

ehi: 

~ gitti. Şu mwda 
bir köJS!'ie otanıyonnut.: Ba -
na oturduğu yeri de tarif etti. 
"K1'Z111l ıgünün birinde 1ıarar 
dan çıkar ve beni girmek is. 
tene, ona AIJ.n rızası için 

- 1-...: • ' deci" soy_,-.verın .,, ı. ..... _ Geçenl•d• meklıerdan 
.ıeleaWrbdlanrdı;1-ia

ıil>i kolayca tuzaja düteeek. ti,.ar senin annendi, delil "heyecanı ıittikçe artıyordu. 
Cafer, Penıbekaranfili el • 

de etmeğe, ondan sık ıak ha• 
~r almaja karra vermiı • 
tı. 

Ziilıftnin cariyeei hu hiki. 
yeye inanmakla beraber, içi· 
ne bir ıiiphe girmifti. Çiiakü, 
daha .birkaç ay evvel bir fal. 
cı kadın ona: "Seni candan 
biri düfiinüyor. pek yakında 
onunla yüzyüze ıeleceksin !,, 
demiıti. 

miydi? mi? 
Cafer: - Haberim yok. Ben anne 
- O hudala kızı elde et. mi öldii Wliyorum. na._ daha kolay sıe var? - Zanlh kız! aen de öte. 
Di1erek bir IÜD cariyenin kil• .. i ~emen her dayclu. 

yolunu kesmit ve lot bir kori· ğun tefe ınanryor musun? 
dordu kendisini lafa tu\:a- Senia aımen sağdır Ye ıeni 
rak: ,armeie •ldiii halde 1a -

~embe Karanfil •• bu, Züh. 
renın sadık cariyesinin ha • 
remdeki adıydı. Cariyeni• 
karanfilden fazla hotlanma. 
aı ve her zaman saçına bir 
pembe karanfil takma11 yü. 

ŞüPHELRI ziinden diğer cariyeler ona 

- Gel benim miı kokulu rayclan içeriye ıol;mıyarak 
Karanfilim! demiıti • Sana loolmutlardır. 
bir feylcr söylemek iaterim. - Sen bunu nerden bili • 

itte Pembekaranfili dü • 
tündiiren bu fal timdi adeta 
tahakkuk ediyor 8İbiycli. E· 
ğer bu haberi Cafer yerine 
bir baıkaıı vermİ! olıaydı, 
hemen inanacaktı. Fllkat, 
Pembekaranfilin bu bi1--ftir 
ara1:ta pveni yo1dlı Aradan iki ıüıı ıeçtiil bal ·bu adı vermiıler~i. 

ele Z".ihı:-eden bir seı çdmıı • P-ı.. Karanfıl acal.ka· 
yo du. Karaçalının merak ve raçalmın istediği ve umduğu 

Bucün ıenin gibi akıllı hir yoraun? 
kapı 1olcluile d...._.i• - (; iliiızzde c«tiüm .. Çok 
ve akıl danıtmağa ihtiyacım temiz blbli bir hatuncuktu. 

Cafer: 
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.&»~~eş 'hıaş Bevkozu 
''kle 1-0 enebildi 

-----o--

b oyandan sonra 
e Vela ~ a z • o ıau el 

. 
Galatasara1Jlılar lik ınaçlarında 

Kasınıpaşa karşısında 9 sayı 
ilk gol rekorunu 

ile tesis ettıler 
- ı\.ı kaJsm nrlıy..nıe~ bit" kıMımı.. e'Yıftt~ 

GAL\T . ..;AUA\" 

Al.TIXTU<1 

9 

o 

O::>nıan - alim, J<·aruk - J:"~fak, 
&ner, JTiusn - Hi'-met, Arif, )fa'. 
tara, Cemil, Gaz:uıfer. 

Afi• Rtd\an, Nihat - i met, Liıt. 
fi, Cafer • Hüsamcttfo, SNt, ~rcf 
Jiarnil, Fehmi. 

Jlakeru Mu;r.affer. 

Ovunun onuncu saniyesinde, 
topla Kasımpa.<;u kalesine i~n 
Gazanferin ortaya 
göndereceği top. J.:alenin sol kö_ 
~sinden ve yerden içeriye girdi. 
Henüz birinci dakika içmde olan 
bu ~ol Kasımpaşalıları şaşırt. 

madr 'c her umanki ovunlarmı . 
göstcrmeğe başladılar. Oyun Ga
latasarayın ~enberi içine girdi. 

da en kuv\ etli kndrolarllc sahaya çık. 
t.ıJar. 

Oyuna Beykozlular çıktılarsa da 
Beşiktaş çok sUrm<'den Mldmlyetı aJ
dr. B.lbııs.sa a!lğdan yııpttkları hUcUm. 
la.rlıı. Beykoz kalesini tehdit ediyor • 
~ardı. 

Devrenin son nihayetine kadar Il<". 
şlkta,ııı hUcumu Bcykozun mUdııfaası 
halinde cereyan eden mUsabaka niha· 
yet 41 inci daklkoda semeresini ' 'erdi. 
Blr kar~ıklıl>tan istifade eden Sabri 
Bcşikt.n§ın y~nc go!UnU yaptı ve 
devre 1 O nihe.yet1ı:ndi. 

İkinci de\•re zaman, znmnn Beykoz_ 
ıular oyuna h!\kim oldularsa da Beşik 
taş mUdafaa8Ulı yaramadılar ve btı. 

tUn çal~malara rağmen ilk devrede 
Beşlktaşın galebesiyle mtU. 

r. UAHÇE • VJ;•'A 2-0 

Sağdan Hikmetin, sold~n Gazan. Fener stadında günün mühim 
ferin hücumları ve güzel orta. k~<;;ması Fcnerb:ıhçe ile Vefa
yrşları vermiyor. Bilhassaüç or. lılar araemda. cez-eyan etti. 
tanın trib1ig yapması, topla • Takanlar sa.hada ~u kadrolarJlc 
<.iOk oynaması bir ook fn.':'a.tların ver aldılar: 
kacmasına sebebiyet veriyordu. · 1''enerb:ınçc: Nuri - Muammer, 
Nihnyet' Gazeffcr Eşfaktan al. lı.furat - Aydm, Ze>·ne1, Esat • Fik· 
<lığı pasla kalenin yakm yerin.. ret, Naim, Melih, Tur!ı.,.n, Cemil. 
den ikinci golü yaptı. Bu ikinci Vefa : Muvahi<l - Vahit, F.ııver • 
~oldcn sonra Kasın .ıı::alı1ar sağ_ Mustafa. Uıtfi, ~üJeyman • Ferdi, 
~an. soldan inmeJe başladılar. Flkret, ).1uhteşem, Ne<ıdet. Rü~fü. 
Ve b:r de gol kaçrrdılar. Kasım. , Oyuna Vefa hücumi1e b~l.:ındr. 
p~alılar yakaladıkları topları İlk dakikalaı.rda birkaç tehlikeli a· 
cabuk veriyorlar. En \büyük ka- • kmdan sonra Fenerb.."\.hçe ağır bnr
bahatleri bt dur. Ortadan oyna- mnğn bru lııd1. 15 inci dakikaya ka
maları ?a. hatalıdır. Çünkü her ı dar devam c<ien bu haki.miy~t e:; -
sürü~lerı yakalanıyordu . Oyu_ , uruıında, Vefalılar Fencnn hlr hu • 
nun bütün dakikalarında Galata. 1 C'Wllunu kornerle kesmek mecburi
saNyiılar hfı.'kim ... Kadro, ener-

1 

yetinde kaldılar. 
ji, oyun fübariyle de üstün .. Bu Kornerden gelen topu Cemil gü. 
tazyik dev:ı.m ederken Mustafa ı zel ibir şütle Vefa kalef!ine soka -
üçüne~ golü yaptı .• Ü<; ya~~s~~ •·a.k takmuıuı ilk golü :knzandııdı. 
na ragmen Musa );ecdet favullu 1 C:Olden ronı'tl Vefalılar :1ine gay 
oynayordu. Eşfak penaltıdan rBlle <:allfjmağa ha.5ladılar. Dene 
dördüncüyü de yap~r. Ar~as!n: 1 sonlarma doğııı Fener OOk'.kısı ba;
dan kolaylıkla ~ii . ~mcıyı Jannıçtaki gibi eT.foi olanıı\·oı<lu. 
de yet~~i. Ve bınncı devre bu Bu ,,dakikalarda oyun gayet 

0

zevkli 
suretle lbıttl. Ye gin;el cere.ran ediyordu. 

Ikinci devreye Oa:;~dı . . Gala. . Birin~i .dev:~ 1-0 Ji'enc:bahç;e -
tasarayın ibariz hikimıyetı tek- nın g-alıbiyctı ıle sona crdı. 
rar bac·ladı. Ve oyun toplu bi.-.r 
hakle ~v.nanırken hakemin favul IKl!.\'<.1 ın:vırn 
~ scrt.'oynay~ın ı°;:ın1~ i1~- İkinci de\•re Fe~ri daha mun -
tar ve:ıp otont:e L;sıs e mesı - tanın ve ctnha. gayreth gonıyoruY.. 
~ır.ken ~\·en d~ çıkar. Vefa da yine birinci devrede oldı. 
dı. Bu ~etı daha evvel yap -

1 ını ıgibi daim:ı .mağliıbiyctt en kur
ması beldenıyordu. ~~~" fe~~k tulmnk için canla başla. ç.-ılışı)or. I 
di)ıte oyuncunun ~ıl\ll~~ mı 1 1 fote her ikı· t.almnın da bu çalL':ma-
~- - ·· · Her ık1 takım "' · 1 ur..aa .g~oruz. 1 ~ı oyunu b•r devre<le gtizel bir sc:k· 
on kışıyie oynayordu. Beş go le sokuyor 
yapmış olan Galata.<IBray takı. . · .. .. . 
mınm lbilhaı::sa en iyi oyuncusu- Devrenın ~uyuk hır kısmını gol 
nun hata ,·apnıası <loğru değildi. yemeden geçır:n Vcf:ı~rl:ır çok ca
Kasımpaşa. QQlatasaray ba.skr .. ı lmmaıaz:ına ragmcn bır :ııayı elde 
sından lhiç bir suretle kurtula- 1 ede?.1edıler. • . . 
madı. Oyunun ortasına doğru 1 Nıhayet. devrenın bl~~!ne h~r 
Eşfak fcrikiktcn bir gol yapa_ h~çuk dakıka k~la, ~lelı~ guzcl hır 
rak g{)lün altıncısı, ve .Mustafa sut~ takımı~a ı.k!ncı .~~.fi ?e _ka ~ 
y~inci ile f.Ckizinci Rolleri üst ~::~. nca ' cfamn bütün ilmıtlerı 
Üste v2pt1. Sa.ğaı;ık Hih"lllet ni. 
hayet dokuzuncu ~olü de yaptı. Hakem Şazi maçı ı;iizel idnrc et· 

tı. 

f~'T.ANRCJ, POR S - RR\'OGLU O 

Akınlnr ka.rşıltklr ya.p.ılırkon birinci 
!SUL!:Yi\JA~11..E: % - TAKS.iM: O ~' 0-0 ber&berlikle biıtti. 

ı<·encr stadmdaki illt mnc SW<ıyma 
niye !le Taksim gençlik arasında.ydı. 

Takımlar aahaya şu kadrolarla çıktı • 
lar: 

Süleym:ıni~·e: llndi - BürhAıı •. Ru
lıi - Fikre(, Fuat, l\.lehDH"t - Jbr"• 
lıim, l>iınlş, Rıwf, İbrahim, renmı. 

!kinci devreye Ta1tsimlllcr çok U _ 
mitli bs.~ladılar. 15 dııkika. kadar su. 
lcymani,fe kalesini ~ınp durdu • 
ıar. l"ak8.t hem :forla.rmm ~erik -
!>lzliği hem de Sllleymaniyc mlldataa.. 
suun. O!Ullt oyunu kaıııamdll gol çıka. 
rame.dilar ve tısUlnlfl:!il Sllleymaniye 
ye k&ptırdrlar. 

Takııim: Az.ıı.t - Sııbıi, l~n -
Oyuntm yimıinci de.kiknmuda. tb • 

(.,'adi, Jlıı"ı:-oo~, Gregor - Şllhnur, F1.>t.. I l"R'him. ur.aktan çek~i bh· şütle su • 
hl, ı~tfi, \ ıırojım, Fcrtt ! let-mani:yenm ilk~ yaıptı. T&lalim 

Hakem: SelA.ıni. 1 ~ vıWyett.en kal"tulmak tçin 

Oyuna. Süleymaniyelller bn§ladı'lar çok 14,"'Ttışt.l'y.st\ eh gene t~intln aya 
ve hilmcn Taksim gençlik nrBl.f saha· ~mdan bir gol yemekten kendini h"Ur. 
sına ycrlc.5tfler. ~ağdan ve biUıasaa t&n1U1e.dı. 30 uncu daktkada ThraNm 
aoldan çok tehlikeli olan ıı.kmlarmda ikinci g oU\ de attı. 
SUlcyroanlyeliler ti!tUsto bir kııç sol 1 Taksimlil+>r bu golden sonnı. i~ 
fırsatı kaçrrdrlar. Bu ilk d:ıklkalarruı_ ı;e~r. SUleymanlyeloiler de gev • 
ki baskmdan kurtulan Bcyoğlueporit•. 1 ;ıemı.ş olacakmr ki onJtıır es.. ~ aikt 
lıır ynv&§ yıı.va açıltlılar ve dswenin ya alıp gol adedini yQllffelt:«nedner 
ortalarmdn ovuna. mütevazin bir ce • ve maç dl' Z..f) smeymmı;,.emn galib1· 
reyan vcrmcğe mu,•a.ftak oldular. yetfyre bltU. 

An.kara 
at yarışları 

Ankıtnr. (Tt>Jefonla) - Ankara at 1 
yanşııı.rmın ıneı hafta koşulat'z, Mim 
Şefirnlz lamel 1nönünUn şeref ver. 
dikleri kalıı.balık "bir seyi rci ktUlesi 
6nUndc yapıldı. 

Bilhassa. ganyanların fu:l& para Ter 
dil{i yarı~arm netl<:eleri §unlardır: 
ntRl:-i Cİ KOŞC: 

ı - Sekban, 2 - Heves, 3 - :Xr. 
riman, 

Ganyan 200, pılscler 105, l~ 
tKiNOl RO::'U: 

1 - Cesur, 2 

rlman 
AlceylA.n, 3 -- Ne· 

Ganyan :?85, pllı!eler HO, 165. 

ÜÇl ~('Ü KOŞU: 1 
ı - Buket, 2 - Kus.biber. 3 - De • • 

met, 

Ganyan 260, plAseler 160, 280. 
l) >RD\'.'. ·cu ROl>'U: 

Ge.12.yan 3i0, plMcler 100, 100 

Konca - "Bozkurt çiltl 100 .t.."llnı:ı,ı 

mukltbH 22,2-0 ılrurut Vft'di. 

~~ 

Ahmet A.kkoyunlu 
l'aQ&ın J'alka._ PaJaa No l 

Doktor Hıfzı Bahım 

DARtr..tl"JI.: l\ttJTP:HA5'81 ~ 1 
Ta.kWn: Tallmhıuu•.de GiWıgör 

apal'tlm.an ~n ö~Jeden l!Oftl'a 

- ~iye evlenmedin~ / 

~~-=--=-E~v~Je~n=me:.::..~te~k=·li=f~ed:...:emedhn=.:..:::.:~·~--~---------~-

(GlımllıeaDta Wrt.ef -~ 
blıtl* yaamdalri tar1h ~ a 
-ayla bir~ r:iic1f'r1lN'ıl'lr) 
E\"LE?o."ME TEKLtFl...F.Rt, fŞ ARA 
MA, tş \'ERMJ.:, ALIM. 8A TiM 
JtibJ ticari mahl;retı h:ıir. olmı~-ıı.n kü.. 
ı;Uk ilhılar pnnunz n91rolonur. 

Evlenme telJillm 
• Ya~ 29, boy orta, etine dolgun, 

agık buğday renkli, kestano elAst söz· 
lö, orta tahsilli, ufak bir geliri olın 
f11zelce bir bayan, subay vey& llso 
taMı.111, ma~ 80 liradan aşağı olma.. 
yan bir bayle. evlenmek ifttemckte • 
dtr. (Dcnkgeı 29) nımzina mUdacaat. 

lı ve iJÇi mıyanlm: 
• Bir tinlversite ta!ebe51, orta "' 

ua talebeaine '!Mr ttırm fen dersı 
venoe'ktedlr. ı A\k~ytı.) remzine tnOra. 
mtştır. lılat&>aa Ye kitap tflertııde de 
Çl!l!ı~blür. (S.F.Y.) renulııe müracaat 

• P'ramıızcıı, ıngillzce, &Jm&nca 
ita:yanca n bulgarcayı mOkcmmeJ bi. 
Len blr mt. '.t!Otcr dairelerinde •• ter. 
C1lD'le evteri:o<)e çalı~..ak tatemekte 
ti! ... (~.S. sı :;>:nz!n~ mftracaat. 

* Yüluııt>k İktı&t Tiı 'ncaret He'k • 
tebinln birinci amıtrndayım. Tahsile 
d~m. edebilmem Jçin bir lf anyo • 
rum. Çok eh\·<'n bir lkrctıe ve ders 
eaatlerl haricinde t&til günlerinde 
çıılı§Sb!'llıim. htlyenlcr1n (Y.T. 12) 
rcm:ine mektupla mtir&C6&t etmele. 
:ri. 

• Orta 2 den aynl::nı~ 16 Y&.flDda 

ı - Konca, 2 - Dazı11, 3 - Kom!. 
sarj. (Yatağan k?Şmıı.dıı 

bfn!n ikinci stmfmda okuyan, muha. 
sebedeıı anlayan n rranıur.cayı iyi bl. 
len bir gen~. herhangi bır mUesıeeede 
öğled'n ııonra çalışmak lst,mektedlı 
(B. 113.) rem.üne ınUracaat. 

iıı••••Dmmım•••••11 • Seri da:.tııo yaz.v. eskJ Ye yen 

Ganyan 100, pll:ıcler 180, 125, 
llF.!';'t~et KO~U: 

1 - Bozkurt, 2 - Sava, 3 - lşık, 

C:nnynn HW, plL'"Cler 365, 165, 46-0, 
(Ce•ı!Antek ;:-irmcrll). 
,u:u~cı ı~o:;u: 

1 -- Kuru§. 2 - 'i'arhan, 3 - Gö. 

n:u. 

ı 
ya7.lları ly! bilen bir !~::.c, b.erhang. 

,. ~ ~ tıır mli0$.!lesede ça!ıcmak lstemektedu ~ ~:.: '..e,; w ~ 

~ GÖZ HE:IQİMI !C IORZl remz!.11~ n:firac;ıat. 
~ ı,; ı • Ffü müteahhit yanında do.ııya iı;. 
l· Dr. M.ural R. A t•d 1n ~ıc it-rinde çalrıımak ü:ıo;ere okur ya:-.ar bir 
tky~a rumütı:a,.. ln.\lll "'*alı~ bayan aranma1<tadır. Tahtakele c:ıcı.. 

~ ııı;;. '!. TM: &l~l' .: dPsinrte Manc~ hanında 4 numaraya 
müracaat. 

lift. Levazım amirliği satınalma komisyonu ilanları 

• El yazısı güzel, lise mezunu bil" 
genç, tüccar, müteahhit , mUheııdls ve 
gin çalışmak UY.ere i§ aramaktadrr. 
A.yaa asgari 35 ı:ra ile çatıeıabilfr. 
(S.t;.A )remzine müracaat. 

Beher metresine 17,5 kuru§ t:-..hmin edilen 200.000 llMl~ ~dır it.olan 3<?· 
rldi alınacaktır. Müteahhit nam ve hesııbma paz.ar!Jiııff. ekstı~m 11.11.941 
salı ı,UnU san.t 15.~0 do. Tophancclc lst. LT. Amirliği sa~ komt•yomıın· 
da yapılacaktır. llk tcmlno.tr 2625 liradrr. :--.-Umunesi komisyonda ı-örlflllr. 
1steklilcrin belli vnkttte komisyona. gemteı.ri. (.3SP·9M&) 

• Alle\i vaziyeti dola),Sıle !altül • 
lesine devam edcmlyen bir UnlversltA>. 
h. gen!;, iş aramaktadır. Her tUrlti ya. 
zı i~eri yapar, ders vcrebntr. (Or • 
han) remzin.e müracaat. 

Şe~f stadında gUnUn ilk maçı 1.s· 
tnnbu'!Jmorla B1>yoğ'lu arn8IDda yapıl. 

·• • • . . •. ; ':, •• • - ,,,. - • -.:, ··~ .. ~- :'9'" ..... ~-'"'·, • • J,iR ol~uk lmtihanııu VErml§ 
bir genç, daire ve mU~lerde ça -
lı:tnak istemektedir. Sirkeci Hat~p o. 
teli sahibi İrfan eliyle Adanalı Ahmet 
I..ogOf?luna ırıüracaaL 

dı. Eşrcr Mutlunun h kemliği al 
tındaki bu nıac; Umldin hıl ıfına olarak 
çok çetin geçmiş ve Beyoğluııporun 

çok Jyl blr 111UdJ.1'an .rnpmnm İstanbul 
r.porlutarıı ilk devrede gol yapmak 

1 

lmk~ını vermemiştir. Ve dıwre 0 - 0 
bcrabcro bltmlşUr. Vaziyetin tchlik"-
l c girdı ın! h :;s den 1.stanbu1ııpor 
Jular lkin-.:i d<'\•rede çok canh oynamıs 
lar ve bunun neticesi olaralt ikisi To. 
rık blrl de Nndlr vnsrt.ruılylc Uç gol 
yaparak maçtan 3-0 galip çıkmışlar 
dır. 

llf~ŞtltTAŞ 1 - R EYKOZ O 

Bu stndda gtlnUn son maçı .Be.5lktaş 
~'l Bevkoz arasındıı yapıldı. Hakem 
Feri hımın ıunresınclc her iki takım 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
NEVRALJi : KIRIKLIK VE BÜTÜN AGıillARINIZI llE'RHAL l(h'Sei 
icabında eiinde 3 kaşe alınabilir. Her verele ouHu kutulan M M'la ittewiuff 

• Fm.i n yeni harfleri bilen, seri 
daktilo kullanan bir bayana tıyaç 

w.lldlr. Eminönil moyda.nt Zahire ciler 
"tıııllr::Jli,; No. 22 de mUteabhlt Mehmet 
'!U:ıııgıma müracaat • • 
~ aırıf1llm'WS :uımrx 

nin-A~a .l~)f 

tC> CMtoc ı:ırııqv I ' VClfıtl)ft;l11 lG~OX 1 

:ıt<I."lS3mnm ' fY'TiltJ.Sf ı 
iJSOSJ:V.ll! ti 1 

11lRBi 1 


