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dl - Hacı ~lba hanım - Her vakit ·orta ya§lıyı nereden bu!nlı:n? - Gök. 
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Yazan : leyman Çapano ıo 

S AÇ SDçıı, baş başa luı,vgıılar bela olduğunu l\Jllatrnağa ç.W~ı
yn1ıuz metres k:ı.\•gn.ıanıı- lor. Erkeklerin göstermediği celA. 

,, ol.oınzdı. !Iahnlleden ht-rhnngı deti gö tcri~·or. 
Lir mesele )ilzllnuen tıknn bir l\endisi ne kadar cesursa. koca• 
kıı\'gada, iki kadın ~ok defa ka. sı o ltadar korkak ve ~kingen. 
ııı!)ırltır, ae.ç 88i:tı. lıa) lıa~a du\ıl. Ziba hanun, koensın.m bir j' yap:ı. 
!iürler, bir1Jlrlerln1 pntaldarlarılı. mıyac:ığını anladığı için. Halet 

- Şıllık! efendi ile kendi uğl'3~mak karan. 
- Yellos! nı veriyor. Çünkü niljancı Halet 
- Kaka\'anl e-fendinin memlcJ,et \"e ulus için, 
- SiırtUk! muzir. te-hlikeli olduğuna vlcdnnen 
- :Mantar kııfolıı kaniydi. 
- Runıcli ~oınnn! Padi5:ılıa b~ vuruyor, ulemayı 
- Ulumruıı kes artık\ lt>5\'İk ediyor. Falmt na.file, bun. 
- lintmerli klltak~ lan c:ınlandmnanm imkAnı yok. 
- Annl.ınmamı gibi de._ilip or. Otrudlni k~ince, i~i baş'ka bir tıek. 

tayn ne çıktın 'I' le döldiyor bir gUn Gökıııu ı:aJ'l" 
- Hay<!l oradan ~ufıntı karı, rm<la., Halet efendinin eşi Lebibe 

ben enin gibi ~smclesiz doğnın. hanımın yaka mdım tutuyor. '• 
dun! iki kadın saç sıu.:.n, t~ haşa dö. 

Gibi özler, bu gibi kıwgalarda ,·UşUyor. 

çoh 1."Ullnnıhrdı. 1 Kavga.ya. iki tarafın lıizmetçlle. 
Çocuğm . a~'11Ç dalını koparma.- ri, besleomeleri, eariy~leri de kan. 

Mn<lan, kedmın atları .n lu'remldi şıyor. Şairin dediği glbı': 
tmmasından. komşu bılmem ne 

1 
B' "--de ki N ..... ,.b.,,L.._, 

b d l ·ı _,, .. b' ır ar~ elU."4 lU4U. 
anımın e• ı couusuuan, ır top. 

lantıdBı kuma' rengi bir elbise • 1..ebibe han~ ııdamakılh cJayıık 
biçimi mesele indt-n, du,uneeleri. yıyor ve netice Ziba hanımın ~ 
ıd. 2'evlderindeki i abeti blrblrle- l~yhinc çıktror, siya i düşmanını 
nlıc teslim ettirmek için m:ı.ntık. Burs:ıya sUrılUrUp oraıla bo~ılııra. 
tan değil, b:ızu zorundan i'ııtifade- ror amma, biltlin btıuıbutda. ııa. 
ılerler, tokat tokattı saç saça gec ' let efendinin de,·Iet ve millete te. 

lir!erdi. Bazıın ka''lta 
1

bUYiir iki ta. lnfüi gtlç zi"y:ı.nlar, felaketler Se. 
raflı olur, sekiz on Iradrn,' ~ tlr<liğini durup, öğreniyor. 
be er boğu~rlal'dı. Bnnu Y"olnız htanbul öjrenmdltı 

Bu kavgalarda, h:ıtdı taraf kim. le kalmadı Yunanlatıınm istlkl!li 
dl? Bu aranmaz. sorobnazdı. sa~ takarrür eı1,rken, İkinci Mnhmud 
yolmak için <laha eweı kim hamLl ıla H:ılet efen~inin hryanetıni an. 
C"ler, atik davranır, hıısmınm sa. lndt, Ziba hnnm m hakkmı te!'ilitn 
rmı parmııklnnna doJaytp çeker etti, BAl~t efenr!ı' Konyııda. i'.•lttl\. 
'J)arm:ıklanncla tutam tatanı sa~ riiler~k. başı halka te~hir edildi. 
ke" ":ı. ve hu itıi ~mıekte kim 06rliltiyol' ki. kadmlr.nn mu. 
tısta i'le haklı oy<fo. hakeme &e1Ameti. lltaz ve ir§ad. 

Bu tek, ccmn:ı.tli' bvgalar. al<. lal'I ~ok def" faydalı olnyor. Ah 
fiam efen~ive ıınlııt1lır anık ahbnp ne olar, bu muhal<eme ber 78man 
lam nnlıle~:Jirdl. Mnceoralnrmr antt hayırlı çıksa, knıırlıtlerine eı,lr ol• 
lntırlaıicen, hallerinde:, Jronnsma. nıasabr! ·-
1annd:ı b!r J?Qrur ve •~lmsnr ez., 

E hrukat Of si 
halka kö ür ve 

otlun tevzı ine 
1 aş~adı 

Mahrukat omıı, msho.lJe birliklerin 
dt·ıı odun ve kömUr lçln karne alıp 
da otıs depolarından bunları alacakla. 
ra para& pe§lıı olarak tcdjye edil • 
mek §BrtUo depolatdıı ea tıılanı. ba§ • 
latı.ı§laTdlr , 

.Memurlara olduğu gibi halka da 
aynı !!yatlar U.Zerinden odun ve k!j 
tuUr aatı.eı yapılmaktadır. Yalnız mev 
cut depolara halkın tehacUmüne ına. 
nı olmak için her kazanın nahlyelerı 

ll!ahaltelere göre aıraya aynlm.ıg her 
deponwı verim kab llyetlııe göre bir 
sür.de Uç veya dört ııl&hallc vcril.ml§. 
tir. Bu sureUe LklncfltAnun ortasında 
bUtlln malınllelerde odun ve k6mUr 
karne.el verlleıı!erin mahrukatı ta.ma. 
mt.:n verllm. olacaktır. 

Ht-rkes tartılan odunu baımda. bf2 
zat bulunrnağa mecburdur. Bu suret 
le tarlıdıın odun veya kömürün cin • 
a!nden mUtevel}lt fiklyetıer önlen • 
mi§ olacaktır. 

l\1ahrukat ottsı. bazı depolarmı, bu 
ıneyanda en bUyük deposu olan KQ • 
çtlk Davutpa§adak1 ıiepoyu mUteah • 
bide verml§tfr, Bu mQlt:&hhlt.ler yaL 
ııa odun verme l§lerile me~gul ola. 
<.aktır, KömUr depoları ise esasen 
beu.en kAmllen huauaı oahııılara e.lt 
l:ulunmaktadır, 

Et nakliye ücretleri 
arttı 

na,·a ettiği koCll!.ıyc:Jı. Yıuuıırla meğt: baştallı. Fnlmt konu ma • 
oturuyordu. Fakat kocMınm ken• b1ndan hiç de mektep mcclrcse gör 
disine hiç <le .lmgın olınndığı ;) ü.. ınediğt anlasılıyoı du. 
tüuiuı ifadesinden anla~ılıyordu. l\lesela sözler.l'ne: 
Bel~&ydl ki7 kansına n üteaddit de - Anladın nu? diye ba5lıyor 
fal ur bansma.k ''e tekrnr bernber ,.e: 
yaşamak için Q<>lı yah·arını,tı. Her - Anladııı 111 '? diye bitiriyore 
halde kadın hi~Hrisiue aldırma.. du. 
mıı1, ve bUylik bir azilllJe ba~ladığı - A nlaılın mr, reiz be~, nnla. 
işi bitirmeğc \'c koca'fımdruı ne Jlft. dın mı? Bu lm<hn de11<1ir, d. li 
hasına olursa ol un nyrılmai";a ı.u. anlndın mı? 
rar \'ermi~ti. Eğeı anlattıklan doğ Şil.;ret<;in lıi, rakı i~iyor!!am pa. 
ru ~e hakikaten <le bo_ıuıma;). i's.. ramin i!;mlyorum. Çünllü ben gar. 
temckte haklıydı, Çünkü: sonum reu bey, gnrscınum anlaıhn 
·- HWm hey cliyorrlu, 18 se· mı? Alem sarhoş olmak ı'çln hiıtiın 

nedir e\'liybn amma, biz gün bile dtinyawn ımrasını ,·eriyor anlndm 
kocamın yUıünU yarun saııt olsun mı? 
ı;örmek kııuıet olmadı. Gönlli~Uın Bizim lo1<anta büyhktilr, floni 
ı:ruııanlar ise muh:llilınk kendi i. mezesi <le boldu,r., :mlııdm mıT 
nl bilcmiyacck katılar snrho,tu. Heıı 1 a~amlftrı kafalı !;eker nnln. 

liııiacık bir palto g.iymC bulu. {lın mıf Eh biz <le Şİfielerdeki ar. 
oıuı, ynka-tı bağrı açık koca, katı• tıklıı nnla(1rn mr, kellE"Yİ t:ıtam 
"nıın ba !Özleri üzerine kaba e~ anladın mı! 
ne lğno batmlını, gibi yerinden t'steli'' de yer~ ek de orıulall ye. 
fıladı: rim. nnla.dın nıı! AldJğimız pnrıı. 

- Sarlt~ş mıı? Na dedin, sar. yı hep eve veririz anınla. :J"ine ya
ho:t muf Be kat'm ne zaman sar. ranamayız be anladın mı! 
ho, oldum da seni aç bıraktım, - Cnnmı krıa kes ~e ne demek 
anladın mıf Yoksa. ~ıplak mı kııl• ı~teaiğinl anlıyayım. 
dın! Ha, aoladm mı! Erkek elini masaya 'urdu: 

- Haydi, haydi ,;imdi de zeytin - ilen ""rıtnıak i•temi'ronım 
yağı gibi liste ~ı1unağa ~alıı>ma. ı-eiz bey anİarun mr anıl~ak i • . , . 
Hele bir §alıltıer gelsin de dilnya. tf'fllıyorwn. Ben hiç klm!leye Jıa.. 
fllem yaptıkJannı öğrenec•k. karet etme~im ki buna edeyim, 

Haklın kan kocanın alevlenen anladın mıt anlarlın mı! İnsan lia. 
mlinalw..sasını masaya ''Urduğu rısrna. kliftir edel' mi hiç .. 
sert bir el harekct.i1e ketti: - Pek!JA, yani davayı redde· 

- Burnda teker teker konuşu. din kannın tffe gelmesi kin ihtar 
lur. Şin\dl r-en sll!I, kann anlatn• i1tiyo"un: 
tak. Eğer bir ~y söyliye<'ek!en, - E,·et. ya, ihtar i tiyorum, 

Yeni zam bu •abalatan iti· ~onra.. Alsın ç.ocnklan gelsin en.. nuı• 
baren tatbike baılanJı Bunun üzerine kadın ba .. mı bir ilem ki, ben kölli imlı;im, neye bu 

DahJlyc veklletı, latanbul mezba. • icttt defa mllıyarnk dudnldarmı kadar !ene benimle otıınnu,, ıın. 
};asından §Chrln her taratma kara vd bü.zdll, tekrar anJ.ıtırnya başladı: la<lrn mı! line de otursun, 
eenfzden yapılacak et nakliyatı içlıı - Haydi yine aatho}luğa es 1- Peki. §i'mdi mahlieme Jcanna 
tarifulnde yapılae&k :u.ınmı kabul ~karmryaymı. Fakat aarho"1<eo thtnr yapılrııa~ma J.:a.rnr verdi. 
ettnJş ve belediyeye tıildirmlftir • ettiği haltlara kim tahammül e· Fakat kendi"'ln!! tedbir nafekıı ı 

Yen! tarifeye göre koyun n keQ1 • der? kos~ltiı:. 
den alınan nakliye Ucreu 68, aıtır ve Şimdi kendini Jtllz.l goriirltl • - Na'11 tedbir nafakası? 
mandanın dörtte bir parçaamdan alı.. nUı amma hele bir içsin, hele bir - Yani mahkeme 1r.üddctince 
na11 ucret 105, kuzudan 88 aut ku • fç.sin. Bu çıkasıca gözleri kahve !:OCuldnnna ve kanna nafnluı \'e. 
sut.undan 2:>, dananın bUtUnUnden 188 finoanı sibl olur, ald r kızanr, recclL'lln. 
ve bUtUn b.r domuzJ&n alıancak uc )iiıti ~iı:er, njfn satyalanır. Ondan - Nasıl o)ar bu, anlaclrn mı, memt'k mUmklln olmudı. Ve san. 

ki lisan halterly!e: 

:;..na1ar ağtadarak 8y1e kl'ltelt 
çı.1'1~ kim, 
cıf"tlndan o 
hali icmam' 

M re de 600 kurup çıkarılmıotxr. &ourasnu ııonnnyın, bım !;OCUkL.rı karımı aç hırnlmı:.ı. 
ADE!I HAiet efeonclirtcn ba. Bu yeni uc~tıeriD tatbUdne bu aa. - Kan nerede benim yeme. clmı ki, gelsinler e\'ime anladın 

hiı açıldr, bir f&rruımı ba.btaıı ttlbaren ba§lanmııtır. Zam, et ğimf Diye ba,ıar. mı, gelıııin1er ev~~!' 

Ka,ıtııcıtnnn arasm<b mertlik. 
re mC?J"nmlannı anlatanlar ,.~ yü 
J'Utenler oldu~u gı"b~ &c;•tfü.Jc de 
yllrtltmire ~ıılr!l!anlnr dn vvth. 
Rirfneileri talcdir etmmıek kabU 
dei:fldir. 1n"ı.n bfiyJe bir \'Dıiyet)e 
knrıı;ılastıgı :zaman bili. ihtiynr dü. 

Uniiyor: ''Keşke erkelıtcr de de 
\•icıfnnf inıınçlnnnı yilrlltmoıı ve 
ftlohnf?.Za etmek robi· biiyle sııç 
:;aça, b:ı.ş ba dö\1i !'eler/• 

<'Ta yn7aymı: n1'kllyat müteahhidi t1.rafmdan ter& - Bu aaate kad&l' blırsan ta• -· t~t• kendi:ıe ihtar yapa<"R• 
Efrndi bir gftn lıaheede ı;eı:er. edilecek nakliyatm geÇen leJl8 tanzim bfj 90ğor. 5imdi ateşe koydum. Bi. ğtz, fakat 'imdit!'k na.faka cia ke. 

kcn bir ireir fiı1Rnıru ~lıkilp at. ecı •en tarlfesJn• de p.mll bulwımalt. rnzdan mınır, ıeceğir .. Sen aydı. ltnç Jira kazanı. 
mtş, Arkada]flnnndan bil'i bahçi. tadır. 1 - Vay demek benim g~ geld1. yorsun? 
rnna: Et fiyatıa.rı fimd: eorbelt bulundu.. ~imi ~öyl.mck istiyorsun ha! Ben - Otıız iki llrB • .' 

- Fid.ını atma. df'tllf~. Bir111in ğuDd&n bu zamdan 6t tlyatıarma ya. kılıbık değilim, diye bir bahane -· Ta.bit ~nlıştığm IokııntacJa 
oca~ dikmek için ffeudıye JA• p;lcnğı twrin b!ttabı her kaeabm ısa bu)Ql' ve bana etmedi~i hakaret, 1iyor, kiyor,an. 
mn o'ur. tı§ ttyatma göre deği§ecektlr. utmarltlı dayak kalmaz • - Elbet şinıı'liye kaıl:ır ,,·ıle 

H!let efendinin et'İntı gelenle. teto böyle hlkim bey, kendioo;iy. yemek yt-memi:-:imdir, nntadr.ı 
rin içinde heybetli'. daimn iyi ;:i- A I l oll al J k• le bu kadar 5enelik evli ve Uç ço. mı! 
. ı a t Y ar tın a ı t.'1!k 'ahJbi olda"ıun halde daha - Gi.iıel, ıı;imdi a ~a "oculda. yınen bir; vanm~ Her hafta ge. ., .. 

lir, calıil otrfnğu i'Cin lıi~bir "ö7.e ka • mecralar faz~ tahnmmttl edemiyeceğimi· au nn ve kana i'çi:: 20 lira ,·erel't'I<. 
Belediye. oehr!n muhtelit yerlerin • 1 ınııım. Bosan--~a kartır nrrlim. ı;in. ~m:ulnn oturop girtarmiş, DCUet j "~ 

de birtakım mecnı.ları:n bozuk bulun ~iz de buna. karar veriniz. Bir da• - Obnaz bövle "ı• anladm mı: efenıli bu ndeııın ~ok ik1'am edeı• " " 
rniı:. Sebebini !onnu~lar, , 0 ceva. mumdan dolayı yapılan yollann ve • ha imtd.nı yok bu adan.la bernber Rel,in "rtık ~nbn tlikenmlşti. 1 
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ODUN YARAN 
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D OSTUMU her gUnden neı'e. 
ll gördüm; sert bir aYU% ol

noasma, oldukça .kamçılayıcı bir 
yağmura rağmen dimdik duruyor. 
d'.1; yanak13rı krzarmı~u ve gö"lc. 
rinde aıhhat parıltılan vardı.. 

- Maıallah seni iyi buluYO• 
n.ı:nı ! 

Dedim. pdt çoğumuzun üç he~ 
kil.o k:-,ybctıiği, geçım yUkünün 
ah;D fa Uç be;, santim bt.ıkü1uı.ı e• 
ğiidiğiı:nu §u sırada neş'eli ve aıh. 
hatli olmak elbet başlı baama e~ 
adet saydrr. 1 

- Bu sabah odun yardım! 
DeJı, B~n ona neler yaptığını 

S:>!l.'.la TJ§ttm ~ rastgele laf ntan bir 
adam da değıldi; o halde bu ne 
demekti? Anlattı: 

- Odun yarmak en gtlz:l spor. 
muş. Zaten sporların iyileri ya. 
'a~ \'a&ıtnmız olan hareketleri • 
ınize benziyenlcr, tahl t1& Ya.tıılan 
milcadeleyi taklid edenlerdir, YU.. 
rUmek, ıkoşmak, gilreamck, gez. 
n;ck gibi ... Ben otomobil sporu de· 
;Ji~en nesnenin kıymetini anla. 
mam. Direksiyon bagıada oturup 
da araba sUrmek ancak sözlerimi· 
ıe, ellt>rimizin diltkatine taallük 
c.der. Halbuki asıl syor lbUt1ln vUe 
c.udu, bUtUn kabiliyetlerimizi uya.. 
nık btılundunnağa yarayandır, o. 
dun yo.mıak işte oıılardan biridir. 
Sabah karanlığında, kapalı bir 
odada, radyo başında yapılan apo. 
run kıymetini pek az bulurum. So. 
knğa çıkıp rastgele kolPl\ak, mcv. 
hum :alımlara yumnık &llamak 
da mannsJz olur; görenler gWer. 
ler, En iyisi odun yarmaktır. Bu 
suretle evimizin de bir i'ini çıkar
mııı oluruz. Z3ten bu Bene kömür 
bulamadığ:mız, yahut pek az but. 
duğt•muz ioin mUmkün olduğu ta. 
dar fazla odun ;:ıtdı'k. Demek ki 
spor bahanesi her zamandan fazla. 
flı:r. Bu spor nym mnıanda ta.. 
sarruf o'uyor; yarıcıya verdiğimiz 
para cebimizde kaltyor. 

Dostum tan1amiyle haldıdır. O. 
dun yarmak ihtiyarlara drı. dokun. 
mıyan, ağır gelmiyen bir spordur. 
Almanyanın son lmparatoru Vıl. 
hı-:m. geçen büyük harpte mağlüp 
olup da Holanda.ya s·ğmciYktan ve 
Dnrn şatosunda inzivaya çekildik
ten sonra odun )-rumayt 8.det e.. 
dinmiş1J. Birçok dcıfalar onun bu 
~ponı yap:ılitcn çrkanlrn13 resim
lerini gaute ve mecmualarda gör. 
mü~ti1k. 

Fazla olarak, lmpa.ratorun va
ziyeti odun yancıdan tasamı! lil. 
zum.unu göstere~1c kadar sa:rsıJ. 
m~ değfldi, yetmi§ ya§llldan aşa. 
ğr oJmıtdığI ~ibi l-elki ömründe bir 
clefa bite odun ~"nrmasa lnecbur 
kalmıtm·şu. Bununla beraber işin 
hi~ olm~zsa. psikolojik tır:ıfı var. 
<lır eanırnn; '1ört sene ha..91' et. 
ır:~sinc rağmen. dtlşrn:ın cephet ... 
rini yn.np atamamaktıtn dcı~an 
lııncmı odun yarmakla biraz te.!!. 
kin edcbi"ivor, 2V'Jnuvort'lu belki . 

KADİRCAN RAFLI 
bı vermiş: · ac!aıtıarm dahi yağ•§Jı havalarda ge. )'n~nmam. rrııkı k,.nıli"İ gibf: 

• • • ıen kum ve c;amu.ı:l& kapandığını •e Kadın anlııtırken. kend~ini _ 010 ., mu olmaz mı anlarsırı ek kendisine Jıjç al<lırmry:trak ö. 
- Dim:ığ. kulak, ,.- lezzet al. u ü d yU ü •·--

T t &•• bu halin yağıgtan eo:ıra da devam et. ıanki a"ıı l.ir trka"I& tıkannn• sn. anla<lın tmf n e r· yen ~e1mm arka!m. AR HTE mertlikle mabnt fh~. zevk l!tıyılt•,._ ..,..ibi "'Öz de "' .. ~ ı k 
' "' e" .... ... tlğln: nazarı dikkate alarak belediye nara.k oturd11J;11 yerde kıvranıp Diye bağırdı Ua:rtli babhm an ° tu: 

''e meramJonnı yilrHten baklMU istiyor. Onnn enda.m ve \lteaddlt d t l&r "af ~ d k h k _ Ben size a .... ifa ..,.;""'i llra veı. 
dınl -•·t ı•- ,_ · ......_#eti' de ""--~ haJ·•-1 v•riyor. m e a mll8 açan !J unın oca, katTSJ yerine otarur JllU a eme bMkn stıne kaldı, dı~ıı· ., ... ~ 

a.r Çlvi ar. :u>CCl'&a ısara IU.JCW clU.CI UUll ... '"~)J ri Jt 11 k t db'-' 1 .. - ka x... amem anlndm -•. Al ,.-~··--· h' ıt .- e un yece e uıer a m..,... otl'rmn7. ayab ... fırladı ve h(P.)ın • rıya ·--. .. .... ~WWW" 
ikayesi, b:ınun ba.§langıı-r, jlıd. un. • S'!l ,.. "' mı .,.. 1 .,.. w.. ··J •ı-e. oı·ye bax......·. 

d • ..,,.. d • •uu..'lır • eyman ""apanoı;lu rar ver §...-. ufln ~a'ıra tıa ıra bir ~yler söyle. uan kocft d.,ıınya çtlunea. er "" ,. ....... 
ar • .na rn nmıı, kııdm ener.ıi•I, Fakat kadm IAlnlyt IU tamla 
ka~nd~~ ~k~ j~i bUk~nıct ve~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·ttı~nromu~na ab~: 
millet i~lerinde önemli roller oy. - Hele icra ı.ağrdını aJ ıJa ft9 
nanu~tır. Birçok kadınlar, lınlb ı~. miyorlar! JtlUlerin arıt,ınıla, on F h b • de~im. B ı l-ıisikleUerl tedarik et. rir mi in, Vtırmn micln anlarsm, 
lel'lnde gö terdilderi ~ddetli azmi, yaşmda çocuklar kııdar kiıçük Uç ran sa ar ı ınek pek zor bir iş de~il; yol kc• nnla<lın mı! Diye alay ederek ytı. 
enerjiyi, so:ıyııl ; lt-rde de, siyasi <'eset bıılduk. hafa ta'lları patla· narln.rındn.. wn'.lmlycll~ ölılnrıil riıdü, gitti. 
\"llkınfarcln da &fü tenni~lcrdil', mıı;, Kol'ar ve bac!lhlar J:ııhtnç bir · · nıi!? s:ılıiplerinirı yanmt!,, lmnJnr. F.rkek iso, kamının arkaf'mdan 

Bugilı~ru ıııiyaset dünya.sına Yu• §elcildc bllıUhnUş. Bir c:.trlrr bf.zi i. Cllln birço'k rnr. Xlsbetr'n ulıin hiUA bağırıyor ve her iki kelimede 
nani tem hediye eden meşhar Ha. Çİne l>oymsk Uzere c~et1er,1en Jıi. bi1' gece yolruluğnndan ~onra Ser- lıir ''anladın mı T" YI ilih·e etmeyi 
let Efendiye, devrin rica.Jf itiraz rfne elle dokununCA, ıruı gibi da·~ Vmami Selerberlikten Dünkerk bozgununa kadar Jin, Vavriu ve &ingbin'tlen htıdi. nnutmuyordu. 
tmediği halde. llaco Ziba hnnım ğılıyor. sesiz ~eçiyoruz. 

korJmıaıms, çelcinm~dt efendi' • 4 • * YAZANı 
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~\1RENı 
nin yaptık~annı doğru ' bu!mıya. imdi yemek haıırlanryol'. nıı.. RONE BALBO A. MITHA1 KANIK ~ ':.i Mayl8 H'40, 
.rak itlr~ etmi,, ~Unmefıe vakit balnvoruz. owu!a Sabah Sl\at 6 da R .. rııe~'"' ge. 

Hnlet efendi, devrinin en nU. inanılmıyaeak hava.dl!iler doln~. J 
1 
Jiyorıu. Bugllne nit n"tınnrr. \'e 

fazla, en ı>cn'aSJJ: bir bUMm~t 11• yor Almanlar Cambrai deymişler! ıuu! Milken mel bir de kahnlh Birinin 'ııh daman pntlarnı,. E . hatıra)anrıı hiraız sönU'<. ~ı·ı.letli 
ılıı.nuydı. Ss.draznmLır, ŞeyhUJi,. Anas'a doğru l'ertb·ortarmrş: Şim ettik. Şimdi daha iyi ffü~Uneb1li. linde int.'ilktan evvel okudu~u Lir hanı muhnrelıe lnif·m -tıihn• 
lilmlar, Hııriciye 1'":mrlan onun eli, evvellti kndar mlitereılcfit de. yoruı. Dü UnUyor, ve feflerjmi. kitaı• olduğu gibi durıı) or. Ote. yet tn~iliz tayyareleri ı;ıört.1 lli~·o 
hfrer bcndesiydi Bir detllğini ı'ki ğilil. Fran~~nın meorku• ile i'rti. ze ~ blljilk bir lıiddet duyuyo. kiler sede<'-0 yıırııh. Fakat, o ne? rw- az hllı.nr ynplln tıirkıt~ l·r•m. 
Yapmszlardı. ÇUnkii İkinci lıfah. hAtnnm ke911e~e matur bo ilerle ruz. Hava lmvntlerinıizin. hiç Hurra! <Ceriye Cli>nnıek ıı;in lıa.,·a. hn(lnn mnadft, c:hemmh·etlı lıir hll· 
mm'!, onu pek tutuyordu. P.ulişa. yi,, bizim nl~in imale ı;titılğim;zf ohılaZ!3 avcı tayyıırclerlmlzin da bir kavis çtxmiı; olan iki tay)'a. ıllse olmııd(. 
hm, bu mnğror adnm:ı knrşı ev. izah ed:yonnos! Fal<at, teşl>il et.. "~cıyri Dle\'rnıt'' olduğ.1 mulınk- tt, tn~iUz mltrnlyöz at~inin tam S:ııı.t 14,10 da Hooıılin'e hnrt'1'et 
gisi, tcYeccilhO asltm \'e ta tun- mel;e çalıştıktan "eep" iı:inde, bel kak! Fakat bu, sf.ynnı ha:)'ret bir orta ına dü5Uyor. İkİ5i' de, uı;u5 eılitıli ve or.ıya aat l'J de gelin .. 
dr. Snr ılmı.z g:örüniiyordu. ki bir milyon ki 1 '".llnz' l\fokabtı CP!nrete mnlik olan pihıtların!ı • nizamını b)'.lmaksızm yere dU~tü. rti Orada bir tncrlliz ttlrı~u ~ura. 

Efendi, yaraClılı itibariyle ge!d Uıanııza ,;eÇmeden t~'ım oLıC'tll< :ım kabahati değ11. llomhar,lınıan ler! Ah.. Tomıny'ler., Tomnıy'ler., po ile nynr çift?lğc )'erie~tıl<. Ne 
dar, zalim bir adamdı. Sb·n .. ı dliş. ~e~i!iz ya.!. Bununla h~rabc.r. Yİ· tayy:ırclerlnıize ~elince. bunlnnn &iı.1 kucnklnmak istiyorazt. ı;ariptlr: tn~ilizler Fra-ı" " '- yemek 
manl:ı.nnı hnsu ! bir tc:d\ere i1e nl' endise1iyiz. Bilhaıı;ı.a Fmnsa. da Rhorda bUytlk lmyr{llnnı ıığrn. Sa3t 17 •• cn'iUSluk !nçu Uzerin. ferine hUr.-um t'derken. lıizıınl.ilrr 
dıırnğacma "Önderebil;yordu. Blr ya nnsd ~irebildilclerini merak edi' llıklan "söyleniyor!" inanmak lii. <le yaltalanan 18 ya,ınıln hir ı:o. <le onlarm rnatfftğmn. snlılırıv.r•lu . 
gün genı: bir adam ö!Um e"zıMnn ~·oruz. l\leubcuo.e 1iln ilerl,lnıld<İ ı zım!. cu~u kurşuna diziyorfar. Ba~lıırı. l\luhaldta1' ki ''snmhıi ~ulrnk" 
mnlıltüm o1ıııuo;;tıı. Efendiye yal. istitıkllm'ar JY.?k kalı>oolık srorünU. Snat oıı be,. Thi bonılınmımnn mızı bile Qe,·inniyonıı. lmru bir ~7.dcn ;baret dei;il. tn~i· 
'ard ılar, affını T:c.a ettiler. l\tüt-e. yordu, Acaba hu da mı bir iha. tayyaresi y.akla. ryor. S !bch!ni Jlt>k Snııt 21 .. tekrar 'hnrcket eıli:ro. Jiz1cr \'e l•"ranoı•zlrır mııhemmel an 
eıı; ir bile olmnrlı, gayet oğuk. 1 net'!' Aynı 7n.mr,n<'ln., on h ae. ile bilmeden, "yere yntm:ılc'' irnp ruz, Bir hareket emri gelir ı?el. lılşı~·orlar. Ben. fn~ili.ı ıah!tleriy. 
l<anlı ceYnp verdi: nernlin ru:ledilöi~•nden halı ... oJn. efti~ni hl•~dlyonı7.. Do~'Ml<'ll bu. me1, kusntılmnlt tehlikesine m:ı. t .. Jre,·czel.ik C'lİ ·onım . Jliı;tılrimi"Z 

- Birine gençtir, yazıkur öte• ııuyor •• haydi <'.anım, yııtalnn. lnnlfnğumnı: ~ift'iğe geliyorlıtr, ruz l>elm:ık (lUc;lincesl beyinleri' • \117.iyet hııklund;ı lmnuı: ırn~onız 
ine ihtİl t'J'<lır, yazıktır Pborstı. ne, bomha. dil liyor, \i~ birin • mizi kemiri!'Or Ge1"1 İstirHlmte }~mektP.D sonra. U"lierlerimlc 

haz, ller vnltit ortn YP Iıyı ~rede 2'? feyrs 1910, dım, ild ötek;n<'leu. Bombalardan !'ittif.imizi E.öyfü,rorlar amma, şa.. herabcr İn!?jlfzl .. rin ı:rııo :ofonu-
lulahmf :r.n Rnbııh ~ipdiri• kııll<tık: J!C<'" 

1 

tı!rj (İftlil: bahçes•nin ortRsına ddş ~·et dcd:ııteri gihi Almımlar her nu <linleme~e ~iıli~·orur., İtt:,:ili7.1Pr 
t'1emadan Halil f'fendbıin kan. !yi uyı•mıı tnlc. lllk~mel 4'Urct. tü. <lbUrleri tnrlnJnnı.. tnrnrta l:.e. nasıl isHrnhnt eılr<'e. ııck ncş'eli. Harta iı:fcrinılrn biri 

ı 7 hn. tı nım, Hnlet efendinin toe temlz't-ndik Taze tn'-t? trra . nt. Verden knlloyomz. tı:imizı'len i:''mlzi IT'eM'k ediyoruz' Diitiln rnıı.n de•li ki: 
l u ha l~rini clohu bulmuyor, ontı•• cluk. Neş'cmiz yerinde. Ne İfitırn- 1 dört Jdşt bir d81ıa tmlkamryncnk. gnm gibi ben de bi·siklet uzerln. 

bv dc\lct \e milletin hnşrna bir .. 1:111--• .-.-~ .... m:ı:mm ____ 1m••-ısııı _____ mıızıım:a~------12•----,------------------

NİHAT ŞA21 

Parlak bir i•tiltbal 
nanl kazandır? Bu Yeni çıkan bir ~n aaı. 

dır. 1'1e,1tur Caıs on'dan 
tercümedir. Bu zatın eserleri mu. 
tıakknk ki ı tifadelidir. Fıd<at ban• 
'nrclan en çok İ!!tlfade eden 9\lp. 
he yok ki kendi,lclir. 

O, yoluna balmo,, lterkese lft .. 
le Ji"tikbnl \'adderek kendisine mu 
kemnıel bir istı1ıbııJ temin etmil5. 
Lir. 
F P.ner - Galata.ıaray ma~ı 

F El\"ER • fia1atac:ıray maeı 
yarmı knlmı~, ba hııı-adi"i 

,·eren Tıın Tt>fikimİ7.. kol"dııta res. 
min, iznhatını ten koy.ua,. 

'l'anm kalnıeyla ha ten koyuş 
:\rn&;•nda bir mUnasebet olup ol• 
~.adı~nı bilmiyorum. Anrak ha''· 
lMn beltlenmedik bir ~ekildtı!lri' 
:ıetit>eslııi bundan dah beliğ an. 
hıtma1c rniimkim o111mıızdı. 

Bürhan BURÇAK 
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Kadın kasa lıırszz ark cephesinde 
(ll:l tarafı l lucl ııa~ fudıı) 

&bfbl oe,şrlyıtt mlldllr1l 

hakkı tr.n us 
Ba.ısııcııgı yer: VaJUt Matbaası 

ABONE ŞA.R'.l'L.UU 
:ı'Urkly 

14.00 kr. 
ı.30 • 
t.OO • 
l.50 .. 

Ecnebi 
17.00 kr. 
H.00 ., 
8.00 • 
8.00 • 

Eyüpte Maıtaoğlu mensucat fab. 
rikasmtla odarolık yop~n. Binnaz 
adında !bir a.adın, evve\ki gece 
fabn1cada :;:ıklaro:mış ve sabaha 
tarşı ~ıkarok fo.hrikanın knsasını 
kırmıştır. Kadın arnsn.dnki 3 bia 
lira ne 4 5 kilo sabunu a.lınrş ve 
odanın bir ta·~fında bulduğu Uç 
takrn elbiselik kttm~ı da koynu. 

Oazeteye gônderDen LJ'er akşam.• 
Evrak gert verilmez n ~ 

------------------~ ı • • • • • • • • • • • • • • ·,......,. 

, ıuünden 1 
~•++u++••§.~~!:i.IJ~i 

e ea ın 
--0-

Kanadadaki Alman 
esirlerinin zincirleri çözüldü 

Londradıı. resmen bildirlld ğı.ne gO. 
İngiliz av servislııc mensup 300 

uçak cum:ırtes gilnU Rtrenc tııaıruz 

t~ olan Amerikan ağlı· bomba u 
çW<l.arından mut~ eKkU kuv~eu1 tc: 

.kl.'illc yardım etmiş ır. 
Dört buçuk .saıı.t mUddct)e av fılo 

ti tı.ıarı, .Manı.ı dCll,iz. tiZerıudc, bomb'l 
uçaklarına yol açmak ıç-.n mekik do • 
ı.;mu., •:ırdır. B rçok ç rp~mular o_ 

tur Bu büyük har1;ketten bo k .. 
rvt 

zlnc rıcrı çö 

- - --- ---..-ıBastnrarr ı ıuı·ı !ifi~fad ) 

Alman ordulan ~imali Afrika• 
YJ tcrkcttiktcn sonrn da miihiın 
bir kU\'\ et olarak miıttcfiklerirı 
lmrşılıınnda kalac:ıktır. Fnl•at Af. 
rr.mdnki mi.ittefil< 7.afcri büy\U< bir 
ılcğio;ildik 'ücndc ~ctiımi'ştir J,j, 
nihni galebe~ i onlara iste hu <le. 
ğlsilı:lik temin cdcce1ttir. 

Şimali Afriltaıtal.i mııttefiJ, za· 
feri Alman onıu .. mıu ihata eden 
hiiyiik pt'C! tij halesini· ortndıın 
kaldırdı. 7.nten <lo~u t•cıılıe5i'ı11l'!l<i 
l{us muk~n·cmcti Almnn onıu ... u. 
nu,ıt önüne duı ulmaz hnrlkul&ılc 
bir Jmwet teşl,;il ettiği efsane iııi 
!ınltalaınıstı l\Iuttcfil< kU\ ,·etler:• 
llİn milı,·eri ~imali Afriknclan ıı. 
rüp .,;ık:ınn:ısı d:ı im lınltalaııırı İ"İ. 
ı~i itmam ede<>ektir. 

l\filn er lmn ctlcn'Jırlclti tıı ... ım 
yok olmuştur. Onlan 5iı~:ıli \fri. 
kadnıı atmnğıı nnn nff:ıl, olan nıüt 
tefik 1rumanda11Jı:ır:ı, a"l<l'rleri ,.e 
hn.\'ncıfar1 A vrupadn da onlarln 
boy öiı:ii~me~e bilyiık hir e\ !• Ye 

he\'esle, <ıar.;ılmaz hir nıallc\ i kU\. 
\'cflc JrnsarnJclardır. 
Şimali .Afril<ada rr.littefilderin 

"nlcbcısi Jınrbin bi'tmec;İnl değil, 
asıl lıarhin ba'jlamnc;ım ifnde e. 
ılcc .. 1-;tir, ('i.nMi ondan sonrn ar. 

ho.nadada ulun n Aumm es rleri • tık müttefil< lan \etleri ı\' ruıı.ı 
ı e 'l:urulmu ol n z.ııcır dUn çdzUı • kıfnsına. Jdmbilir nercdc11 Ycya 
:ır.Unür. nerelerden '8lmt behemehal ~•!· 

illl müd f&a umumt karargühm. ;eçeceklerdir. 
, J.zahnt l.'Jtll enlere, geçen pcrşem Şu dakikada. muhakltak o!an Şey 

ünü bu me ele hakkında b:ışvek ı tn~iliz orcluııunun Trablusgnrp ye• 
akenzi K.iDg•.n verdiği emrin yerine lurıu tutmu olmasıdır. Bunun ı'.,_ 
t:.rllmiş olduğu BÖl lenmiştir. ti':< bal için ~ok bli~ ül\ gelişmeler. 
Haktlı:a.tte, z ncirlerln çıkarılması le dolu olduğu iıı'k;n Jtabul etmez. 

curan ak§:ıını '\'Ukua gelmiştir. Çün. Un :;eli~meleri hlitiin <Hinva del'İH 
.ı:1 seçtlm v o!an esirlere zlncirJer yal. bir n lfıka ile t:tl<İ)l ediyor. 
nız gUndllzUn taltılıyordu. _________ ...:_ ___ _ 

~ rnK cEPıresmoın: Guadalkanal civarmda . . 
Dünkü Alman tcbliğl vark cephesi Melbıırn, l4 (A.A.) _General Mak 
• arebeleri hakkında gu tafaililtı 

~ mektedir: 
Tuapao kesiminde bir Alman tüme. 

ni, göğilsgoğüıe cereyan eden §!ddet. 
tı çarpıı;malardan sonra Sovyct taar 
n .uanru geri atml§ttr. Bu taarruzlar 
t•.ılUn gün devam etmiştjr, 

Terek kcslınlnde dll§man ku. 
zırhlı te"kUierln ynrdmılle taarru .. '- L

mi t,1.r. Ş,imdt)e kadar H tank tahrjp 
c .ml§Ur. 

Volgıı. • Don keıı:.minde mahalli 
ovyct taarruzları, İtalyan • Alman 
..ıvvctlcri tııra!ından akamete uğra. 
nu~~ır • .Mıı.car hUcum kıtalan, Don 
hrlnin doğu kıyı.smda dUşman mev 

z.ıer ni tııhrip etmlşlerdir. Esir ve 
E,ı.lnnim a]mmı§tır. Alman .!tatyıı.n, 
l~omcn ve :Macar ha.va kuvvetleri ka. 
a kuvvetlcrinl desteklemişlerdir. Ha. 

\'a çarpı§'llllllan esnasmda ve uçalc. 
savar bntaryıılnrı tarafından !7 dUş. 
ıııan uçağı d!lşürUlmü§tllr. Uçakları 

mızdnn 7 61 kayıptır. 
Rljevin cenubunda dUşmanm hat • 

lanmIZI yarma teşcLbüsleri akamete 
upatılmI§tır. Yeniden 153 tank i§e 
yaramaz bir hale get)rllml.§ veya tah. 
ı.lp edllm;,ştir. 

Toropetz ve 1ımcn gölü kesimlerin. 
de dll§ma.n taarruzları burada da bo 

şa çıkmıştır. 

l'UA.NSIZ AJFRIKASl Ul\IU.l\U 
\ AJ.tstNtN Z..'"UTKU: 

Faa rnd)OSU dUn batı Fransa Aftı. 
msmm umumi valisi Buvassonun bir 

mcc:.n1 ne~tınfştir. 
Bu demeçte §ÖY:!.e de.nllmektedir: 
"na.tı Fransız .Afrlkaaının mütte _ 

iklere iltihrutmm §lmalt Afrıkada hıı.. 
• ctmiJ olduğU tesirler! v bunu tn 
ıbcn yapılml§ tcşldlAtm mahjyetl 
l hat.Irlattıktnn sonra umumı vaı 
nrcnln daha t lf ve seri olması iç r. 

Hrika blokunun her toprağının b•J 
ı-erçeve içinde bir muhtariyete s:ılılp 
o cağını beyan ctmtı.ıttr. 

MUttcfik makamat ile vaki olar, 
ma ann mütekab 1 bir hürmet; ve 

tıbar, ~ılıldı blr anl~ma ve ısa.mı 
.r. yet fçtnde cereyan etmiş olduğu 

•<'rUlmil§ttlr. 
Batı Fransız A!ri.kaaındakt Fran. 

sız hükUmrantığunn muhafazası için 
uz asmalar yapılın?§ olduğU gibi, ı.ıi. 
ınaıı Afrfkadıı da mını toprağın tah. 
ı 1 Çin bu kabll uzlaşmalar yapilmış 
tır" 
Şimd,dcn etmiş olduğu kolaylıklar 

ı ~esinde b3tI Afrlkası, m~terck 
gavrete iştirak edebDG-. , 

Buvaasonun d mecl şu suretle de 

v m etmektedir: 

..ArtUr umumı l<arargllhı tebliği: 

Bunada dil~man mevzileri top ve ha. 
van topu a.teşUe dövülmüştür. Gona 
bölgesinde t1!mizleme hareketi devanı 
etmektedir. 1td Japon uçağı daha· dll 
~ılrtllmU§tUr. 

Amerikan bomba uçaklan Sala _ 
:ınauda hava alanına taarruz etmişler 
~ir. 

Selomon adalanndan Guadalkana. 
la doğru seyretmekte olan 11 Japon 
muhribinden mürekkep btr gemi ka • 
filesine Amerikan bomba uçakları 

tanrnız etmişler ve bunlardan bc§lne 
i'8.betıer ka.ydetmfşlerdlr. Guadalka 
nal adası dolaylarında dola11makta o. 
lan Amerikan deniz kuvvetleri, son. 
Tadan bu kafllcy1 ele geçirml§ler ve 
cereyan eden çarpışma sonunda bir 

na sokarak ka~trr. 
Sabah olup hadik'e anla ı'ııı 

2abıta tahkike.ta başlamış ve I:in. 
uazrn halinden ~uphelenerek c\İ
ni araştrrmı!ittr. .A r:ıma sonuı.<lıı 

~alınan para ve eşyalar l:ı.!unm•ı,,, ı 
ılk kadın kasa hırs121 ynkalanar~k 
Adliyeye t~lım edilmi'itir. 

Haydar Rıfat gömüldü 
Ölümünü tce lirle lı: her \crdisı • 

miz kıymetli A \ltknt 'e mulı:ırı ir 
Haydar Rifat. dün, ruzlcrcc e' 
diklerinin koli ırı usliıııdc 'e 0 , 

y:ışl:ırı uasındn ehC'ıll i~tirııh:ıl ,·, 
Jııııa tc' di edilmişti. Cenaze', •• 
ş:ıntl'sındaki lnn\et ap:ırlımnnııı· 
d ın alınarak Teş\ ikı;)e cıımiiııd 
namazı kılındıkt:ııı ~<·nr:ı Hııı t ı 

his.ırıııa nnklolnnar:ıl;: or:ıdn'ki an" 
makbere-ine F:Ömillmi:'Ştiir. 

C:enll7.C mernslınjnrle Yııli ve B('o 
h·ıli\'(' Ilei<ıi I>r. Lfıtfi Kırclnr, H'l• 
Sin Birliği h!:ırıhul nıınt:ıknsı Rcl ,i 
1-f.ıkı Tarık l's, mnllm:ıt erkanı, :ı-

• vıık:ıtl:ır ve m<'rhıımıın doc;tl ırı hı· 
zır bıılıınm115lardır. 

İrfan Emin, çınlayan b t r 
bPl!gatln, ne bir pll~~a. ne b'r sesh 
ti mc> almmadığını, yr(tlnlar dolusu ya. 
71tannı istifade ile okuyanların, onu 

1 
bir i'erecllc bjle dlnllyemlyeeeklerlnı 

1 an·atmış ve s6zlcrinl ,öyle b!Urm·ş 

tir: 
"Az~ ölü! Sen vazl.lenı yapmış b1r 

mrtr ve meslek kahramanı olarak ra. 
bat rahat uyuyabillrırtn. Allah sana 
!>in rahmet etsin .... Son def'a Allaha. 
ısn·arlad1k, aziz üstad.,. 

Memur~ dul ve 
yetimlere şeker 
.Memurlara, dul ve yetimlere ucuz 

~c.ker tevzii hazırlıktan tamamlan 
mıştır. Öğrendlğlmtze göre vllAyet 
y:.rmkl gazetelerde bu hususta b'r 
tebliğ neşredecek ve tcvzlata hemen 
~arın başlanacaktır. Tcvziatm b:ıy • 
ramdan c\"Vel bltlrjlmesi kanırlaşt.L 
nln11§tır. Bu tevzıatta, şahıs başına 
c;oo gram şeker \•er ıecclt ve kllo 
1 aı.ıına 1!15 kuruş alınac:ıktrr. 

Brr gaz vapurunda 
yang ı n çıktı 

Ankara, 13 (A.A.) - Bize ve. 
rilen malünuıtn göre, gaz ve mazot 
yüklil 1300 tonluk Başarı vapuru 
saat 21,15 de l\.foMine geldiğı Z."'• 
mıtn makine da;resinde ynngın 
~ıkmrş. ge-minin arlm. :lnsımları ile 
ahşa!> krsnnl:ırr yandıktan sonra 
bamüleye sirayet etmeden yangın 
itfaiyenin yardrmiyle söndur:ıı. 
mii~ttir. Yangm l sbalıı h:ıkkında 
Arlli ''e teknik tahkikata taşlan· 
m•.ştır. 

mJhribl batırmıı;ılar. birini de ateşe 
vermişler, ve bir tanesini de hasara 
u~atınl§lardrr. 

m. nın 50 ates nol,ı. c;ını ) ılı.tık , e 
:rnptetık. (400) c ~ kırı dıı~nıaıı 

•u ı y 'e erini \okeltık. J>ı •er biri 
k imde lıir kesif gıırupıınnız lıir 

çı],ıs lııırcl,clı Y plı, 12 ıııılr: hı•~ 

:rnpte1 tı \'e 49 C' ir nldı. 
Stnlingr:ıdın renııp lıntı ındn 111 1

• 

Jcrcilrr, pi}nde \e 1 ınk kuvHlle·1 
ıiyle ön kıtnlnrırnllın nıiidnfııa et-, 
tiki eri ruC'\7.ilrrc l.i um ettiler. 
Topcıı ilesimizle bir ok ceset hıra· 
karnk geri çekilrti. l"nknt hlrnr.ı 

sonra nrka arkın ıı iiç hiieıınıda 
dah:ı bulundu Dü m n 1 nl· J:(urupu 
nıfıd r ıımıza .:okul bildi. 11 s::ı. \ 
urt nllıl:ır 'e 7 sini 'ıktılnr. Tıı r·-
1 n 800 dıısmnn sıılı:ı:. ve eri imh:ı 
(' l 'di. 

\[('rkez cephcsin"I' m;kerlerimi.,., 
ulrnl:ın rnev:zikri 1ıh1dm etti! r \C 

h"r lrn;ım kııvetlrrle t:ınrn.ız muhn· 
rebc'C'ri vaptılnr. Riir\'in lı:ıtıo;ınıh 
hir Al'llnn olayı, tnnl,l:ırın da vnl'"' 
dımivlc yaptıl<lıın rıc mııkn1ıil hn
cıını pii<:kiirlillrlii. nusm<ın takriben 
400 sııhny ve er, 4 tnnk 'c 2 top 
kn' hc>dere'k geri r,:el{lldi. 

TI:ıc;kıı hfr ke<;fmdP 1,iiriik bir gu. 
nummın: 7 dO'imnn t:ınkını tııhrip 
e:ti ve 200 e yakın ihmnn sııhn\ 

ve t'rini iınhn elli. 
Yellki T.ukl mınlnkRc:ındıı bir 

dii.,mıın taburu mevzllC'rlmi7.e o 
lnılnrnk erlerimizi c;ı'kı<;hrılı. Epl • 
rlmlz mnlıironr bir •ııane,·rn ile hı• 
dilc:m:ın tnlıurnnıı -:em ere nlrlıln p, 
lınhıı irin mulı:ırehelcr , .. •pıYorhır. 

:N'nkıihn cenup rlol111~ıınıl:ı mec: • 
1 im bir )eri <liis"lınnrlnrı temizle-. 
dik. 

Stopnorm, 111 f A.A.) - Jlövter 
aJnnc;ının mıılınlıirlı:ln pönril'rrP~i 
1iir hnbrre ı:öre. Alm:ınlnr, Tlııı; 
replıe<:inde te<:ehbficıün SO\·ntler··1 
elinde hıılıınrhıfuın ulrnhııl elml'k • 
teclir1er. 

/slanbul Asliye 12 nci Hııku.~ 
Tlfıkimlifjinden: 

Es:ıs : 942/769 
K:ır:ır: 942/1057 
Davacı: Tevfik B:ıldem: Dalıçc. 

kapı şekerci Hacı Bekir yanında. 
Davalı: Nazlı Bnlcl~m: Beşiktaş 

Uzunc:mva mJlıalk<,i Şehit A~ırn 

cadde i No. 2. 
Tevfik Bnldcm tnrafından karı'lı 

Nnzh Baldem nleyihne açtı~ı bo
ş:ınmn dn' asının m!idılelıılel hln 
1kametsühının nıcclıull~·etinc bln'l· 
en gır:ıben ve ll!incn vopılnn m•ı· 

h:ıkcmesl sonunda: K. M nin 134, 
142, 138 inci maddclcı·i mucihincc 
lnrnflnnn boşanmnl:ırınn ve da n
lının bir c;ene müddetle e\')enmedcn 
mcnuiyetinc rlnir 'erilen 3.12.912 
tnrlllli ve 9~217G!l s:ıyıh hiikümfin 
müddeinlc\hln ikıırnrffffıhının mec
lııılh·ctine binaen iH'ınen teblig-ıt 
ifıl~ına 'knrnr vcrill'rC''k hiildim fık· 
r:ıc;ının bir sıırl'ti lehlil't YC'rin" 
J:ıeçmek iizC're mnhkcme divanhnne
cıiııe tnlik er1ilmi!$ <ılclıılhındnn i•füu 
n·n lnrihinclrn tııl>nren on hes 
(:iin içinde emvi7. \•olıınn mürnrant 
edilınrıtiıti tn'kdirclC' lıfı'kmiin kail• 
IC'c;"re~i belli olmıı'k {here il"ın olu· 
nı.ır. 

~UNUT AYINIZ----...... ............. _. ........ _.. ... _. ...... -..... . 

a 
. uDerler ki istihlak istihsali. istihtral de istihlaki tah· 

rık ec!cr. Bu doğrudur. Fakat buna rağmen ben, her Türk 
cocuğundan, h c r g ü n o r t a l a m a, bir huruşluk 
f?zla mal istilıscıl etmesini ve bir kuruşluk noksan mal iı· 
tı~!cik .~tmesini ist~yeceğim. Bu düsüncenin doğru veya 
mumkun olup olmadığı münakasasını bir tarafa bıraka
lım. Bıcnu, yalnız tatbik etmeye calısaltm. Şayet muvaf
l~k. o~ursak yılda 140 milyon liralık yığını ile memleke
tımı~ı kuv:•eflenclirmis oluruz. Onun icin sizlerden bilha•· 
$ct rıca ~dı.vo1~u'!1. '!J~ı harp yıllarında istihsalimizi coğalt
mak t•e ıstrhltıkımızı azaltmak için çok dikkatli olalım. 

"Sükrü Saracoğlu,,mm :nutl...-undan 

asarruf haf ası 
iktısit Vekili Sırrı Day d.Gn a ·şam 

ı a yoda bir konuşma yaptı 
Ta'!arruf Haftı:sı 'münasci..etı.> -

le dün akşam radyoda bır hıtubr. 
de bulunan lktısat V<-kili Sirn Day 
dur.,>n ate lcr ic;inde yanarken uç 
yılı sulh içinde geçirmenin nimet. 
}erini ve bunu .Milli Şefim.izle kah. 
ıa!ııa ordumuza torı;lu bulundut:,u. 
muzu hatır]uttıktaıı sonra ezctimle 
drnıı;ur kı· 

"- Bulunduğumuz giiç t;artln
ra rnğmen fle\ Jet 'e fcrd olnrnk 
'arh'l:larına bu sl'lıe 'le yeni kı3 • 
metler ek)iyen müsti>,sna miHetiP.ı .. 
deniz. :Cutün :,"li~lülderi yeııerel' 
ı~tihsallerimizi Jmrumnğn ~alışan 
memur. miiheııdi~, i~i \C köyhl 
lıütlin 'atundaslnrın lıirb;rine bağ 
h bli~ tik 'e ferrgntli ~alışnınları. 
:n .Yt'mılti (l:\ba l;iı~·iık mu\'uffnkı_ 
yctleriu teminatı olual, iftı1ıarl ıt 
~Unnelaeyiz. 

Uugün bir kero daha ::.abıt ol
nıu tur ki milletler arn"ı mUhadea 
le \'e rnünn,<alc1°r muJıtel o!dnk~n 
nıiil tlerin iktı":ıdi fuı'i~etlerın. 
(len trun ,.c mii-.bet nf'tieeler nlrn. 
ma!I zorlnsıyor, Öyle giir\lnüyor 
ki a ıı harJl bütün siddetiyle il<tı. 
:uli sahada de\"run edc<'ektlr. 

vam ettikçe her zamandan r.iyade 
tutu~lu olmamızın iztırap ve mah 
rumıyetlerine icabeder de arta.l'IM. 
bunl~rı gUI~ yJzle Ye tevekkülle 
kar§ılama~ız lüzım gddiğini ısöy. 

ı lem ş ve ' çok çn:ı~ak, tok istih
ımı etmek; i5te 'b,•gilnıin ıktısadi 
lıorc'..'' dcmi!;!tir 
• Ve-kil, si.izlerini şôy}e bitirmi,,.'o 
tır: 

"- Unrp içine gjrmi 'e m.U 
let se!Umetin1n !.rıygı ma du mU~ 
!?İ'bi her muhrumly-eti göze alncnk 
\'e blitiln millet~e killfet T'e nL 
mette hirliğinıJzi ve bcraberli~i 
ıni?.j gözlerin öıı ünde can Iandll',.: 
eak zamandayız, Büyi"k 1\IccJMn 
\'e oı•dnn feyizli 1Jvalar gibı cJniı
larıık her vatmufo ın Cümborly"t 
hülri'ımeti'tıe ynr1lım etmesi llızrm • 
dır. 

Tarihte bü~·iık me eleler hallet. 
mi, bir milletin eYllitlanyn. li'.en. 
dimize, milletimize gth':eni.mlı her 
nziyette en ı .. 21.betli t~dbirler bn. 
lncağım11.a gii\•enimiz her znmanoı 
tlan fnz]a Ye l(u,·vcllidir " 

Bu olaylnrm mcmlckctimizi1n ik. 
tr~adi lınyatı üzeri.r del<i menfi te• (Ba:ıtarafı ı inci eayfa4a) 
,.jrlcriniıı sidcletl gün gf~tikçe art. Bunlann Hamdi ve Mehmet adm<'la 
maktndır. Bunu bilerek T"e yarın iki kl§i olduğu anlıışılmı,,t:Jr. Suçtu • 
daha büyük müsl'.iillnle kn'l'!l'la,ıı. IAr: 
bilecc!!'imizi dil<ıilner~ bu hesap. - OtobUse binecektik, jşaret ettik 
)aşma hnftnsmda vicdan1Rrmmh ~ıırmadı. Bunun üzerine la!tlkltti:ne 
bıışb:ısn kalıp iiıerimlze rJfişen va. ateı! ederek patlatmağı ve durdunna 
1ifelel\' y:ıpıp yapmadı~m ve tı b.rarlaıtırdık. Ukln kul'§Unlat' 
(hfıa neler yapm11mız 15mn geldi• ~culara. isabet etm~. bu blr kaza • 
ğini, dii<.iinmek mecbnriyetlnc'le • dıT .. demi§lerdlT. 
~iz." Yaralılar basta.neye kaldmhmf, 

Bundan S-ODra Vekil, harp de. e ıt}ular da adliyeye verllmJ§ttr. 

I stanbul Delterdarlıfından: 
Ba~vl'k!Het 8.r§iv datresinc ait defterdarlık binası ça?'§amba güııll .aat 

15 te ı.nır EmJ:'.\.k müdütiUğtlnde mUt~ekkll komisyonda pazarlıkla ihale 
c11!ecektjr. 

Keşif bedell (840.36) teminatı (25) lira 63 kuruştur. 
tsteklller!n muvakkat teminat mnkbuır.lo.n ve nüfue hU•lyet cllz&ıilt. 

larllc birlikte mu:knr gUn ve s:ıatte :MtUt Emltı.k müdUrHlğ\lnc 'IIUracaat. 
lan. (2079) • 

I 

Batı Fransnya p;e ecck olan malz 
n:. 04'! mtlcchhcz modern ve önUınUz. 
ek savaşlara müessir bir surette 
mt dnhate •debllecek bir ordu vııcu • .. ~.u~mev&ll~Ut. •,. .............................................................................................. 111111!,.. ............... ~ .......... .. 
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Rodezli ihtiyar 
Fualdes davası Galatasaray • Fe 

Dostluk kuııast nnıriyle üç ku· 
lüp nasında tertip edilen seri 
maçlam. diin Şeref stadında baş. 
landı. 

din ya 1 a 
fopıayan. Muzatter Esen 

Ila\'Bnın bir yaz güniinü ha• munda. Arif yaralnnam'k bir nıüd- iki tarafıu netic~Jiz gnyretleri n-
1:11~1 n bu tlıl\anın Ülerin<len 1 \ azi'ıe ini, Uodez.ıle ihtiliıl lmlubı.i. tırlatacak lmdar ~zel olma 1 ve det için oyum lan !;Iktı. Ar~fin yok ra!ıınd:ı. ve heJ ec ıılı lıiT cl•ilıle 
ır\iau ı:ızla zammı geı;mhtiı·. ııUn rei lik malı.amını <loldurmu", ~i ezeli rakip Galatnsaray ile Fc.• IUb"llJldan istifade eden }"cmerliler ;;~ti. De\ re sonlann(h rcuerli. 
.ıl.at bala tnmameıı 11mıtuluıu5 ihtiliil mahkeme inde jiıri olaral< ncıba.lıı:enin lmr ılaşma 1 sııhaya. lıir aralık Gulatllsaray kalesine kr Jmz.nndıklnrı korııeılerı.JLll i-sti. 

•. ı;> ılmıız. J'ek ! :ll,ın znm:ınlara !;ır.:ı~rnı~tı. Uobe.sııiyeriu ôlı.imün• 00 hin ka<lnr meraklının toplan- yüklendiler. J<'almt bugün çok gii- fııde edemediler , .e deue l - O 
.ıdar cleclil.odu:ı:ı Fr11ıısat!a lıalk lll'ıl f,Onmki devirde de İnıparn. masına se?ıep olruu~tu. zel oymyaıı Funık Ye Orhan bü. fınlata nrayın e;aliLilctİlle neti. 
nı .. ındıı laıııhnlı, ,rıına bugün torluk nıahl•enıcsinıle J8t 1 de:: Hakt-m Samih Duransoy:ın idare. tün bu telılikrleri sam tumııya relcnıli. 
"1ıf, bu d,l\ :ıdan !.in e balı etmi. l~ 11 e S.ı\llar ııılııh1eiumuıı iy~,. i•t:.le ba,ı:man bu oyuna taktml:ır mu,•affnk oldular. Henüz Arif oyu İKİNCİ DE\ m·: 

1 1 'I • hı1h nı.rbonların Fren.~ız ~ııtıııa ·'~'. oşağHlnki kadrolariylc i5tiriı.k et. na • . . 1 i t 1· 1 t t . · k d •· i ·' or, fn<(.tt hu (U ı: 1 mı, as a nu~ .... <IU gırnııo;;tı ' Ojlu e ını e u an Bu devreye her ıln tn ·ım a ut • 
'h ı· ld d nO"u"nden "oıı- fla bu ··nzı'feden mi5lcrdi: O~m .. 1 J 'J ,. t' b' t k i • • 1 1 t ıulıuk tarı i un es ın usını " o ... • " ana " e ı ı .ra>s ı ır <' ·me n• ~lik lı r tadtlat n. çıl<tr :ır. t;a:a a!'ın. 

1 "'"ld" h lk ·, . ı :ra e<ler··k e\ ıııe •·ı·'kılıı11""•:·. G. SA!~ y : fJsman - Fnruk, t ru:•· -•· 1 d n· . dd d l 1 1 hcııuz unuhnu:: c egı ır, :ı arn. - ,. .. u ı a h s ..... at a ı ır mu et e ray< a birineı devrcc e çok ç111e 
] cl ·ı d t' · Burbonlc1.rın J"-nı"·ır. tnhtınrı. Salim - Kemal, Arif, s:nail (Or. onu t d · i l ~ l "·1 • ı O ınd ın çel,lleıı c e ı m u, nıver. · ~ '"" ) n e '\\'ı y e ugnı.51 cıu0tnn oynıynn mail •·) ıı nnyor. ının 

ite lcUrsUsiıııde, ıırofe~iirler ara• tekrar geçişlerinin bıı ilk -.enelcri han) Hikrr.et, Muzaffer (Mahmut sonra oyun teknır başladı. , <'rinc Orhıln MI lı:ıfn ,., l\fnlımut 
1 d 1 k k ~·ıllardanb"rı· b"ırikmis. kı'nlerlc Cemil, Orhan (Muzaffer) Gazan- ı . . F' d d ... ındn, b:ıro ar a ı • sı · onn.ma ... f Galata.'ianyın itk p;olli! < '' ı.ag ıçe ~eçmı5. ener en e 

O]m l·t:ıdır doludur. Bu de,•irdc herke'i bir c-r. 1brnh·~·ıı r· 1' ·1 r· o ..... u ... "r 
ıne\7.Uu n' • 

1 
b" b" Jı ri b'· . 1 k F. BAHÇE: Cihat - Murad, Le 17 nci clal(.kaıfa Arifin çektiği Lmı ye rnc 'nu 1

1 
.I" ·''"' • 

Ji'.ıaldes cJn,•nsı bir hUkme il•ti. mu ı ır, ır a ıye, ır, ııırna cı e- bip _ Esad. Ali Rız.a, Ömer _ i~l\'ufü Gnzanfer Cemile ort.ılaclı. Topn lcapar !mpmaz Ga ata.saray 
r m cttilcten sonra teı.rar riıy?t "ilıni5tir. Herke" en yakın kom~u. K F'k lb h" 'f lih Nac· <'em"ıl de <'nfes bir sol ~elcerck cı. knlı•slne ineıı "':ın liichcrtıilt-r 2 

• • • d f d b b 1·- sunılaıı bı'le üp\ıe c~m6ktedir·, :\k• · 1 ret, ra un, ı' c • 1 ~ • • 1 ~ • • • 

1.-r ILKKANUN -1942 

maçı 
ualtı), atmnlonnı beldeıliler. P 
kat lılidise hiç de biiyle olma<! 
Jfarnnnıltı jsrnr eden l.ıakemi F 
nerbalıçelilerin dinlememesi w 
tine hakem efe sobayı terlıettl. 1 
suretle hakemsiZ t\:ılan iki takı 
o~·ul'culan bir r. füit'Jct sahacla el 
la arnk netice~ i beklechleree d 
ııılınyet onlnr da i in çıkmaza giı 
diğini. nnlıyarıık c\,.cm Galata~ 
roy, onra Fenerlıler halkın hn~ 
ret dolu b.ıkıııları nrn'iında snhıı 
yı terliettiler. Bu suretle iyi , 
gi11cJ bir r;iınıle 7evWi bir oyu 
se~·retrniye ~clcu binlerce meral 
lı bu oyuıııın yaruln knlmagı yi' 
ziiı•dcn müteessir olnnık :ıhada 
ayrılclılar. 

Hayrettin Bahtoğlu 

DiGER l'ılAÇLAR 
< ılilcn 'e ıkıncı e a n ıı a5~ ... ""' {K dıi) H 1. 1 b:ulm fcılal.fırlı~ına r:ıi!men Gal.ı• ncı dnkık:ll a :sahının l•ır:ı11 dı ralc 
1 · ı ili ı -ı - .ı· d raba nrll! ın•la, dostlnr am~mıln a a il· ~ ı ... · ''f <l ... k F"I ıır ı mıe ıag anan nuuır ava. f .. öl 0 1 t tacın rayın ille ~ohinU yaptı. Gala· r_uı:t'iın~•.an ı tı a c e."e. re ı n·e. Oürı Şeref ''l! rcner stadlaruı 
t • ] F l t ::ıı.· lef ,.· r·uı d o·· i! u·· m e 1 e r, her • .... ·ıiıı OyunR 1 ha ta once en a a a - 1 b t 1 ,. 1 J " l d d'ld artı:lttl ır. n <a ını • a .,.o • .• - 1. bü ··kt • 1 fao;arny 1. Fenerbnlıı::e o. tın n) aı;ıy c ern ı~r ıı;,1 tem n et- c a ıcup:ı. mnç arınn e\'lllD e ı 

ı · h · t ra t"elı"neıı t--·11,rdeııilı'r. nıı kav. ..arayın en ılegel' ı l u enm en - • " ''lii_ o m:ı~nıa rabrmen enuz. n. ., na • h •1 r · Bül r h Bu "'olden eınrn. G:.ılnta arn\ll" iı·-c:. l:lı gol ~un l~ıcl\crtllleıi c·m;. ~ercf stndınlh ı t.-ıubulspor 
1 1 ,. 1 m b'r r1 \ :ı. "'nlar bı'r,.ok <lef:ılnr kan doku. F'aık oca. ı.e. !.mlı.ın(J 9 .e, nc.ıın. ru "' • 1 1 - ·ı . G 1 d :ı 1 J{ d ınnm l e fi)uın an ı ı a .,. ~ 1 t 'r n, , ıt ranı lar 8,.ıldılar ,.e Fener l<alc~·ı ,·ıst ıırı ugu g111 n atnsanıJ n lın ıa a ımpu n arasın a oyn:ınau mıı 

· ! · l \erek neticelenir l<'rnnsnda lmn ' nrını azız rÇın l • 
1 •a ı ı " dcğilt1ir. n11 cın:ıyct n ı;ın yapı. aknın·an sokak kalmamı5 gibidir. aı•ru~unllan oııra '·nlntasaraylı. ıiste tehHlcelcr ntlatıvor. Fmerli lE>mkinli oynnnıa<;ını hatırlatmı~ ı;ok lıe:recruıh \"c zc\ldj oldu. ' 

ınıstır. hur:ılarda hfılli ltaranhk :ıtlll<ıyö J.'uald,sjn olumu lm l<a\'. l:ır ~şlad~lnr: ~I.clan Ga~.anferin :er de (~nlatasnruyıı~ en wyıf 0: 1 oldu. ~im<lı fe, l<n!fı~e bir oyun ticede hı ımLut .. pıırlıılar iki .. ol! 
ııoktnlıır Hlr<lır. B~ bn satırları ... alıırdnn bir tanc~ini hntırlntnrn. r;ok guzc) ınılırclıgı toım Cıhaıl ye• yuııcu ... u olnn :ıf; (:tr:ıtıııdıın isti. scyredı~onız. Top ıkı J,aJe ara ın. ıl ınar:ı. 2-1 ~nzan:ınık Kasımp:ı~' 
yaı:ırl<en bu cinayetin karanlık ';.. ~. ebeıı olrlu. Ge"en •"Y, mo--.,.ii rinde lıir "I1uc;lıı. ''umrukla. uzak - fncle eclcrek mütt>mııdiyen olclan da mekık ddlmyor. ~ .. ~ı~eyc Ub'Tattıfnr nu salındı 
ııolUnlanııı hnkiknt projcktöri~ le e•• " " " "' ,.. "' 1 Be il tacı n J d k. h 

:ı Fualdcs uzak akr:ıbnsınclan bi'r.!• lac;tırarnk Fenerhnhçe3i bir tchli. llnlicJ Yasl!asiylc a'kınlar yapıyor Galatasamyın i'•inci golü: • ' • '"l WL arasın a 1 1 

tnmamile a~dınlatmak i'ddia mua k d J d B d ]ardı l•'alrat bugün cidclcn fevlcn- 12 • " ı;. susı mnı,:ı ıla 4-0 He-:ikt:ış Lm 
dcğili-ı. Yalnız. bir racin. romanını si; le:, Jonı:iyon i• rninrJelci lıir sar. c en mrtnr '· un~ orta ıın ~~- • 

1 
ncı cı:ıkılmrJa &:ıbdan Fener .. 1 Knd k. . t d d . s· 

atıdıran bu \al•'n.nm :ıçf.< ,.e !kısa rafla l;av~a etm~5ti. Eki aılliyc. l•:ı.~ele eden ı~enerlıler MeJıhm liulc lıir oyun !;;ı1mrnn Fanılc. Sn• l<:ı?csine inen Gnlntn ra3lılnr ~~nr ı. i ı ~3'. b n ı~I ~. ı e b"~ 
bir tııhlilin: )Ppmak irtiyoruz. Uu ri dostlnnncloıı lıirisfnin salonunıı lıa\nclan attığı bir ~ütln Galatns:ı• ti·m ıuüı1afaa ı bu nlunlan nuıb:ı.• 0cınilın fe\kalil<le bir knfa nıru. eyma: re ~e ~lı.ye~: f ~ b~ 

ledl •• · • '· ı d bul J rn''a 'Ik kr rlrnyu "'ef'ı.rtb" retle dıırdurmıva mu\·affnk oln. •J il · c· .., ı· · · , . . men ..,.:ı ıJl ge ' ı. e a ım ı .;eri~·e ba5l:ırlcen ele ı iiy I,'lmız gırertten o !on on n ınuın on. ' " ı ' ,. • · . • 
1 1 

"' şu; e :ın ı ~o •erını ~ apamJ, tek. Ol tından sonra Hilfıli• 2_ 0 :rcnr 
;;ibi tarihi hnl•iltatleri aydınlatma'- İ\~on yanında':>i adnm:l kı ık bir G:ılatao;aray merkez muhnc1'rnı yor nr< ı. - rar galip vazıyetc geı:tiler. Heniıı 
filtrinı1en zi ~de insanlı~"" sene _ ı-~:e: Cemilin çok ~liıel oyunu nye in. Galaln5Jlrayın k:ıtırdıı;ı fır .. at: bu o-o)iin se\ inci .... c~mcmisti ki 
lerce ntalmt,nr eden mühim dıwa. - l5te su mel'un Napol;on ta. ıle Fener t<nlesine 1~ sık .inen 28 jnci da~iknı1n oıol<l:ın sıı~a snğdan GaJataı;nr;y knlc!>İne i~ 
hr Jml\~:ıntla ıılnı) urulnrımızı ıl-• raftarlnnııdan bir~ dahn ! llemis• r:tn lamıızıhlılr 7 ;nrı dakıka<la ~elen toJıu Jlıkmct nlıalarınıızıl:ı JJ\'!11 Fenerliler topu bjr nndıı. ola 
rıııJnc:ık ,.c onlara ho~.a va'){it ge. ti. Bir!!oHları gibi bunun do. 11:1d. Fenere a•ııl tch\ikevl ntlatttlar. Ce ende~ göriilıir bir ~ol~ ile Fe~ıcr ~cçirclilcr foıleci~le lc:ırsr kaıısısn 
ı;Irtecck me,7.uları'la ~ uı y:ızmak dini bilc1ırmek ıaz.ım. ınilin ~·erden 'c kfü;eyi bnlnn ı;olc kale~ıne yo]J:ıdı. Cihaclm el!erı .. ıı kalan JfnJid de bombn gibi bir iıt. 
emetini tn1'ip cd:;>·oruz. E ki hiıKim bu ~özlf'ri tr;itmisti, ~1.el .. tilımıı C'.ilıat ela aynı gü. rnsrndan g~ lop kaleuın ust le }"eneri tekrar bern.?!t>ıliğe ka. 

1. ta\'rını 1.i•• b<rzma•lnu ·'·ııt; ... ck ıe • 7e11il.t~ hir ııloııjoııl:ı kurt.:ırnrnlc m:-<'ğine vural'ak ı~~ncrbahccyi 'ııstt1rdu. fü " lıir zamnn''" nrlca Şimıli \'Ah'n)a gele ım: "" • d .. 
ıındise 1817 <le Rodezcle geçi. le cevap vereli: lınJ,Jr olar~lk :\ll;ı<.lmıılr. AknhiııcJ~ mulıakknk bır gol ,~ıı kurtnl'clr. :ırkaya s g1Jl olusu oy ın:ı ayrı bir 

~ or. nodez lüıç:ik bir tepenin üze. - Meslekinden diinmiyl'n, ka. o~r_t_n_d_a_n_~·-np_ı_la_n_lı_i_r_ı_·_e_nc_.r __ ı_.u_c_ıı_· __ n_c_,.,,_en_i_n_b_u_u_d_a_n_s_o_ıı_r:_ıı._i_J._ı .. _m_ı :te\'k, hcYccnn \emıl ti. Etraftan 
riıule kurulmuş e;sl\~ bir Frnn ı7. naat~ni de~-iştinniycn bir İn<;an:ı scyir<'ilcrin tcscilcrl ara nıdn ~n
kasnb:ısıdır ımyiik kilistı-si gotik hakaret etrr.eğc hnlikıı.M l ol<tur. ,-••••- •••••••••••••••••••l'lllllrı. yet sllr'ntli bir şcldlde deurn clleıı 
an'ntmın <;.he rlerinclcn sa},hr. Hunu bö)1ece bilmelis)nirı. Tflrklye Cümlıarlyeti o .. unun 2~ nci clııkilm'-ına geJnıi5. 

~elır.in ~olm Ju, ini-;li Ye dolam. Sonra sesini blnz nJçaltnrnk l\en; 
haçlı sokakl:ın rnrdır Şehirden Oiive etti: z t B k 22 nci daldka.dn. Orluının <'el<ti"'i 
ıkılmc teııeclen IJ!l7.!\n sakin Ye - Bir özle sj'.P.i giyotine ~ön. raa a ası f·nııtü Cemil tcnfa :i'Jc Jcnlcye yol. 

\'" erh etle bir "el lca.ilnr Jmh n• derebilece1ı: bir insanla Jtonu ur • la<lı lıu tr.:a'l:ı. topa çık:ııı Cihn.:l 
1 ali A\eyron ım ağınm dol:ımbaç. kPr. biraz ılaba ihtiyatlı hareket arlrnclıı. J aHı. ('-emilin dirE>ğe çar. 
farı görliniiJor. cderseni'ı hakktnwln lınyırlı o)ur, ıııı> g~r; ;!elen ,.;iıtıınun l\fahmut 'C 

anmm. SENEDE 28 000 Lı"RA ı"KRA ı·vE Hilnn .. tlıiıli.t,.boşlmlau lener Ka nb:ı.<lan ileride. nchrın kıyı· \ 
~ımla lıir de~inneu \'ardır; bu \'akın. ::\l<i"~'Ö J"unlde bu aö:rJe.ri ' ' , J,alc..,iııc ' llnı'ılnr. Tonun J ııle)e 

• 1 1 t hiru1. ~·a,·aş s"sle söylmıişti, f:ı1ı:Jt ı:irıli,.ini Rİlrcn Fenc.r mtıclnfi lUu. de ... -'Hm1enin l'ı\an ha ık"I arın op - •I• t ı•-nka nt•~ kuın'--nılı ··o flıbnrıı•Y ta 0 
.. rr1ır lı •blnrıııd:ı rn " alonda bulu 11 herk " n«ır ~·ır ••• nıa - 1 -· ..... • • ..., .,... "' r:ıt d, ıı:ı"J- l·a arpk im'" i,..ı.nllc •~=ıtı )eridir. ı\,·e~ron nehri gü. na e" • ..., .., .. 

:tel .\in bnlı laı'ble '1olnrlor. Ua. ithamı ihth·a eden hu cuınleleııi 117 r.o lirıuıı bulunanbm blr sene tçlnl\e •ıdaı.ı pl nu 1;üre ikru.nıl)O ;\:tp ı,l;ı hir ploı j nla topu eolle ılı. 
tan nıni-. Je 1"ı;;itnıio; loulı·t,U' orclıı verilecektir. ';lTI çıltnrdı. Uıı sırııtln lı:ıl.cm;n iıl<ı;•l"r ab:ıJıl.e)m eı',,,en erkeıı " " 

nltn.tnri:\ le rl~-irmcn civ:ınnn. ~t"' E!ıki müddciuınıınıinin söyleılık rlıirl i ;-tı fc;ittdi. Ln eı;, m nt di)(• 
lirlt"r. leri ynlıın değildi. llal.ı'katen l~ıı. 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira l•ı•• mm ac;clıcti olmırnn bir t,:ırar 

20 uınrt JRli ah.ıhı da ~ine ır. ııldrs 1809 da Jon. iyMrn darağ:ı. 4 ,, 500 
0 

2,000 ,, \'('r ıı l nkcın lıil"harc hnt:ı.smı nn. 
· ı ·ı f-'· rınll:ın der.ilc;e bile ai;r ceıl\ malı. !ınrn.lt I•\· me ıc.: Jco" ır:ıl• \:ızivctı ı ı.ı~ın ı.enarmcla hır c tı er; anal "' 4 ,,, 250 ,. 1,000 ,, 

lı.ılıl, :" laı ı:ıl, i"i'ıı , nkit lıul:ınu. 1.emec;int boylaıraktnn tmrtarıııı~. mla., o • 'n. T f 'smc • <le Fenere 
ıH ır, zir" ••ozleri ırm:ıkta ~'ll en tı. Bu tarihte Jonsiyonun milna• 4(J ,, 100 ,, 4,000 •• ı•n:ı)ft o C: - • ı "· 1 ''n,. hn. 
ltir iıı;;an ce,cdine faJ,ılnu tı. 1'c ebette bulundo~u Rodez zen~in 100 ,, 50 ,, 5,000 ,, .<e.ı• iJI, 1 2. 'lrtı :ın ~ .. er 1t ı r. 
lrafıJ,çı p:ıc.ıJanıı. sn-ı}nnık dere~·e bir lmın:ı5 lh~nnnın kan ı aley. 120 ., 40 ,, 4,800 ,, ııeor nley1ıine ııerR1t1 <'Cl:' ı 'erli. 

lıincle kati suçundan cfoln,·ı taki. 160 20 3 200 f'cncrliler hnkcu in l u J,:u rıııa ı:,:irdi :.r:ira ele nnnen ei,·nnncla A. "' ,, ,, , '' n 1 
bat yapıh.rnrdu. }-;O-er o znman Fu- itirn7. ettiler. ôv cee •r-hnd:ı lııı. \C~ ron ırmaj;ınd:ı sn <1jz boyunu "' 

n maz. Bu itibarla lı:ılıl;çıl:ır ce~ nlc1C5 mtiddciu.ınumi olmamış ,.e llur'alara senede ' de.fa, 11 Mart, ll Jlaz..inın. ll Ellnı .-e I< mle Fcn,.rli ovnnMı \'e ir1arccı. 
sedi zahmet izee J,ıyrJ:ı. !mclar ~c· nzak akrabasını et.irgc rncınis ım. ll Hlrlııcl!.Qnun tarihlerinde çekUecckUr. ler nr:ısında on da'kil.:ı ı.ıircn bir 

oırnı.ı,An AlıASI EROS 
!tıt~SABAl{ASI 

Mccidiyckoyunı.le 2000 met: 
mı rnfc üzerinde ~ aııılau okullz 
nra ı kro mü .nhak ın.a on lJeı 
okuldan lüO atlet ~sti:fık etmişt 

l\' cticeile 1 tanbuJ liı<c.sind! 
}~ rcf bi :lnc.i' 8,0.'i, füinci Jla) d• 
pa n lisesln•lcıı Nuri 8,20, ÜCIİL 
Ha~·darı>a<;aclan Halil. 8,28 olını 
tur. 

"BUi~ UOKSTA \?\'KARA 
G -21·1 .. vnı 

I>ün Tcpeba§ı tiyatt unda. \' 
llımsc\erıler Cenıi~eti namına 3 
ııılnn İstanlml • Ankara ooks rr 
ıru G - 2 f tanbut takımı kaza 
mı fır. T etıcl'ler unlardrr: 

!il kiloda Con (tsf:anbul) R' 
'·tn (Aııt·ar:ı) :\iL bk.inci ra\'UJ\ 
dn ııaknrntl. '.\;ne 6 L kiloda 1 
·' (İstanln•") ·liemnlc (Aukaı 
lıııl.men !'i3 ltİ(oıfa ü•:ıtay (A11• 
1'11) o\dn:uı (İ t.ın!Jul) Adnan iıı 
ri ı·m ıınd J,ı maçı terkctti. 

57 hilot1• Necip (t tnnbul) Zi• 
• 'ı 1 nra) a n\ı ile "alip, 61 1 
!od;ı 'i (1 ~· uD Hilanct (A 
k ra) ~.ı s \"I ile ~nljp, HU c: 
. f.t:lnbt O Wlıa.d ( \nlmral 
"tl\'J jJ .. r: 'p. 

7 l 1.j! 1.ı 1 ünıı1 (Ankıı.r:ı} Se 
f .. uınbul) a 6a~ı ile ~aliıı. • 

tircJi. Cesedin su içi'nı1e ~·a.lm7. bir hın nydr, bu dnrnya .Ton<ıiyonıın DIKl"J\T: B ı miinnt·a lıa 1 rlı. Gnl:n:ı.,:ırzn·lı 
k™' f'aat ka"mı ohtuı:'U np:>,.ık "1i. cltı adı k:ırı5ac:.ıl,tı. }~c;kj miiddeiıı- blannızdakl pımılar bir 11ene Jtbıde 50 flrnd:ıo lrır ıh "ü'ınm d·wer nısfın:ı çekile. O .. k.. .. l 
rürıüyordu. nu ceset", r;:; :so l.~a. mu mi bu Y~k'aıJa \ ntl'fe ini &ııiisti. nş:ıl;t dll~ının nlerin lkra.mJyclcn % 20 fau~ı:ııu;ırılae.akt ır. 1 relc lınk~n!c Jrenerli ovıınculaı un u gureş er 

1 1 1 J · •· tn t .. ra ml·ı A•l":ı · ' Dün Gureş klubfinde mfintedı·ı ... ınd:ı. efendiden hir :ıdanım iılü. ma cc ere• ' on ıyonu ı>ur nnı.., ı. .. • • • .. ıı mun!l m<:nnın "<' ,. 
<ıiiy<lii. Elbi cler.i zamanın modn• (Ue\'nmı ,·nr) .. ••••• .. •••••••••••••••••••••••! tieelcnme İni 'c h:ıltları olnn pe. r sınd Y pılıın güreş musabal 

l ırındg şu neticeler clınrnıştır: 

~a~gunau: ~unrnmj~~"·~-----------------------------------··--------------~---~~~-~ 56 ki~da ~mal (~~mpn got, siyah yelek, gri pantalon, J'Ü.. birinci, Sutıa (Eyfip) ikinci, 
gnn rı\alckafolar. beyaz kravat. l>ü Geçen kısı.mlarm hUlAsası: Cepheleri, lmıiı c:ecelcrin ır:inife 
Wn <'cııleri bomboştu, ne cüzdaıı Salın resim yapmakla meşgul . ~·atnn olum ihtim"llerini, soğuğun l.lloda G:ıuınfcr (l<asımp:ışa) biı 
\'ardı, ne <le nnahtnr. Dnlık~ılar ken Uç senedir kom§Ulan bulunan \'c h:ırbin :c!t!efini nulat:ııı ıo .. ım ci, B:ılı:ıcllln (l\:Jsımpa~a) iki• 
j&ndannay:' Jıa'bcr ''erdıler. İlk Nedime kendisine seslcnml.ştlr. ltrda. ilildcrlnıe 1-.ular titreyip huz Gfi kiloda S:ılfıhnllin <Elilp) biı 
ı?eTen j:ındamıa ceseıli görUr gör. Salmle,Nedlme blrb'rlerill1ı alAka}t keı;i!dim •• ınelttubım o ltnrlar yn. cı, Bckt:ıs (Gııreş) ikinci. 72 k 
nıez Jıaykırı]ı: dırlar. İldal de genç ve gtlzeldir. f,,~ ,.c yas;ıtır ırlbi ~·aWll';' .• lı·l·· rl lsnıet Hiürcs) hirincl, En 

- Vny rnnınn! Da mösyö Fu. Faka.t Salın, bu alA.kayı &izlemek. htf.<i sen ilaim:ı eo;rarlı, <lnimn \:th (Glireş) ikinci. 79 lklodn leme.. 
alrlec; ~·nlıu!" te, Nedime iae ona. yaklaşmaya si ve uzclc kalıyorsun. Srnin nr. (Giıreş) birinci, thııan (Güre'' 

\'nk'a yerine "elen ha'kimler, Çalıfl?lAktadır. Satın balkona. Çık. 3 tist tarnfmıln nC?ler \nr, bu:oı'.l an. kinci. 
dolitorlnr ela onu tere<ldütsUz ta• mıı, Nedime ile dereden tepeden lama• çolc io;tcrdim. Aramızda mı ----o---
nıılı. 1\Jiisyii J~unlde!'! ölclıiriilmüıttii; kanu111rıarken, b!r posta. mUvezzU ı ~ilt:\lHi. Neredeyse selecekti •. a. tik 1'ihnyet iki sene en el hu im. en'k jl,i l aş forlt olılnğıı he lele, sen 
J,oyntmda. Jmrlmnç lıir yara \'anlı, Salmln kapısını Ç&lml§tı. Saim mu. im. elektrik <liığmesüıe dolıumlu kanı bul hım, İzı11ire gclıllııı \'e bana bmirdc) iten. h:ı.7.an bir nlıla, 
Ya bir u tı.ıra, yahut da k~kln vezzje ko§muı getırdl~i telgre.fı ve Cierh:ıl, mü\ezı:ün tolgr<ılic be. sizi tımıdım. Aksllil.; suracla lıi. bnzan el bir tocrk muamcleo<>I ynıı 
IJ:r h •;ak lı 'i?nn keı.mi~ti. lhitiin a!mı!ltır. Bu lld sened r Kafkas raber gctirclır.i mektuba. h:ıl<tı. Yıı sen burada l<Alcbiynt Fakı~hc .. in. lln .• lınlbul<i nj;abcyj11 hen lrn 4 
hol un danıulnrı hilha~sa şah <la. ce,pheajndo bulunnn ağaheylsi Sa • ıerl;ğin' du) du. <lt·~ l.cn ber: to;, içred~ycliııı. mr ) as bü~ ille. lıell,j de h!' .. nrJ,ndn 
ml4r ke ilmiş olrlu~ için znvnlh. llmdcndlr. lki ay mezuniyetle gel. - btanbuldan, ondan *liyor. te\ze kw h:ı'klmıda en kıı~iık bir lığını o J ıdar bol \"C o ~<aılar sıc:.ık -o--
mn 'üeu<lunılnn bol bol kan a'k- mek üzere bulunduğunu b ldlrmek. Ltiye mırıltlnndı. Siır'ntle 1arfı nı~rnl•, bir aliilm flU\·maılığınızı 'eri\ or Jci.. c; f te bahiste Sekban • Da~ 

Ankara 
at yarışları 

nııstı Olüııiin bütiin kt!nt alunı<; tecllr. Saim bah~ye nçHan knpıya ) ırtlr. Alılıı.nmam15tr. ~lc:ktuıı ~C)- gördiikçe, itir.ıf c<leyim lci, ha~ re- Hatırlı~or mınun: 
<ll'mek hiç <le mübalfığnJı hir sıiL yaklqmı.§ ve Be.S!er.nıektcdlr: d:ııJnn geliyordu. Okun.ıığa lta5. tc dıı':-İJ)orum •• beni, hepinizi \e J•ortrt'mi ~apmak l'it<'rl;cn ba. kombinezonu 1090 kurut 
ıayıJmaıdı. - Fatma. tey.ıe, Fatma tc\7e.. lad:. Mllıac;o,;a eni tanıınalttnn müte\el- n:ı: verdi 

Kfü;ük knsaba<la einC?yet Jınlıeri lUutfnk kapı mdn bir liacl•n gö. "Saim! lii lıe~·eranlard:uı ıııaıınını etme. - Çocuğum, dirorıluıı •• ııiçin Ankara ıs (Telefo!lla) - Anka 
nin uyandırfü~ı lıe;\·ecan hıı~·lı ıii:<tii: l~u .... ün hmiri 2lyarctıın17. ti\m m~ :.!!in iı:jn acaba ne sclıcıı \lir tııbiil(><;llliyorsun. ni!;in du<l:ıkhı• et ynnşıarı kalabahk blr ecylrcı kl 
fa.?.Ja oldu. M\isyö Ji'ualdec;i kim Ellilik, fakat ı;ö\•desj dinıılik, hirbUf'Ul> scnelilc bir t.uih tiı.:ni5 aır. Saim! nnt topluyor, niçin lıalu~;Jnnrıı il'&! bnUnde yapıldı. Neticeler flSyle 
ö](lünniic; olııbilirdi. Un cinn~·ct ı;ııı:nk krıllıırı 'i:l~::ını \'c İC:t" eh'e. c1u~or. San:ı ayda iki tane olıı nlc Uıin, ~alim nbbcyJnclcn hır lcel'l<li oldoklıın hale bırnlmııyor • d:l': 

Derhnl l\lö<J~·ii Funlde'iin ıhı..,• ri .. Ji bir kadın •. hu aŞtı, bir nıle ii1ere yazdığını mektuıııarn ınuka. cıı·ktup aldan. un.. Birinci ko~u: Buket birinci, Dem· 
m:mJarJr.(1'\11 h:ıh<;edişinıizc ~aşıl. '·ıırl'"an,·ılı E\in \·e e,·delı•lcri1• tın, nncnk bes tnne mekıubuııu nl Bana, ccııhelcrj ıuıi~tıyıır. O Portremi' jc;Jcmeğe b:ı..5l::c11ğm111 kinci. 
rna m. 181':' Fram..a<l:ı büyük siya. her i;in~ knr15mıyn hatta Saiın \C dun Ye bu mektuplarda seni nnla kadar ~:ıkm o kadar ~ü1cl konu. bilmem ka~mcı ~ünüydii O gün, lklncı ko~: Soydan blrlnd, Kadt 
i lıohranlarm durulma de\ riılir. ı ğııl•c~·j Salim~ ''oğlum'' diye lıi. rıp to1.e)ilmek için ne ynptımsa sı.n•or iti. hilhnı.sn !ınfı:r.:ısınuı fi?n ı,:ok yorgun Ye asabi gortinii • lk ne!, Yabangtl\Q Uı;:UncU. Soydalc 

Bu ::1 ... '\mnn'nn:ln. dii mrını olmıyıın l:tıı ctmeğc l•:ular qalfılıiyet ka1ıın mu,·affak olnmadun. r.;r tc)*l.e ~ tcu\'\'ctin~ sac;tım_ &ti•n nj?:ılıey, ~orılun. Kollarını :kar5ımdn l<arn~ ganyanı 260 kuruş. 
han~i Yat nda ,·ardır! r.'!·~ bir knılınclı. C'1lğunun ber..i hu kadar ihmal e~· talim~( in b"tirip ecphcyc ::itme - fordun: 'OçUncU ko~: Sekban birinci, Alet 

J\föııyö F:ı:ılcles Fr:ın ız ihtilalin - Ke var Sabıı. oğhım ı ml'"'i ''e hatta ıistemenıl'sı, 1amıın elen önee, (in ü~ 9'iin. Hndıl;iiçıJe - Rica ccl"'rim Şeyda hamm, an ikiJıcl, ganyan 235, pllaeler 10 
c?cuherl b!rtrık siya.si l•ı>reketlcre - MUJdr., ağııbeyi'lı ge1i)•or. :ı:aman kdamr i ~al e~iyor. Uuna hize mi!'l!dir oJmucıtu. 1\IeJ<trılıan • ıledin .• bir ::!i.lzel cSer ynrntma'kll" l!l~. 
icti::fik etnıi'I, e'lıcmmiyetll \"azife. Ve onıın çıf1ıklnrın• 'linf(•nıeo. hir sebep nnyor, bulnmıyorıım. c:a:.. anlaı'lım ki o ;:iinlerı\ı tefı.r• ğım izin irin bu kndar lınsit mi DördUncU ko§U: Dabt blrlnel, Hızı 
,,. .. ;- t.nTonmtı' fıir F.rıtn.,,,.Jır den merdİ\·cnleri İl<iser iki,er tır. Ilü ünlin bir kere: nı;ıtını bütiin ıunamh·etiyıe mu. l!öriınthor ki .• niçin şöyle isteı'li. •kir.el, Can UçUncU, Dablnln ıanyar 
f1ıt;uı.ı<1en C\"\'e1 Parı-men aıli~le m!lnclı. Teyze ~oenlcJan old ·~11nıu7. tı!l'- haftl7.a cı'liyor. A.<Jctn kula~'lmın '?im ,::ihi dnmıt:lorsunuz .• Jliılılt.. ıo Um 85 ku~. plAaeler 195, 135, lE 
nnılsn !h•il l"ran"ıı: mnhkemetıin. Annec;j ''h"ye hanım, ('RrŞid;ı. «le, cın alf;ı 5-ene. belki •la.ha faıla dibinde konustuğunu h1isetler gibi tılıe icim acıyarak boyun cğmı... Bcjlncl koşu: Heybeli kopad 
efe a• 'rııt1ık etmic, ihtilil elenin• ki iki maf.,a1.anın kira5101 alm:ıj!a hir mlicldet, birhfrimizi ı:örnıemi<ı. oldum. tim Neyse. bunları hatırlatmnklıa Rl'st,hı pare.lan iade tSdlldi. 
"" hı 1r1'ca'>aıJa nıiııldeiıınııınıılik ._ ______________________ , _____________________ •llP•••------------ Çifte bahis 10 ltra 90 kUl'Uf.. 

• 
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l IE l.ıanbul Belediyesi ılAn:: 
ı T:rınılı. 111 

._ __ ıiııılli .. llİllllıiiııİıılıiili ___ ... __ ,il!ıııi!._ ___________ .. ll deli tenı'.rial 

lıakın .cihcU a.ııl<ctıycilell \•ctUmck ınrtllc altı knlem bakır edevatıu 
-ınaıı 11.12 {14 .. lillllt 1 du )•npılacnğı ı fillen pıwı.rııs nduıı a rMazu 
•d lnılo oıup b n yeııl en paznr:ı ı 28.u 042 çarıamb:ı. UnU oaat "16 da 
ııt.anbulda 8•1 paı rlöd;ı M M,V, f, No. lı Su, Al. Ko. da )lipıl:ıc:ıkür. 

• U temlnıı.t) ll'lU ııra(hr. Şartnıımeaı her Un ltomısyonda görü!Ur. İstek. 
lllc,fin bt!Jl' Yöll.Ltc Ko, r.n elmclcrl. 

AOıt: 

100 blkır yeıııPk leuccr(!llı (kUçUh) lmnlı. 
tao .. l: ar, ta\•aaı imnll 
il&\> " ~ır. ık tevzi kepı;uı lmııli 

1200I ,, ÇtJrbi tası tmaıı • 
:ıooQ ., garllV&nil 

80000 .. Su taraagı 
,,. 1(. l(o 

f851 233tl) 

3092 metu 80 eanUrn tlblııeUk kumro nlınscnktır, PuarlıkJa cksllt. 
raea, 2~.12 9f2 cuma IJUnll ııant 14 t 1 l n ı Snlıpnr.arıııda M M.V 
• No. ıı utı-:ı:ı:aııı Ko. tla yapılacaktır. Şoıtname 1 licrglln ıı6rUlUr, Talip. 
lerUı belli nı.tlle 26 1 1 ra 115 kuruş kati tcmtnatlııtt)o komisyona ğelme, 
ten. o(8M- 23,2) 

* lf• • 
!03(3 b\.Qlök metre boz kaputJuk kunııı~ alınacaktu. ı•azarlılj'ı 21.12 

942 pazute&l gUnd eaat lt te Salıpaz:ırınru M.M,V, 4 No, lı 11atınnlma T~o 
da yapılacaktıı. 1ateklllerin 18711 ljrn '8 kuruı k ıtl tcmınntıartl beli 
vakttte Ko. na (Eılmeler .. (8 2848) 

* "'ft1. 
A. \'e B. bpler1ııde mubtelU nuınnraıarcla 400 ç rt kundura kalıbı p!&, 

zarlılda ııatın aıınacaktu. Jbaleaı ıo.ıuıu car ıımba uı il aaaı H te a. 
ltpazarında M.ld.V. f NO. h Sö.. Al, Ko. da )'llplla aktır ŞurtnntnôlU heı. 
sUn Ko. da J,t.llllilr. laltk!Ucıruı. DO llrıı. tık ttımlntıUnr,\e Ko na gelmul rl. 

(~79 ~:ı!Sl7) 

*•• 
Jlubtellf ııumaralarCa 200 çlfL kWHluıa kalıbı ö.\lı\ ı 1ktır Putarlı~ı 

16.12.942 Ç411am~ıı. gUnll eaat ıtı te S:Uıpa i'ındn M,M.V. 4 No h salına! 
aıa Kc.. da Y•,ılacaktır. ltk teminatı 4!1 lıraııır. Şıırtnnuıcaı bcrgUr l{o. dıl 
geruıur. latek! ıer.n belU ''akitte Ko, na eltn hırı. (B o- 2211 l 

* .... 
Ordu ıhttyacı için Mmll!yondn m vcut tıUmuneıeı ı glbj MOO k lo 8/4 

ı, •e l 1/J. bı::satalık nnlnUar pllt:arı !.la ıınlın nlın ktır PıLtnr:ığı, l~. 
l;ı,942 aau günU azuıt 16 ı A Bı;IJpıu:arınd& M.M V 4 No, lı ıatınatın Ko. <Sa 
Y.ıp.ıJacaktır, KaU temtnutı ~GOT lira O kuruHur. Nllmuı eler hcrgUn Ko. 
da ııırUIUr. rcıiıpler1n b ıtı 111D ve aahtı t<u. nn s ımoıc~ (St.3-2341) 

* "'~ 
2211 ınetrc 70 santim l;(ız luıpuUuk ku na§ alınacaktır. PaurJığı 18.12 

9&:ı car;&n:ıbJI, g'lnlı aııııt 14 l<ı alıpar:ıı.r"1ıd M.M. V. ' No, lı aatuıalnıa Kn. 
da yapılacaJ;tır Şartniiru ve nUıntılie3ı Ko. da glSrulllr. 1.eteltllıerln bcllı 
\'&kitte 1~~7 Ut3 60 kunı, ııl t .tı 1 ı le Ko. na geımeterl. (882-2840) 

~- .... ---
lıtanbut Jamlaıma Salıttalma Komioyonunclan: 

Beher klloıuna (120> kuruı fiyat tahmin cd \ tn mcslnc uygun 
<e'l.OOO:.;e 000) kılo sığıt etl 16,12.ou fııJı sunu sa t ırı te J<apalı zart ek· 
•ltın..ile lat.anbul · Takslm J, Sa. Al. komisyonumuzda alınacaktır. tııt 
t•~•t (IS210ı liradır. Şartname (89 ) kuruı bedel lto.r~ııı~ndıı komili· 
Yonuınuzdan alınır. 1atf'klllcııin tcmlll!lt nıcktup veya mn 'tbuz!.nrır:ı da 

Muvakkat teminatı t5~ Ura 50 lmnıştur. Tcmlnnt K:ı.stmp:ı.!.!a h don·r. 
konıtayoaumuz .. vrrmelvri. ( ı 4) 

'""' a 
1 

24,(17 ı,tı~ l{:ımkapı<'!. ı<azgo.nı Sadi ın n • 
bur SQ u lan artısında 8.b7 metre ınura baı 8 

23 !JC ı.70 Ruınknpıd;1. ıcazgant Sadi mahall a,nd hmaı 

3().00 .. 
Tob.ır 00° ltları arasında il 56 m,.trc mu bb:u 

2.~0 Kı:aıkapı.n mızganl Sadi ınah ilesinde 1 ınall • 
bur •Ol(akl11n arnsındn 14 40 metre murıı.blı ı 

40,2:i 3,02 n:u;nknpıdıı Kazganl Sadi mah ilesinde 1ıın ıuı ve T • 
bur 11ok ldarı arsıı.aında ıc 10 nıctrc muratl ıu anh ıı nr 

50.G2 3 O Kum~apıda Kazgonl Sndl mah ıteslnde 1sm il S fn v T 
bur ao•takl:ırı nrıuıında 20 25 metre mu bbaı R h 11 

5 iO l\'.tirukapıC:!ı Kazgant Sadi mah:ıjlesiı,d 1 ır:ıı. 1 fa v 
bur aokaltlan arasında s ı.8 mc~re murat' nı Bilh lı ar 

226.00 16 ~·ı :.AV-ııraycln M mar Kcma .rnnh 11 sinin t<ı.ult11._ ao'm ın 
ı.fü !l • hıcı adada 18,75 mttra mur bb ı sanalı anı 

1ahm:r. lbedel!er!'e llk teminat. tn!ktarlıın ~ukl\ da yazılı (7 ı par. 
ça arsa utJtmak Uı l'e ayrı ayrı açık arLtır,mııy onulmue nr ~rtn'lmehırı 
:ı:a!)ıt nı rlı.ın n-eJllt mUduılUğ\l kat mlndc gllrlll b Ur. lh'\ eler! 2 12.942 
cumıı. ı;UnU s&il\ 14. tc cll\lınt cncUm nd yapıl ca •tı J'a11pl rln lk t . 
mUıat :rnakbut veya., me:~ upları ve kanunen ibrazı 1~ m en dit r 11 • 

kalarllc thalc gUnU munyven enattc daimi cncumend bu' ı"'ma n (21 O) 

* .y. ~ 
Clb:ılidR Abd Suba;ı mabııllcalntn AbdUIO.Zcl p;ışa o desinde (2) .N 

it dU':ltAn tesı!m tarlhln~cn 1Vbarcn b:r S"nc müddetle klr } v rıı t 

Uzer RQık nrthrma:ya ~ulı:nuştur. 
Yıllık k·ra 1.K•'1cll mullammont (tK>> Jlra ve ilk temlna ı (2) lira (i 

ktırtlftur. 

Şartname zab:t ve nıuamcltıt mUdUrlt\ğU kaleminde 
042 cumn. E:UoU ııru ' ıe :mllll konımn .. 1$MUflU hUkUml r n ro ~ur• 
kce dea rm~ıııc tlahııl enc:Omendc yııpıl:ı.cal~tır. Talipler n l < fe'tljn t mıı 
aıuz \'C;;e ıneliı up:nrllc Uıal"' gUnU muaY)CII saatt daimi flDcUm•n le tıu. 
lıınmnlıı:-ı, l ~?~':') 

* ~ .\'. 
Et nakliye ııepctlert 1artıeaı um\lml .mccll!ln 24 11 0!2 +arih \ 

y•l: ktır,rılc tı{ll~dakl , ... klldc tn<lll edllmt: ve bu tndl!At ahll ye 
jfncc tnsd k (dj1m!§tlr 

l<oyup ''e kec.den 
l/4 msnda ve sıfırdan 
J-tuıudan 

ı<unıe 
o 

105 
sı:. 

8111 kuıuııundan 2 
Dananın tamamını:!arı 18 
DoMut:un tamaınından 500 

Bu Z:RIJ11T>Utenbl'l t .ar11fınd:ın tera cd'ıccel< nıılt11 'R tn ırıoct- " n tnn. 
ElM ve tudlk ""IJ"'ll talifefdne Clo oamlldlı (2351 l 

, ı ı<q: ~!~~:::a~l•n OOhl ll'k ıtman•• Y•PV•dın " ı111J 
r nclklnun 042 ecıır gtlnll aaat 25 te pauıı'l.ıldıı ihtıl edllcoektJr 

1Jk temlnntı 620 Ura 18 kutuglur. Şaı lnamesl her Un lıp &nrın k 
2 No. tı kom tyımda glSr'JlebiUr, 

o 
Ke~lt bcı1e1! 1808 llra l1 kuru olan aakert vcterlfier tat lk&t okulunun 

tnn iri ı~ blrıı,c ıl~Ar.un 9ıl:! uıı gUnU &<'\ t lb M patttt1ıkla ll'ıate olunacaktır 
İ!l• tcm.ııııt: la3 lıre. 63 kuruştur. Sartnamesl hergtln Sslıpaznrml'I k' 

2 N?. lı ımtmaınıa komisyonundan görlllebUlr. 
stekı.tc-rtn bf-llf gU•ı ve ıııaatte mmgyon 
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Nafıa Vekaletinden : 

, 

1 e ım ı o ıın ( 0) yataklı ıemleket haata. 
t ıııhbl teıılııat kalörlfer ve elektrik teaiaatınınj 
l<ararl ıtmtmıı iken &azetelerle yapıJan jlfınınl 
u fir 11 aynı bedel vo şartıarlıı. 'I cntdcn ckallt.' 

fıl.? 23) liradır. i 
12 942 cuma gllrıU aaaı 15 tc .•atja vekA.let.I ynpı ,e 

kom ayonu odasında kapalı zart uaullle yapılacaktır. 
tn mest ve buna rnUteferrl evrak (10) lira 411 kuruı 

yapı 'e imar itleri relı1lğlndcn alınabWr 
g reb ım k için ıatek1Ucı in uauıu da1rcs1r,de (11704.Gl )' 

tl6rt altmıo blr Jturuıluk muvakkat teminat \'erme.' 
Jetlııll n bu !§ 1çln Blınmııı ehliyet vesikası ibraz etme! 

.<it 

a için lıteklilcrln eksiltme tarllıindt>n CtaUl gtlnlert 
vv l b r l&tlt1 ile Nafia veka.Iet ne mUracaat ctmel _ 

r kal ınCI& bu l e benzer (160.000) ıınıuk bır ı~ 
tır 1 da tden alıiuıuş vesika raptetmelcrl 

t kllf mcktuplannı thıı.le gllrıU olan 2512 91!l cuma (; ı 
ltme kom!ayon relallğ"lne mak':ıuı mukab!Jlnd 
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