
bit ~erı kanıtt.Irırsak aca.. 
.\~ kavmlerinin va..'1-ı. 

, 'k~ misaller bulamaz 

1 
'A&lBUyanlık tan sonra a

t ttti~ halde A vnıpad:ı 
ti Y•Yen kavmler bulun. 
~ Alman dostlar ve 

ka.l'degJer haUrlamryorlar 

~aldtYalÇID! 

.-------. 
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Atlnntlktc ~vrlye gezen tngllt-L torpldoian 

Maliye Vekili şehrimıze geldi 

Az maaşlı memur 
ve müstahdemler 
Vekilin, al nması düşünülen tedbfrler 

Uzer inde şehrinlizde tetkikler 
vapacağı sanıllvor 

Maliye vekilimiz Fuat Ağralı dlln 1 var.ıycUcnnl ı 1 h edip ına: t ııart· 
saat 16,10 dıı tayynrc ile Ankaradan larınr düzeltmek l in nı nması dll<ı ı 

1 <'hrim!.ze gclmi§tlr. nWmckte olan ted ·rıer üzerinde t t. 
Vok!l birkaç gUn burada ka.11\cak • kikat yapacağı s nılmaktadır. 

tır. Bılhassa dünya harbinin tevlit Fuat Ağralı bu hususta allkadar 

iz/anda 
açıklarında BEŞiKTAŞTA BiR 

clUği hayat pahalılığından lktisaden 1 Iarla temaslarda bulunacak ve tet • 
mUtceıslr ol&D az maaşlı ve ücretli klk neticelerini hUkOmete b ldlrecek c i N Ay E T 1 devlet memur ve m~tah_de_mı_erın_ın .;__tir_. -----

Bır ~n:ıerjkan Bır üniversite talebesini sinema kapı-ı 
gemı~ı da~a s:nda pusu kurarak ağır yaraladılar 
torpıllendı 

lugilterede muhaf azaktir 
muhalefet lideri 

H~mson 
diyor I< i: 

--0--

avandul Amerika 
tebeaıı deraaı 

nmerı11aya diniyor 

Dün öğleden sonra Beşiktaşta 
Güler sinemasının antresinde bir 
yaralama vakası olmuş, Tekin 
adında 19 y~mda sabıkalı bir 
genç IIa ,a!'} adında eski bir ar -
kadaşını bıc:akla. 7 yerinden ) a • 
ralamış, barsaklannı deşmiştir. 
Yaralaı ı Hasan Üniversite 

H.&ydpa.rk, <A-".J - Reisicumhur felsefe şubesine devam etmekte 
Ruzvelt, tztanda açıklarında. ''Solinos., ve &.<>sikta.,~a Kuyu sokağında 
Lshnli geminin torpıllendiğlnl bu sa • oturmaktadır. 19 • 20 yaşlarn • 
b&h öğreıımi§, fakat hiçbir beyanatta da olan Hasan, bir müddet evvel, 
bulunmamıştır. ht 

.Lollcll'B, 15 (A.A.) _ (B.B.C.> aynı semtte otl.~ran ~e cer en 
Pasifik Okyanusunda gerginlik art. sabıkalr ol~n ~e~ınlc bır kıskanç 

d G anadaki Amerikan fuııs·· 1 lı~ mesdest. y~ızunden kavg9:. e~
makta ır .. ~ . . , u mıs ve Tekının yumrukla. yuzu· 
umumt valısı sıvıl hnll a derhal Arn<>. .. · .. •• .. • . u...· Bundan 

det etmek Jçln emir verınL" nu, g-0zunu şışırm • ., .. ır. 
rtkaya av •• 1 

tir. 

Sovyet tebliği 
(J -

Moıkova civarında 

15 Alman tavvaresi 
dUşUrUldü 

Moko,·a, 5 (A· A.) - Sovyet 
gece tebliği: .. . 

4 Sonteşrin gUnu kuvvetlerııniz 
bütün cephelerde düşmanla çarpıf:-

mıştır. K lin. k 
Kırım, Mojaisk ve ..... _

1 
a ~k e • 

simlerindek.i nıuhareUÇler ç.o a«::-
detll olmuştur. . 

--/~ ı • ~ ' ~ .J • • 

BİRKAÇ 
GÜNE 
KADAR Moskova civarınd~ 3 . Sonteı:ınn_ 

de beş ve 4 sonteşı:ın gün.U de. on '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
bir Alman tayyaresı tahrıp edil - • 
~tir. 

BasJD Koaqr !•1 !flaaıe'betlle 

muğlber olan Tekin, intikam al· 
mak için münasip fırsat bekle • 
meğe başlamış ve dün öğleden 
sonra Güler sinemasına gitmek • tc olan Hasanm ~kasına bir ar-1 
kada.c;mı göndermistir. Bu <ıO -
cuk. Hasanı kolundan yakala - ı 
mı~ ve: 

- Sen benim için Tekine fena 
şeyler söylemişsin? Ben adama 

(De\'amı 4 iincüdc ı 

Londra radyoıanda 
Bulgar spikerhğini 

yapan 
Eski nazırlar~ ı T odorof ile 

mebus T... r Bulgar 
tabiiyetinden iskat edildiler 

Sofya, 5 (A. A.) - Londra rad• 
yosunda Bulgar spikerliğini yapan 1 
eSki nazırlardan Koeta Todorof ve 
ceki mebuslardan Teder Mazanki • 
ef, Bulgar taıbiiyetinecn :i.skat e • 
dilmişlerd:r. Bunlar evvelce de gı
yaben idııma mahkihn cdilmlıder -
di. 

KtillDID 
mıntakaıında 

Rus 
kuvvetleri 

Vo:ga neııri
nin sol sahilin.e 

atıldılar 
-o-

Avruoav 
asker· 

cıkarılma
dıkca 

ngiltere için/ 
zaf eı kahil 
o'mıt1acaktır 

-'()o

Bunun için de lngiltere do
minyonlarının, Amerikcımr 
ve tekmil dernolnıuilerin 

yardımı lazımdır. 

0"8\-a, 5 (A,A.) - :Muhafazakk' 
muhalefet lideri Hamson, Avam kam& 
rasmda yaptığı beyanat ile Kanada 
hUkQmetinden halihazırda gönUllüler
den mUreklrep olan Kanada deniZqD'l 
kuvvetlerinin mecburi askerlik mü • 
l<elleflyetine tabi tutuımaıarma karar 
verilmesini istemiştir. I 

King hWdUneti mecburi askerlik 

General Vnvc 
diyor i: 

Almanlar 

Hind
9

s
tana 

qe miye 
teşeb Os 
ederlerse 
Hindistanm şimal hizmetini yalnız mlllt müdafaaya h&ll 

~t.DH!ği taahhüt ettiğinden.bu meııele 
memleket için ciddt ve vahim bir me. 

eeledlr Umumi ctkf.nn bU l§te aynlık garb'"ısı n"'e kuvveti: 
göster~esi itibarile meselenin gele • U il 
cek mUzakerelerin mevzuunu tefkil 1 .. d f 
etmesi muhtemeldir. . mu a aa 

Diğer taraftan, Londradan dönmll§ 

olan Hamson Avrupa karasını lsUlA. e le ·mız• e 
etmedikçe İn~lterc için zafer kabil m VZl rı 
olamıyacağı fikrinde bulunduğunu 
parlAmentoya blldirmlıı ''e demiştir 

ki: 
çarpacaklardır GazetecıııiiD llltl-

1aç ve ıstırapları Almanlar kursk va Kal nin ''İngil~o enin bu l.şl dUşUndUıtünU 
temin cdeblllrim. Fakat bunun tabak 

1 kuku ancak bUtUn BUyUk Brllanya 

-~-

Baıyalla askeri 
vazı f et karı11ktar ---o--.._ 

Hakkı Terık Us. Sadri Ertem VP 
M. Zekeriya Sertel ne dıyorlar? 

Türkiyede enaz ücret alanların 
baş11lda gazeteciler gelivor 

Kongrenin düşüneceği en mühim mesele mealeğin 
maddi bakımdan Jııırulmaaı etrafında hakikate tetabuk 

edecek ıartları arayıp bulmaktır. 

Bugün Türk Basın mensuplarının 
hati acınacak bır manzara arzediyor 

Tü..a.:.. Basın Birliği umumi 
•ıoL&JC di 

kongresi Ankanıda devanı e yo:-· 
Dün akşam matbuat umum müdü• 
rü Selim Sarper, kongre bisı IC
refine bir ziyafet vermiş ve ziya. 
fette Başvekilimiz Dr. Refik Say
..ı--ı... ~ Vıeldıl 'fe diğer bir 

kmun vekiüerlc ccııebt gaır.ete ve 1 
ajans muhabirleri de hazır bulun. 
muşlardır. Başvekilimiz kongre fı. 
zasiyle görüşmüş, kOOıgl'eQin meş • 
guI olduğu meseleler etrafında iza.. 
hat almıştır. Kongre bugUn de u. J 

Wew 4.. b Ai 11) 

n1mtakalarma yeni ıhtıyat 
kuvvetler sevkedtyor 

(Yazısı 4 üncüde) 

dominyonlarmın. birJcıılk Amerikanın 

1 

ve tclcmll demokrasilerin tam 'yardı • 
roma bağ'lıdır.,. 

--~~~~~~----------~~---~~~~ 
(Yansı 4 iilHııilde) 



~ . 
B A B E R - - Akşam postası 5 tK1NC1TEŞRİN ::=),;P 

c::c: o 

z Samiye dair Halk Bankasının 
çahşmaları O.,,man Cemal, H.afız Samiye da ı dlm. Daha. o zaman ~uktu.m, fa

r ı ir mcl.iale yazdı. Onun san tr, kat, ttınburun ağlıynn. gülen nnğ. 
hl Ye be• ünkü yazlycti hakkın- mclcd, kcmenı;enln kalılrohala.n, V.I' 

ı ı. IJ .. :ı:: m~ 'üıuat 'ererok zn.rurct ı 4alhlmi gıc.ıl;byordu. K 
1 c lrulundu~'llna işaret ettJ. Rahmetli babam sam \'e eğlen 

\ c neücc<lc bu c!]Siz ı;es \'e nağ. oeye dilfikiln okluğu için, tstanbu· 
ı •c l."•füd ıtlıı bir jübile tertip c- Jnn en m~hur olmyanlarjyJe ça.. ADkaradan bildirildiğine ~öre, 
ı · me'>i ı.:znııgeldi,;1ni öyJedJ. laıılan elimizden elaıi!mezlerdl. Halit banka.sI ve halk sandıkları 

Hafız Sami, otuz, kırk yıl için· Gunla.nn ara.<ımda, pi~"S.~a söhret kanunun.un bazı maddelerini tadil 
de ge!en mus!.ki fubıtlan içbıde yaınnı,. olanlarla., musi'kidc cidden eden ve ibazI maddelerini iknldıron 
ld<!cn bir l.u<lrettl. Sesi bir Jınrl. üstat ol:ı.n ve falmt yalnız dost ,.e I !.:anun lfı.yihası dün medise vcrii• 

kayd. O, o'ırndnğu zarnıw, güfte nrku.Wı.5 d:n·etlerlnde çalıp olm.. miştir. Yeni layiha. ile Halk lba.n.. 
1-er ,.e kelimder bülbüll~<ilr, d!Ie yanlar da \'ardı. Ve bunlann her- k:ısınm faaliyet hedefi alelümum 
•cHr, ,, cda\er, mnrilbn. bir ahenk imi de\'l.et dairelerinde memuriyet küçük hredi tevzlinden kUçük so.. 
tra.fıı ya.yılırdı. sahibiydiler. r.a.t ve ticaret erb:ıbma. kredi tc\'. 

O, yo.Iil17. scdcln gtizelllği ile O gece Hafız &mi nekada.r i~li ziine doih-u istLkcrnetlcndirilmek • 
• hur o"madı. Alaturka. musllddc ,.e hazindi. Nnğmc~r. hantercsiı:- tedir. 

0 

~,:ön mi\nasfl le bir t:stattı. Eski den bir ~l yan gibi bcrı:1k .. \:c Ha.Ut Bankası lUzum gördüğll ve 
_lahi, beste ve_ snr~ usul Ye dilber ~doyor, lııvn~.ıyor,_ bnlriİ;~ yn T.ienret ve l:ktısat Vekfıletle -
ıfade bakunınann büyük bir Iru<l- yor, yerden gölce y~lıyor, gok- rince lüzum görülecek yerlerde ye· 
ret~ olnırdu. Eski alaturka musild ~n yere iniyor, <lenızlenle çaplun ıt:den şubeler açacak ajanlar bu _ 
luf.d.-nıcb btlgisi çok derindi ,.e bu \"C §akr~"t a.ldsler bınıkt}ordn. lunduracaktlr. Halk ~andıkları dn 
saluı.ıfu tıO'· tiUz ''e mnskülpcsent- Şimdi, ı;u datd!rn.da, o berrak, b liı.yilıarun kanunlaşması :t.a:rihin 
ti. ilahi, seyyal ve kellmeleıi dile ge- du iti .... -- "-''t·· h k ·b . . en U<IJ en vu un n ve vecr C-

Ben Hafız Samiyi, ilk defa 321 b.rcn scslnı dulııyor gibiyim! Ve !eriyi en çok üç ny zarfında Hnlk 
rumi senesinde, Ktufuld:ı. bI7Jm dmllyenlert;~! ~~vo.Jh IY.ıbacıı;,1m.m Bank~na devrolunaca.ktrr. Halk 
evde, bir musiki ziyafetinde ,ıınıc.. aJ;bdığmı ..,orü,lornm. Saııdr.iiliı.rmm sermayelerinde işti

s erlr'ini 
ap ı anlar 

Memur olnmıyacak, olanlar 
da çıkarılacak 

Eundan ~onra Hafız S:unlyi "ok raki bulunan bilumum resmi ve 
dfnle<lim. MusJkiye menı.lc snl'dır. h • il ı tin h" ] · - _ • ususı m essese e ısse en 
dıı,'lm itin, <'.an J.:ulngı ile ,.e alıı.- Halk Bankası hies senetleriyle 
kayla. taldp ettim. Ve o, bizim min d -· frll _,.ti c 
llyrılmaz bir musiki rülmü oldu. egış 1 eeçn.. r. 

Misafir gelın1:<11 !i gün lcr. dolıa -----<:ı-----
~afak atmadruı rnlunetU bnb:ıcı- r IJa Om 
ğonla tm.rsı luı.rşıya. gC"_.erle.r, tit va"ile ba 10 
rek mavl.'linl 1.nsıırun 3"\'lıcunun ·~ı- • 
ne al&<·ağı gelen denize IC..'t.11ll ak· vefat et 6'1 

Mıemurlar kruıunuı:ıun bazı madde • ııanun mahmurluğunu bozarlar.. 11 
lermm tad!li ha.kkmda hnzırlıuınn ken, Ha!ız Snmi Türk muslkisiniu 
l:anun lnythasmm llnUmUzdekl günJcr en seyyal, en re\'nn, en cevJıerln 

Taksim baş komiseri lsmai! 

de alAkadıı.r encümenlerde müzakere. psrçafnnnı o1."11rdu. 
stne ba§lana.cald:ır. Bu 11yihada. ae • Zah:ıryt\llln: 

Vedat Erkan, dün vazifesi ba • 
şmdn ölmüştür. 

ltertJğin1 ynpmıyanlann memuriyete 
almamıyacağt ve askerliğini yapma- DüşmcS:n miskin zülfü an'ber 
dan memur olanlarm dahi muvar.zaf • bUlarn .• 
hizmetlerlnl mı. sırasmda memuriyet. ağır ('eıııbcr murabbaını, 11::.Um n• 

Merhum baş komiser, yirmi 
dört buçuk senelik memurdu ve 
16 takdirname ile taltif cdilm~ 
ti. Cenazesi bugün saat 11 de 
Beyoğlu ZükCır hastanesin<ınn 
kaldırılmıştır. Teşvikiye c~mi -
sinde namazı kılındıktan sonl'a 
Feriköy mezarlığına def nedile -
cektir. 

le bir alA.kalıırı kalmıyacağt memurl.. ğanm: 

~ verdlgt hak ve saWıiyeUerden Olmadan diller rilbudc garnzei 
de iatlf:ı.do cdemiyccekleri bakkmda. cadusuna •.. 
hilkt1mler Yardır. 

ilk tahBil çocrilanmn 
sayınu 

fü tahsil ço~ önlimil.7.. 
deki cumartesi günU yapılacak sa 
) ıın.m:ı ait lıazrrt:kla.r tJUnmalan • 
mışt.Ir. Saymı l.'.}i ilk, orta, lise, öğ. 
ret.men, :::ann.t ve tkaret mektep• 
lerlyle kız ve lr.ö ycnstitillcri, e -
ğl:tmen kumları, n:'k klz, er'.ıtek 
so.na.t, ticaret bulunan Tilı1t ta.:ı,ii. 
;ı;:etini haiz litip. memur, eğitmen, 
öğretmen ve iba.s öğretmenleri ve 
bu nevı okulların son smiflnrmda.. 
ki ohun talebeler, köy muhtarl.tı.rı, 

zll. ve kfı.tipleri tarsfmdan yap1 • 
lac:ı.kt.rr. 

S:ı.yımıb 7-16 yaşında. bulunan 
Tlirk bbisyetindeki çocuklar, nü • 
fus cüzda.r.lrı.nna bakıhnnk sure • 
tiyle :ka.y<loluruı.caklnr ve o gün ilk 
ve orta. tcdrif:at ynpnn mdlrtepler 
tatil yaparak, t:tlebeler evlerinde 
bulunacaktır. 

Yeni Sabah 

hafif murabbaı takip eder, arlm-
smdan Dede Efend1nln: 

1 Seyri gülşcn edelim ey {iivekiı.r ••• 

ağıl' dfiycld ile, l'ine Dede J<;fen-1 
dinin: 

lr er 

te 
E} çeşmi ahu, hicr ile sevdalara İstanbul emniyet UçUncü oube mu· 

saldın beni.. dUrU Tevfık Borlu dördilncU ~ubc 
na.Jcynn en 1.itlz bir dil:lm.tle teren• mUdllrlllğUnc, İatanbUl ikinci smıf 
nUm ederdi. emniyet a.mtrlerlnden Mlthat A4fn, 
7~t Deılenln: vıranr...hlr l\:eınal Artunç, Çankırı - . l İbrahim Ataç, Akhisar All ôücul, 

Söyletme bcm canım ~fendim, Eınniyot umum mUdUrlUğUndo açık 
kcdcnm var .. I bulwuı.n ikinci smıf emnlyet A.mlrllk

hafi! murnbroou dn ill\ dcfn Sa- lerlno, Toldrdnğ emnlyot tunirl Hld.'.l. 
miden dinledim. Aman Allahrm. -o yet Koçak, Çankırı emniyet Amiri Mu 
ne insicamı nhenkti. Fcnı.Jınıık ım zo.Uer Batur, Adnpıızarı emniyet a. 
kadar tecsim edilebilirdi. mlri Nan özata, KUt.ahya emniyet 

Şimdl eski günlerin billlıUlü lla
fız Snml ile, bu~ii Jlnfız Sami· 
yi muknyese cdJ;)or ve yiireğ . .cıin 
aızl:ı.dığnu duyuyorum. S:ımıt \'e 
marifete J...~ı gösteroli:imlz klif· 
randan, kayrt.sızlıl.·t.an <lob.yı yazılc 
bize! 

Hafız Sa.mlyc Osman Cemalin 

Q.mlrl Ali Konynr, İstanbul, Ylranşc· 
hir emniyet tı.mlri Tahir Özl~anlı Nr-
zllll, Na.zllll emniyet Aınlri Hnkkı 1 
Vardar İzmir, Akhisar eınn!yet eımı. 
rf Teırfik Eren KUUılıya, Kırşehir em 
niyet tı.mlri Şevket Ergenli T-eldrdnğ, 
1oog01 emniyet Cımlri İrfan Yalçın Kı!' 
§clılr ve Ağrı emniyet tımirl Etem Ynl 
kut Adapazarı emnlyet Amh11klerine 
naklen tnyln edllmlıjlcrdlr. 
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Cümlıuriyet nocak . J.~İ" ol~ 
111edcniyet "'C' iyesi ') U!'5 ın~ 
mcmleke~ lerde Jıııid1n tJfefr ,,tı' 

r ıınla<;ı!ır, J.okle<dr. CilnJhU eti~ 
Mınta.ka 'l'icı:ı.ret Müdürlüğü iiikmı ya.mlmnk ,·e ktl'' ~ 

ile fiy~t mürakabe bürosu son mc'lc i~in kültür JlıWl1~!'°~1ııd~ 
zamanlarda bazı büyük toptancı i~indir ki cumhuriyet J~cıııııt'' . 
tacirlerin fazln kar haddi almak rl lilrkiye<le en çok biri de -' 
için baş vurdukları bir hileyi \'erilen iı; snhnlanndtıJ! tıl
meydnna çtknrmışlardır. Bu hile n.rlftir. • . ıııırfİ r 
şudur: Bir kısnn topta.ncıl;.r, ti· Mektep ıill'abeslnin ı11' ı;ıt~ 
caret vekfiletinin perakendocile - nadır. rnğer lhtiya.ç.l!ır 

11 
&""...ı 

re verdiği yüzde kfır haddinin ınUke.mmel surette tc~~ ~ 
toptancılnrınkindeıı fazla oldu - edil in hin~ bıl ihm.-ıl cdl ıtV'ıı . 

Dün vali ve belediye rclalnin rlya. ğımu nazarı itibara alarak ka\,t nı u znsıf l\alD'. B ' ,ııJll ; 
-"hl lı bulundukları Ticaret ve San;ı..o se' 'msl~ bir "erde oturın ht .~ setinde toplanan ı;.ı-r meclisinde vali ,, t 

Yl. odasıtıa mu··racaatla 51"cillerin- hı bih.iilıtür. oumıınrl)e ... · _.., ,, bir nutuk söyUyerek bir senelik oolc- tınl ,.., ııw • 
dl.ye ve viıCLyet faali.yetini izah et _ deki toptancı sıfatını sildirip ti bunu da. tnlcdir c ı; cısıı ııı'4 
mi§, 940 mali .ecncsl belediye tahs. kendilerini perakendeci ynzclır - ı.etin lıer tn.rnfmdn Sil) ııelo f'. 
le.tına 12,328,466 ııra olduğunu anlat. maktadırlar. Filhakika, mesela tep bill!iliın yn.ptrrını tırder!l«'~ 
mıştır. vau mutealdben belediye tarn· kuma§ satışlarında toptancı kf;.- undolunun ne tarnfmdıı. bir ;' 
:f'lndan muavenetc muhtaç asker a.ııc. rmm yiizde 15 iken bilahıre yüz güzel, hattn mulıte~ !Jll oP' 
ıcrlne ya.pılıın yardımlara teın:ı.s et • de 10 il indirilmesine mukabil p~ ~örülse sordurumnz zall.:Uıııı ~ 
mlş .,.0 asker ailelerine son aylarda rakendeci kanmn yerli kumaı, • bir 1 \iltür yU\ası oldUto aıitı 
225 bin liralık naltd1 yardım yapıldığı !arda yüule 20, ecnebi kumaşlar-- niyonız; hclo ilkmeı.-tcP ~ 
m blldirml§Ur. Vali mektep i§lerl.ni da ise yfuxle 25 olduğu bir haki- nın goğu yenidir. ı.ıır ıı" 
hal için esaslı çareler aranıldığını, bir kattir. Fakat. istanbuldn. b~ 1ıı.rM ~ 
sene, ıçınıro eemıJıpaşı. hastanesinde Mıntc.ka Ticaret Müdürlüğü ort.a.mclit.r'plcr eski bı~~ pı 
ya.lakta 4001, a.yakta 47691, Hasckl ile fiyat mürakabe bürosu ~efli - lunuyor. <kçenlerde bi~tt~ı1f' 
hnst.anesl.ndc ayakta ve yatakta. 534.58 ği Ticaret Ooclsmd~n, bu suret- binnlımn birinden dt ~ 
Bcyoğiu ıuıstancsinde 156M hastanın le sicillcrinde.."-i srfatı dcğistircn bu me,zu üzerinde teni\ 1' dt ,ıı 
tedavi olunduğunu, tt.faiyc ~knAtı ve değiştirmek isteyen tacirlerin tinde ısözler söyll.} ece ,~ 
için Amerika. ve Avnıpadan yeni bir 1 isimlerini istemişlerdir. çünkü afilkn.d:ı.rl:ırın ~:l ı.il1 ~-" 

1 
tr.~•'1ir ettik, Icrlnc \~.~ liY . .ıı .ıı çok mnlzcim:.Dln getirildiğini, itfaiye. JJUO"'~ _ r ,.. 

nin bir sene tçh1dc §Chir uahillndc 006

1 

UU ~ef tinde her tJCyi ya.pt ııı il'(~ 
~ Yalıuz, mel.tep binabtııl IJlr 

yangın söndUrm~ olduğunu, tra.mva.y ,. e C\""\ el tc.nıin edilmesi (çiJJ A 
idaresi için 23 otobUsUn Aıneriknya. L". ıır 
tıipo.rl§ olunduğunu, Rum:ınyadan gc • ı e \·ermek istlyonız: anlı1f ).,P~ 
Llrllecek bandajlarla. ve muhtelif yer- Ya.kıfl.ıır idaresi h t~t• ~ 

1 ~ l" · T k ."or: miJvonlıı.r JınrcJyor. _;ıs:~ lcrdcn temin olunacak dingillerle ııey.. staD.bul unuımı mec ısı a • ·' ,, ~JJ>""" r)Şj, 
r11Bcferden hasıl olı:uı izdi.h!unm bert.ıı. s'.:ınde İnönü gezi yerinde ?-.Wıi Şe- da 1' eııipostahanc c;eıı1 dl 
rnr cdilece~i, clektrlk §®ckcslnin fin bir heykellerini koym.nyn karar lnrdnn birini ıJclı: mahfe u.!Jt' ff 
ıslnlıı lı;ln, 53 bln voltluk blr §Cbekc· verm·ş, mecl!sin lbu karan Milli yiik eltti; Aniınrnda .ferdir~; 
nln llAv-o edileceğini, belediye banke- Şefe arzedi].mjşti. Milli Şef vo.Jiye rnr. Uunlnr güzel ~ ln ,~r-.ıı.1 

3"'-"g~ıdalti t-ı .... rafı "'""ndcmıis.tir: kat rnkıf ıı.r idar~i ~ ~<: ııı:--~ sından tstlltroz 9}unan 5 milyon lira. ,,.. C'6 ~- "O.:tıhnnc ,e mağnu oı:>r-,e 31"'~. 
dan b\ıgthıe kadar ~ milyon 445 bin Doktnr Liitf.i Kmlnr vnli ve ,, ........ hlıırl' rtl.,,. 
lira ahndığmı, bunun dört mllyOD lira Belediye Reisi: 'ermcktense, sen-· tıl ,, 

"k , rf ı .. & İstanbul Belediyesinin İ' i ....-ü.. lara hi:r.mct etmektcJ1-.<ıC1-~::1'!Yıt ~ smm lııtimlu 1şıerin-e sa o un,.u.ııunu " " .......... lckct kiilfüriine h .,_...j i• 
ö 1 ~ıotı rckli duygulanruı. ÇOk f.eşeklcfir C• "''"'""' 

B y e..._...r. D Sd olur? 0 Vakıfl!ıt _....ııttl1 ıJI 
Va.llnln beyana.ti alln;Jlann.r&k tas • derim. "elirinin birço<m r.aten .. 'u.,.., ~.i 

vtp olmımu§: ve k-e.ndislııe §ahre biz • Belediyenin knrnrnu sevgisinin " ı:.:~r ,., .. tt Cj 
meUerlnden dotaıyr te~ktlr cd.llm~ • bir i.snrcti olarak alıyonon. leri için vcriuUAc>K .... ; tulıır' :1" 

tNONü \"akü sahip~rinfn. de ..ı ~ '.ur 
tir. olur. Bu fdareu!n cS)cb• :'....): ~ 

mektepler açoıasmı J..iJYt,.,...)~ 
Jl.z. Fa!mt mektep taP11' (V,J 

Mnsrif V dl.1lll l'fD.e ~:JlJ "ft 
Hem diğer binal jsf ~,.., 
m l eder; hem de~~~ 
miz para ııhr. tl bir~~ 
l"t!DJ ki ın:ıari f idıırf!ı5l ~ ,. 
tep ola.rnk J;;ulJanıYOf, ·<diıl~~ 
lıiuanm bedelinin iki~ '1PJ 

Yalan :rapor veren bir 
doktor tevkif edileli 

Hermine aıdmda. tir koo:ma, 
hakikate ~n olmıyan ıbir ibo
i!az hastahğı raporu ve!'diği için 
Beyoğlw:ıda. doktor Vartan Dur
duryan admd3 bir doktor, yalan 
lWe rapor vermek rusile di.in bi
rinci sulh cem m :}ıkemesince 
tevkif edilmiştir. 

Lice lluı.ymakamı Cemal Dinç, 
Keşan :ka.y,ma.kamlığoıa. AŞkale 
Kaymakamı MU.;itnk Kikerman 
Çaı.ııamb-..ı kaymaknm.lığına, Re.~a • 
diye ka.ymaftaımı Hayri DLcılioğl:ı 
A§knlc kaymnka.mlığoıa, D}yndin 
kayma.kamı Süleyman Onur Re.'.'j..'l.. 
diye lmynuı.ıknmlr?.:'llın, l{ars mek • 
t.up~U3U Hilmi Cluğ Zonguldn.k 
me'ktu!>Çul~~nn n:ı'klen tayin e • 
dllınişlerdir. Keşan ka.vmakamı 
Fahri Ulu1."USel itlaıi lüzum lizcri • 
ne vekalet emrine nlmmıı:rtır. 

ab'l olnuı.::nıılc üure ı--.11 ~ 
tir. Veki&J tin binalar fçı , ":.J 
bire biiylil· miit4'61'd& .v;;' ~ 
mr..ma"ı yüzünden ıne~n tld1"~ 
\ alaflnr id ;.resinin ~4..-~1 ;f.' 
IJankuıhğ;;ı. nyırd:ğı ı- itf. p 
ayni m:ı.hi;)c~ olan J:>t1 IltJI'' er,; 
ıııw iyle lrolııyoo. Jınlled eict ~f' 

• Bayoğlu httkQmet tı?.bibt Raut nazı ccn~i müCS.SC:ı.ode tP i 
Tun<}t.ekln Edlrnc sıb.bı:ı.t mUdilrlllğl'. lstııİıbultla. geret< Jıl!P:;,,ı tıeı/ 
ne, Ku.,ıı.dası ~~t tabibt İZ::etiln yen mliddet ikamet:tcn5~itJlıı'tııl. Otıdc.n, HakkAr.i mUdOrl11ğllne naklen )1Ut€ko.it, dul ve yetimlerfü üç sene sonra bcdclsfz )#P.

1 
~ 

ta:vin edllmtşl~dir. :ıylrk m.aa..c;ları kftnumıevvclin ba • l<e<lihnc'• ·· re b~ ~ f 
•İzmir bekdi~ kendi hesabına. f;ilnda tevzi olu.nacaktır. Yokl ma - ı,,kor I resi eğer ~! f 

Bcl~Utaya. :rs:ınıtr!am::n 35 tramv~yı hr lkalh..1.ığmdnn mnaş ıo.ahipleri n lamı b"'-1el f...,. t:P',f'; 
İstanbul belediyesine \'ermCğı teklif btuıda.n sonm cüzdanb.rı 'c nilfus iikto l\laerif Vd 'Jetiıı~ f':.I 
c 1ıcıtır. !ırtanbUl bcic:Uyesl razı ol _ kii.ğıtbriyle birlikte bizzat mal - mr; mu tar.c.m::uı ,.c dl- 1? 
muştur. İki 'boJ.edlye llraemıda bu mildilrlültlerinc müra.can.t ederek <le tahsil edor; ınus~ti ,., Htıseyın Qı.hit Yalçın "Rusyadan 

sonra,,, sua.lin1 sormaktadil'. :Muharrir 
mihver tee lfitın:ı m~up radyo mer. 
kczlerLnln fik hedcl'i olıırnk lngiliz a.. 
dalarını c&terdlğini yn.zıyor vo bunu 
1mktınaz gosterere .. ı;ıunlan ileri mı. 
rUyor: 

dediSJ gılJi • bir değil, birlta~ jü. 
bile yapma'k laznndır. Uıznn dr. 
ğll, bu bir Yttzİ!edlr. Bu iı;c kon
scrvatm'11.nn önderlfk etmesini 
bdtlfyoruz. 

Bilmem ne z:ıma.ns kııdnr sanat• 
kilrlanmna kn.J1jı mi kin kn«irwı· 
şinas lmlacağrz ! 

lrus-.ısta muhabere cen>yen etmekte • manşla.r.nı al.tı.caklardır. ffinrn terkcdersc <h 1' ~ 
1ngiltereyc ısmarlanan 25 lo- dlr. Aylı:klarııu Emlfı.lc ve l<Jytanı otur. ~I~ 

600 • n..-a. va.ll!li Refik Konııtan d~ Bantuıanın kırdıranl.c.ra, ibanka, bu Eskiden \'akıfLiıI'~ı ~ komotif ile vagonluk bir par ..,....... I 

''Bmıd:uı batik.il, l~"n slya.si .... 
lmıı<Wı Aimoo ıtın ook m::1o1ızurtu 

blr ortak ~tar. lt:ııya Arnavut. 
lıığu za~ 83&kaııb.m ycrle§Dle" 
mış o~-dı 'l"U{;'OOlnvyada, Yun.a.ıılıt .. 

43 ve '.rtmdyodo Alm:lnya,ya Jmrvı 
~ ve ınnaı vücut bulnııyaealitı. 1. 
t Akd:ınJz h9.Jdmlyeıt davwıılylo 

AJ-..dcnlzd;:, hayı:ıt 6ciı:ısı wu.. 
hlllyatt1lo bl..'tttn Akdcn.lz M\T.a· 

smm eımılyctbl tclılllteyc dil3~ 

\ e bütün Akdenlıdo bir bımı!,ret8Wllt 
\"C husamet haırı:ısı yam~tır. ttaı. 
yo, btr tamftan Avnıpn. ve Afrllm 
ıat:ınırmm mukıı.dde.ratma WUdm ol • 
rm!k ve Almanya ile at ~ berıı.bcr 
) Omek ~vt'lll:ıo duserken, diğer 

tar.ıttıı:n bu lJ4 rllği lınldld bir lruv • 
'ot vo ıotvet.o lstln:ı.t cttlremedlğtn • 
den dolayı gıı.rlp bir \ az.lyctte kalrnı&
tır. tblyıuım proatlj.:nln dllşmC81 be 
bllvocıt.3 A.Imıı.:ıyı:ı lçln blr ldlı;llldUl' 
teş!dl etmlll \'6 Alm:ı.nyn aloyhln.di! 
tstnıf:al ımsı uyandınmştır. Büllln 
bmili!za :lav n. Alnn-::ı1nııın tnglllz 
a lstlU teıf~b d~ zorlul • 
lıırla ~ı t.:ıkdliindo ltalyn • 
nm koodln.1 lm1"tnrm:ın o;ı.ttlc.rhıl dil • 

blr !ı:;..t4ı h!ı.rcket itti. 

İbret gözüne bitmeyedeık gıı.flct 
uykmu" 

Bur dan -"""'ize geı ... ı~tır. Vali, ayın ron günlerinde tediynt.a başlı· memlel·et ktlltü c ~.·_.ıı ti meınleketiıniz.e gelmiştir. Bun· ~-·· ..._ 4JlP" tıt 
lann bir kısmının montajı yapıl· bir hnftndanberi Buroocıa. bulunan r;c· ~-;:ı.c.·ık~tr. m\thim pnyı "lıırdı; u"6._ 

~ h1rc1Ilk ınUtcba.sm51 Proıitun Bursa • • ..... ,, .. maıır!.t mUdUrü Hilmi Tun· d:?rı:ielll hl .. ,.ok. BU b • /l mı.ş ve i§let.me~e konmuştur. -'U_,. ,.. " ., ,J 
Dün de tn,.,criltereden bir Iokomo- nm ımar plCLnmx hazırln<.lrğ'mr söy • cer, Kırldareli maarif mUdUrh.lğllne sif.tir. ~ 

LAEDRi tif ile 6 vagon gelmL5tir. lcm41tır. tayin cdllml§Ur. /(::dlf!l.:P" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~' 
EDEBT ve HİSSi RO\IJAN 

Yazan: 
Kerhn: 
- Ben oraya gideceğim! diye 

tep;niyordu. Ve mutlaka kaybetti 
ğimI çtkaracağmı ! Eğer o parayı 
geri almazsam iki masum kadın 
b!rdcn ölecek! ! İki gtinalısız me .. 
Iek gibi kadmm knnına gireceğim! 
Eğer ben kn;1>ettiğim p:ırayı tek· 
rar almazsam btr dalın evi~ dö -
nemenı, bUSbUtun serseri olurum. 
Onlar <h ıı..ctat.nn ölürler! 

Genç adam yumruhlan ile dö • 
verek b:ı..5r.nı ıfddetie masaya çarp
tı. Kcğor;c k()',iara=t yo.n'nrma gcli 
~..>rdu VL:tvar ho "'krrdr: 

- K"~CT°~! Koo. Z:ıvnlh deli • 

- Bana yardım et, Keğorlt ! Mus 
luğe. göturellm, belki açılır. Bcnhn 
de işim vnr. Gideceğim artık! 

Keğorlda Tayyar. kendinden geÇ 
miş gibi yıkılan Kerimi luıldın.p 
dışarı çrkardılar. 

.Mehp:ıre pencereden: , 
- Viktvnr teyze lın.kkın var.mm 

bu dünyada luıklka.'ten benden be
terleri vnmllli ! 

O.iye ya.v~ Vlktvnrn &eslend:. 
- Ko., yüreğim parçalandı Ne 

de güzel, ne de toy del.kanlı! •. 
Tayyarnı gerj döndüğünü göriln. 

l'e Me:!ı.pare pencereden ce:kildi. 
vt'ttvar, Tan:ırn dönerek: 

Tayyar 13.'kaydane: 
- Ne ol~r ca.rum!? Şimdi kcn 

aine gelir... Hayatta. fbu fır.tmala.rı 
geçirnıiyen erkek Oiur mu? 

- Kn, runa. Pek yn.zık!.. !şitm.i
o?1>un neler söyI.eom:ı? 

- Kulak asına! Hepsi ~il 
söylerler ... 

- Za.vallt daha. çok toy. Daha 
kıışerlenmenı.iş. 

Tayyar yüz\lnü bliktıü: 
- Hiç merak etme! Yakında 

öyle b:r kabuk bağlar ki.· 
- Tüy~rini epeyce yolın~u • 

nuz. Elbet kabu~t bağlar. 
Bulı:..'.}ıkç1 kadm mahrem bir eda 

ile Tayyara yavaşça. so.rdu: 
- Nereye dUşürdün bu zavallı .. 

yı? .. 
Tayyar fena fena. gUlll.yordu: 
- Ben mi dmrurdUnı, geveze 

kan? 
- Ka, bnnn da loloto? Senin 

eline seçen hayırlı yere dilşelT? ! 
Söyle ba.kal:m nerclen gcllorsu ... 
nuz? .. Hmıhmı S~erden? 

- Yok crumn!. Eğer Hmıbnn 
SUrpiklere dil§6e-ydi errtında pal • 
tosu knlırmıydı füç? 

V Jttvar gUldü: 

E söylesene carum? 
- Ama da meraklısın lı.a.!. Pan 

galtıda Şi;man Knlyopilel'deydik. 
Viktvnr cllerile dizlerine vurdu: 
- O kan bir kUp gibidir. Daha. 

nice böyle avalları gölbeğine çek -
miştir, Ben onu bilirlın ne karrdır 

Tııyya.r kapıya. dönerek: 
- Ne :be, ben kaçıyorum. Ora

da daha. bir sürıü a.v var. 
Viktıvn.r onu itolundnn tuttu: 
- Ka, lbari bu z.:ı.vallıyı bukcıda..r 

cascavlak bırclmu:.saydınız.. Barin 
eline be ~n para. ver. 

Tayyar acele ediYordu: 
- Yanımda. ydt ~.mdl. .. Sen ona 

sıcak bir eeY içir ... O mübarc~ çe
neni aç. .biraz teselli et .... 

- Demek ylizilstil brrakıp gid2-
yorsun? 

- t,un var diyol1Un scına ! Sr -
cak bir şeyler içir. Yarın hesaplaş•. 
m seninle. 

- Ka, biraz dur! Sruıs. diyece • 
ğim var! 

DLye Viktvar Tayyarı hala hrrak 
mak islemiyordu. Tayyar: 

- Me'hpcre burnln.ra uğradı 
mı Viktvar teyze? Bana ondan 
ha!ber ver. 

nin clivanel~n dQ. l!~t> f 
Mehpare mutf~tall 

1 
cf. ' , mişti: \-ııff · · ~ 

- Gö.rdiln mü caJlS' )~ ~ 
dan korlt:ın!lkta. ~~911 

- Ne ;}-avrumı?.. oıut· .. ~el> 
dine göre bir :z;an:uı.tl JJil OV~ 

- Bu za.nruıt :mı?! ta-'!··!',. 
Bu cinayet! V~;1r ·:r ~ I' 
her zam:ı.n ne teırnız '!» ~~ 
tf'r:irtUn? Hele bu geee·· ·-~ ı~ 
'el!.. ...:-w-ti sL'~~ 

- He yavnun şı~~ r tt'l·ııe0 

nuş:ın bu~~I ~";, !l::l ~ ~ 
Demin senim.len k0 ·celi 
Vılclorya yeriiyeritte gı ff 

_ı•'" ( 
nt oldu!.. rz· " 

Of bb·• Ne , .. - yara l. ı:;CC) ı!·_;f 
kı:ı.t 'ben bu za.vııllı gc ıı~~!l ~ 
decenm!! Onu ;ıcur~ 'lr~ 
te r.;mdi iC"İnle yn." flrt~r te ..,>' 
kurt dQ5fi;>or. A V t"' 
c.lgtn!.. r ,urı 

Vilit-.;ar teyze M-eiıP ~ , 
rine : . . _..,Jt!. ~ 

- Evhdmı, ~:bı;yle ~ 
r.iıı f,>Imdiye lt:ld:ı.r ~ ' 
mmni ·ın ! .. Bu g.ee~ rU'11 }rı' 
do d•ı ı N s sevırJO cet- , 

dü . unı>Yc 

1 
kcn!ı galı':ı::ı. n.klım kaybetti! 

-;::=ZJ:~ıı;ı;;:ı:::n;;;ı::;:J~"iıı~"iı-...:"~ Thyyar Keğor'ka: 
- Ne old".ı Tayyar Beyim? Zn. .. 

vnlh gcr.ç ne oldu? - Hcee,'OPGSI da doğrudur ya. - Yok, h~ görünmemiştir. Se-
Arhıt ölümu su ... D(1)CI 



• H A B B R - ~şe.m ~tut 

~,9~at!a_cı o_a~c_<?la~ r;~~ . .-.. 
iç seaellk blzmett8n sonra / 

Doğadan ayrılırken 

rosunun 
omedı 
n a i 

Şarkta uzun müddeUe~beri mem 
leket hesabına bilyük h12.lllet.ler i
fa etmekte olan salfi.hiyettar bir 
ı;:ahsm i.stüı:ııleli müsahnbelerinde:ı 
birinde etrafındaki münevver genç 
!ere şu vecizeyi söylediğini :lıatırl:
yorum: "İnsan şnrka .giderken ) o
kuşa t.mn..'UUUl i&-teksız ':e yorgun 
bir insan gilıidi:r; halbukı aynlı: -
ken yokuş a..5ağı kayar, ~e~I ~e zın. 
dedir.". Es'kl zaman. gorilsüne ve 
şarkın tabii mahiyetinden h~ber -
ııiz o!anlnrn göre bu vecıze.nııı 
sembolik bir mıinıısı Y~~tıır: ~i.k.ıı 
muhtevası kelime kabıhyellerının 
doğrudan doğruya if~de ct~ikleri 
bam ırulnadan iba.rettır· Hakıkaten 

'tirat ş:ırk mnddi mefhum~le ik} bin ~et: 
leıır;:unun dmı.ı kı..,_ reyi aşan yüksek bır dag sllsılesı 

lfaı;;le ll<'rc 'e tarizler<' \'e yaylalardan ibaret olmas:na gö-
'tt !le • ti • hem de knl:ı- re garp kıyılarından hareket ed!'n 

le lır('f l<ıitlcsl karsı ın ) oİcu müteınadiyen yokuşlar tır • 
ı.... 't tk d~'ll.nı cderl>en ve hu manır ve konforlu knsnbalardan bu 
"1ılte aikının t i~atro Z('\. çıplak tabiat.li aleme tırmanmak 

ctrnek ':11Jfesini halı. da .Hk bakışta bir mahrumiyetin 
l ili ken diğer tarnftnn ve ıztlrabm ifadesidir. Ona nıukl'• 

"lio ınue,c;ı; senin koıncl]i bil yüksek bozkırlardan denizlere 
1 lha~"'u ii,, \O<hiliy1e <loğru iniş de ferahlığa ve. yeniden 
heı- 0 ll'\'h.lni lnıllnl:rnın- r.aadete kavuşnuık demeklır. 

lıa ~Cllcki rolünli tckrnr Cümhuriyet rejimi yurdun her ta. 
tl'iıı ''l\ı. rafında olduğu gibi şarkta dahi bu 
llıe\ 1 ib.n·Jık budalası,, ile rc\·b: hayat dli.şüncesi ve felsefesi
' :t!lnJ a.çhj:;'lnı ~örclii• ui · ytkmış ve sa.f hav:ılr iboılkıı'laı a 
~ ltlrı attık ehlr tlyıı1 ro~u altın dökmek ve çelik raylar döşc
~tırrı geçen senelerde mek suretile yepyeni ve medeni bit 
'al'a ll"rin kefnrctlnt Ö· hayatın temellerini atmıştır. Bir 
tıırıııı: 'er liJ;ini z iınetmi::; kere doğuda tabiatın ve ~t ikli -

t ltarnına hnldkııtcn min sağlam ve çalışkan ınsn!"n bir 
knsdi ve zararr yoktur. Te§nnler • 
den sonra doğunun her ta~ı kalın 
kar tabakalarile örtUlmesı tabıf 
bir hlidisedir; faknt bu beynz orlü 
bu diyarın ziyneti ve nlınet.i~.ir. 
Az ya!!dıt!ı zamanlar şarklı hllzwı
lü ,.e ~ahsul bereketi balnmmdan 
da endişelidir . .Şıırlun kar yağışın
öan tonraki boi gilne§li g\lnleri ve 
mehtaplı geceleri ı:tıava yumuşaklığı 
ve güzelliği itibarile çok meşhur -
dur. Bol ultrn.viole şualarlle kıza -
ran bütün cehrelerde sı.hha.t ve ne . 
şe izleri fı.şikardır. Saa.Uarca P:ı
landöğeııln meyilli eteklerinde kar 
üstünde lmyn.n yan çıplak sporcu
lara sorunuz, dünyanın en zev'kli 
kıı; sporu Erzurumda yapılabilir. 
Gnrpta doı!umm hw unelinden kor 

J,ısnıı ile kanlar ko;u kIŞ mevsiminin ikarlı 
bir gününde parnşU.tle Erzuruma 
oüı;ebUselcr bütün sokakların ve 

' . "esenin iki suhesi civar kD"larm neŞCli gençlerle dolu 
~ 1" ıınt J,n.,~usu \C olduğunu göreceklerdir. ~u kar 

ili ~nına~ ı .. ın n scbeıı mevsiminde Erzunımda yeŞıl sob-
1 ' ltıı 'rnnıaı:,'11 bir Hirhi ze ve mcyva nuı.hnımiyeU ~e'll'Zu.. 

ı l ornı. bah d ğil. dir. !her şey fazlas1le ve 
t0ı; • • s e ' . .. . . k 

eq ,1 u, her ıkl şubesı- belki tren naklıye ucretının atrı. 
.lııı lı muamelesi ~uıısa mıısile bi'rtlZ dahn pahalı olarak 
1 ıı.treıenı "t•hlr tiyatrosu, mevcuttur. .r;rzunımun her tara -

~t ~1.rdlcri, hem rle fında en modern I"lldy~ln.r.hbi~lkıı.~·~
~tır •UIHirli lçin ı:ol< ni ha.berleri ulıı.şlırdıb'l gı m .ııt 

""- ~O\tır. - - -- • -- • - külturünU de a.5ılamaktn, alaturka 

\.. ~ şarkılara meclfıp olan~r dahi oya. 
. kab"resı bulmakta -

!ayıcı bır gece " • . . 
A. 1 1 rd bekar adam :ıçın A.) tır:cç otomo- drr. Bura a a ah 

ındcn 3500 klşl cinsi hayat da bir aynaroz m ru-

r yevmiyelerine 

~ ccı:,n:•••• gm ıı•n 
~lrdlr. 
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(•) BlrlnC'I yazı S lklncltf-srin SRyı· 

nuzda çıkmı.,tır. 

_ k k kula.Tına fısılda. 
ko.cı ye ce ere ',.. 

dı: ı· · · benim 
- Dikkat edin, va ızını . 

aldığımı sakın belli ctmeyın. 
(Cenni) meseleyi ıınlamıştı. 

V 1. . h" yanında oldu· 
- a ızın. ~~ . . " ket 

ğunu ~nncttırırun, sız ~t:ra • 
meyin! diye cevap verdı: 

1 1 - Allah ı-ahathk yersın · ;\ :: 
dam kendine gelince siz de çc ı-
lin ve yatm. ,. 

1 (Sam) 'kırmızı oda dan ç • 
kınca "'ene dumanlı odaya }~~i
landı '"' Pencereleri açm ışlat'U!· 
(Co) 

0

bacadnn tahtayı kaldırdı.gı 
için oda oturulacak bir hale gır. 
mişti. . 

(Sam) içridc yalnız kaldı, pı-
yononun yanına gitti, notaları 
k~rıştırdı. "l\ tclodi" yi anlamak 
istiyordu. 

9. (Sl:.1\1) /l.ER f.trOR 

Yükselen güneş yeni ve güzel 
bir sabahı müjdeliyordu. Daha 
ilk ışıklar uyanıyorken, (Sam) 
da yataktan doğruldu.. . hc~en 
fırladı, bir saniyede gıyıncli, a 
şağJya Jqtu kipi~ ~. 

- 2 (•) -
miyeti \'e daliıletinden ibaret değil 
dir. E~ruma geknis olan gıızete
<.ilerin de şahit olduklan veçhile 
mlikemmel ordu evinde çok temiz 
Ve s:cak bir yatak bulmak, geni<; 

Yazan----. 

1J~. Jt. Adasal 
bir salonda yimıi beş kuruşa doyı.·
rucu bir yemek yemek. başka bir 
salonda da radyo dinle1·kcn dinler
nıekle insan şarkla olduğunu unu
tur. Erz.ununda her vatandaş ts • 
tanbulda olduğu gibi sıhhatinden 
de çok emindir; çünkü .krrkı bulan 
he kimler ara.<>ıntla bUtün şubelere 
&.it güzide mütehassıslar vardır: 
ve Erzurum Tralizondan İğrldirc 
kadar muaT.Za.m bir vatan bölgesi .. 
nin bu husustaki müracıı.atgfıhı \'C 

haıa.~ yeridir. Nlimune hastanesi 
Ve doğumevi fakirlerin geceli gün· 
<lüzlU yardnncmı olınnkta, modern 
Mareşal Çakmak hastanesi de her 
sene bi.nl<'rce askeri tedavi ettiği 
gibi trbbm en yeni bölüntülerini 
takip eden lıe-kimlerile !haftalık tıb
bi müsamerelerinde ilmi hareket -
lere sahne teşkil et:mektcdir. Şar
kın yüzlerce çocuğunu yetişjiı cn 
ıısrl Erzurum lisesi~ muallim mek-

Tort um -,dAl l!WI 

tc:bi, inşaat okulu ve iş ocağı atöl
yeleri ibirer küLtür ve sanat kay -
na.klarnlır. Kıymetli ve yorulmaz 
sep0r ve beden teriblyesl hocalarile 
l~rzurum gün geÇtikçe şarlnn b:r 
l."lıomonIX ikrynıctinl almakta ve U• 

.faclk çocuklar dahi ıboylarma göre 
kayaklarla bütün şehir yollnrmda 
kayarak gülii.,,"'1llektedir. 

Erzurum deyince lkelımc miına.si
le yaln.ı:z es'lri ve tarihi şehrhniz 
anlaşılmasın!.. Bilhassa yaz mev -
siminde seva.hati ve tetkiki seven 
faal ve ce~al vatn.ndnşlar içln 1'Jf'
zunıınun lbütiin ka?..alarr ayrr ayrı 
kıymette glizel yerlerdir. Ha:ıan • 
kale yeşilliğı ve ı;ifa verici kııp
lıcn sulnrile ufak mikyasta bir Bur• 
sa olml\·a namzettir; 'l'ortum, gfı -
nagün lTI(') va ağaçlan ve çiçekler, 
ııkar sular ve bilhassa bir diınya 
hnıika.sı oln.n şela.Jesi. ile bir cen • 
nettir; yükst>k Palandöğenin mave 
'rasmda.ki Hının dahi binbir güzel • 
Hği ve !haşmetli güneş doğmalarile 
meşhur olan hakikaten yer yer 
göllU Bingöl dağlarile görülecek 
bir diyardır. Erzurumun bütün isti 
ka.nıetıerl vakille birçok namdar 
fatihlere dahi çrkrn yolu teşKil et -

. -. Camaşırları alan adam gel. 
dı mı?• 

- Hayır ••. 
- Gelince bekletin ve gizlice 

bana haber verin, iben odamda
yım. Sakm bir şey belli ctmeiyn, 
QOk mühimdir 

- Peki efe°ndim 
<Sam) ın kapıcıdan korkusu 

yoktu, zira bu adam eskidenberi 
satodaydı ve namusuyla meşhur. 
du. Bundan sonra tekrar odasına 
çıktı . 

(Co) taraçadan iniyordu. 
(Sam) k::ı.pıdan girerken bağı r. 
dı: 

. - İyi sabahlar (Co) ! Bugiın 
~ıraz çalışacağız. ta:bancanı fi. 
lan hv..ırla, uşaklardan da. bir 
kaç en;!ÜYetli ad.Q.m seç, memur· 
lar gelınceyc kadar ihtiyacımız 
olacak. 

(Co) nun memnun olduğunu 
anlamak için ~iizGne bakmak kfı. 
fiydi. 

Oda.dan çılmuşlı bile. (Sam) 
bir sigara yaktı, bttlc!enıiye bç..ş
ladı, bir koltuğ?. gOOıüW:ı. Şn. 
oonwı taribiı1i J'-11&.D '<ı::itabı aldı. 

mlş olan tabii bedialn.ra ulaştırır. 
Ulu Tanrının ıbol 1;u, bol güne11 

bol topraık ve bol ha\·a gibi tnbia -
tin dört esas unsurunu cömertlikle 
ihsan elmiş oldu~ lbu Türle diya -
ıında dline kadar de,·an1 ctmi'] o -
lan atalet ve menfi dü~ünceleroer 
~ine insan rnesuldür. Burada tabi
atln hiçbir sunitaksiıi ve huşfınctı 
yoktur. Nitekim bir mis.ııl olarak 
ben alelade blr vatandaş sıfotile 
tam 3 sene Erzurumda 1 glin dahi 
hastalanmadan ve yılmadan meslek 
sahası dahilinde çalıııtxm; yurt aş
kının verdiği iman ve hızla o boz
kırlar diyarmdan da nıuntnz.ıınınn 

yazıma fikri yazılar yatiı:;tirdim, 
fırsat buldukça da garp şehirlerir

de bana nasip olmıyan bir zindelik 
\•e faaliyetle yüksek dağla.rn trr -
mandım ve şarkın cesit havnaını 

nuş e<ıcrek şarkın fı.şrkı oldum. 
Garbc ibu haleti ruhiye ile ve he -
nUz saçlan a~ıırmıyan ıbir başla 
dönüyorum. Yurdun sark ibölgesinde 
bütiln köylerin ve Jı::ısabalamı birer 
Erzunım oldu~nu söyliyecek kn -
dar insafsız değilim. Erzurumdan 
içerlere doğru gi.::lildikçe hirçok 
me<leni mahrumiyetlerin bulunduğu 
muhakkaktır. 'Fakat daha üç dörL 
sene evvel dahi Erzurum bile şnrxı 
hilmlyenlerin haksız olarak h:ırahe 
diye tasvir ettikleri bir diyardı. 

Bir zamanlar bir Seddi Çin hük -
münde olan yüksek Kop dağının 
garp fi.leminden ayırdığı ibu güzel 
Türk diya.nru artık lbü)iik Cilmhl'· 
riyetin göz kamaştıncı nimetleri 
bir 1ha.mle<le yıkmış, her gün ha::tlı 
bir iddia. ile koşan konforlu trenler 
(KafdağI) efsanesini ıta.r:i.he mal et
miştir. Artık şark kasa.balarına va. 
taui bir ödevle giden memur va -
t.a.ndaşm bugün muhtaç olduğu ye
gime şey, içtimai teŞkilfıt )ardım• .. 
dır. Kış mevsiminde Karakôseye 
veya Ardıhana düşen vatandaş o -
durıil~ herahcr ha.zır lbir ev buldı.:~ 
ğu ·nrkr !belki garııten de ~ok 
d'.•ı. zla sevecektir. l<'nkat kim 
ne derse desin, Cümhuriyet hükiı
met.inin -!bu güz.el yurt bölgeslnıle 
mecburi bir hizmet olarak kabul 
elliği şark mübadelesi gün geçtik
çe ibir n~anlrk halini alacak ve 
Van gölüniln 'kıyılarına kadar tret • 
1cr ulaşıp bütün medeni nimetler 
lıü.kümran olunca da bu mUbadele 
bir mecburiyet olmuş olmaktan da 
kalkacaktır. 

Benden birkaç sene evvel :insan
lar tstanbuldo.n Erzuruma günforcc 
yonıcu bir deniz ve kıı.ra seyahatiH 
den sonra ulaşa.bilirlerdi. Ben kr~ 
mevsiminde arI7..alıırla karşıln..~nn -
sı daima varid bulunan otobüsle git 
Um \"('! trenle döndüm. BugünUn 
şark miibadilleri trenle gid.p tren
le dönüyorlar. Kimbilir fa.kat mu -
hnkkak iki yarının Tikk çocukları 

1700 kilometrelik lstanbul • Erzu • 
ruın yolunu çok )il.km bir atide 
tayyare ile Uç saatte alacaklardır. 
Saçlarım tama.miyle ağarmadan çok 
sevdiğim güzel Erzunıma gUnlin 
birinde bu vasıta ile de gidebilece
ğimi kuvvetle umuyorum. 

knrL§tırdı . Çok ~meden (Co) 
dönmüştü. fakat daha ağzını aç. 
madan od~aki hususi telt•fon 
çaldr. 
Kapıcı telefon ediyor. <:ama -

şırcının aşağıda beklediğini bil. 
diriyordu. (Sam Coys) un yü. 
ziinde ~arip bir gülümseme belir· 
di. Mrdu: 

- Elinde bir sepet var mı? 
- Evet her zamanki gibi ... 
Sonra kapıcı devam etti: 
- Karısı yat.ağ~ düşclidcnbc. 

ri şatonun kirli çamaşırını alan 
o, temizini de ~ene o getiriyor. 

- Bunu evvelden biliyor<lurn 
fakat hiç bir ehemmiyeti yok •.. 

Bir saniye düşündiikten sonra 
devam etti: 

- Şimdi iki kişi göndcre~
ö-im O herifi bunlara teslim e. '"' . 
dersiniz yalnız ,ok dikkat et, 
sepetini. veya diğer başka bir sc
yi kimseye Yf'rmemeli. En mi'
him nokta işte bu, ~nlaşıldı mı? 

-Tamamen: Hiç merak etme. 
yin! 

(Sam) telefonu kapadı, (Co) 
va döndü: 

Meseleyi anlıyorsun. Şimdi 
sen yanına iki kişi al, bu herifi 
buraya ~etir, sorguya ~elim. 
Tabii kimsey~ bir şey vermeme
sine dikkat etmenizi tenbih et
meme lüzum yok! 

TECESS.USLER 

Pastırm 
Güzel tlirkcemiz sonbahamı lınt

tii. kışın günlük güneşlik günlerine 
bu ismi veıir, Gnliba bu gi.ızel gün
lerde pastırmalar kuruduğu ıçln 
Lıu isim kalnırş olıı.cak. Her kelime· 
yi mecnzlaştıran tür'kç:en..n dehafü 
pastırma yazının da manasını Ge • 
nişletmiştir. lhtiyar bir yürekte b'r 
dcnbire pnrlııyan ıışkı, ihtiyar bir 
\1.lcutta kısa bir mUddet devam c • 
cicn zindeliği bu adla anarız. 

Bu tilbir edebiyata da g.rmlştır. 
Ustad Ercümend Ekrem Talunur. 
bu lSimde mızahi bir romanı oldu
ğunu hatırlıyorum. Genç ve ktlbik 
~air ise şiirinde, 

Dbner '-ebııp <lönınez olsun 

bedduasını tanrıya )Olladıktan son· 
ra birdenbire pastırma ~ ıızmı ha • 
tırlıyor ve: 

Dı~:ncfa ııa:.hnna yıızı 

mısramı ilave ed;veriyor. Ş irde 
manasızlık asıl olduğuna göre, bu 
pastırma yazının hakiki veya mc• 
cazi mantıda kullanrlnuş olduğllnu 
are.ştırmaya lüzum yoktur. 

Şiirde manasızlık as:ldır ama i• 
ı mde değildir. Pastrrma yazı dedi
ğimiz tabirin ilimde muayyen bir 
manası vardır. 10 ikincite::rinden, 
'l3 ikincite rine kadar süren üç gun 
lük mUdete kozrnoğrafya ilmi bu 
ısmi verir. 

Tecrilbe bu hadisenin her sen~ 
muntazaman tekerrlir ettiğini gös• 
teriyor. Senünln en srcak gilnleri 

11------=-·ın•tpM§f-!I! ·-· 
BOOİİN 

iPE 'te 
LA DAM 

OKA w~ELVA 

ı 0-13 ağustos arasındaki üç giın • 
dür. Soıırn hararet du: mi)'e aş 
lar, fnk:ı.t ikinci tesrinin 10 u ile 
l~ lı nrnsındıı tekrar yüksel.r. Bu
na knı ılık olarnk da yılın en soguk 
iınlcrı 8 ile 11 şubat arasıdır. F • 

kat ıo mııyrsln 12 mayıs nrasınd -
ki günlerde soğukluk tn sub:ıta t 
c;;rkarır. 

Bu hı\disevi nasıl lz.a.h etmel ? 
Evveüi. bir nokta) ı i,.:ı.ret aielim: 
Bu fazlıı soğı.ırr.3 ,.e fazla ısmmn 
zamanlan aımıında tamnm alt r 
il.) Irk muntazam bir fasla vardır. 

10 mayıstan 10 ikinci teş .ne ka • 
dar nltı ay 10 ai!usto n 10 u 
tn kadar yıne altı ay 

İlim bu hali bugiın ita~ an yıldtz-
1:.uln izah edı-,:or. Hepim z a)dınlık 
blr gecede havada bır mehtabı ya
hut bir havai fişeği andcran r ık 
hüzmelerinin akıp gittiğini zevkle 
görmilşüzdiır. Bunun kodkoca bir 
alemin parçalan ŞI demek olduğu -
nu dll<rilnmcdeıı. tıpkı sinemada kan 
lı hnrp mnll.7..ıralnl"ını tatlı tatlı se~ 
reden insanlar gibi gıizelliğı.ııe do'r
mıyanık bakarız. 

Pa.rçalnnan bir ~ ıldızm )ahut bir 
ku)ruklu )ılJtzın kuyruk parçala· 
rı olan bu daneciklcr birbirine )a• 
km olarak aknrl:Lr. Havamızln te
nın..'!a gelirlerse, çok yi.ıksek olan 
&liratleri } ilzünden bava ile sıkı 
sıkıya temas ett•'deri ıçin ısınır • 
tar. Bu sıcakl:-k cvvcl!i k:zıl ronrn 
beyaz d~receye kndnr çıkar. Ve o 
vnkıt gözlerimize ı~ık tnn bir ) ol 
görlinlır. 

Koklerinı mü ahedc ve tecrübe 
den alnn ilim, bu dört tarihte akan 
yıldızlıınn çok bol olduğunu te • 
bit f'tmi tır .Aslan burcundan ge • 
l<'n bu yıldız pal'('ncıkları senede iki 
defa 11 may.s ve 11 ikine.tcşrine 
cloğnı arzla güne orasından gec;er 
!er. Bu suretle bu yıldızlar güne • 
ıen gelen a}dml •,_ v<' sıcak sun.l rı 

r.aptettiği ıc,:in o günlerde yer yüzti 
ı ı>guk o'ur. ÖkUz soğuğu ısmir.i 
•ıerdii:'İ.mız soğuk budur . 

Tnm altı ay sonra bu hadisenin 
ıLksi vakı ol ur. Yrldız parcacıkları 

~ ıırzı gıinctıle kendis a.ras·nd:ı. brrn
ınr. Bir tnrnftnn güneŞin sıc~gı. bir 
ı araftan da kız gan yıldız yağmuru· 
nu ıı harareti yer ) Uzüne aknr ve 
pastınua yıı.zını husule geliı ir, Ey 
' nmı hn.hur ismini verdiğimiz yılın 
•:ıı sıcak günleriyle, metŞhur koca • 
karı soğwnuz dn altı a}lık fnsıla 
ile tekerrür eden bu yıldız yıığmu· 
runun tatsız b r oyunundan ba :k<ı 
bir şey değ ldir. 

~ 

GRETA GARJO 
ROBERT TAYLOR 

Türkçe sözlü 
Ayrıca Matbuat U.M 

Memleket jurnııh 

Demek oluyor ki, yıldız yağmur· 
lan bize S<'nede dört defıı acı ve} 
t.atlı oyunlar oynuyor. Acılarını 
eimdihk dü'i\inmeye hı.zum yok, Yal 
nız ıo ikiııciteşrin yakin ı)'or, 00. • 
kalım o ~n ve onu takip eden iki 
vUn güneş bize ~den d.W!l 
parla'<, hava eskisinden daha SlCak 
gelec<'k mı? Müsahade ilmin dedi • 
ğlni tasdi1< e<ier:Ete bunun schebh i 
bildiğimiz artık ~'\Sml\ ac:ı -

J'ıırlslıı bir sok:ığmd."l. bir ('>(lSeof ••• Alev in lçlndr bir tan-nre ... Esrcı.n-..ıı 
~l:r. iki ohi. .• "hithl!I bir ımıDlTIID'.ı ••• 

işte: Onümüzdeki Cuma Matinelerden itibaren 

TAKSiM Sinemasının 
Takdim edeceği. 

(Co) fırlamıştı bile! Beş da
kika geçmeden kapı tekrar ?çıl
dı, (Co Brice) önde diğerlerı ar. l 
kada gCAiindü leı ( De.oo.mı ,;er ı 

PABiSTEIO 
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Kalinin mınisk sın
daki harekat 

o o 
rm 

• 
ıa 

• 

raya gitmek Uzere M~kovs.dan 
harel,et ettıği teyit olunmakta -
dır. 

Almnn hava kuvvetlerir.in de
\'amlı bombardımanlan neticesi ıl!oskoı:a, 5 ( A ,A.) _ MosJm
ok.rak Moskovamn vaziyeti git· va radyosunun bildirdiğine gö -

iqe Basın Bir
liiii münasebetile 

Mosko~~ 
Enterna~ 

komı-;..; 
umumi 1!18 

~ide daha feci bir hal aldığ-ı ilfi· re, Almanlnr yeni taarruzlar yap (CP~~ taralı ı ncidc) 
ve ediimc!rt:edir. mak için Kursk ve Kalinine ci • mwni tpple.ntı yaparak muhtelif 

Büyük lromb·ılar, ckktrik san varma yeni ihtiyat kuvvetler gc komisyonların hazırlndrklan csas-
trallnrından bidni tal'nıl l'ttiğin tirmişlerdır. lnrı müzakere edecektir. 

z 1 Ne kadar çok zeki,~{ istidat- Alman ta 
lı insanların satıs earureti kar-
şısında ifna cdilmis olduklarını b 

den şehrin lıGyük bir kı mı bir - Şiddetli muharebelerin ecre Bug\in 109 yaşında bulunan 
kaç gündcnb2ri ışıksız kalmıştır. yan ettiği RtU'Sk civru ında Sav.- Türk ga.zcteciliğı, h.ir meslek ola- ı 
A.tlantikte 11 lrcgiliz gemisi yet hatlarını zorlamak ıçin 1\.1 - rıık ink.jşcl"ı dô.vfuımda, ılk defadır 
Batırıldı manların tanklarla yaptığı mü- kı Jakm bir de•det n.lüknslyle kar-

Almnn d '! zattılnrının Atlan· teaddit teşebbüslerin akim kııl rla.~maktı.ı.&r. Ciiınhurl,\ et Htikü -

dtlşunürsek k~lemin haysiyetini rı"nı"n bom d'lkorumak için bu tedbiri aluıak· 

ta asla ;.areddüt göstermeyiz. tahrı" ~ e 1 
K~renin karar \ier~i di .. 

ğe-:- bir mesele de gazetoc;liPn 
muhtevasını tayindir. Nasıl bir nerllıı, G (A.A.) - G!ltlıı il' 

tikte cem~n 53 bln tônlun 11 ti· dığı iddia edilmektedir. metinin bu ~il.km nliilm ve müzahc. 
car~t vapuru b-tırdrkları Alman I':alinine c.-ephe~inde muharebe retinden !:ok milteh· sı:is bulunan 
tobliAindc kaydcdilıncktcdir. ye sürülmüş d~man ihtiyat kuv mc"lel!d~lar bu nokUıda.ki hi 0 leri
Bundan baş.~a üç vapur ve bir vetleri topçu ve niy;.dcden mi:- ni uude c<lerl:en kougred~ mü.uı
muhrip tcrpillencr k nğır hasa- rekkeptir. Ruslar, bu cephenin k:::re mevzuu olnn me"clcler tize • 
ra uğratılmıştır. 1 bir kesiminde düşnı'1nın kendi - rinde miltalc:ılı:ıımı do ·ıyıemck • 

Alman bombardnnan tay~·aı'C- lerini \Tolga nehrinin sağ sahilin· ted.irlcr. 
Sı>vyetı ::ln le"i Aberdeen nı:ığnda 3 tnyy~ • den, sol salıilinc geçmeiie icbar TARIK US DhOR Kl: 

re tahrip etmişler ve <liğer 3 tay ettiğini kabul etm ·tedirler. Bu clımleden olımılt bugünkü 
yar~yi hasara uğratmışlardır. lı!oşl"°"va, 5 ( A.A.) - Mo&ko- ı "Vakıt" arkndarıımızda Bctım Biı • 

•1rk cephesinde ,Alman ve Ru • va kesiminde ecre} an eden mu- ı liği İ$tanbul :Mınlakam Reısi Hak. 
mrım aç 1 b n t ınluk bır , ~. men kıtnlnrı Kırım varım ada • harebeler hakkında Pravdn ga - kı Tart!;: l 's, Tıirk Bnsrn Birliğinin 

pur tayyar 1 r t r fından b tını m. smdn diışmam t .... kib~ devam et - .z.etesinin haı-p muhabiri §ttnl~rı 1 bir kanuna dayan.ıra]; l:urJluşunu 
trr. Tnyy r r t ~ puru da.ha. b:ı. mektedirler. Karad~nizde :F'eo • yazryor: ' ımlattıklan ve ilk kongrenin açılı. 
sara uğratmı 1 rdır. dosia limanı jı;~al cdilmistir. "2 ve 3 sontcşrinde Almanlar, ı-ını kn~·deylediktf'n f:onra czcti:n-
Mo~ ova uz rlne b.r gLlndüı: akını Lord Halilaksa yumurta T ula bölgesinde birkaç kere ta· le diyor ki: 

)'9.pılmıştır. Atıldı arnıza geçmi"ler i~c de her defa- "Umrüniln bir<'.ok yıllarım birlik 
Lcnlngr jda Alınan tnyyıı.relerı gr- Lord Halifaks, Detrolt ba.<jpfsko ında geri püskürtülmUşlerdir. fikri uğrunda siırliklemlş bir nda. 

... N -.:ııl gazeteyC' sahip, olmalıyıu ete- Moskovayn karşı ,,-. 
kim bu hususta kongreye Ahmet !arı !cvkaltıde şiddetli t 
Emin Ylman. lsmail Hakkı Bal- tılan bom'b:ıl:ır. hfik{UII rJe ff 
tncıoğlu. Ha.Iil Li'ıtfi Ddrdüncli, asl;rl \'C amal h defle b&t 
Sedat Simavi tarafından yapılan yollarında vahim ta~ 
teklif mahiyeti itibarile bu nok· birçok yangınlar çılt ıırıı' 
tayı aydınlatmaktadır. Gazete • nasyonııı ırnmUnist uın ııaı 
nin manevi ve fikri cephesinin 

1 
tam isabetle saatıcrce yt 

karakterini Milli Şef İnönünün ıoınuştır. . / 
şu cümleleri toı.rif ve tcs'bit et • ~ • ..ııı 
mel!tedir: df 

.. Bence iyi bir gazet~,in has - Moskova ra 
Jetleri şunlardır: göre 

İyi ve acık söylemek. bir hii. - IJ 
kim gibi hükümlerinde fidil ol - Al 1 ın 1\ 
maya çalışm~k. memleketi idare n1an ar g" 
ediyormuş gibı mesuliyet hissi • • g ti 

niş yan.,"IDlar <'ıkarm~lardır. posunun dairesine girerken barL~ı Alman teşekkülleri ağır zayiata mm bu toplantı knrmsmdaki dU} · 

Alman h va lmvvetleri, son 24 l>'r cemiyete mensup kadın~ar ta • uğramıştır. gu:m bir heyeean halini .almak ta· ı 
saat zarfında }a i 3 sonteq'Tin rafından dil mnncn tezalıUrnta rna Orele giden ıbiivük yol boyun- b'idir; ıunumi '.:rongrcmızi kcnc!i 
günü ile onu tnkip ~d •1 v,ecc zar ruz kalmıştır. Tcznhlira.tçılar Lord da bilh~~.~iddctli mu.ba;cbeler kföıenıden de bu heyecan ıc~inde 
fında ceman 215 O tonluk iki ti- Balifa.ksa yumurta ve domatea at olmuştuı·. Bu muharc~ .... son - ~elimlryorum. 

tk~=~~ gn.7.eteciliğin,maddi dakı za vıatı . ' 
ve manevi cephesinde elde edece k • • • r11IC, 
ği başarılar gazeteciliğimiz ıçin ~Ş I h 11t1 C 
ehemmh'Ctli birer hamle olacak·· 1 ıs.JJ. 1 tır " · I.ondrn, 5 (A,A.-) -

caret gem· ·i ba ırmı ı~rdır. Bun mışlar<lır. teşrinde başlamış. ertesi gün ve Bnrm Birliği kanunu ~ıknrken ı 
dan sonra, sn.Ynl'l tayyareleri Is. Dedektüler eld,ıre bir tek yumur g-ece devam ctmiı;ıtir. Alrnaı:lar bu lmnµnn ~irnlcSi Jazunken hircr 
koçyanm .. rk ::ı.hili açığıncıa ta isabet ettiğini ve Loro Halifak- Zuekofun birliklerine kaıo ko- lürlii münaltıışn ve tetkik kon~u 1 

~·oS 
ZEliMUYA SEHTEI. otnn: ıU: Diln ı: C(! yansı µ ıııd 

"Tan,, dıı M. Zekeriya Sertel, TUrlt dil n r s nl Rus t ·bli ııı 
gaz"tccuıiuın memleket menfc atini ceph de d vum ed n !" 

7000, 5000 v ono tonluk Uç sın bina.~n girmek için istical etr.ıc törlü piyade taburları \"C ·a· görlilere-k o.vrılmış olan mesele er. her şııh t m-nfarıtınd n Ustun tuttu- en ltnnlı ve s.dd lil r rP ,,; 
ticaret gem• i batırmı!5lardır. ciiğini öylemlşlerdlr. dar tank sevketmi.şlerse pc top- hep mcslekda§ların kendi toplan. 
Shctland • ı rı y~l•ınmda l5 Elçi, dedektiflere "Tclô.5 etme• GU kuvvetleri ile sıkı bir i~birli· tılarmdıın slizülerck hillürlı:ı~ı:ıcak j 
bin tcnl· " b'r kfü;ük nakliye yiniz, b •.. n lt n ·ı zarnı-lnrma eJ ği yapan Zucdkofun lm_F~ asın· neticelere bırnkılmıştı. Bu mesele-

ğunu, b:ıaıp birliği kanununun devlet. dasile Mo lwv:ın n ga ~ 
ıcı matl.}uatı t k ı,u\·vet halinde bir • b1slnc dJ n Mojaı t ' 

et 
le§llrdl!l'ini J;aydcd"rek ezcUmle diyor ta.kalarmda c r yan il 

. · b t t Jer." nlcr.,, ı,; m· .tir. daki kıU..lar Ü§Illanı o.ULı-ıunna- leri meslekdaşla.r bir a:radıı daha 
g~nu 1 a ırı mı ır. R · .1 hk " ğa muvaffak olmUillo.rdır." ıy:i dlifiünürlcr, daha iyı hal yollan 
Mc:car lııt~lannm h:ır ~ "tı "' ıman;ı•aaa ı a :ıa ma um Cenup cephcsideki muhare~ bulurlıır, ıknnunlı:ışnınk icap eden 

Dontz sanayi bölgc ... in • \ı ~n E · 'tc'7 k. ·•:ünistler ıer hakkında Pravdanın diğer bir noktaln.u onlar gösterirler den -
kesimlerin müttefik devkti~r t:.-

1 
1 •' iı .:f hr..ı'J) divanı dün 14 muhabiri ;ıunları , az.ma~faaır: mi 1ti. Basın Birliğinin ilk umumi 

rafından i ali sona erme. tedir. kon.umst ajanını idama, diğer "Donetzdc 3 sonte§rinde cenuı> kol!<;resiııden meslek için mes'ut 
Macar lmvvdlcri wn hedeflere iki ajanı d l 5 s~ ... ~~ ,, lD sene- cephesinin birkaç kcdimınde mu· semereler elde edeceğiz.,. 
varmak için Donetz üzerindeki ye l· ::lıır kurek cezasm:ı m~ - harebclcr biıtiın gun §ic!detlc SADRİ ERTR!I ntıon Kt: 
ceplı l :-ini geni let.mektcdirlcr. kum c.bni.:tfr. t"'Mi kadın olmak devam etmiştir. Kıtakmmızın Güzide mütefekk r Sndri Ertem, 
Du; man taı" ından bazı tayya • üzere dört maznun beraet et · karşısında 49 uncu bindil'ilmiş "Vl.".kıt" ta.ki fıkrasında, 109 )ıl L 
re t~kill rinın muharebeye işti- mişt"r. Besnrabyanın Sovyetlcr piyade kolu. bulunmakta idi. çindc bir gazctecilU;: mesleği ~:u -
rakind n 1:;, lm l 'aı.;ı. değer lhiç taı·afmi.ın ı :12:a1i sırasında bu Naziler bu lroluıı Alman ordusu· rulmuş ~ayrln.mıracağım. gazeteci• 
bir fıuı.liS t olmamı tJr. maznunl::.r ~avretler lehin"' ca- nun en mümtaz kollarından b:ıi oL liğin bir meslek olnı-ak inkiş:ı.I1 dı\.. 
Rutslar net~ neh1·ini suEİult etmek ve tedhişqi cetcle- duğuııu şöylemektedir!e'l'. Bunun - vasınm CUmhur.iyet devrinde bir 
Ge;emed 0ler ri tc.eoı~il eylc~ek iizere Rumen la beraber ,Ruşlar, yalnı~ Alınaıı yandan meslckdnşJarm şirldctli nr. 

Cumart ı günü Sov) etler, 100 :razısmc gclmı lı;ı:. Sovyctler Be hücumunu za.pletmekle kalmnliıış - zuları, diğer tnrnftnn Cür.ıhuriyct 
kıı;da:r duba J·ullanarak Nevadan -~aby!ld~rı çckılı!1ce o.nl.ar da !ar kuV\·eUi bir muka:bil harekete lıUkumetinın alikası netice ı ol • 
geçme': i irı buyük bir gayret ~a..X>taJ harekctJerıııe gırışmck gcc'erek Almanları muhtPllf nok • rak Jmnıldanmağa bwladığını kc. ·-
sa.rfetmi lerdir. Alman topçusı.;• ~re nıemlekc~ kalmışlardı . talardan püsktil't.meğe muvaffak dederek diyor ki: 
nun ntc i onlarca duhavı batır - /Jfuaadere eclılen F ranı;ız olmuşlardır. Bu sahnh ' 'L" lrn.c;n.ba.. '"l'ü'nkiyede Basın mesele :ini. • 
mış, batmıyanlar da ynn yol • Gemileri e+ civa.nnda bındirilr:-.tı dördüncU ki bakondıın mülalea etmclt mec -
dan d'"nm · erdir. 2 Sontcgılnde I<"rıınsıı: A.trilm&ına Alman pl~ndc tümenine meruıup Ü- burheti vardır: 

ki: m ktedir. Ru ıarın 1 

"Nıt kım, bu defa kongrede de\' • Ustünlll' ıl it r ıstr.d 
letlc matbaat m nsuplıırını blr ar d mıntakalarındıı gert 
çalışır görüyoruz .. Fakat TUrk mııt olunm k•'ldır. 110.:.1' 
buatmın vcı mcnsuplıınnın d k nd•. re Kırım ı Alm nı:ır 
ıerine göre no o:sıınlıırı, ek .Ki rl ac • ıar I< 9 . 00 z yıat ' 
!arı v ıstırapları v rdır. Alm rı tUm nl rl iti \ 

Türl lycd~, bn m birlığl kanununı.n )Ctrri int J, ~ tırı t ~ 
biı:l te,!tilG.tla.ndırmış oırmsmıı rR~ Mo kom c ~ rl?l ! t 
men henUz ı;a-etecllll; bir ıneslck h - ::ı kaz:ınm'l t ıçio r 
llndıı t şekkUI ctm ~ sıı.yılı:ımn" Bu 
mc teğe girenler, {!imdiye kad r ta • 
ml\n1ı:n hlmayeşlz kalını ı rdır. Ne 
glrdlklı;-ri mU sse lcrl ıl<tedllını, 
rnuk:l\ el lerl, ıı ha talık ve ölüm 

H .. l in .ı tin ikı gün zarfında vo nn vatanıı. götür ıccck •n;:ı.k!ıı ~üncü avcı alayı ile f'iddetli bir 1 ·_ Mesleğin taazzuvu bakımın 
d' ünctl d o. olmak üzere •·eni yüı.ı olarak, lbcr\'llle A\•izosunun hl muharebe başlamıştır. Alınanlnrm dan, j 
bir tayyare hücumuna uğrnmıfi· maycsinde Mad:ıgaskardıuı gelen beş lrnsab:ıyı almak için yaptıkları tc- 2 - Gazeteciliğin ruhu, mulı • 

hallndc kcndılcr.ne yardım elini uza.. 
ta.b ı c " bır mUess clcrl. n çalı§ 
ma h it arı:rı hima:;c cdec k blr tc 
,c :ltill rl vardır. Gazcu:cıııı, yap 
mak lı bir knydn Lnbl olmadı ı lı;ln 

h r ı tı" n bu mc !eğe lnUsap cd b 
lır. Hı b.r li nunt himayeye maZh:ı.r 
oım ;.ı; .hrı için de bu mesleğe lnti· 
ap edenler her vakit p tronları lll 
rafından ltolundan tutulup soltıığa • 

tır. Fransız ticaret ı;cmil;lndcn mUtc§Ck Ebbüs akim kalm:ştır. Dilş:'l:ın tevnsı, mahiyeti bakımından. ı uı b lirler. 
Finlfin °}a r if mtidnfaaları, kil bir lta!ı]e. Durb:uı'ın 200 m!l ce Petr kovn·~ kumandasmdaki topçu G:ızetccıliğin bir meslek lı ın: ! t .. ınnan Tıir c Ba ın kon_ 

harbin y t d nberi, Sovyet nubunda altı kruvn7.örl ıtı lcarnkol tııy). re ve piyade kuvvetleri bh· 1 aıriıası, lıer ı::c:}den evvel onı:n 1 ·-
tayy rtle .. ·mn avri asJrc:ri he • gemisinden mür kl<cp bir tngUlz fllo· liklerinin müşterek harcke''y1e barlı ve mensuplı:ırım ) at blhr 1 
d f!er 50 d f /a hücumda bu ru tarafmd:ın durdurulmU§tur. lber ı .i'"1tiirtülmU tUr. Almanlar otoma bir mııhiyet nmıası mi.in 1.un olur 
lur.du1dn.rını. f ı,at hasaratın ve ı.·me Avlzosunun mevcudiyetine ra~ tik 1iifenlderini V<' mitralyQzlerini Halbuki bu.:,"'iln Tılrk mntbunt men 
insanca tel f tso chcmmivetsiz men ticaret çemllerl ıcuvvetc boyun ntaı alc lmcmışl::ıT ve muharebe f.uplarmın hali ru::ınal:ık L r m;u -

lrunlu·Llrr. B ı l:on~re TUrk mntbu:ı. -
lL'lı bir m alcı .. haline so :m ' le; n i • 

oldu~ııu • cm'-rtir. eğmtığc 1?<.ccllur olmuş ~c zapt dilmış meydaıundn 250 den fn.zln öliı ve zara aı-zeder. Hiç' ir hıı:>ı; i \ ·.ı 
Finleı· bir :;ehri aldılar terdir. Gcınllcrln Islmlcrl Cappndarıın, yaralı subay ve er 'brra.lımı Mı'rdrr. lmt devlet mtle!JSCf'csi ı. o rtur ki 

Sonte rinı b'ri ile üçli a,ra.sm Captauvane, Ban koi:, Cqmmıµıdnnt • Bu sabah Sovyct arkefıcrı mu - mai et seviycd g:ızetc il'; k:ıd r 
da ıauılan bir t:ı l z nctiae:iln· Oorize ve Complcgne'dir. Garbi Frnn knbil taarruza geç:m1jler ve ;ddet- dilF :ün ol un!. 
de Fin kıtal nın aynı iıcünde sız Afrikası ycrlcrinı:ı , işgal altında li muharebelerden Fonra mUhin1 En az ücret alar.lnnn b;riııci-
K ~ i...ı yu ı ti kri resmi bulunmıyıuı Frnnsız töt&"caıne götllrU bir tepe olan Stot'u i gnl et.mi - si C::en biliı ki g~te.:ilcrdır 
Frn t b ijir.dc b'ldirllmc •• tcdir. lecck bol miktarda crzalt ytık!U idiler, lerdir. Topçunun isı:ı:betli ate i ik' Türk matbuatında çalı atı ve Er..: 

3 sonte rin g cc i Sovy t do • gemilerde harbe yarar hiçbir malı: Alman taburunu imha ctm ~ir. sın Birlij?;inde a li nza olan in -
mmması tiı i ilk ildsi küçük me yoktu. Fransız htikfımeu, bu ta· V I d k' sanların sayısı 465 dir Bı1nlar 
dmı:b. · re Cç mi l ayb.."'tmiş- arruuian d~layı ln.,.Utere h:lk metini 011Sraf QVe 1 yor t 211 gazete ve mecmuada Gnl ı; • 
tir. I r F'n maı;nl"nna çarp protesto ctm tir. ln iliz amıraı1ıı;1 , ı..ondr:ı, ı:; (A.i~.) _ Hind tand _ maktadırlar. Bu gazete ve mec· 
mr ardır. gemilerin Al .. mn talı~atı nıuclblıı' l.ı tog.ıız ordu! rı b & um n:I nı g ınu larda l8G insan hem gnz t<! 

dır.,. 

btrlert nımıya ç lı:;!?l:J. tl • 

· aşi. teş a 
~·11ayet 

(Bnş t.arnfı l ir.eiifc> 
şöyle yaparım, böyi~ yap:ınm '. 
demi§tir. 

D'"n ge e ~· }-.t tayy:ırclerİ vo Alman knçakc;ılığını teshil mak.om rcr,.ı Vn\'cl dUnkU ga::cteciler koll.c. sahibi, he~ muharrir vaziyetin· 
l:<"'nl n n c up sahili Ü~ dıl · se~r cttıtlcrlni soylcdl.Jinden bu r.ı.nsın 11 yapt·ğı b yanntt ı Hm:ils _ dedir. Geri k'ilan 279 a~dım: j 
rınd,:;n l • rJr ll-.' 'nl:iye kadar lddlanın es:ı.stıın A.rl ve yalan ol:.l.l~u tandnld fültanya orduııll H~ orju u G4 ii f30). 65 i (50). 36 Si (';'fj\ • 

Ha n bu çocuğa kendisini ta
nımadığım r.&ylcmiş, bunun uza
rine d~ dclilmnlı: 

- Sınemanın arkasındaki ,so • 
ka·~a gel de kouc•ahm! demiştir. 
1 la-..an lmbuJ etmiş, bu sol:af,-a 
clo ,ru gıderlerken, Basanın İ.'3 • 
mPt adındaki 'bir nrkooaş va?.i
yeti haber alarak kot.muş ve Ha 
samı: 

gw=:n · "1 .. ı v ? n s. t i dsin· nu l!tın etmek z rurcti vıırdı:-. Ma<ln arasında sılu bir t mıı .. ın ~·.cut o! •11· 4.6 ~1 (lOO} liı aya kadar ticrc .. 

r~ı ... ı·r, 
1 

.• ·Ir gaı:kıırdau gelen gemi I< fııe<ıl, mun {;u:w. Hind st.ıınd&ltl ııır Rus rkanı ~!1;1~!~?~n20~~:ı~8k~1;r 2GQ 
m 

-ır. • basır n Fransız! rın ıa,c in nı ıı ıu 'I ııarp .. biti bulııntluğu gibi, lngillz lira.dan fazla iicret afQ.n ancok 
"" m : ~'11 1tlU ld. z .. ı.ı tıerinln d sıl;:oıl; Ru yaya gld p • 'd' 

li -'10 ..• ova ccplz __ .. : .-'c b 20 laşı ır. "' - _.... ;ı Ba .1ü(l'ini.in eyanatı gddık~erinl, Hlnd:st:ınd n Ru'Jya;,a r.ı k 
l t !'!l 1 m" h rck tlnln sUr. ~ J! 1 'idi 1 ııl pU azanç seviyesi gaz{!~İlilt 

Da,c; milfti, ltalynda bir m·.h~l- kUlllyetıı le\· zım g..,nı er. n ıy mesleğinin bu~nkü durumu 
de S rr.ni ajansının mürnz..si!i lemi. ve d mi§tlr ki: ha1~kmda bir fi'rir vcrmeğe kfıfi-
nc !;U beyanntta bul•mmnı tur: Rusy yn henüz lngil dir. Halbuki r,aıetccilik çok FU· 
Bcrli~ bıu"k t cdeceıiim. su rl ö:ıderilmeml§tir nu Y asi< rl bır "OH kUJtt.r, QO. çalışma, ço!, 

an:ln. bana ltnl arla ~ .. terilen <forum muğl&ı :ır, Almıınlıı.r HınıJts • enerji istiyen bir me·l~ktir. Ru 
h ı b ld d 1 D t r.a g lme o ll'§ebblls ~ıl rl rs" lhn l ~ u:mu" u en o ayı uç~ \ e ı~cs ~~e meml~k~tin ~;uk k e -
Italvn hUk im tin te0 l'kl.ur et - c st.ının ştmnll garb sın .. ıe ku\·~etıı v1yelı ın°anlarını mal etmeı. için 
m \ i t-.rim. B nim ve te;rnsıl c - nuaa.aa m vı: lıırımlr. çarp-ı k &r" onun hayat s.:ı.rtlarım, i .. .tikbaii
ti. nı dnva hakkında neşrettiği d r. Orada şimdi mühim kunc.. ri - nı f'mniyet altına almak lazım -
)&zı1..ırd n d !ayı İtalyan m"t - mız m ~cut bulunuyor fi ngap~>ı. dır Koll!!l'enin dü'}i.ineccği en 
buntmn. da teşol\.kür tmek iste • son gunlerde ziyaret etmenın s"b bi, 

1 mühim me ele mesleğin maddi 
rim. bu dost memlekette gördC.· bur:ıaının Hln<ltstnnı;J arı.ğ coııahırıı bakımd:ın ı~urulnmsı Ptrnfında · 
ğtim ihtimıımları asla umıtmı}'?.- teı;kll etmesinden ileri g Jmiştır, u.. hakikate tetabuk edecek şarUnrı 
c;ığım. ı.ııkşarltto. nskl'ri va1.lye~to herhangi araYlll bulmaktır Bunu B~m 

b!r değigikllk Hlndlat:ını nlli.kııdar e· Birliği maU kn.);naklar temini 
diyor. Singapurn aııker ve t.echhmt surctile tahakkuk ettirmekten 
se-k nin arkası kesllmlyccektlr. b!l.Şka <>nre yoktur. Nctckim ha· 

l span11ada 
Dahili harp esnaaında 

batırılan gemiler yüzdüriildü 
Mıı.drlt, 6 (A.A.) - Dnhlll harp 

sırasında batırılan mUteaddıt lspar. 
yol gemileri 1940 senesinden 1941 iJk. 
teşrlnlne kıı.dar gecen mUıldet lçind ı 
yUzdUrlllmllştUr. Bunls.rın hııcln:lerl 

yekOnu 136 400 tonill\todııdır. 

zı memleketlerde basına ait bazı 
işler Basın Birliklerine terkedil· ı 
miştir. 
Basın Birliğinin eli altınd~ bu

luruı.cak bir mali kaynaktan isti· 
faq ~ ed(!n meslekeasların hayat 
Mrtları daha emin bir hale ~i • 
rebileceği gibi. mutlaka surum 
şartlarına değil kaliteye göre 
yazı yazmak, gazete çıkarmak im 
kanı da böylece tahakkuk edebi
Ji r 

Aman gitme seni öldurl'cek• 
!er! diye bağırmıştır. 

HaBa1l nemen inl'maya dr>0m 
ko.;mağa başlamJ§, solı:;ı.Eın iC,in 
de h •kliy~ n Tekin bunu gGrünl'.c 1 
nr~rnoliından yetişmiş \ e sinema- 1 

' m:ı kapısmdp. kendi inı yere y • 
tırarak b;~mr çekmiştir. T kin 
bıcağı ile HP.sanın SI"tma Ü", l: •• r 
nma iki ve b~cnklarına da birer 
darbe indirerek kendisini aipr 
surette raralamı:=; ve kaçmak ı - 1 

terken yakalanmıştır. Barsakları 
delinen Hasan baygm bir halde 
Beyoğlu hastanesine k~ldrrılm.ırı 
j!';e de hayatı tehlikede görUlmek· 
ledir, 

Sovyet tayyareleri 
ntosko\-a, 5 (A..A.) - Moııkovn rnd 

yosu Sovyet ha.va kuvvetlerinin Dıın. 
zlg, msnlgs~rg ve Rlga Uzcrlnc o.km· sl 
lar ynpmı§ olduğunu blldirlyor. İn ı;eç~r mı b 
fılt\klar ve yangınlar olduğu mUşahe. Fe c!lnd n ıatı tÔ f 
..ic etillml~tir. 1 mi ıer, şoförü yıı t,trıl 

Dört Sovyct tayyaıesi üslerine dön.. polislere tu lrıl ~ırı~ut• 
menııııtır. h attınrv kııtdırı 



~akleden 

L. L. 
Suratı asrk Melankolik Bu-

• luti~. Bir iki 
0

a.dım yürüyor: sor .. 
~~~~~~~~~~!!!! ra bırkaç saniye bekliyordu: 

• • - - - Ayşe palto istiyor! 

V tJ. · k ~ .. 'A:i l l "ı Roman tıerledi, tekrar durdu: 
l"v ·ı ı - Leyiaya ayakkabı lazım. 

l·~ıı. Yaza11: MAHMUT ATIILA AYKUT ::r~~~~i~J:rabbJ~~ ~:t!~k-
L.."' t\'l~ ls~iyen kim? }~asıl iba .. ')a ı:ık~: 
~ aı 1'Il'l İçin sıkrhyor, fasulyesine mi?.. ca.gız bilmem vallahi! 

' gez, acıhrsm de. - Aman bey baha ben ona ba. Eyüp hey o gün cok düşünce-
~ ".>1-dtni sırra kadem yılmm. Hele yanında lahna ~ur- liydi. Masraf, hep masraf. Mas. 
~~· ? İnsan bir y~r şusu da oldumu bırakın bcnı. r~ ic:indc boğuluyordu. Mali va. 

' ~<laki tütüncüye tc. Misafirlere yol göst:ermek için zıyeti bu son me'•s!mde ton delX"-
~~- ' biz.im ihtiyarcık, önden yürüyordum. Yemek oda- cc vahimdi ~eres.inden baı:ıla· 

dtt- ın haınd'Jlsun sağ ve sın ? · • 
.\h B d ı· ı s:mn kapısını a.1•10 bururun de. tıu;· .. u e ıkan ı. "' -~- -- Bir de bütün bunlar uetmi-Utı de gelmesiydin diğim T.aman hepsi bin.n:-n ~ ., 

u...- Olla_rn haber ~a·acak _ Oooo... Dive bağrr.ştılar. Yormuş gil::i kendıme ek yeni ~-
_y.ı """'-' J • t rakkabr almak icabadecek. 

ıld'J..GJk i mini, mini o- KarşI.dan sofranın maıı ~'ll \'e Kendisine daha geçen gün bir 
~~a bir cvliı.dım kay. iştiha veren manzar~ını gör çift ayakkabı almuıtı. Buna rağ. 
~ll u ş.;şırmr tır ma müşlerdi. nıen şimdi... Yeniden bir çift 
~ta eve getirsin diye Tam bu esnada kapının arkcı- ayakkabıdan bah~iyordu. Dala 
;oa ca.~tım .. sında duran Necm:,·e zarif tuv:ı- gın değildi. hayır. P&buclarını :ı\ .. 

llı '<ır&ıf.n:ıişt!_m:. 1yi bir , Ictivlc miikemrnel .bir reverans. dı~h gün başından hom komik 
· Bır turlu bırak- la:· hem trajik ıbir vaka -ge~işti. 

d· ne B ., be,·ıcr eledi insan şapkasını. şemsiyesini. • . Yse. Yalan hnltika- - uyurunu.. · ·· .• 
~~ Söyl(!nir~c m:tkbul. Bu dakikanın maı~~.:;ı:ı:-~sı cı1..- Paltosıınu, saatini unutabilir! E-

Sırı ı\.daya giltikt~ıı den entere andı. R~5tü ?:ı.ba vet. Bunda bir gııyritabiilik yok. 
o Cl\nını yerden k sendeler gibi oldu. ~~kncttm a- tur. L8.kin ayakkaplannı \lnut-

~akayı kurtnranıaz tcşı al bir ç<".:uk gJm lmmı'dı. m~k?... ?-.laamafih o da oldu 
)'Uın bakayım? · Şe.lıabın kekelemesi tuttu. Ne işte. 

b:; . ada.. catinin ağzı açık kaldı. Safa J Eyüp bey pabu<ılanm bile U• 
~liiqd · nutmağa muvaffak olmuştu. Bir 
"IUJa so a cidden @~!~ papyonunu düzeltti. Sankı bira~ ı kundura ma~smdan henüz 

~~ ben !"art.an Heybeh evvelin ho)T.:;.t. yaran:~ . netı-eli yeni almış sonra kafasını dinle:ı
tİdi .?aha çok seve· delikaniılar bunlar dcgıldı .. :\ec- <linnek icin sinemaya gitmi~ti. 
oıUr&tin.ler hey.-· ~reç- miyc Rüştü balı:ı.nm oornuna @a. İskarpinleri ayağın~ biraz dar 

de.tl~r ~ı. haj:a.ıı cıh~n rıldı Baba hasr~tini cnun mert 
~I degıl mı? Benım • .. . b y. d· . geldiği için rahatsız ediyordu. 
b cahy0 r Şükriye ab. ve insan yureklı . :.ıg~ mlk~ . hır Karfl.nlıktan istifade eder.ek a. 

~ 'l'a.lulusi b. t anda dindirmek ıs~ 1• ·ısı de yağm:lan c;ıkardı. Ayaklanm u_ Yan _ nn ır ence- . h . . 
g· tnıı:1 ını bari?. tarif edilmez bır scnrn; Ye eye_ zatıp rahat etti ve filmin seyrı-

1\ı.~. ~tek onu odasma can hırsiyle sarılnuştılar. Sofr..-. ne daldr. Film ıbitcr bitmez 
.~~~el . nın ba5ına Hüştii baba oturmufi-j kalktı, sinema.dan cıktı, Şeh7.adc-

'· ~ ın~. Biraz eve kn- tu ıba.ı;;ı caddesinde yürüdü. Kendi 
~ ~l}j~di gelecek. Sizde :_ E vallahi olur F;ey de~il de. halind~ yoluna de,•am ederken 
.:·'I'\ 1{Q nız. dedim yip duruyordu .• Te\'e •keli dC'~ıl hcrkesın, onun ayaklarına 'bakıp 
~T>ı tekrar Çalındı. bizim delikanlı iki gün ortalı!. 'ı kıs kı~ gühne~i. naz.ar!. d~kkatini 
~ti · Bu &"fer bizim tan kayboldu. ~elbcttı. ~ndısı de egıldı haktı. 
~ ~ etmiş_' rdi. Rü~. 1 ş t e ~ u m ~ s .. u t top j :)ararıv~rdi: 
~it· ap, Şaır Safa. bu7 lanıs geccsınde RU§tu Baba - O. 
~ u ve ne:eyıc ıç<'rı nın tertemiz isteği ve yürekten Yanından geçen biri onu may-

~' kopan dua.Siyle biz Xecmire ile t~ba aldı: girerken·. E ,,_ __ '-_ pab çl :'-· 
<1 b·r1nn+ı·k - · y, uıs:urt, u arım m\.LIO.'i-

)a .. 01edi. Hala mastur resmen ~ ~.. ·· Yedeye mi götürdün? 
L.'·· .ga turnunu rıkar- Ha)~tımız sakin Ye ~üri.iltüsüz :ı...1. 
iıı "' geçiyordu. Dört odalı küçük bir - .Aman yara.uuınt ! 

l'ah ev satın aldık. Kötü ~iden ta.li - Emanet mi bıraktın yoksa? 
atı..:ı:1·· Bizim proer ·· ·· ·· b" a - Yok evladım, yok va11a'hi! ı..ı· "<tt· ne ,...,pıyors\ın. yavas, yavaş yuzunu ıze <' ~c. 
"<J. <:. J"' • • .. ı ş~yde •.. Sinemada unuttUlll! l'a -..

1 
ını diye bir ynlan virdi Bfr şır~e.e mt'.mur o muı::·. 

u. ~ etmeyin twn .. Aldığımız parayla ki,n1.Sf.'ye . Etrafında yavaş y&v~ bir da. 
~ıı....;~r kı.ln'balıı: odava muh.tac olmadan yaşayabiliyor. ıre tC!kil eden mütecees•s halkın 
ıt.""?l,. b • " • 1 · · t ·t· kalıkahalarmı duyan '7.3.YaUı 1':. "'th .. 

1
Qah'- tuhafiMtı. duk. F..qki gün erını unu muş 1 ı. .. 

.... b • · Yup bey ~:z ~esildi. Ştmdi ne 
\'ı,. a n n~esini ta ya&rını tamam~n terKet.mısti. )-a.psm? Yalınayak geri mi dö~ 
~.'<fllıt Morfiniman olmaktan kurtul - ~ün? Sinemaya mı girsin? O a.}. 
t~ ~Ia.tıar. Buyurun. duğu gün, bana ağlayarak: dınhkt.:., o kalabab'kta. Herkes 
~ olsun lıf'pinizden.. _ Sen beni üçüncü defa kur. onu seyrederek gUlmekten katı .. 
~ev suyu çekilmiş taran ve ".?.Şatan bir sevgi ilahi. lıı.cakh ! Bu f9ebeP1e 'bir Ultsi q~ 

r:ınüştü. Eve sen. "' ~ 
&teti

1 
?"diniz. Varolu. sisin demişti,. O h:1kikaten ':e gırrp gitmeği tercih etti. Endişe 

~ rlar tekrar hayata yem atılmış bır ve telaş içindeydi, ümitsizdi. 
).~ırn"a yaklar:arak çocuk gibi temiz ve mac;urndu... Mahvolmuştu. :Bununla beraber 

... ~".,,. Necmiye küçük yuvasınrn .~:~ meseleyi Ayşeye koklatmamrya 
·~tte b a: sut bir' disi.si olm~tu .. Ruş~ ~ayrct etti ve muvaffak oldu 
1- . ~~nlar buraya aç baha bile ;anki bir kaç yas gen~ l~urtulnı.uştu. F.a.ka.t ş.iındi bi~ 
ıı.._ı!ıi-._ıır.!1dkmon•·"P~:ca faal l<>•.mil"tı·.. Gıpta cdilecc. 1.~ . kada~ sürü aile ibtiyaçlar.ın~ maada 
''"-Yrq- 'Q.J.... """'. '"' y d k kendisi de pabuçsuz kalmıştı. Bu 

u'~Ul"''"'r Haydı· lrn.v.f"Nız bir hayut geçıııyor u · km 
-''4 .. ... tt- ~ı azdan nasıl çıka.caktı? Han-

~~~~ • Bir gece.. Bir bayram gecesi gisini alsın, hangisini bıraksın? 
~t'rıne. ~n c::fmdi hep.. şirket kendi memurlarına (.. .•.. ) Bütün bu korkunç masraflan 

' d~tiim ve ~"'ağı. bir eğlence bir 7jyafet .'·e~dı. karşılayabilecek kudrette miydi? 
~ Ben de bu zivafetc davetlıydım. Eyijp ıb{!y :yolda !bunlan dü6ünün 

~ıı:· k•s gülüyordu. • recmiyc 0 g~e c::iyalı. zarif bir derdine yanıyordu. Ansızın dur. 
~~:ı. '..('r. ·in, mükellef "k ı· d 1-!- ~~: Yerde bir şey görmü~. E. 
.:.."~nıu tu. Çir.eğimi- kostim giymioti .. Harı ·u a c . u- gılıp aldı: 
~~ Varıncaya kadar zcl olmuı;;tu. - Para cüzdanı! 
~~b·. Nı:<'miy. c ~çı~ - Seni krı:ıkanıyonırıı ~cemi. Acaba kiınindi? Yol tc>nha idi. 

t;".:.: ....,.; rnym""lı. ,.e dedim. Keneli göılcrımden Bu l k t" k" · -"- ·t 

~ 
"'ll ·.,..;N ,... "" Jbı"lc 

1 
1are e ıne ·ımsenı:ı ~<üıl 

<> ınadığma emindi. O andn y:ı. 
ı...}>eyJer yemeğe de. cCva.p ,·erm<'dcn duı:laklarını nında lcinısccikkr yoktu. 

~~Yüzüme baktı: dudaklarıma uzattı: .. - Para e!fadanı! 
~'ogıa:n !!:>izi pevnir - Şimdi YıL'?JYorum d~di .. ~~!. Bütün vi.kudu tiremiw.: ~<:la-
S~a.Jc galiba Neye mz S<'nin için yaşadığım gıbı.. dı, Ne yapsın şimdi? ·Polis ka-

A..::l l~emal? · Şükİi- ( Drvamı var) ;:ak~} una mı teslim etsin? Fakat 
...... lla\'tıt biberli ku.-u ,ık once Ay~nin de fikrini sor-

~llfil son yedi 
Ue beraber ge -

~ ~~ll~il, Zühreden 
~it ~Uktü. Zühre • 

l tll\'eni vardı, 
1 ~ .... 

rahat yüzü görmezdi. 

Penbe Karanfil o gece 
kendi kendine fU kararı ver .. 
di: 

Mehmet Eyübün maceraları 

Para cüzdanı 

Aimanyanın 
Anf'ara büyatE 

elçisi 
Hariciye 
Vekalefıne 

mac:ı ıazım gelmez miydi? Eyüp teelim etti. Diğer 1•ii?.ıt!:::.rı bir şıfahz"' bz'.r 
bey heyecandan :pusu!asını ~ zarfa koydu, içine ayrıca kısa 
şırmıştı. Neşe, korku, saadet, mektup iliştirdı: d 
iimitsizlik. coşkunluk. endişe, n o ta '7 ·e ,. z' "Bay Avni, v 
Yicdan azabı ... Bunların hepsinı mıyocttiğiniz paraları bulmak R l . l . "Jd" 
bir.den hissediyordu. Bu <!ÜT.dan ba . oldu Maattees<:fü' ı ı:ze1e tın tarda ı ıası ve 
ruhunda korkunç bir rnUcadeleM m:ta;a~~ o.ile T~Si olduğum batı~rlan ./ı.mcriha IJtUfujp. 
ye sebebiyet vermi$ıi. lhtiy.a.tla için bunları zatıalinize i'1.de ede. len meselesi izah ediliyor 
açıp baktı: Bir yığın.kağıt para mı·,·e~ı·m Buna "Ok mü._,.."ssi. 
nözünü kamaştırdı. Heuecandan "~I" " ....,.,.. A l Jı ( 
b J ıim. Ancak nüfus hU,iyeti ve b'" ~ı rMa,_ ? •. A.A~ .- ~ 
bayılacaktı. Parayı,cebL'1e soktu- askerlik te~ercniılc d i,ğ e r •. u

1
.nyeuk e~ılıgı: Hn.rı~ıya Vek~-. 

ğu <?"ibi soluğu evinde aldı: kıyn:ıetli evrakmız< iade etmekle 

1 
~- aşar;ıdakı f!1ahı notayı tev 

- .Ayı::e' ' . . -- aı <-tm•JJtır: 
Karısı merak etti: ke~i~i b~htiyar hıssedıy?ru~. Eiı le<;ık <kvleiler rc,isi. 28 ile· 
- . ~e vnr, sersem? 1~11!11 • m_~c:aade OO:eı:se~ı.z. b • 1R:rm ta' ihli ntıtknnl!a eu iddia 
Eyüp bey soluyarak: dırnııy~1711: Scbebmı kola".ca. larJ~ buhı..ımuştı r 
- A~~iğim, par;ı. buldum, a.nlıyabı1~1'.'1nız. Bu Jıareketımı ı - Bırlciik d-:•:'etler hiiku. 

para! aifctrnenızı ve paralarınızı k~y. met.inin < linde :>a.nkl Alman rh ... 
- Ne olmU§? bo1mus telakki etmenizi rica e. kumeti ta.rafından 1'hnan.}'a~ 
Bütün aile efradı etrdfını sar- der~m. Ha.~tgele bir ı::ahıs bcniı:1 b::ı.sılmış gizli bir harita mevcut 

dı; merak icindeydiler. Cü~mn yC'rımdc olsaydı .muhakkak kı. bulunuyordu. Bnhi-. mevzuu oJin 
bütün :ınuhtevası masar.ın üwri. bu evraklarınızı bıle _gondcrmek- harita, bir merkez ve ccnub 'A:..· 
ne yığıldı. Pı:ı.rayı saydılar: Yıüz · ten ic;tiııap e<lecektı. Selamla. merikası haıiwıdır. Bu lıarita-
elli lira! Bundan ma~a diğer rnnla. da merkez ve cenub Am= 
bazı evraklar da mevcuttu. Evd~ Fakir bir aile reisi'' J."ührarin tanzim etmek i · 
bir güriiltü, bir patırdı... Ay~ tarzda gösterilmiştir. B•ı sah_a(Ja 
çıldıracaktı. Lerla gökl<>rde uc;u. Bur:.u müte:l.kip acele ile zarfı mevcut 14 :memleket, bo~ 
vordu Fikret sevincinden zıph. ruk altında 5 de\rlct haline ~ 
yarak. ellerini çrrpnrordu. Para- kapadıktan sonra postahaneye rilmiEı ve Fiihrer bu suretle;bftSjf--
- ''erdi. lan b"r daha saydılar. sonr~ tün cenub Amerikası krta 
tekrar bir dnha ... Hepsi yüz ~l!i Ertesi gün bütün ev halkı bu kendi tahakkümü altına kovıriik 
lira -..-e bir 'ka~ ufak paradan ib~- ki.i~iik ser.·etin bulunuşunu ıtesi't istemiştir. Bu 5 devletten &t 
retti. ediyor:du. Evde aıakiki ibir bay_ t~nesine' Panama ~ 

- Ben palto alac~ım. ram oluyordu. Herkes kendisine ve Panama kanalı da dahlliMt1h 
_Ben şapka alacağım. Hı.um olan eşyayı almışb. Palto. muştur. 
- Ben, ibalba. bir rnn§am'ba. lar, ayakkaplar, krav~tlar ..• Ji'a. 2 - Amerikan hü.kfunetil•f 

iki - üc: gömlek. birkaç tane de kat lbu saaaet dale:a.;ı devam et- elinde sanl<i Alman hü..'lffimetFtit 
boyun bağı alacağım. tiği sırada kapı çalındı. Atlet~k rafından tanr..im edilmiş ikil'fj 

Türlü türlü planlar, projeler. yapılı korkunç görünüstc bir .,_. bir vesika mevcut bulunmaldlll
Kü~üğündcn büyü~ne kadar dam~ bir polis memuru gel. 1 d!r. Bu ve:;i'rn. Almanya'nm liı.r 
hep-i mesut ve memnundu. Bir m~41ti bı kazandıktan sonra dunyad~ 
aralık Eyiıp lbey vicdan azabı _·Eyüp bey burada .mı IUt. bütün ~inl~ri i.lg~ edeceği 'haıa:_., 
du)'!mağ.a. b:ışladı: fen? k!Ddakı planı ıhtl\·a eylemekte· 

- AYee... - Emriniz, ıh.eyim· dır. . • 
- Ne ;~tiy-0rsun? _ Siz misiniz' Katohk. Protestan, İslam. Bu 
_ Bu paralar bi?;im değil! Fvet · dist ve Yahudi dinleri Iilğ\·edile. 

1 - J • • • cek, ki!beierin servetleri müsat-
- Bu <la ne deme c? - Bu mektubu sız mı y:ı..zdı- dere oıuna.cak ha~ ve diğer bfit:ln 
- Lalelide 55 nolu·apartman. nız? dini mbollcr menedilecek dj'ı 

da otur::ın Dr. Av:ni'E~kula' ait. - Evet, ben, yazdım. '1.damları t~~t kampla~~ 
miş! - Paraları! Hırsız .kerata! didi ile susturuls.caktır Kilise-

- ~e malUm? Adam Eyiip beyin i.raeriııe lerin yerine enternasy~mtl bir 
- Baksana. adamcail.zın Je.u-t. saldrrıyordıı. Bereket V'tt9in . po- Nasyonal-~tist kitises! zom 

vizitlen, nil!fus,c.-ttidanı. askerlik Jit; kollanndan tutarak araya k >ul cttirikcc-k ve bu kiliseler-
tezkeresi ve ~fahu bazı kıymC'tli mril.: 
evrakı da var. girdi. Ayşe seroomleşmişt.i. Ag. de Alman n~ .. :vona_Hst htilnı.-:!~~~ 

zı ~c:rk seyrediyordu. Leyla lbay_ tar~frnd~ ~~enlen hati61er 
- Ee, oı.~un? gın bir ihalde bir koli:uğa çök. vazıfe gorE'cfi<t~r. Mukaddes 'iti-
- Bunlara :el dalı.-urunadan sn- '·ab ·verine ~ ... ""'"'.. ''"" 1 • 

muı:.tii. Pikretin ic ç&ma.§nfan .... " _.,_,"" Wb""' ın .4"1eHl 
hibioo iade etmeliyiz! "" Kamp! ki~bı kon--'""'""r ''-ı lannu,·a , .. üz tutmuştu Parala- . _ •· . . m;cü\ll • ıYJD" 

Kuvvetli iti~r, protestolar : . "'. . . · sıh'ın sal bı yerme ga.mah K-ıe 
duyuldu! Hepsi EyUp ~yin üze- ı~ın sahıbı dıslerını gıcırdatıp ba- ve kılmc 'e nihayet Allafüm jt; 
rine çtilla.ndılar. Bu paraların. gmyord:.ı: rlne de Fiihrer getirilecektir 
dalgınlığı .neticesi kaybettikleri. - Yankesici, hırsız! :Namın. Alman hiıkUnic>ti, bu hımusat 
ne mukabcla olarak A!lah tara. "Uz! hnkkınd:ı. n<>:ığıdaki mü~ahcdclcrde 
tından ıbir tawnina.t ~unda • J!:yüp bey kekelemiy.e başladı: l bulunmıışlırr: 
g~nderildiğine dair onu Jkn;ı, <'t- _ Merhamet edin !bana, ne ô. ~ 1 - - ~an~rada merıkez ve. ~e-
m ıye çalı~lar. .. . ? .. !ur? Kabahat bende değil ..• Pckj ~up Amerik~s:mn :akcimi ha~m-

-.A:lla.lı mı gooderdı. evimi nasıl buldunuz? ı...a Alman hUkumetı tarafından ya-
- Tabii Ay ahmak ay! E- J> ,. •1.. ·. k · rf .. pılmış ne bir harita ve ne d?-'difu.. 

·ı· w• d.... D l 1 w sa o.ıs gu umsıye.rc Zil 1 goe. d-"·f ~·nı . ]" w • 

nayı ıgıne oyma. a gı~ ıgı. - terd" E .. be er . al . ~R ."""' \L eıın u.gvı hakkında bır 
na Allah ~ıediye etnıodı mı?... a \~. ~1Up v mı nma vu veBıka mevcut değildir. Bunlann 
1yiya öyleyse; Şlındi ibtı paraları r ra · 1 her ik!si de en Udi ve en kü1rtıı.h-• 
da sarw. o yollayor. Eyüp hey dü. - · V~y dalgrn vay! Damgalı ra sahtekU.rlrklndır. 
,,Undü İçinde gene bjr mü<!adcle. zarflaraan kul1'ı.nm.ışım. Kusura 2 - Cenup Amçr.Jtasnun A.'1-
bir çeki~e oldu. Sarsıldı. Veni. baXınaym, bn~ar, bir daha f:C- ınanyn larafmdan fethi, dünya&Ui 
hnyet kanaat ıgctirdi: Hakikaten fere bunu yapına.m!... din ve kli<>clerin k:ıldırrlanlk ..,_ 
AyS<'niq hakkı vardı. Fakat: 1 ; ne naslonal sooynlist bir~ 

- Yalnız, ı\yşeciğim, hiç ol· ?&LE& ihmcsi idd nlan o derece bc1!f ._ 
mazsa ada.mczj{ı.zın şu kıymetli Bfrincı sznıl manasızdır ki Alınan hüki'ımctiban-
e,T.;ıkını iada edelim. J:l('r halde 1 l'la me gul olmngı lüznırnmz .,. 
ona lfı.zım olur. Sevaptır. rnütehassu doktor lakki eder. · 

- Onlan gönder. Biz ne yapa. • R Alm:-m hükfrmeti, bu noktayt ~ 
C'ağ'ız? , NlJRi BELLE torıattk yolhırla bUtün bitaraf~hfi-

- Hepsini bir zarfa koyup · ~rr: ,,. tn P ıusı o.IKl..'\I , 1.fımetlcrc ve bu :ırada mcrk.cz ve 
;poc:tahaney.c \·ereceğim. ~rtıcara Cuddl'f'i Ntt. 1J reııup Ameıi:kast hükUmcıtJCrine 

- Gü7..cl ... Ha şöyle. Nihayet ıııııı3r-11t- u~tıc-rı: ız tl'Q tUhtırı·ı ıe,·di ctm:ştlr. 
anlaştık ya? ı 1 1 

._ Birl<>şik devlellcl' reisi, 28 ilr -
E:.iip bey paraları kane.ına (!.itffe11 sayfayı r-edrin~) 

bir haber ,aöndereceğini söy~ 
lemi~. 

- Çok güzcJ bir teşebbüs, 
sultanım! Fakat, Zühre sul • 
tan acaba om.ınla ev~nmeğe 
razı olacak mı? 

maz Zührenin odasına tfİMİ. 
Fakat Zühre uykuya c1al1111J
tı. On".l uyandırmağa kıya .. 
madı. 

Karanfil, Zührenin Tahir. 
den vazgeçeceğini tahmin et. 

-co11u 1! 1 ona dam§ır 1 YAZAN: iSKEN DER F. Sl!RTELLI 
t, !> ktıadan bir §ey 

·~ ~)~ b~be Karanfi • 
dı. Jı·ıhYük yararlık • 

- Annemle konuıursam, 
ondan istiyeceğim ilk İ!, be. 
ni buradan kurtarmak ola • . 
cak. Eğer annem fakir bir ka 
dınsa ve bana bakamıyaca • 
ğım söylerse, ona hir çok mü. 
cevherlerim olduğunu ve hir 
lıayli para biriktirdifimi söy 
lerim. O zaman o da sevinir. 

• 28. 

Valdc wltan ,gözlerini a • 
çarak bağırdı: 

- Bu, senin elindedir, ka
lıir kız! Sen istersen, Rıza 
f ıanm güzelliğinden: yakısık
lığndan, meziyc'derinden 
bahsederek onu Zühreye sev 
direbilirsin ! 

miy.ordu. Y ava~ç.a yatai&.ıaın 
yanına ıokuldu. Yüzüne iğil. 
di .. Zührenin • ağlamaktin • 

· la.t1~ llaga T ahirle 
'hep o yardım 

t, ... • ,b. 
'otıır Maı-dine sü • 

I it, ta, ~aray haya. 
,L ~dil taııfıl için ta -
~ "ııır,,lb.~~ bir İ!kence 
l~ıı t ·.Sır Yandan vnl 

ı ' oır 
t\ k1~ Yandan dıt 

~ ~tır1
1 
l hakkTnda sık 

~. Ö~ k ~r. malfimat 
~•:ı· olay bir :n de • 
~. '" c . . d . ı.._·,.., a:rıyesı aı • 
"~ l'U:~ ~n .. l;,.~ içir.de 

en huzur ve 

Eğer ben saraydan çıkar ve 
bir köye giclcrsem, iıtediğim 
le evlenebilirim. Bu ıüzelli : 
ğimle, bu para ve mücevher. 
lerimle beni kim almaz? 

medin ! Gerçi onu bugün iki 
kere gördüm ama bana bir 
ıeY söylemiyor. s:n ~mm her 
derdini bilirsin! Hele anlat 
bakayım: Zühre hala o çap
kını düşünüyor mu? 

- insan aşıkını böyle iki 
günde unutur mu sulta mm? 

- Demek hala ~nutmadı? 
Hali Tahiri dü~üniiyor, öy • 

O gece geç vakit valde sul le mi? 
t~n, Penbc Karanfili ~-ağırt.. - Evet. Hali onu dÜfÜ.nü. 
tı: yor •. Fakat, gözünden irak 

- Kız, sen bana iki gün • oluneıt belki unutur. 
dür kızımdan bir haber ver • . - Ben kızımın o çapkını 

biran evvel unutmasını isti • 
yorum. Ve onu lran velifthti 
Rıza Hanla evlendirmek isti. 
yorum. Rıza han yirmi iki 
yaşlarında, yakışıklı bir genç 
tir. Tam Zührenin dengi. Rı
za Han onu bizden geçen se. 
ne istemİ§ti.. Zührenin baha. 
sı kati hir cevap vermemitti. 
Şimdi bu cevabı ben verece
ğim.. 1ramn Diyarbakırdaki 
elçisine haber gönderdinı: 
"Kızımı, veliaht Rıza hana 
veriyorum,, dedim. Elçi pek 
sevinmi,, ve hemen Tahrana 

- Mademki· emrediyor -
sunuz .. çalı~ırım, sultanım.! 

- Eğer buna muvaffak o -
Jursan, sana bir torba altın 
vereceğim .. anlıyor mıısun? 
Haydi git .. bu geceden itiba
ren kızım Zühreyi k&ndır • 
mağa çabıl r· 

Penbe Karanfil, va!de :;ııl. 
tanın yanından ayrılır ayrıl. 

göı;leri tİ§uıiş ve pembe ya • 
nakları ba1mumu gibi sarar. 
mıatı. 

Karanfil, Zühreye ~ok acı • 
}ordu. Zühre uyurken, J1qı. 
n{n albna ince bir mellifil 
semıi§ti. Bu mendilin rıı~ 
ıslaktı .. Belliydi ki, ı1Yllimı. 
caya kadar ağlamış'..ı. 

Zührenin cariy.eai bw.Mnen. 
dili görünce tanıdı: 

-TıabirinllM"ll& 1tatJ-w 
•er.diği mendil. .• 

Diye mır.ı:Mandi. K .. -'ftti.l, 
~~~.;, 

(Devamı' ı.wr) 



(Ou6 •mSl.1A l>Jrlocı •:.rr.....
llıaflık .f&Dındakl tarll'I Qe~Vı-al R 
po11ny1a blrllkt .. ı:önı1!'rl1M"f"k ı 

E\'J,El\"rıl~ 'l'r:>LtFl.E~l. 1~ ARA 
MA, İŞ \1':H:\IE, ,\I.::11. S\TL\I 

gibi ticari ınahl~ eti hnh; olmıyıın lüi. 
ı;uk lliı.."11 ır ııarıum: llC'jrulıınur. 

Evlenme tekldlerı 
• Boy l.C4, kilo 63. yaş 27, beş sc. 

nedir 1'ltıınbu1d:ı. oturan, nskcrliklc i· 

lişığ"i olınıyan, maaşı yemek içmek 
çalıştığı mlk ese) c aıt 40 lira olan 
bir bay, ev! bulunan bir b:ıynnlıı ev. 
lcnm lt 1 t ın ktı> 1 r .. Dul da ol:ıb.llr. 
(H.0 ) r n,z_nc müracaat .. 

:f. ... Bir ~ nt-:ni!! bir bo~ unda 

ı\:ır'ı.l ı.ı l.ıl ~ oluı d' 

Otuz ı: J. t ~ ıl ;) ı~"'~ ur 
H:n'\'ILSlllı .n~ or. 

(Scrcnalp rcmzınc müracaat 

iş ve ı.şçı nrıvantar: 
ıı: Ort.amcktcp ınezunu, 24 yar:·ıı_ 

rında, es'• rliklc ilişi~i olmıyıı'I, h,. 
sap \'e ynzı ı lerinden anlayan bi" 
genç, humısi veya resmi müesseseler· 
de çalışmak istemektedir. (X.!l. Y.) 

remzine müracaat. 
* 15 ya§tndıı, ortamekteb.n birinci 

5Il!ı!ma kadar okumuş, riyaziyesi ku\'. 
,·etli ve Uç kişilik bir aileyi geçin • 
dinnek mecburiyetinde olan bir gene;; 
tezgl!Jıtarlık nraıruıktadrr. Nalbur tez 
gAhtarlığını tercih eder. (A. T.) rcrr-

zine mUrııcaat. ı 
* El yazısı r;ayct gilzel, lise me • 

zunu bir genç, tUccıır, müteahhit, mU. 
hendis ve bılfımum husus\ mUeııscse • 1 

1 
Jerde bUtUn gtln çalışmak Uzere, ay. 
da asgari 35 l!ra Ucretle iş aramak· 
tadır. 

* Sinemacılığın her tUrlil işinden 

nnlaynn, 12 sene .sinemacılık yapmış 
bir gene;; herhangi bir sinemacılık işin 
de çalışmalı: istemektedir. (İ§lek) rem 
zine mUracaat. 

• Kim~siz bir bayan apartıman ka 
pıcılığı aramııktadır. Eski tUrkçeyi 
çok iyi bilir. (A. 15) remzine müra.. 
caat. 

• Almanca ders verecek bir bay::.n 
veya bay aranmaktadır. Ders almak 
1çin c\'c de gclebilır. lliS) remzi.ne 
mUracaat. 

HABER-~~ 

IS'l'A...'iBUL Htı.LtWlYJCSJ 

12 . .f5 Ajans haberleri, lS.00 Şarkı ve 
türküler, 13.30 Kan§ık program, 18.03 

bayan. mlinasip bir ~ anyor. (M. Rarı,."flk şarkılar, 18.~ Konuşma (Dt~ 

A. K.) remzine mUracaat.I 
1 

politika hA.di.sclerl, 18.'5 Radyo çocuk 
* 24 yaşında, tetanbulda bir fahri. kltibU, 19.30 Ajans, 19.45 Serbest 10 

kanın elektl'lk tamir işlerinde çalı~an dak!k:ı. 19.55 Milzik: Saz eserleri-. 
blr ge:ıı;. herhangi l>ır ınüessesede I :?0.15 Radyo gazetesi, 20.45 Bir hail< 
h!.'rgUn muntazaman 5 ııaat çalışabilir. TürkUsU öğreniyoruz: Haftanın ttlr· 

1 rt~~~~Rosu 
rEPEBAŞI 

wı UltA.M IUSl\tıl•mA 
W,ı' Akşam 20,30 da 

HAMLET (5 perde) 

lıtiklal r..:dcte•inde 
KOMEDi KISMINDA 

(Ayalı remzine mllrac:ıat, kUsli: S:lplirge.eı yoncadan, 21.00 zı. 1 
• ,CUndü·, •anı H te, 

P"RM,'\K ÇOOUK 
ı\kt:&.ın 20,20 ds 

>:. YHkscl< !ktisat ve tlc-ıret mektp. raat takvimi, 21.10 Fasıl heyeti, 21.30 1 
binin son sınıfında bulunan bir genç. Konuşma <Posta kutusu), 21.45 Riya· 
herh:ı.ngl bir müessesede öğleden son· seticUmhur bandosu, 22.30 Ajans, 
ra çalışmak Jstemekte:.Jlr. (Ö. l68) :!Z.45 Cazband. 

Kör Dövüşü 

remz;ne mUracant. ------------------------------
:;. 25 yaşında, askerlikle ilişiği ol • 

mıyan, ort:ımektebln ikinci sınıfrna 

kad:ır okumuş. eski yazıyı bilen. ser! 
daktilo yazan .\.ılr bay iş aramaktadır. 
(C.tJ. 332) rem:ı:ıne müracaat. 

* Ortam!.'ktebln S inci sınıfına ka.. 
dar okumuş, seri dakti!Q kullanan, :.-:ı. 
z:sı dU~Un riyaziyesi kuYvctli bir 
genr az bır llcretle iş aramaktadır. 

( Frlırl l\:Azırı\ ı rerıız!nc nıllrncaat. 

* 17 yaşındrı, ortamektep mezunu 
bir scnç tienrethane ,·eya resınl müeııı 
scselercl:ı 25:30 lira ile l:M1plik ara · 
maktadır. (Hüseyin 316) remzine mu 
raraat. 

ıı: Ortao'ml devl"t lmtıh:ınınlla bir 
der11tcn ikmale kalmış, ynzısı gUz•l 
bir genç. her hnn""I blr müessesede 
iş aramaktadır. (S.A. 5.1.2) remzi. 
ne mUracaııt. 

* Veznedarlık. kAtip,!k, mütercim. 
ilk ,tlcar1 muhn bere. ilhaın.t işlerine 

vtı.kıt, ecnebi dil öğretmenliği yapmış 
iyi referans Yerebllen bir zat iş ara. 
maktadır. (Geron Kemal) remzine 
mUracaat. 

• orıa yaşll bir oa y&~ gUndllzlen 
ev iıılerl g6rmek. al<ş•ınılt.;, tv•ne dl5rı 

mek ~temektedlr. Yeme~ y1'patılllr 

e• Lşlerinl ~yi bl!lr. KJo:.ec.slz rs.şlı 
bir bııya ds onknbl:ır Itıtiyenlerlı: 

(Ar. ~e) rl!nızlne m:iracı:auarı. 

• Ylil<!ıek tl<tH!\t o:e tıC'aret tr.t>kte. 
binin blrlncı sınu:nrı ı.ayıtıı bir gene;. 
!iğledcn sonralan çal:-<ru&;& l!ltemckte.. 
dir. Fransızca oifü, cav.tilo 1<ullan11 
•e 6tanosra!!ye vakıttır. mubasebe 
den de anlar (S.L. 77. rE:mzine mil. 

raca at. 

Devlet Demiryotları ve Limanları l~lctme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (5•75) lira. olan ~O metreden ibaret iki kalem muh. 
t~lif ebntta dem!r ı;nz borusu (21.11.941) cuma gUnU ııaat (lti.30) on beş 
buçukta Haydarpa§ada gar binası dahlllndeki ltomisyon tarafından kapalı 
2'art usıılllc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstlyenlerin ( 410) lira. (63) kuruı;lulc muvnlckat teminat 
ltanıınun tayin ettiği \'esikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı ~Un sn. 
:ıt ı 14.30) on dört otuza kadar kor.ılsyon reisliğine ,•emıclcrı ıflzımdır. 

Bu işe alt ı:ınrlnameler komisyondan parasız o!Rrak dağılrlmaktadır.(9628) 
• :w- ıt 

Muhammen bedeli 207.000 lira olan 10.000 tQn çimento 17, lklnciteşrln 
941 puartesi gUnU saat 15.30 da kapalı 7.arf usuıııe Ankarada idare bina 
sında satın alınacaktır. 

nu Jşe girmek Lst:lyenlerin 11.600 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etlı~ı vcslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
başkanlığı reisliğine verme1er! ınzımdır. Şartnameler 200 kuru§3 Ankara ve 
Haydarpaşa. veznelerinde satılmaktadır. (94i5) 

Maliye Vekaietinden : 
2.6.1941 tarlll \'e •05i numaralı kanun mucibince ihracına 83lll.h1Y'}t 

verilen \'e hasılatı tamamen Diyarbakır \'e Elfı.zığ ıstasyonlarından 1rak ve 
lran hua11Uarma kadar yapılacak Demiryolunun inşasına ta.hs!s edilecek 
olan % 7 gelirli 19H Demiryolu 1stikrazının 20 senooe ıtfnsı meşrut beş mil
yon ı!ralık birinci tertibine alt tahYIUcrin satışı 7.11.!141 saba:11ndan 
15.11.1941 akşamına kadar yapılacal:tır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira. lllbaı1 kıy· 
~tte birlik, 25 lik, 50 ıtktır. 

Tahvillerin ihraç !iatı % 9:3 olarak tesblt edilmlşt!r, yanl 20 lirnlılt 

birlik tahvil bedeli 19, 500 liralık te.hvil bedell 4i5 ve bin liralık tahvıl b: · 
deli de 9;;o liradır. 

Bu tah\•iller umumi \'e mUlhak blıtçelerle idnrc olunan cltı.iro ve mUcs· 
seselcrce, \'lll'ı.yct husust idareleri ve berediyelcrce yap lacalt mUzaycdl!, mü 
ı:akasıı \'e mukıl\'Clelerdc teminat olarnk ve hazinece satılmı§ ve satılacnk 
olan Mlllt eml!lk bedellerinin tediyesinde bat;.aba.ş kabul olunacakları gibi 
tahvil itfa bedelleri ve tnizlerl tahvillerin tamamen it.ftı..Bma kadar her ttırıu 
'•ergi ve rüsumdan muaf bulunacaklardır. 

.Mezk(lr tahviller TUrkiye Cilmhuriyet Merkez, TUrkıyc CUmhurlyeti zı. 
raat, Türkiye lş, Eml!k ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Belediyeler Banka· 
larile SUmcr ve Etlbank tarafm"'an sntıfaca.ğt E:"ibi d'ğcr oonltıılar \•a.sıtaslle 

1 
eniz Levavm satm alJlll 

komlsyoau llAaian -------=---·------
z:>OO kilo Soda koet.ik 

250 ,. Beyaz vazeliıl 
100 ,. San vazelin.. t# 
500 " Gli.!erln "Sa!,. .. .,,ıı 

Yukarda cw ve miktarları yazr1ı dört kalem matzeıne!S ~...J 
ma güııU .saat H to Kasımpıışo.dıı bulunan deniz ıevazmı sa ~. 
yonundan mevcut cvsa!ları dahilinde pazarlığı yapılacağ'ltldaD .ı..fffli' 
il gün Ye saatte me:ı:kQr komisyona mUracaatları na.n oıunur. 

:(. :(. * yeti .; 
50 metre kamyon tenlcai ve çektirme örtUsU imali fçiJl 

rupa buranda bezinin 6.11.941 perşembe gilnU s:ıat 11.30 d~cı-' 
bulunan levazım satınalmn lwınisyonunde. pazarlığı yapılaca oıtJld'• 
!erin belli gUn ve saattcı mezkür lt0misyona mUracaaUarı UAJI 

~:(. * 
100 Ton odun 
8 adet Benz.ln ltabı "ağızları hortumlu,,. ,, 11 t&1 

ııı •. 
Yukarda cins ve miktnrlan yazılı :iki kalem maızeınen 

1 
ıc 

gUnü raat 15 le Kasımpa1'ııda bulunan deniz le\•nzım satınııl':,eııcot" 
da pazarlığı yapılacağından lstcltlllerln belli gUn ve satıtte 
yona. mUracaatlan ilin olunur. (961>6) . *. 
Marınara Ossl labrl 

Kom!syoaandaa 

Kundura ilanı __,,. 
1 - Bir çl.ftine (9i5) kuru., fiyat tıı.bmln olunan ~ çlrt 

de-fa pazarlıkla eksiltmeye konulmu§tur. ~lif 
2 - Pazarırğı 6 ikincitcşrln 94.l perşembe günU saat H te 

kapısındaki ltomisyon blnıuımda yapılacaktır. 
3 - NUmunesi komisyonda mevcut olup şartnamesi 195 k1JtUI .il 

alına b!ll r. :;850 llP"'" 
4 - lstcklilcrtn bclll gUn ve saatte ticaret vesike.ıa.nnı ve pS) 

ret tem!natlıırile birlikte komisyona mUracaatıarr. <94 

Marmara 'Üssl --~~brl K. Satı•' 
Komis onundan 

Tekli! olunan fiyat 
Cinsi Kilosu Kuruş Sn,. 
Nol1ut 60.000 21 50 

" 20,000 21 50 yıl'!; 
• 1 - Yul-:arda mlktarlan yazılı nohudun 15.10.941 gtınnnd~_,--"" 

ğında tekllf olunan 21.50 kuru~ fiyat yUksck görUldU ,.ı_~ 
şartnamede olarak ikinci defa pa~arlıkları 7 iklncite~n ~ 
saat 14 ve 15 te lzmlttc Tersane Kapısmdald komisyon - -~ 
lacaktır. ~ , 

2 - İşbu nohut blr ,·eya ayrı ayn taliplere iha~ edilebilir. ' .~ 
ddsiz olarak komisyondan alınır. ı1 ~--

3 - Pazarlığa iştira!• edecek 1 teklllcrin h!Ullannda yar.~~ 
ticaret vesikalnrile birlikte belli giln ve saatte kO 

caatla.rı. (9561) 
* E.ııld ve yeni har!Jerf okur ve 

yazar ve biraz dıı dakUlo bilen bir 

• Asi,:erllkle a:~ .. ~ı olmıyan, ri. 
yaziycsi ı<'Jvve~ı. !iJP r.:czunu bir genç 
resmi veya hu!lus! Mr mUe!scude 
kll.tlpllk gibi oır iş a:-amalttadrr. (N. 
Ttlrk) remı:lne m\!r:v:aat. 

* Fransız meKtebtnıı;ı ııse ıuemm. 

dan mezun dddt bir genç bususl oı.a. 
rtık az bir tıcretı.: r!y11.7Jve rızik. kim 

ya ~ fransızca dcr.:\le:• verebllır 

cs.M.K) remzine mUracbat. 

de temin olunabilir. ----·-------- (9643) __ ~E 
PiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBmiiiiiiiiiiiiliiıiiiiimalim& 11 ~ iL~ tJ !;~~~ 

te§ria tarihli nutkunda deniz kuv
vetler tnrnfıdan bir Amerikan des 
troyerin'n 4 eylülde ve diğer bir 
Amerikan destroyerinin de 17 ilk· 
teşrinde hücuma ui;"rnJilış olduğu
r.ıı. btldirm~tir. 

·e i R K A F K A S R O M A N 1 ° • 
Amerikan htikllıneti, sanki ateş 

açılın -~mm önüne geçmek niyeti -
le hareket eylcml'}l:ir. Fakat ateş 
açılınmtır. Ve tarih, 'kimm ilk ate
şi nçtıi;'lllı tcsbit etmiştir. Sanki 
Amerik<ı hücuma uğramıştır. Haki-

• Bir Unl~erslltı U\!et>csı, orta ve 
l!sP talebesL'\e !ıer tUrlU ten ders 
vcrmelttcdir. <Alk-ıya\ remzıne mUra.. 
mtştır. Matoaa ve kitap ~erinde de 
c;alışab!.Jir. tS.F.Y.) re:ıı2lne müracaat 

• Fransı~"· .cı;-ıu.ce. almanca 
ıtslyanca ve bulzarcavı mUk0 mmel bl. 
len ~lr zat, N>~er dairelerinde Ye ter. 
cllme evlerinde çalıştr..ak L!tcmekte 

kattc ·sc Alınan de.~~a.ltılan ku - dir ıs s. r,ı r!.'m1.ln! mUracut. 
mnnd n'annm verdıgı haberler ve 
AmeıiK n b:ıluiyesi nınknrolannın 1 Aldırınız: 

1 resmi bc\CD tl::ırma nazar~n hadi- 1 A-:ağ"ıdn reınl1lerl ~nı.ılı o an o. 

l .. ı ~ t.m'ıatir ' lrnYumılannıııııı naml!ı.rın'ı gelen se er fiO" c ecre,, an e -.. : 1 · 
ı L · ı ı • ın· le 'on.h's mev mektupları lda.N"hıınr.rclzden Cp1ıar • • y u 1 (i. ~· • ( ı • , ... 

zuu olnn Amerfüan Grcer torpi<lo !arı d:thll) hrrg-ün s1bn~taıı oglf-'Jl~ 
muhr'bi 17 mctcşrin hadisesinde ise kadar ve ıuıat 17 dı•n 8()1\nl ıtldırm:ı
Amcrikan Kc'lrnY torpido muhri- lıırı. 
bidir. (H.M Z. 19) (Belkıs) (16 Çi~dem) 

Grrer t.orp'do muhribi, lngiltz <Harika) {S.A.) {M. 29) (Nedim) 
bnlırivc kuvvetl r:ıe sıkı ncfkeri iı:- (H. 99) (Pembe zarf) Clngel 2i)(A.15) 
birliği halinde lıir Alman denizalU• (!mren K. 44) {Y. Akrn) 

&mı saatlerce takip etmiştir. Bu ta -----
kip esnasmdn deriz 1çinde bulun'ln ~ • ""' ... ,.,. '"' ""' '"' ... '"' "" ~ 
Almun dcn':-alt.ısınn denizaltı boır.· ~. GÖZ HEK IMl ·~ 
h.{ılarile hUcum edilmi~tir. An~k bu •4 D M t R A vdın t> 
hücum ~ npıldıktan sonrndtr kı AI- 1 • r · ura · .:

4 
man denizaltısı kendi muharebe,~~ Be-yuğlu l'armakkApı tmıım ~okııt:., 

Giircü dilinden t.e.roibne edilml!f olan bu e.er Katkaa edebiyatmm c:n 
netlı. bir &§k, m&CX"ra ve milli romanıdır. 

Umumi satı§ ~eri: VAKIT • I<'iyatı 40 kuruştur. 

1 
ıstanbul Levazım amiriiğinden verilen ı 

narıcı asker' kıtaatı ılanıar. 
----~ 1500 ton çeltik kömlirll alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21.11 .941 ev. 

ma gUnU saat 9,30 da Erzurumda askert .satmaıma komlı;yonundıı. ynpılacıık 
tır. Echer tonun tahmin !iyatt 20 lıra tutan 30.000 lira kntt tcminntı •500 
liradır. 'l'aliplerln belli vakitte kaml.&yona. gclmclerl. ( 1325..9583) 

••• 
Beher kilosu 12 kuruştan 50 ton pırasa ve beher kilosu 14 k• _ 

ruııtan 52 ton liihe.na kapalı :r.arflıı. ek.~iltmeyc konmuştur. lhnı!.tı 
7-:_11-911 cuma günü ımat 16 da Gelibolu eski şube binaYmdak 
askeıi satın alma komisyonunda yap1lacal-trr. T:.ıhmin tutarı 13,520 
}ir:ı., ilk teminatı 10 ı 4 liradır. Taliplerin kanuni. vesiJ.mla.rilc tl'klif 
mektuplarını ihnle saatinden bir saat evvel komısyoua vermeleri. 

(1285-93f5) 

" :,; * 
13.000 kilo ııabun alma.caktır. Kapalı zarfla ek.siltmesi 15,11.941 cumar. 

lesi günll aaat ıı de Erzunımda nskeı1 satın.alına komisyonunda yc.pılacıık. 
ur. Tahmin bedeli 8:180 Ura ilk teminatı 6H liradır. Taliplerin kanun! \"CS1• 

l:alarile teklif mektupla.rtnı ihale saatinden bir saat ev\·el komisyona verme· 
lerl. (1299..9515) vasıtalarını kullnnmr!'.trr. Torpid" ı ~ Nn. !. Tf"I: 4Uı5., ~ 

~ Y. ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ 

muhribi denizaltı bombnlarile saat "' ""' • "' A ""' ,.. ~.,. "' ""' ~ • • • 

!erce fııknt neticesiz olnrak 1ak'be ı Aşağıda yazılı mevaddm pazarlıkla el<~ntmeleri 7.11.941 cumn sunu 
devam ctmi~tir. Kearny destroyeri 1 Doktor Hıfzı Balum hizalarında ya.zılr saatlerde Ezinede asket1 satmalma komisyonunda yapıla . 
bir gemi ı,afilcsinin hirnnye gemisi j caktır. Taliplerin belli vakitte komisyona geımelcrl (1327-9585) 
olarak seyrctmc!ttcydi. Ru esnada DAHlt.h'E llll~ l'EHAS ·ısı Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 
rı.tlanLlğin ba.<t'm b:r noktıı.~mdn Al·' Tl\l<!linı: Tllllntbancde GlVıgör kilo lira lira 
man deniz kuvvetlerilc bir sava.şı:. I ~p::utınıan h<'r;;-lln öğledrn 14onra Sığır eti. 2•5.000 98.000 7350 
tutugınu.~ olan ikinci bir gemi ka· ı Kuru ot 200.000 12.500 1875 
filesinin imdnt 'r.aretleri alınmış· 110.000 •6 200 4930 
tır. Bunun ilzC'rine Kearny yolunu .,,.. ... ,.,.,. .. .,."',.."'""'"'"""'""'.,. -.;•.,."' ... "'-."'"'i' Sığır eti 25.200 s;so 

~ Sığrr eti, 60.000 

İhale 

saati 
] ıs 
H 
15 
14 
H,30 değiştirm~ tır. :Muharebenin cere • ı · 4 

(,)ot'uJt Hf'ktnr ... sıgu eti 75.000 31.500 4725 
yan ett ği .m:ı..h:ı.I:e g!t~iş ve bir •l Ahmet Allkovunlu ... ~ ~.,. * 
Alına.n deıuz.ıltısınn d.en~ltr bonı• .,~ J'nk1'1m raı1tnhanP ı._'ıM> ... o. ı ;~ 1088 metre mlklbt kere11te blçtirilmesl pazarlıkla eksiltmeye kcnrru • 
b~arıle. hücum eylcm•ştır. _Kearn?' 1 '4 pıu.ardaıı ııı:uuJ" ncr:;uıı ıw.at H\ ~ tur. Beher metre rnikı'1bmın biçme Ucrctl 1650 kuruş ilk teminatı 1346 llrn 
nın denl7.a.llt bom?alan nttıgı ve b.· , >:~ ,,,.n nnra. ı·eı,.ton 401%'7 ... ~ 50 kuruştur .. İhalesi 7.11.Hl cuma günli &.'\at 16 da BJl•kesirde ankcr1 sa. 
111z sonra 3 torp.J n.t.ılıp bunla'rdan .- .: tmalma komisyonunda yapılacaktır. (1315-9537 
birinin destroyere irabet eylediğ'• .. ~,.. ..... "'-,.."",. .. ""'"'""'""-.._ .. ..,.'"\ ....... """" ...-:.,,,} ,. • • 
ni ibizzat Amer kan b:ıhrlye nazırı 1 
NoltS teyit etmiştir. Aşa~ıda yazılı mr.\·addın pazarlıkla eksiltmesi hlzalarmda yazılı gUn, saat ve nıahnllerrlekl a.s~<';."l mı.tıncılmn 

Alman hükümeti, bin netice şun· komlsyonlar:ndn yapılacal<t1r. Taliple rln l><!lli vakitlerde ail olduğu koml&yQnlarcl:l. bulunmaları. < ı .. 3ı.9G26) 
l:ıl'J müşahede eder ki: \ Cinsl Miktarı Tutarı Teminatı !hol!.' gUn, saat ve mahalli. 

ı - Reis Ruzveltin Amerikan kilo lir:ı lira 
torpido muhriplerinin AJman de • 55.ooo 17.050 1279 
nlz kuvvetleri Uırnfından bücumrı Gazyağı .:>O.OOO 
maruz kaldığı ve bu suretle Alınan 
yanın Amerikıı.ya hücum ettiği hak 
kmdaki bevanatt vi'Lkıa.lara uymak 
tadır ve b~t Amerikan bahriyesi 
ına.kamlarmın resmi beyanatlarlle 
tekzip olunmaktadır. 

2 ~ B 18.ki.s bu ild Amerikan 
torpido muhribi, Alman aeniza.lt.i• 
larına hücum etmiştir. Bu suretle 
Ahnanyaya hücum e<len Amerika • 
dır. V c bu Amerikan bahriyesi ms. 
kamlan tarafından dıı leyi L edilm.i§ 
bıil~~ 

Saman " 
Beyaz peynir 
Patate_, 
Kırmızı biber 
Kuru soğan 

Kuru ot 

Sıfır eti 
ı,ft.hana, prıısa. 

Zeytinyağı 

Pirinç 
Kmıdura 

2.000 
40,000 
3,000 

40.000 

3.000 
60.000 
10.000 

5 .0-00 

:?.500 
2.500 
:?,550 

19.800 
100.000 

270 
780 
180 
420 

383 
:?9i0 

22.lUHl 10 
H .. ,. 9 
11 .. .. 

11 " " 

11) 

H) 

11 " " 11) 
11 .. .. 15) 

"i ,, " 11 

7 " " 11.30 
'i ,, ... 

Erzurum 
'I'opkapı, Maltepe 

Hadımköy, Ar. 
na.vutkiiy 

Had mköy. Y:ıs.'lı • 
''iran 

" " .. , . 
12 " • 

l1 
15 Çanalc'm'e 

10 " .. 11 
l~ .... 10 

T>Jyıır' 11lt1r 

.. • 

Tü.RKiY 
iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
19-12 İKTIAl\Ol'E PLı\L ·ı 
ı.:Eı:;tnI<~l~R: 2 Şubat, 4 

~1::1.y-ıs, 2 A~ııtos, 2 11<!-:· 
dtc-;:rin tarlhlerlndo 

yapılır. 

3 .. 
2 .. 750 ,, 
3 500 .. 

10 250 " 
40 100. .. 
50 50 " " 200 2"i 

200 ıo ,, 


