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MISIRDA 
8 ·iacl ordaaaa taarruz ntalingratta şiddetli 

çarpışmalar Amerikan hava ve tank kuvvetleri 
;de çarpışmaya iştirak etti os ovaya göre Timoçen o 

A~man kuvvetlerini çevirecek Deniz kuvvetleri Marsa Matraba bombardıman etu 
1~ tölUndeki İngiliz umumı ka -

1n ndan: 26 (A.A.) 
hazırlığı yUzUn~n tıımıtmlle ezilmiş 

ve harap olmuııtur. 
1 Moakova, %5 (A.A.) - Cepheden 

gelen telgra!lara göre, Timoçenko ta. 
Bıma :ragıDcn Almıın kıtaJa 

g'?1.i§ ıı:nakine \'e kaz:ı.n daireleri 
nı 0~ale muvaffak olmuelardır 

le?i gill.z ve Amerikan bava kuvvet
zerı dU§n:ıan uçaklarını Mısır çb!U u 

ııaerı ata k • du r en seklzlnt'f lngıl,z or· 
ıuııun °belki har k de katı olan taarruz 

ku~eetı ~kişaf etmekteaır BUyUk 
tJerırı toplanması surctUe ~JAie 

ll!eyrı ha · 
cıı ttına karıı yapılan taarruz 
lır ın~1ııabahı gün dogarken başlamış. 
u~ulll._tle~lk Amerikanın Mısırd:ıkj 
ku·-· karargAbı, Aıuerıkan hava 

n'etı . 
ınaya er11c tank ordusunun çıupı~-
'--·· i§Urnk ettlğint bildırmektcdlr ... ıgu,2: d • 
lla• en,z kuvvetıer1 gcc<' M:ırsa_ 
daf:b Ynkınındakı dU,nıan kıyı mil. 
Bu tnevzııerlnc taarruz etmişlerdir. 
"Cılai :taarruz esnasında bir İngiliz ge • 
dan lnıbver hava kuvvet:cr! tnrnlın. 
tn~~tbl ve pek hafi! hasar& uğra _ 

tfl RUtUn dUşmanhav-ı nJ•ınlnn 11on 10 
-..:..._ Zllrfında yapıl!l11 ş d<retll hava 

Bazı aıtı.mctıerc göre Alman ku • 
mandanlığı, yalnız birleşik milletler 
taıafından yapılan cephe taarnızun • 
dan dolayı değil, ayn! zamanda, fev _ 
kalı\de seyynr ve harelret kabiliyeti 
lngllız kuvvetlerinin 1ehd,di yU • 
zUnden mihver muvasala yollnrmın 

muhtemel olarak keııllebllmesl endi. 
şeslle çok ınc gul göril.::'ll"ktedlr Sey 
yar İngiliz kuvvctıer!nln harekets:Z 
kalm.ıdıkları, çtllU kuşattıkları ve 
düşman gerilerine taarruz ettlklerı 

sbvlı>nmelrt lir. 
Bundan başka, mUttc!ik hava kuv. 

vetleri. yalnız Daba, Fuka, Sldl Ha • 

neyş ve Ketflyedekl dı.!l'man ha'ft. 
alanlarına taarruz.la kalmamış Mar. 

sa Matnıh, Tobruk ve B -.g-nzf liman. 
larmdnkl malzeme ve kmııl merkez· 
lcrinl de bombıı1am:ştır 

HU&nonun kuıt bakışı gürünUşü 

1 rafından Stalfngrad §imal batlBlnda 
giri§ilen §iddeUi p.§Utma taarruzu 
Bozkırlarda ilerlemeye devam etmek
tedir. Buralan yarı yarıya eriyen 
karlarla birer batakıık ballni alllll§
tır. Timoçenko kuvvetleri ne nokta -
dan Alman hatlarma gi"meğe mu • 

1 vallak olmugl&rdn'. Mare§alin, pek 
1 yakında Alman aol kanadını yarabi -
leceğj ve plAnmı tahakkuk ett)zmek 
8Uretlle, dU§manI St&lingrad batumı. 
da çevirebileceği aa.ıııJmaktadır. 

Stallngradda müdafiler, Alman!& • 
nn ı:ıehrin gimal b&tıamdakl fabrika. 
lara k.ar§ı yaptıkl&n Umltatzce •ta • 
arruzl.arm hepsini pUııkUrtmU,ler ve 
be§ gUnden"berj bir adım bile gerne
memi.§icrdlr, Şehrin diğer mahallele • 

l'NGı'Lı'ZLER DON DE 'Mt'LANO- ;::~~F~!:d:::; 

ll!mııı.n mevz lerı ayn ayn ve pa 
ı;:a parça <ıUşUrUlmUştUr. Şehrin Iİ 
mal kısmındaki en bUyUk mUıta.h 
kem mevz.llerin UçUncUsUne gimıl'I 
gibi elde edilen başarılı hareket, 
man be.taryaınrının atc,.ini ıuaturm 
ğa muvattak olan Alman toı>çu 

hava kuvvetlerinin eııcrldir 
Alman Stukalan ·le bomba uçakl 

n da.ha fazla miktarda bomablar at 
mr,tar ve Volga nehrinde tabrfkal 
kaJ'fıl!Uldakl adada b11l11t1an Sovy 
topçu mevzilerini susturrnu• lllrd 
Dtlşmatı topçusunu'l f11atfyet'nl 

Yeni subaylarımız f 
belerden iler1 gelen kayıplar yilzQn-
den düşman ku~tler,lnln azaldıtJ ~ 

YO BOMBARDIMAN ETTiLER ~ı:!z~u:~ı~u:1!~ 

bu ha-reket, Volga ile Don araımtd& 

ılmal mevzilerinde b1.1lunan df\şına 

kuvvetler· Uzerjnde de müessir ol 
mu"tur. Ftlhaklk111 bolşf!vlkler. elle 
rinde katan blltarvalarıa lf'-"rrtm 
taal'l'tlzlart?11 istedikleri Öl Ü~ başa 

ramamşlardır. 

HARP 
1943 de mi, ~94 
de mi bitecek ? 

orduya iltihak etti 
ingiliz tayyareleri ilk defa Alp 

dağlarını gündüz aştılar 

araya topla.maki& me§gUl olduğu aa... 
111lma ktadır. 

Yllzlerce Ahnan uçatı Rm meY • 

zllerfne taarruz etml§tlr Knıılyrtchz 

ga.zetestni.ıı bildirdiği.ne göre, cuma 
gUnU 1500 bomba atımu,tır. Bu~ 
te, Alına~arm lılozdok çevresinde en 
flddetll muharebelerin yapılmakta 

ı:/•;'<•ra, 24 (A.A) - But:i)n snat 
d e Yf!dek Subay okulunda 17 ncl 
r:;r• tatıatlJnı rnuvattakJytıtl• bltf. 
klf genç subaylara dtt>lomıt Vl' mll
..._!!_.tevzıı töl'f'nf yaprlmı,tYT'. 'l'ö. 

Fransaya 
Hava hücumları 
devam edıyor 

..:ont Lucou ı6 (A.A.) - Dun ak. 
1ııc Ba&t 17 ye doğru dört mcıtorlU 
le llız. bomba uçaklarından mUr~k 
haep takriben 60 kadar uçak bir dalg; 
Ço ftnde tehir UatU.Ude uçmu,ıardır 
d le kIQ irtlfaa kaC'ar inen bunlar
ıı: birı, e\ velA dem·ryolu, gar rııa _ 
)Öz esını ve sonra da kıtlıı.yı mitral. 
teh) aa ana ına tutmu,tur. Hemen 
h&k ike i aretı venlr.ıtı ve balk 8lğı· 
to.ı 1.lra iltica etmiştir. Or.U makinelı 
de ek ınermislle lokomotitl&r üstün . 
_;•raıanan demtryolu r.ıemurlarnı 
bil Gllyrt batka telefat o~dugu da 

dırı mektedir 
l( . 
~ •roandlz garı c1vaı ırıdald f'Vler • 
ttr !'r Ç<ıtuna mermi uıabeı etmiş_ 
"a · ' aat 20 de tehlike hali elAn de 

hı etnıekte bulunuyordu. 
~hdı-_, 2J (AA.) - lna:tız av u-

t;&kıa . .... 
dt rı dUn ıımaıı Fransa ve Hc,lan . 
••k ll.zerinde uçmuşlardır. Trenlere ve 

aer'I. binalara taarru7. edl!mlştır. 
41r, lltün uçaklarımız geri dönmll,ıer. 

Bir seyyar satıcı 
metresini yaraladı 
~VVelkl gece Beyoğlunda bir yara • 
Qı e. Vakaaı olmuı. olr aeyyar atıcı 

etresl.ni bıçaklaro11tır: 
~•rUı, Yenl§ehirde r.er~otu eoka • 
c & l:S numaralı evde oturan ve o 
l~rda a<ıyyar sebzecilik >'pan Ali 

::;ıııa biridir. Servet adında bir ka • 
) la bir mUddettenberl •nf'trea ha • 
ı..,e.tı Y~ıyan Ali evvelki ıt'eC(._ evlnf' 
"11' • 
~ içkı aofraııı kurmut eğlenceye 
.... ~tı de çağırmııttır. Gecenin geç 
lt ~leline kadar devam eden bu fc:kl. 
'el •ını eanaıında bir kıskanc:lık me
'"' 9-lnden Ali ile m~tre!tl arumda 
uar a-
toıır.."'~ kavguı çıkm19, bir mUdd ·t 
~•iıat it dövU, bal"nl aımıştn" Met -
bir dayakla yola gf'tıremlyen A!i, 
tı.. •raıık bıçağını çekm!.,. kadrı • • 
~le •Uteacıd1t yerlerinden afn' su · 
llllttJ hraladıktan eonra ıı:aerp ~it · 
Yaraı:· l!enetın feryadına k099nlar 
111ı-. ~ı hıuıtaneye kaldırınt hıı . 

"il. 
~ta ta.ratmdan tutuırou. 

~)"mJtta. 

renne BUyUk millet mccllat rela Ab 
dlllhıı.lik Renda, Bapekl! ŞUkr9 Sa. 
racoğlu, Vekiller, RfyuetJcthnbur u. 
muıni k(ltibl, gene!kurmay ikinci re. 

(Arka ı •yfa S sutun 5 de) 

Amerika 
643 milyon Jolarlılı 

malzeme ödünç uerJi 

Loııdra, 25 (A.A..) - lngıliz vakit h:ı.va pulutluydu Eu &chir olduğu 'I'erek T&dialnde bundan Od 
bava kuTfttlıerine memup 4 mo - mflhlm bir aaaqi meıtreaidlr. ~ ..,,.. JIS9l eltUıılml _...._.. .._ 
tortu Lancastet' uça.klan ltal~ n.y-.ı Bu ak tngıJiz uçakalnnın Al. balua:pa deftlll ~ Mllllır • 
dün yenidfll taanıız etmi,lerdir ra.şırı i k gilndilz alunlandll', Şiw. melıltedb' • 

Bu aefer taamıza uğrayan tehir diye kadar bu ~ehre 5 kere taar - 8EBL1Nı: OÖD 
Mil&no o}muftuJ'. Hava akmı gUn· ruz ediJmi~tir. &.riln, U (A.A.) - 8'alingra.d 
dUz yaprlmrştır. İngiliz bomba u için y&Jll}an ÇU1111JDal&r Nramnda 
çaklan alçak .eıviyeden atıratlc CENOVADA HAS~RA 2.'i j•te9rin gilnü iki önemli n~ 
uçarak fabrikalara bombe.lannı UGRl\YAN KtLtSELER ye vanlımıştır: Ahnanlann Km1 
atmJllardu. Bl'rçok yangınların Vaşin~ton, 25 (A.A.) - Cencr ilkteşrin fa.brikale.nn."- girdikleri 
t,:ıktıiı görlll"llÜtt11r. Atılan bomba. Vd.J&l.:. Vatikana bildiriMiğin~ gCS ve Volga ile Don araamdaJd Bol -
lar arsmn,da iki tonluk bombalar re Clııaovanm ~n bombardımanı fe'Vik şaşırtıma taarruzlannm &it" 
da bulunmaktaydı. sı;asında belediye dairesi ile ı gide ha.tifkmesi. 

ay zarfındaki teaUmatıD kıymeti, yüz 3 Bamba uc,:a.Pnm kayıptTr. tn - Sainte Annon Cia.dc kilisesi hasa . Alman başk~b~nm al _ 
de 75 t aııkerf ma.ızeme olmak tısere gı"Jiz 'bombs ~aklan, gidip gelme ra uğr.unıc:tır. Papa, bu iki eski ~. d~fı ha~~re gore. yenı taam• 
M4.000.000 dolardır. Bu rakamlar tim tam 2100 kilometre kat'!tmi ler • bidenin uğr:ıdığı hasarın mahiyeti gilnleroe 8Urcn ve dü;,man mUd'i • 
dıye kadar kaydedllenlerbı en yUbe. tlir. hakkMda malümat verilmesini ia faa mevzilcrile endüstri 98.halan -
ğ!dlr. Mı1Anonun ftzerine ' geldikleri temi5tir nı c:kvamtı olarak döven bombaı-
----------------------------------·---------- d ma.nlarla hazrrlıanmıştrr. Her ga 

\'aşınıton, !15 (A.A.) - Beyaza• 
raydan bildirildiği.ne göre, ödUnç ver. 
me ve kjralama kanunu mucibince, 
eylül ayı zarfında ya.pl!an yardım ve 
teslim edUen malzemenin kıyDl9tJ 

643.000.000 dolan bulmaktadır. Bu 

Cezaları verilmelidir! 
ce Bo'Şevı1der gündilz uğradıklan 
kaY?plan hesaba katmaksızın ih • 
tiyat lruvvetlerlle telifi etmekte 
bulunuyorlardı. DülJJ!l,8.n kuvvetle 
ri Alman bnmbalarr tarafından a-
~ıaln Çıdk ibllyU:k çukurla.ra yerleş-

8 azı şirketler muameıaıım Türkçe y~pmadıktan ~3~@J§;~!~]~ 
başka müşterilere de Türkçe hitap atmiyormuş 1 ~~~::~.:::~~ç:,~;~: 

Llkı teker 
BOZVELTIN KABlll 

karşılaştikhı.rı bilhassa şiddetli mu 
kavcmeti göstermeye yeter. 

Alman piyad: ve istihkAm kıt.s
in~ zırhlı tanktan, toplan ve alev 
saçan makineleri harp nizamınn 
koyduktan sonra enkaz halindeki 
fabrika. sahasmda ilerlemiye mu _ 
\•affak olımuRlardtr. Fabrr1rn bjnıı. 
lı:ırının hern!i ve etrafta bulunan 
tütün tesisler tem.elJerme kadar 
vokcoilmiştir. Ana fabrika düş -
man tarafından başta.nb8*l bir ka 
le haline konulmuş. tclömilerle 
atnk tuzaklıırile top, tanksavar 
bataryala.rile ve sayısız ağır piya
de s:'ahlaril" tec-hiz olunmu .. tu 

Boetom rMfOIU, (ta,lft 1 
•> - ımau.ııa Rusya~ • 
rmnana plince; fime.'de harp t 
m.amtyle durmuş addolun~ 
Cenupta StUinıgradda henils b 
netieıelliıı alındığı aöylent'!!Da. I': 
kat naaller Kaflr.aayada 4000 6 
verdikten sonr3 duraklamı"' gibi 
dirler. 

Mısır cephesinde, Satommtarda 
Yeni Ginede durum malftmdur 
neral Mak Arthur, Japonlan· ~ 
rada dunlırrmwı ve kıpırdayamu 
bir hale gC""timıiştir. Şimdi blltlln 
bu durumu gözden geçirecek olur 
sak dUn Mareşal Smuts tarafın • 
dan sövlenen s6zler büsbütün 
zUmUzde biı}iir Te bu nlann min& 
sı daha iyi· anla.c:ıılrr. Eiz 1940 yı. 
hnd11ki neşriyatnnızda. müttefik • 
ler iı:in dunımun 1942 1enesiDe 
kadar miı:-laf:ıada ve ondan sonra 
taarruza. ~ek suretile inkillf 
eclec<'ğini daime t?ôylemiştik. Ma • 
rc!lal Smu~t da hart>in 1943 de 
ınUtte! derin taarrt1%ile sona er~. 
c .;i ~ikrindedir. Bittabi bazı hata. 
lar ve yanım tabiye ve stratcsi 
tatbik olıınmak imkô.nlan da gö
zönUnde bulun '.lunılmak ııarttır. 
Hatalar yanıldı~ takrtirde harp 
l 044 de so!la erecektir. Fakat her 
halde harbin 1944 de miltteflk!e • 
rin zaferil"" sona ereceği mutlak 
ve muha.kk3ktır. 

Darlan Fas su.itan 
ile görüştü 

l.ondl'B. 23 (A.A.> - \'i:;i hn. 
herler ajansının bildirdığine gore 
cuma gı1nU Dal ardan Rahata ge
len Amiral D<>rlan Fas sultanı 
tara mdan krı.b 1 edilmiş ve Mare
ı:al Petcnin şal t bir mektubuna 
sultana vermirtir. 

~------: 

Londrada bombadıman 
edilmif yeTleri geziyor 

Londra 25 ( ~.:\..) - Kral ve 
l(raliçe ı:"e".en yıl boml'ıa.rdrman • 
<'lan he.rar olan Lonrtra mahallele 
rinin zivaretl esn ıuıınrta Londra • 
rıın do ~u ve oite kısmı mahallele 
rinde Martam R02ve te makıa• ~t .. 
mişlcrrtir. 

Mevdandadır; teker sıkıntıo;ı 

içindeyiz. t"'tibsalimiz ihtiyncımm 
ka~ryamadığı için olaca!• hariç 
ten ~ker itha1i hile dü.,ünrilih or 
ve batti, bu ba.kmHla.n temaslar 
da da bulunuluyor. 

Gariptir ki d!Iİklf'rimİ7.~ kare;• .. 
lamıya çalr n1if'n, ıxeni, z:ıman 
!arda buldukl11rrmızı da t"min ede· 
bilm~ armaunrlan ~eri kalmıvor 

Dlnyan,n en blylk 
s~rn1ç gemisi 

Stokholm, 2;; ( \.A.) - Şin,Ai· 
ye kadar S: nd na..varla yapılan 
nruçh g"emı erin en bih ü ;u olan 

v" b'r Aryıntin kuım anvae.ı tara 

Artık bu kadarı 
da fazla ••• 

Yunan1ıtanın Londra elçisi 
öldü 

ı..onıtra, H \A.A.) - Yunanıataıım 

t.oncra bUyılk eıc:ıaı 8inaoopuıoaun 

1 ~efatı dUn blldirllml§Ur, 

. , 
m~ell ltib ı,el<er imAI edllm~i 
kin lhnn~len ekeri de he!4abn 
katıvorm. 

Bugftn, ne karamell:n. ne bn 
dem 'lekerini, ne lokumu dtiıün .. 
memefiyi7., 

Bize Jbmı ollln şe-ker. st!te ka 
ntıtmlarak ~erdir. 

ıııdan t<:.m r anan B e rıs Ayrecı 
ismindeki aerni ilk tecruhe cıey • 
} .atini y~pmı llr. c .. m 17 520 to -
nilato tut:ınndı ve 165 metre u • 
zıın • • ıındndIT Azami sürati sa 
atte 15 mild r B ı • eni gemi. ııiır.. 
dıve kadar av·m kumpanvaya b:ış 
k iki sarnrc>h gemi el ' teslim 
etmiş ol:ın Goete"lxı• r"' :ı1<i Goe • 
tavPrk"n ter.,.fi.hla.r: t.trafmdan in 
ıa edilmiltir. 

.spekülatör tüccarlar 
alakaları olmadığı halde 
Plyaıa,. ,a11111tmell lçla laadlll 

ticareti ra ma2a ll••••••llar (Y_..,.., ....... 
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HAFTA SOHBETi 

dıın 0111, meyve 
gümrüğü mü? 

l{admlar aıasmdn. - Hı:ıroz gibi - Şiir gibi, De§ide glbj - Bir hatıranm 
nelUU - De1ikodu -•'Ne tonton şey!,, - Alev glbl kadın - Hurma bu. 
.aıu, arm•Jt çeneli Asmnkabağı gibi ltol , hoklta gibi ağız! - Ahmet 
Mlthnt erer. t:l " in bir şa•lu81 - Şair Andeljbln bir sfü:U "Pisboğaz he. 
rtf!, - "A(;:t.ını öpmemi. yemiş!,. - HUda;nablt bir filozof 10 6ğUt -
.K ccıı. ln rr.n U)' ku se.n ti. 

~azan . M nlr SOleyman Çapano6'1u 
----------------------------------------=--=m~ G ı,ç.t;N gUn kııdınlı bir nıec E ~Kl lmdııılsr. toplnnclıkları 

li te bulundum, Yedi scki7. zaman tlcıllkodu y cıorlnr, 
.udın içinde tek erkl'I\ olar.ık bir ~unu bunu t:?kiştirirlerdi amn, 
ben vaJ'(lım; iynh yeldirmesini ınecll<;lerindc hulunnn d•..o'larıı, 
f'ı)mi , ba.;mn. bir kırmızı yemeni genı: kı1lnrn, yeni evlilere, ei'inn · 
bağlamı~ ihtiyar bir horoz gibi a _ lılnrn n:ı ihntl<'r \emıcl<teıı ~ c ge 
ralnnndn bocalııilım, durdum. j ri lmlm:ızlardı. Oğiitlcri, c1 i)er;~ 

){ndınl!ırın 1ı;lncle, bir kaynana ne, hnyn.ta. (lildse, tocul. •ıkımı • 
gihi somurthın olnnı da vnılı; bir 1 na, kocnvn l<arşı ynpılccnl< mua • 
hlılbiil gibi a'.nyanı da... Çene"i · mclelere ılninli. 
dü,,Ukleri de vardı, e!'ki "8rk sa. Şimıll böyle lrnılınlıır. ılo<;tlar, 
rn~nlrınııı siınneli gözlii snltnnla· ahhnhlnr ,·ar 1111? Zıınııetmiyo 
rını hntrrlatnnı da... Gevezesi de rom. Esn<.>en. ~·eııi yeti'!en?ere ii. 

\ardı. Ar.ııimet kadar nf;ırba lt ve ğtit ''enne-~e h:ıcet yol<. Onlar, 
filozofu dn.. Hnf11J ela ,·ardı, fal clersi, Ö''l'etmedcn öğreııiyorlnr. 
meraklr;ı da. Bir ilr kadar ~Uzeli, Hnttii ı:nrçfthuk hocn ohıyorlnr. 
minimini bir ne.,.ide gi'bi okuncluk DUn eski kitaplnrı knnştırır • 
ça nw r:ılnnnın üstünde dordııkt;ıı ken gö~Ume bir (nn.,.itı:ıtname) 
kalb 'e rulın femhlt'k ve nyclınlık jlf5ti. Bu on maddelik öğüdü, İma · 
'eren i <1" vardı. muM'.zez blr hatı. me ndmda bir kadın yazmış ... Ka . 
raı n m 1lliy1e clal~ın dalgın ılP. dının alr \'e filozof olılnğu nnlP. 
fiı• eni dt'... şıJıyor. ı~nknt hfülninnbit ~ni'ı· H 

P:ıh'.ı.lılıktan, 'urguneularclnn filozoflardan •.. 
br· .,lry:ımlc, her mevzudan konu5" Bugün, genç bnyanların hu 
tulnr. ~lotladıın. yeni kuma5lar öğütlere göre harel•ct erlt'celderi
dnn, l • rfümlerdeıı, mantnrlı kon. ni, bu on maddeye boyun ejtecek -
üm , '!. ı'!s.n, lu~lıl< mantolardan, !erini mnnetmiyonım. llnttl içle_ 
lı h tnı"' l unutmndılar. rinden bir tanı> dı\hll çıkacağına 

\ '•l:ın ela, .... ,·giden c.le, yeni ev kani değilim. !\fa.nınarJh, 5arklı ha 
leıı~nl"rlcJ yeni ni'şanlannnlardan yanın On öğti<lil ho~umn gittiği 
ı'n, o<;nıınıı çiftlerden de elem 

iı;in aynen nnklediyonım: 
' ı; lı .ır 'Ziri, ya-ılı bir h:ıynnm 
3 n · a"ıiln ı n bnh<ıederke.n, onu 
taze bir as'k için pek bayat buldu. 
ğnnu. serseri, clC'rbeder kalbll ol
duğunu, nynı his iı:inrle U?:nn mlld 
<lct hapı!; yn amnilığını, her ~eni 

' "fün onun fçm bir terakki aılı 
oldttğunu "'Öy1cdi. 
- • ve evlenmek etn.fmdn baş. 

ı. ı 1mnnc:nr.ı.lar, biraz dedikodu 
ı u oluyordu. Faluıt bir lln ı:eldl ki, 
ycgiine ltono ma llle\"Zml, bir nok· 
tn etrnfındn toplandı: Dedikodo.J 

Bi'ri bir loclını, öteki bir baş _ 
Jmsmı ~i.sti.rdi . .Biri,,, Hüsalyt'. 
nin ~lU~lii~lerindcn, zelti.stzlık" 
Jnrınclnn, garnbctlerinclen bahset
ti. Ötekisi, sözlii oldu&'11 halde, 
Fethiyenin, gönül sapıntdannı, 
i'leri siiroü. \'elhssıl, tatlı tatlı ko_ 
nru tular. lk<likodu yaptılu, gül • 
düler, lmhlmhalar avurdalar. '8ir 
ktl!l saat qüı:el \11.k\t geçirdiler. 
Arada ben <le eğlendim, neşeli sa· 
ııtler geçirdim. Dedikodulu da ol · 
sa jn.;an cğloni~ or doğrusu •.• 

Dit.Jmt ettim, bir g~ kızın, bir 
ka<lmm ı:;üzl'Jli-rinden bahseilerler. 
kcn öyle tnrif cdiyorlnr: 

- ·e tonton sey ... 
- l\leli~ mi? .. !\finnur.ık bir im:. 
- Kn<lcll mi? .• İpek gihi .• nlev 

ı;i'bl bir l<ndın •• 
- 'ielm:ı.c.ığc onna.... Öyle gü. 

zcHe5tİ ki •. yanakln<r penbe, penbe 
he1c :ıysldan ıımlrin dediği gibi bi· 
rer mı ra_. 

llnJbaki eSkiden böyle miydi! •• 
Rndrn ı;&zeUiğinc dnir söylenen 
... o:r.fcı', bcıı.!ı:etilen teşbihler ne ka· 
clnr garip, ne ksdnr tuııartr! İn _ 
Pan, bunlan i:;idinee, bir ktıdmt 
dc~il, bir ycmi.;i tnmr ediyorlar, 
z:ınnoocıdi'. Ve ihtiyıırsn: kendi 
kenôme ~ran'lı: 

Knrl.m nn, meyva gtimriiği 
nui?.. , 

1 ~ te birkaç ~bih: 
Jlımna burun1tt, ayva ~. 

1 - Kııdın evini temiz tutma, 
lı, kocasının gözüne çöp dnhi 
çarptır.ıruunalıtl rr. 

2 - Evine b:ığlı kadm, koca· 
sile sofraya oturur, onunln. bera
ber kalkar. 

3 - Kocsla.rm kederile keder_ 
lenmek, dertlerile dertlenmek, 
actlarma ve ma.tcmlerinc ortak 
cılmü ve onların scvincile sev:n_ 
mek ger~klir. Kadın kalbi, ken· 
dinin kalbi gibi eşininılir. 

4: - Kcıcalarm getirdikleri gi
yeceğe, y.iyeceğ'e ynnlız kanaat 
etmek oeğı1, ' candan ve gönUI. 
den teşekkür etmek lii.zımdır. 

5 - KoC3Smr seven. onun nk. 
ra.bannı ve dostlarını da sever, 
gUle lbtt.iııik dilten dahi olsalar! 

6 - Kadm kocasının sımnı 
damnrdn kan, vUcudda can, göz· 
de nur got'bi saldnmnğn mecbur
dur. 

7 - Kocanın "yap'' dediği §eY 
mutlaka ynpılmnlı, ynp11mamrun . 
nr :istedi~i işler de mutlnka yapıl. 
mamahdrr. 

8 - Kocaların U)ku santleri 
onlann !simleıi gibi kafada yer 
etmeli, hatırda kalmalıdır. Yuva· 
smı mC"sut gl>rmeık isteyen ka· 
clm, kocnsiyle aynı zamanda u. 
yur ve onuntn aynı saatte uy:-. 
nır. 

9 - Kocaların malı çar çur e
dilmez, israf olunmaz. Yersız. 
sel>t'psiz harcanan her para, sev
gi ve .saygı bo.ğmdan sökUlüp ııtı . 
len bir fi~, bir kök demektir. 
Sonunda o bağ çöle döner. 

10 - Kadm, vUcudunu, daima 
berrak ve ıkir!liz b ılundurmnl•. 
dır. Kaynak sulan gibi. En kUçlik 
ktr, en hüyük a"kı öldllrür ! 

Münir Süleyman QAPANOGLU 

e r 
Hariçten e 
getirilece!< 

Trakya.da bulunan şckcı \• ,ıgon 

lan dün gelm:l.ş, ve bnkkallar ce -
miyetine yeniden ı;.eker verilmiş . 

tir. 
Şeker &irketi 5imdiye kadar le. 

tanbu\ halkının yarmışar kilodnn 
ı:ı}acağı istihkn.k1n yarısını vermis~ 
tir. Di.ğer ya l'ISl c!n birknç giln için 
de verilece..'<tlr. Şeke~ şirketinin 
karne ile satışı tamamen kanııla -
yacağmı t emin etmektedir. 

Diğer taraftan, h.!ı..tiçten şeker 
ithali ~"l teşebbUsler ve temns1ar 
yapılmaktadır. Bu hususta yupt 
lan t~kH.flt>r muvafık görillmektc • 
·'lir. A nk:ıı.ı:ıdn müzakereler ecre -
yan etmektedir. Ankıı.radn Ameri 
knclan '}eker getirtilmesi Uzcrinde 
de göril!>rrelt r vardır Fnkat Ame· 
rikadan getirilecek şeker co!t az 
olaC!lıktır. 

14 fırıncı cezalandırıldı 
Ekm<'k karnelerinin savnnında 

suiistimal vrır..., ., k suretiyle fazla 
un nlmn.k sucu:ı<lıı.n millf korunma 
mahkemesine veri'en 14 fırınc1 ve 
yedi karne saynn memurlarının 

muhak~eleri dUn biUrltmiştir. 
Suçluln.r 50 ile 130 lira nra..51nda pn. 
r.:ı cez:ı.smn çn.rpılrmşlardır. 

Memurlardan ikiııi beraet kn • 
zanırntştır. 

F 

"Tiirklerıle tiyatro var mıydı?" 
mcvıuu üzerinde biraz dnhn yUr\i. 
nıemiz, yeni yapılacak hatnlnrJa 
~eııçliği cıa~ırtmamak için daha 
kati deliller gUstemımeiz icnıı e. 
<liyor. 

1 

Çin ruznnmelerine bakmakla 
\"e bazı eynhl:ırm hntırnlarını oku 
mnkla, bu bitarnf adamlnn gii.,ter. 
dihelrine itimnd edere'k rliyebiliriz 
ki TürkleJ'(le yıı:ıılmı~ miitC'newi 
ııjycsk-r v:ırdr. \ ' e bu piyesler, n · 
'}:ığı yuknn, t>U~Unkli tivatro teli
niğinin t.'llebetti'ği ~ekilde sahne. 
ye konuyor, O;\'nnnıyorclu Bu pi • 
~·e~ler h:r ta nlfe de tıibi tutulnı1111 
Jnrdı: • 

a) Tarihi piye!ller; \ 
Bu tn.rihl piyeslerin ne otı'loii,u· 

nu nnlamnl< iı;ıin ilim wm nıı. 
rant'ın kitabınut) kiklik bir J;Ülle 
anraJc kifııyet edeı·. Bu eser<le ıle. 
nir ld (KonfUsyos)un ahfndından 
Kını .... Tuo I~ l\filiidi 1051 tarihin. 
de, Çin ln\kfımetl tarafındnn Tiir _ 
ltistann elt;i ıfatile giinclerilcliği 
uımnn ornda (Koııfiiı,:yu lun ha. 
yatını bütün teferriint!1e gösteren 
bir piye5 S<>yretml~, ıleclc inin !iah 
ne üzerine çıkanlma"ınn çok ln:1.· 
mı~tr. Fak:lt Çine a\"Clctinclen sol'. 
ra daha makul <111,unmeğe ba~ln _ 
llı. Ve vntan<la~hınna Tilrklerclc. 

Ya gaptırılmasag
dı, ga beklenseydi 
Ticaret Odasının Ticaret Vekaleti için 
büyül< emekler ve himmetlerle hazır
lathğı projeye şimdi lüzum kalmamış 
Bundan U<; ay kado.r evvel ticaret 1 mlpc de oda huıdıklaruıa '1•va.m et. 

vekaJetJ, 1.ııtruıbul ticaret ve sanayi mjştir. 
odasmdan bugUnün tcaplanıı.a göre Ticaret odaamdaki heyet şimdi her 
tadili mUnaalp görülen tlco.ı-et ve sa• iki kanun için de birer proje hazırln· 
nayi odıılı:ırı ve ticaret borsaları ka. mıştır. IAkln projeler Uurlnde son 
nunlan, için mütnleasmr 1steml§U. bir tetkik yapı1ma.ktndır, Bu sırada 

1ııtanbul ticaret odası bu istek Uzer:· ticaret vek&.letlnJn gerek odalar gc • 
ne ba nahiye, hukukçu, !.ktl.eatçı Te rekae boraa!ar için yenl kıınun projc
mütehaest:Blardan mürekkep bir he. lerjnl hnzırlıyarak Vekiller heyetine 
yet teşkil ct;ml§ ve bir tane ticaret 1 verml§ olduğu haber alınmıııtır. Vckl\. 
ve sanayi odaıan, bir tane de borsa· letin sal!hiyet aahibl %evatı da latan 
lar için olmak üzere lkj kanun pro • bul ticaret odasından istenen şeyin 
jest hazırls.mağa ba,!nmııtrr kanun projesi deil'il sadece bir mUta· 

Ienname olduğunu söyıemlıılerdlr. 
Bu hazırlıklar emıasında ticaret V<'· 

Şimdi, odada, büyük bir emekle ve 
kAletl birkaç defa odadan mQtalea • •Y!arca çnlı!jılnrıı.k hazırlanan proje. 
smın biran evTel b1ldlrllmesini iste • lerln ne olacağı m erak edilmektedir. 

Vapur ve trenlere binm~ ve inme 
Emniyet alımcı şube ım.üdllrl-1-

ğü, Şirketi Hayriye, De\•lctdemiı
yol'an ve Tramvay idaresi le te _ 
mnslaroa bulunn.m.k "esaiti nekı:. 
yeye mütc:ılhk belediye ni:.amna· 
mcsl maddeleıinin sUratle tatbikı 
için gereken csaslnrı kararlaştn
mı'i:lardll'. 

Vapur Ye trenlerde yolcular bin 
mcden ve volcula'I" çrkmadM cşyn 
konması l:ntiyen yasak edilec!)k, 
yoknlnrden el lerinde valiz veya 
bü;>iik p~et olnnla.r ancak C§ya 
konul"ken gire<>ek1eroir. Tramvay_ 

!arda ön :knpıd:ı.n ç:kıl.ıeak, ar~<n 
kapıdan binilecektir. 

Bu işi kontrol etmek Uzcre kafi 
miktarda mem•rr tahsis cdilmi~tir. 

--<>-
Birlikler umumi katibi 

Salahaddin 
Verilen bir habere g6re İstanbul 

ltb.alll.t ve ihracat birlikleri umumi 
kll.tlbi Sal!haddln Çuhruk eski vazife· 
si otan lzmir Tarım sntış kooperatif_ 
lerj umum .müdUr muııvlnllğlnl tek • 
rar kabul elml§tlr. 

Tiya~ro e lence 
sayılmamalıdır 1 

Y ENl tiyatro mevslmi bOŞ; 
dr,. Komedi kısmında ''°il 

~~ · ·~ ... l•i tiyatro "anatmm ne katlar iler l nncı"yı, dnı.m kısmında ' Kış ... 
ılc olduğunu nnl:ıttı. rulı"nı gördük; gayet faydalı S 

Bu hususta diğer ilim Gib tle ntier yuşadıık; Şehir Tiyatrosun.11 

bah.;erler2). Bu zatm ılcdiğine gıi· iyi çalL~tığrnı, eehneye yeni artı5 

re, bu piyeste Konfilçyus t:ım ti • ler attığını g ördük. 1?tizam . 
piyle gösterHmiı:ıti. Hnttfi. onu tem milkemmel, dekorlar güzel, arti 
~il eden aktörler, KonfUçyll'ı.a ben ler g:ıyretli, piyesler değerli> 
zemek için. tırkı onun yUzilne 1 Tiyatromuzun bu muv11.ffıı.kıyetl 
benziyen bir nınske takınırhırdı. rl omm ne kadar müşkUI şartl 
ı, bununla da kalma'l, hııyatı, reı_ içinde ya.~dığıru öğrenince mtı 
<'fesi, ~aye ·i, her eyi bu piyes • ze S!lyılnınk lfi.:.Jpıgelir. Bund 

!erde gösterilirdi. Bu piye ler ha· clolnyı duyduğınnuz haz ne kad 
znn iki veva üç. ~ün de de,·am r. öerin ve rukrannnrz ne kadar 
derdi • ginse " Türk Tiyatrosu'' mecmıı· 

n~nu okur okumaz aldımıza ge_ I f;Jlldaki ''Pe~e Açılıyor' ' başlı~ 
len ilk şey hu mııazznm tnrihi \"fi.. yazıyı o.kudugumuz znmnn o Jı 
kanın t'.ll;rif ctlilmeden oynanabil" dar rztırap duyduk. Bir mtıesse 
me!'i için yazılmı~ ve teshil ecll'. ııin hesabının bu derece açık 1 

mi} olmn<iHhr. nunun iız<'rinde n ·- ı olduğu :l'{fuj, verildiğine ~c he~ 
nn bn ~nnat ile meş~ul yazıcı1a • hemen ılk defıı rast gclıyor gı 
rınrn 'la u:r.nn :1.nnmnlnr t;nlıştıkln· yiz. 
n anla~ıhr. Bundan baslın E' liyu. Şt>:hir Tiy~trvsu geçen ~ne ~ 
111n bütiin havatını \'e " zamnnı ııeye koydugu on bes venı pı>· 
r,listerebilmrl< foın muaZ'lıım deko . için dcko ... kos•.üm, aksesuar. ı1' 
r'a ihtfyf\!l hiisrl olacağını ela bir bijya ~es:ıircsine 303!l l~rn h~rC 
11\Jızn dii . ünmek kfifidir. Perdeler m15; PlYe! b<.Şin:ı 202 !ıra düşO 
tleğl,iyor. mekanlar c'teği.iyor, şıı. yor. Bugün için b:r tek kostti: 
)11-.;Jnr tlejfü;iyor. \'almlıır dei;-i~:yor ~parası; h~vnrda ~ir tüccarın hat~ u~ 
\"e bütün bunlar sahnede ~ösferj· esn!l.fın bır gecehk eğlcnr.e mt: 
Jiyor! Uiltün bmılıın <'nnlnmlını • rnfı ... Ankara Devlet Konservnt :S 
bilmek llr. elhc!tr. ki hiiylik bir sa. va:rı yalnt7. J~~ Sez~r temsili~'..:': 
nıı.tn miite\'nkk•ftır. dekor Ye koştumlenne 17,000 ııı...., 

Cin ruzn:ırneleri i<ıc hu tarihi pi. .s:ı.rfetmiş. Bu sen: tstnnbul Şe')ı 
:\·eslerin bir~oklarındım bnhsctt:'d 'l iyntrosu geçen seneki kad'ar la 
İeri gi'bi, oynayan aktörlerin kabi· masraf yapamıyacn.k; zira tiy~t~k 
Jh·et derE<'clerini de ~ö"tcmıeği eğlence yen sayılmış, vcrı;ıl ete 
u;ıntmazlar Denı-bilir ki eski yüzde elliye ç;k:mlmıştır. 1'i 
Türldercle tarihi hiçbir ,·nl•~ yok • İstanbul Belediyesi Şc+.ir Ti)'B•lırı 
tur l:i o bir pin'! ekline okulB. rosun:ı geçen sene 35051 lira )'il' 

rnk aİıfada ı::ö~tcri"ımemi olsun... ö :mdn bulunmuş, 31273 lira ve~aı 
l'.!te tt'tki"ıi mnh uıu c"rrter •• nun. ôdemiştJ.r; demek ki tiyatro id:J A. 
lar gözönünde clunırken "Tiirkler resi hir elıyle aldığını öteki cm lıı. 
de tiyntro Tnnzimat ıle\'Tincl"n veM!liŞ vaziyettedir; yahut bu 
onra ba.:ıldı'' demek, gafletin retle sadece vergiden affcdilıJI ak 

en biivül; bir ıl <'recesini gö tcrir. oluyor. le 
TiirldÜğiin mil:i tnrllıine t emas e- Kahve, gazino, mcy'IE ne, b 
•lı•n im m~sP.lelcr tetl•ilr C'ıt :ımer1n şinema birer eğlence veridir; 1 ~I 
i:. ice i'ıır.elenmeılen reffclknlem lıin tiyatro asla değıldir Eski ~~ıı 
indi hilkiimlr ,·emıek hiç de doğ. nani!tanın otuz asrr sonra bl 
rıı bir j~ ı;almar.. hayranlık uyandıran kültürliP~~ ııı 

b) Milli ply~'t1cr, komodilcr: tıyntronun payı pek b!lyü.k, hııt a, 
TUrklcrıle yn1nız tarihi piye ler ba lıcndır. Eğer bizt'"' tiyatro J. kı 

ynl<tn. !\filli piyesler , .c komoclil<'r nıpa tiyatrosile birlikte bn§lasıı 
ılc vnrılı. Ihı mi'lli piyrsler , cyn dı eimdi aramızclı bu derece dert 
lrnmocliler )"n tam bir opera ş<'I< • ve engin vörli!i. duyuş, auta) 
!inde ,·eyahut da bir operet hnlin- fnı1o buhınn.azdı. Türkçenin bll 
ıle o~·nl\nınlı. ı•iııc \\ i1J Do rantın nı gözünü yaran. en bayağı pıye or 
tetkil<lerlnc ba'tmnlt ltiifidlr. leıi sahneye koyan "Manakystlj~,..1 

Bundan ha ...... ,ı Ptml ı:ahbe. çeı,-idi tiyatro eğer orte.da."l kaU' 1" 
"\'nlmtl:lr" :ırasıntin ba ııiyc leri ise bunu Şe..'ı.ir Tiya.trosunn bor< t1 
J.!tinnii~. llize rc .. im!erile en İ'nl:'e luyuz. Bu mıie~esesc hiç kf1r ge ,1 
tcfcrrıı:ıtına kndnr her "CYi göıı • tirmcse bi le bUtUn mnııraflarl tlıt 
termis Ye anlntmr tır. Hıı ~ntırln knJ)'ltarak yaşatm&nıız lazımgelı hl 
rıını7. ıla hn ""~·ah•n mılntfığı ilİ· l s tnnbul bilyüklüı!Undek~ dUrı1 

9 
~·ec.ıl~rılen Jıir tane~ini ıntsnı ola - §et.irlerinde, yüz sene evvel bi ~~ 
rnk ı:tlloı.tercllm: vrftyct merkez'..miz olan Ka'hite.~1 

nu plyı:-~ may~in han:ı) nittir. Sofya, Atina. Belgrad. Bükreş, {' 0 
füıy.._;'n h:ın Tllrlılerin e":ıtiri bir bi verlerclc bile bugün yalnız ?:ı k ~ 
hıtlmnıdır Tiirl> holklnrını dnim:ı ~ok t:yıırtro dclYil op.ern. bile VS v' . 
!!Ö7.ct!emel• 'e hinınvr ctmPl< i~in dır. Or ncla tivntro bir t'ğlence ~ ~·;1 

ı:iil•yliı:liJıC' ~ılcrrıc.;tır. Her ene b11. sayılrp da nğır vergiler nl:nsay6 bl 1 ııun c:eref;n .. br • uyin t~rtlo c<l=lir yüzllstii denecek hn'dc b:rakıl~ ..; . 
\"c it!no iie :!-R.Zılmı<ı. olan pive<ı oy. dı bug-!,lnkU neticeler ns1n elde 

1
' 

ı·ı a· ~u 
nıuur. 

T'iyc~ c::uılur· Gn:\ct nlıeı krl:ır, 
hopl:ıtını n ,...'lf ırı bir ntm; jlci ile 
l :ı"'l:ır. r~<; ırırır.m 'İW.: \ "C rnlcka c 
''Ileynz rıfo1c1t1 ' ortn:vn f' lknr. 1\ en· 
d"shi tnmıı.'r' iyl., mtl'ı iki)•c U\'(lnra 
nık l\ryr:-rc Hr c'!nn., o :-:ı:- l'iir iir. 
yntnr ,.e u~,ır. r.u sırn•In. (liil• 
T:mrının l~netlne ııf.nımr<; olnıı 
"Siyah J\ar~ıı" geil". Scvya ııııı tıı 

ril inl' göre, hu l\rtist, ıı·ı rti~imiz 
(De,·:ınıı l!ıtyf::\3, "iitun 5 de) 

l ı mcz ı. rl 
Seh·r T!yatrosunıln tcmsilıt n 

baclrvnJı a nrak hir haft-ı on f!! 
olduğu halde ko'tuklıırm yarf l" 
bostu. Bunu ayrı bir m"scle za11 ~ 
n et.memelidir. Vergi ve ~ıard fık 

meseleainin halli bu mest>lenin bt 
lınlli de'llektir. Tivatro bir eğ'( t'f\ 
cc Yeri dc~il . mekteptir. ~d 

KADIRCAN KAFi ta 
~~-'-~~~~~~~~~__.,J/ ~I 

~lma yanaldı, tunınç meme!!, lıi • ~---------------------------------------------··-------------!!. raz dtu1nldı, üzllm. ~ndcm ' 'eyn 

Ziya Gökalpın ~ 
ölüm günü '·~ kratnne gözlü, nrm· di çen~li ... 

Rtındmt br.şluı· Asma knbnğı ~i 
1 i J,ol, •.eM !:fbi endnm. "iiliin ~ 
bi bo,·. nmz hol<lm gfbl, ltirpi'ldcr 
ole gibi. im r yay gibi • .llu tnbir. 
ler Ti t«;ıbihlor nraSJnda. kurbağa 
~vı:fil. patlıcan bunınla. fincan 
~özr , fnra, ağnh tabirleri de kut.'-
1nnıbyon'hı. fr kızı, bir ka<lmı tn 
ı1f ''c 11l.<wir c<lcrken, bu tabi'rleri 
kvllanulardı. Divnn <Xlebiyatnnız. 
<lalri kaclm, kız ve mııhbnb taS\ir. 
lcri, hep höyletlir. 

Rahmetli Ahmet Mithat Erendi 
siir ynzmnğn. heves etmiş: 
Hakimi cliThcsckerdir dihenin 
l.)oyam.am n :"Ztnı öpmeğe senin! 

rlasmı <;oylemi~. tJ tndım Ah· 
ı 1eı R:ı im. bunu nir Andelibe o 
kumu._, sair hemen dönmüş: 

- Pisbo rn.z herir! demi~. 
\hmet Rtlslnı • 
- Ne{len pi boğa?. oluyor'? de 

mi • Bııl<, (hokka, ~ül, !!ek:?r. d:. 
hen, nğız, tloynmftm, liJWnc'k) f'e· 
mivctı elfaz \ 'nr. 

Andt"tlp Jrl\MnllıaJarla giUmfic:;, 
evaben: 

- Bunlu tnlru ama, demi,, 
t~r him i~ efendi onU11 ağT.1111 
tJ[ımCTUit>tir, yem i!:!tir l 

dn kamyonlarla bi"*' tngiliz 
no;l<eri de duruyor. Franan:lam 
bı'rnz cftiJm&nca bir ta\'ırla hnkı. 
,-orlar, fakat hi~ bir 3eY söylemi
yorlar. Şlmslden, sahilde bir yer. 
<len geliyorlar. 

Spll\ndid gemiye dlindünı. Sağ · 
lı olhı kahveler tıklım Mkhm clo. 
Ja. ''GaMıon bir Perno, ımr on bir 
, • .i&el kasi, g&r:ıon bir Diin:i-.ek !" 
nazırlnr nıccli'linden hAla haber 
yok. Df'dikoculıır, daima dediko<lu 

YDZ!ll': 

Alekaancler Vert 

far. d'lna ~i<lilecoknıi~. Bizim tngilizlc. 
Akşnm:ı. luufar "tımda, buraılıı rin evine glılip bakmak ihtiyntlı 

ı:.ürttUk, bir l\ralık l..a RoşP.le ~it· hir hnrcl<ct ıleğilıli; bu yüzclen 'n 
mı-k nıe ef~i· gitrii51ihfü. htmırn puro kaçtr.ı.bilirılik: belki de AP.. 
~'ki, üc; gün Jçersinde lciic;ük bir İP- ı celeyin bu emri boznn b:tşka, bir 
giliJ: ı;-emi.si gelecekmi;ı. Kon<;olos emir \"erirlertli; böyle znmnnlıırclıı 
Jule bu gemide ~·olculıir için 200, ı lıu ~y bcldNtebnir. BinneM}eylı 
tol• ı:ok 800 l•İ itil< yer bulundu. geceJi otelin tnrn ka.r ı mcln, oto· 
~onu "-Öyhiyor. B ı gemiye hinme - · nıoblllerde g~inneğe lmrn.r 'er • 
{!e te;,cbbfüı ets('I< mi":' Ilorıloıln, di'k. Otelin loknntasıntln JıiizUn do 
Frans:ıdan n~Tıhmk itin snhırsız. in \C çok pnhnlı bir ycınel; ~·eclik, 
ltman 2.000 İn~iliı tebnasının ol • fnzln oltırnk fb ~nrson bizi :ıo 
<'luğa 3ylenivor. 2'"ihnyct ant e frank <lolnndrrmak istedi. 
kizc doğru. Rorclotla huhınan ın~i- l'em<'ğln ıınnuntı do~rıı na:r.ırl:ır 
Jixe1rin elıri terketmeğe lıanrla~. uıecli.;inin toplnntrsınclmı ım tın -
malan ili\n edilıli, ertr,sj "nhı>fı sa her ~eldi: clllndcnberi ılört. defo 
:ıt dotm:r.d:ı ,Jlroncl nc1ırl mnn"I\ _ toıılnn:ın nazır!nr merli i İşi \bu 
lnndA Jıüçli'k bir liman olnn Ver • ılefn kelim<'nin tnm ınunn•dlc) bL 

tirnıi.;, Wıno i ·tlfa etmi~ti. Riva -
~·etlC're p;iire nazırll\rılan on clört 
kic:j ayn lıir sulhun nıh:mkert' eılil 
nıesi lehimle lrnnu•;mıu", yalnıı: nn 
taneı;~ bu ffürin alcl hinde bulur. 
mu~tu; hunlar nrns.ıntla Riino, 
'.\fnnclel. Dotri, J{omrıeno;i, Mane, 
Dt'llo ıfa ,;nr. Teslim tnrartarları 
ise gencrnllt-'r, ftı~istler ,.e bozgun 
en radi'knlll:'rdir, nrnlarındn l'eten 
Co<l' en, tııarne"nre Prnvo, Şoton 
Vt? J>omnre \':ır. l..ölırUn haha ıla 
tr<;lim tarnftn.rlnmıa iltihnk et • 
mi , içtimndn bulunan genernl \"ey 
gnncl ise, rİ\'tl.yetlere göre, n!!keri 
bo:1.ırunun tam olclıığunn \"e hnrbe 
tle\'um ctmeni'n fn:nlıı<;ızlıAını .;öy. 
lemis. Bu nl•c;nm bana hazırlonıın 

Petcn kabinesinin bir li lesini ı;:iis 
tert.liler. Şa5ıl:ıcak bir liste: \'ıllnr 
dıın~ri tanmm•., ileri gelen boz -
gnnculardan hiçbirinin i mi yol<: 
knhl""'fc ne Bone, ne Fnlınırlen 
ııe Monzl, ne listıer, ne ele Dea 
~irrnis. Cıınun miinnsrnı bu ltnt•. 
nenin bir beldeme hUl•;tmC'ti oltt 
"'ıırıln. mı arn.malı? \'l!lnız i na 
7.ırlığmn Po1 Fonın qctirilcce~i 
~iiylcniyor tli'ğer tnraftan amiral 
Darlan dıı ,·eni hlikflmete P'lri. •nr· 
muş, iyi h:r Fran.,rz ,.c tnqi~iz tlM 

t,. olar:ı.'k t:ınmıtn Darlnn. 
Hu nl>S!Ul1 &rdo ıln hnk·m fikir 

~·rni hül•fımetiıı t~liın olmı ·ar:\ • 
ğr fakat <lil.,.mn~~ mii•nr<'l· .. vnıı 
n,;::.n ç:ı'ı"llf'ağı merlt"'zind<'dı'r. 
Fnknt ltim"e kati 1Jir s('y bllmlvor: 
ynlnız İ'iierin ~ok rrna ... j ti~i hjc; 
si h<'rke5te OlC\C!lll. ni İn"'İlİzlcre 
ırclin<'e- "'rnnc;o<lnn ~nçmnk i·ı:in 
tam Yal•it 

}'rnn.,:ı•la yec;i-rı1i~im hu son ı:e 
ecyl hlitlin tafsiliıtile hntrrlıvo· 
rıım. Sıılcncfülifp ~a:ıt onı'lıın iti 
lıaren ısıldar sönılii, tn.; dıı eli 
-ıntrenin ~·arı Jmranlıl;ı itersfoıle 
1<itk'-1Y. ltir i'.ij inc;:ın son hnhcrler 
etrafında nılinnknsn ~ ılrUttlyor. 

btt 
Bugün, büyük Tilrk mUtefekJcl 13 

Ziya Gök:ılp:n 18 inci ölüm yıld ~ 
nUmUdür. !arı 

Bu milna.cıebet'c, bliyUk Tll tlir 
ve Tilrkl:'U Gökalp için bUtlln hlll ltiıı 
kevelrinde mernsiml:r ya.pılacş)- ~ 
hatirP.sı hürmetle nntlno.:ı..'ctrr. __,1. ~ 

!t\r 
t 

..ı 

Halledilmiyen bir bilm,I: 
N .ECIP Fazıl Kı<ııı.kürek dol ~ 

tnnıııznn "Çerı:eYe" bn411 ı.... 
ğı zaman zaman ynlnrz yer de~ ~ 
ti'rml'klc kalmadı, ~ekil ve ıutı• ~ 
cfa <lcl;i~tirdi. Bilmem çolttnn ~; "-' 
dır, yazısmıı bngUn ~(lz gezc1lf! ~ 
l<en gördüm, yine t:İlık deJti~tl ~ 
ınicı lt'1 

Do ln ~ı:.praz bUm~eeJertn Jl,.ı. 1-.. 
lcclilmi' b"'l' sıra~ma henzetl'İf' l't 
Do~ bununla tam kıvall1.,ı 1 
bulma, telakl<i edilr.·bilir; kf"'1 '!\ 
'!İn lısllcdnmiycreği bir yım bl ~ 
n•eccslnin halledifmiş ~ekli: ~et 11-
çc\ e ~ 

Biirhan Burca• 
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Spekülatör tüccar ar 
alakaları olmadığı de 

Halka ol 1e 
cuz bahk 

· e e 
te 

ı B~"ediye balıgm bol bulun<.luğ .. 
ına:ı,.'18 ayın:ı kadal' halkın uı:uı 

balrk ~emesini temin ıçn te bus 
let·e girişn;iştir. 

3 

·· şündü üc ·· bir l'aç s 
. .~· Kusudarmı ta:;hih etmek istcmiycnlere cliL·kat 

cdımz. En bahtiyar insanlardır ·- r . . 
·1- -ot. ~cıliimat toplayanlar.a;; is ırörürler. 
:.,.. ';!~nrt~!tr~a tabii büyüklük alayisc kapılmamaktır. 

ı ıcbır kıms,, yokt k' b" · c1· w • • • hl'kel" · - ur ı ırı. ıgerı ıçcn tc ı ı 
olmaıHt· .. GaJ!ıP.te 1 t' l'Ö DdertJNı 

~lr Cf'rl ~f'rilme:ı 
~ p~ 

ıi. . asayı y 
Belediye i\hıin muhtlif scmtk. 

rınde balık depolan \ ucı.dc geti 
recck. bol tutulan balık'ar pera • 
kende fiyatları artırmak endi"c 

. :.: l' f.sveseli İnsan yalanla değil. hahikatle bile alda 
nabılır. 

b.,! ~ ..... , teeuueueM....-A tcaretl ya a 
::ı' } ün en ~ Fındık tarım ve satr5 koopcra 

1 

(,ak iı;;tını a iıstirak edecektir. 
' ~ I tifleıi umum müdurlı Şndettin An Ge~en ny 80 kuruş olan ve bun ' ugu e t· h ra)a gitnıif'.tir ÔğrcndiJlmize ilan t.\"\"cİ 70 kuruı:ıa k dar dü • 

.le d"'nizc dokülmi):erek bclcdhc 
t:ırsfmdr.n. bu dC"polarn nl:r:.«.: ık • 
br. 

Belediyenin )~pacağr bu teı:.eb \ 
!:.üs sayesinde et fhatları da dü· 
ı:eeektir. Eı:ve1ki gün ve dilıı n.ez 
baha.da bahk bolluğu yüillndC>n 
et sattRla!'I n.zalmıs, fi\•11.tlar nıu • 
him m:iktar<1n düşmüı,tür. 

~~,....-......... ~:;:.-.....,...,.....-• röre ~ınum mUdUr, bu sene 30 mü~ bulunan iç fın Irk fi~atı<ın 
mıJ,Yo!l kilodan fazla olncak fın • t-:nıdi 105 - 106 kuruştur. F aknt 
rnk "ekolte~inin ihra ';tan sonıa birtakım spekülatörl<Jr~n fınd!k 
arta<"!lğı tahmtn edilen kısmmm uzerinde oynadıktan !{Örıllmekte -
yoğ i9tihsali ve blitüo 'l'ı.:rkiycdc ı.lir. Hatta hiç fındık işilc alakalan 
olmasa bile Kar;tdeniz sRhil şehiı- o'mıyan kimselerin külliyeth fırı. 
!erinde ve orta Anadolucla bazı c:ık ~lıp snttık'aıı ve bu suretle 
!"enir ve kasabalarda ekmeğe öğü· piyasanın yük~lmesinde itmil ol • 
tulet".'k karr~urılmaııı suretile sarf dukları görfihnt>ktedir. S.imdilik 

SC• 

rlt \ 
ın' 

gi' Bir habe~ ve bir ''e il'ltihlaki :çm Ankaracı Ticaret fıyntlarda rlaha fazal yukschnc 
h Yektiic>tindr hafta ba .. ınc1n vaıııh t tcmayülii de mevcuttur. 

Bal•k d<"polarmrn ne ı:;, kilde ku· 
nıı~ •aihnı te<ıbit etmek ve siırntle 
fa.ı ~"ete "'N'mek üzere, yarrn be· 
lediyede. beledh:C' reis mua' ını 
Liıtfi Akso 'Wl ba~nhğı altıntln 
bir komisyo~ toplanarak bu duru 
mu inceliyecckt.:r.' 

(Ba<; t.arafı 2 inci ~ayfada > 
huE.'linku oı:ıeretlcrın tnm bir ı,o • 

1 ıııiğidir, !lfcleğin ~·attıgıuı gorur 
ı.;örmcz, o da krn<Ji~lni nnısiki.y.c 
U\'durnrak hoplal a. zıpla~ a yanma 
~ana':ır. Tamam konacnğı sırada 
mcl,..,k uyanır. !\lu İl•İ daha. tm· • 

ıoediler:iııdeıı d.e b:ıh~ 
ellifin ıınlıattı~ göre • 
'-eti}·~tıc ('.i ]jlerle alay ~ N. 
yeslenli. Ro zü~eıı (Çama) 

söyievın 111a 1ası 
&iylllıe 
il 

0 
t ~lcınınde ıkıncı plana d!J,.. 

~a~ ~- • 
ııra a 1.11;r b, ı \ ı ,· F ra!>Sa r 

Bntı.nr'nl.!n muhı nı mcsclclcun • 
!tııanya ıl nl anın a!dhn •ıc tıd.ıc ıı.,ı 
nU; h la ışçı ı;cınd rmf> mı: eh. J 

el: A lıec1ıını de ılctı~ Hır kısın 
r (, laı-n~ nl aya ı;ıtmış trıı; lız ıııC>m· 
at k faı n S'<'!rn ha rr!Crc g'O e bır. 
giJıPct.ı:n ~rtKalarda grevi r yapılmı_ş \C 

.... c: ııc- Alman:nıya .,.itme 
•• ır 11 • " • . . tın hıtnpt ı uıunmak•an .mtınn 

ı) lır 

)~ ntlıı ~ 
ve ıı.lfl.ra rcnct n f'ranı: 3 hakkın il şu 
'dll A• at im lr: 
ı ~ın:ıı:ı • 
li) Uld rın ı l c'!Jıkkrı t•d ~r mı:sc• 

S:: ~I n j'l.n \ ı 1 raru an n tamam n 
C:c1 trı jlJ111Yakır 

8 
• 1 ıh 'ıı ıll bC'lırrrır ttC'd r. 

le \ ll<' Alm ı mt: eh'! sı.ıılnn 
C."f ' b cı crının gclmrıc ı bcJ,ltnı • 

; 1 ~hır ı ~-. 'i L c Ll('Q P.ıı ı f(' "ö' lc<Pı;ı 
ı r ır n l ._ 

bi u ... ııı denıı.,Llı ki: 
- "\u " ini. oııu' üztlt'ki hirknt' "\ 
ıı k r . 

ııt~a r,rı,ızltr \ U lırr "r ' k ri ıq 
~ r.a~ b-.rlc ' Jrr '~' hul \ ııa ıınc • 
,; lır. '' rup '' 'C''>t h ıl'c lil-

ds ti t r rran 1 c r o'•nr'' 1 lı• ı • 
e Ot 

18 ;ı \, ruıı ı bırl i • 111 ıll lı ı k <'l • 

bs 1 rlır ll . 
ıfl l!ırrıf• ı n "lıtı:ın hlr h ı, 

ore .\l yıı~ man\ ı' n '>:; 'ıin nı u t rlı .,, 't;l ~i d ·ı . 
8 .... n erı ı•ıı.;lı r 

"&.!t • 
or; ltıha n gelen ''t" snvn an F ı anııız!ara 
ge l~h k <'den 2 f'Ubay, Fastn Vlnınlı~ 

aı1 ı:lu altınrl;ı ..,o IJOI} ı .. kcrı h111'ı ı • 
eh r,ıLı urıu, bunların ~il ~011 inin ıırıp 
Urı' "l1J ıı 11 . 'ankij u "'ı'I ını.,JC'rılı r 1\, 11:• 
bıtt' 0"" ~arnilonu -ın .0011 ki«ııl 
"'-·rt. ··ı;u ' Lnl(CUI I'> ııvıf1ır. Tnnk .,nl\lm. 'le\-. 

.?> '1on1 :~n 1.ı) \ ırt•dC'n ~.oo nrıı. ... ... 
z ikaı ılını~. 700 fi k.ılınıstır. il. · 
':İVişı,~c :ıhallnin ancak 'üzdc 15 i 
)d lararı lararı.ırdır. nı•ııl.ırın t ırır· 
Y ları,j! ar olan) ır isr yilzdı :ı:; nı•

ıJsıı helin~ hıJr za' ıflır. \'işı'c r<''1fün 
de atta C'rJır. H lhu' i h,ı lk ilk fır-
• ,, tlı1 hmıınıı) le •• ' · ' '•İ·•l 
11,. nu ..... ~ 1• 
~ 1> ır. 
ı1 t:lsifihtc 

a l>tttıl'k 
ti ~le.zı "le harp rlcvnm ... ımektedır. 

rd( fılı: ho b r hrı.bcrıı ı;oro MUtte. 
n l ~tı.J ~l!lba ııçakl.:ırı tnrnrınd:ın Ra· 
;;•cf f d uzcrıne ~.-ınılı:ın tnnrruz, Pn-.• 

-,Jd .. eııııındc 'lÖriilmeml"' dcrece'll ... eır Fi "töl'ü 1 .olrnıı~ltır. Bir .lopon krııvrı• 
ıtıısı' hır muhrip. iki n:ıkliye ızc • 
ba-tır 

1 
Oltnnk üzere 4 Jnııon f{Ctni<;ı 

'!#ta 
1 lllı,., hu'lilık hir tn'>ıl hRsara 

iti 0t•ş, 5 ~ uk gerr.i<ıin<" h:ıhct n• 
'•ı-ııı •nu 1ur. Tnyyarcciler, Japon• 
btı1ı1;\0n~ekiın 50.000 torıilfılo kay• 

l) h ı;rınj hesan1aınışlnrdır. 
ıd "tte tıle nazırlığı hôlcn muharehe 

~'1ııııtn ~tmektc olan Snl.omon adı. 
t1. &ı,.1 n 'i•rnalinde de,•rn·c ızeztn 

httl ~ t'•;ıı.: o\nıerika d<'niz kuvYetler'· 
cıV lkı düşman knr:ıknl ı:cmi<;jnj 

l>i))!) dıltlarını. hir tornito mulıri • 
tıbau hır itcarC'I ~emis ni hnsnr.ı 

•1'l:ırını bugun hilrlirrıı<"\',.. 

t~ -.ı "'-merikalı tayyareciler 
,-ıel ~nYanoı merkezi bQmbııJnndığı 

bl~ dUoc:n ve c:ıir edilen Amenknn 
dD1 ' CCllerinl.n mnhkcmeve veril.! • 
tı"11 "i habert bir taraftan ıılyaı:ı sa. 

le~I~ 'bir ta.raftan da beynelmilel hu 
k•'' ~ 86haaında. mUnakaşa edilmekte~ 

1 rtl" l O<!u?ara scbeb olmaktadır. Ruz-
11 

•( .... _. 
r~( ~ ~~rlkan esjrler1 mahkftm edil. 

iştı kdi~c mukabele edllcceğinj 
~~l§Ur. N.P. D. Lstl.hbarat nıU. 
~ ~dıın verilen bir haber 

1 lenın, Amcrikada biç akta 
~a.~eıı bir satııaırını vermektedir. 
~l'o" a:vncn şudur: 
~er- knun yaptığı resmi beyanattan 
1 dtı , .. 'Ul tayyarcellerlnin JaponJ& • 
ı,,, -. lıı_ ır bulunduktan artık katjyct. 

•en!''rrıış olduğundan, ve bu te.Y. 
l'l.n Tokyo Uzcrine hücum ot· 

k e ve ad 
1 

r Komiswana ba-ltk<"llar cemirct• 
reisi., balık miıtch~ısları. mC'ı1>:. 
ha m•idiirü iştir.ık edeeeoktir. 

1 oıındald bir piyes bir ~ oh. 
rak gosterirl). Yine onun 
Uğına gôrc, mabedin mtıı.-:::ıdelıeli 

~ag tma tarmat anı s·n e 
BaJıklarm bulundul-..~an v ... rler • 

ck'n depol-:-!T~ nakli icin ~ereken 
rnnzot da beled]ye ttırafınr!nn te
min ed~ktir. 1 

rak, dalın canlı ı;alnıağa bn!:lnr. 
l\lclck clinrlel.:i kırbaç ile diil'cr • 
J.cn: 

- Mel'un siynh kargn der. 
fiimdi· Junin hanm buraya ı;cld;. 

dan ömnü ka~myoru.m 
l nh~ la komiği'ni l."t!Çlran t'lin 

enenilinin hali '' kendisini 
sCJz y-erine sokan !konıi,._,;;m • tleıi 

yeni ae · işik i er 
Son bir iki gün içinde tululan 

haltk'af'dan 1()0 bin mlO"U frignri 
fik va ~or.b.Tla A Yrnpayn ve kıı; 
me!l de Ankaraya gö-nderi mis;.\r, 

;ini ıhıymn<lrn mı? 
''Siynh knrğa'' korku içinde, 

toıınllı~a topallıya ka~nr. O !:.tlmr 
ı;ı'limaz Knysin hıın Gökten inr.r. 
Kendisine aynlmı~ huıııı~i tahta 
oturur. Beyaz felek siizcl dıı.nsia. 
rı ile hn.lmııı biraz cğelndirdikten 

o kadar g··ınnr;tür ki, e~-y 
dediğine bskıbrsıı bu nnııtklirin· 
n gnl"]l sahnelerinde bulm:ık 
gornıek zordur. 

Ankaradan bılctırll<11guıı: guı·c, hU • 
kunıct~e hazırio.nan ekmek 'e ekmek 
.ık hububat n1addclerının dağıtılma . 
sı hakkın:Jak1 tnlmıatnanıc esasların
da bazı değış1klık yapılmı"tır. Buna 
ı;orc Anadolu aJBnBı memur \'C müs. 
tahdemlcr.yle radyo yayın mUe c.sc
lcrindc çalı~n yçvmı~ il sanatk6r. 
!ar, menafii umumlycye hAdun coml. 
yetlerle bunlara b9.ğlı tc ekklıl'erdc, 
halk part'-'i \'C halkcvlcrind.. dalmı 

surette çal~an memur v-e nılliıtah • 
~mıcr vr mUtcdavll sermayelerden 
ücret atan daimi mllatahdcuılcr bu 
haklardan tstı!ade 0<1ece1':lt'r dır. 

Şeker tevı:iı ~! do memıeketlo 

coğrati v~ nakli)'e.t vaziyetine gör~ 

şu cım&lnr bıllnde yapılacaktır: 

A - Şeker §lrketinin teşkilll.tı o. 
lan vllıtyeUer, 

B nl"nlz ve d('mirynlu ı::ilzcrg~. 

n ·§ 0111!1 Amcrlkaıı ta~yarecılcrl ol • 
duklan .eabit bulunduğunda.n, "Nev. 
york Tayrul811 ı;ıız.ctcıd, Ruzvc.u A • 
mcrıkan mµıetine yalan ııöylcm.ıJ ol. 
makıa ıt)ıam etmckıecllr Bu gazete 
acı bır Jiııanla aklemc alınmış olan 
ınr ~makalcsınde .Amcrll<a bUkU • 

motırun haklkaUerı böyle gtzleıno~b 

u~ra§masının yanlıo usuller olduğu • 
nu ılcrı Bürerck, o zıuntın bu Tokyo 
cavn htlcumu mtinascbdj!e Ruzveıtın 
t.altüınc mazhar olmutı ~Ulunan gene. 
ral Doollttıcı ne diye '•1'okyo yzerin. 
•ic bir Amcl'ikcın uça~ı kaybolma • 
ını trr,, dcdığtni soruyor. Gazete ~ylc 
diyor: 

"'Boyle yanlış bab(>rlcrln halk ara 
sında yayılması. b,lhasııa Am<ırikan 

ordusu hesabına çok fenadır. Zıra, 

bu surcUe ordu bıı.lkın itimadını hıç 

bir zamr.n l~azanamnz Bunun ıçin 
Japonyah düıımanla.rımız Amerikan 
bUkftmetinl acı itiraflara mecbur et 
mcden bu haberlerin 01duttJ gibi ne§ • 
redllmesj herhalde çok daha ly:I ola • 
ca.ktır. Hele yalan vıı ya.nıııı hnbcr 
uydurarak bunları b!ıc bile halk ara. 
ama yaymadan b!lhasııa kacınııma • 
lıdır ... 

Mısır taarruzu 
BugUn bUtUn dünyanın ı;özllni.I tız.e. 

rjnc çeviren Mısır İngiliz taarruzu • 
nun havadl.s\ı-rint diğer stltunlarımız
da okuyacaksınız. DUn b~· hususta 
mihver membalarrndan E.P. iatlhba • 
rat bUr06Ullun verdlt"ı blr mUtalen • 
dan ba§ka bjçblr haber gclmemJ§tfr. 
Bu mUtalenyı neşrediyoruz. 

lnp-iliz hava kuvvtelerinin M•sır, 
ve Şimali Afrika harp sahnlarında 
ki genis fnaliyc?ti Berlin askeri mü 
teha."-ınslarınca, İngilizlerin bu 
taarruzlarla Alman ve lta!yan kıt 
r:.lcrının geri irtihatmı ii.zımya uğ· 
ratmn kve haleldl\l' etmek isteme· 
!erine atfedilmektedir Almanla • 
rın nıfü,nhedsin" nazaran. fngitiz· 
lerin bu şiddetli tanrnız.larla Al· 
m:ın nwzilerine km-şı bir taarruz 
hazırlamak istediklerini kabul et· 
~ek için hiçbir SPhe:ı vokt"r. tngi 
Hz t11arntzlarm dan hiç müteessir 
olm'3l:smn Alman ve İtalyan hava 
kuvvetlerinin piJfuı mucibince Mal 
taya taa.rruz:ı devnm etmektedir. 
Bu s-..ıretle !>i1ha!'Sa Mihver dev • 
Jetlerinin siman Afril<ayn yaptrk
lan sevkiyot kfıfi derecede emni· 
yet f\ltma alınmakta<hr. 

Bu haberin membaı Berlin olmakla 
berahcr mihver mllts.leaıu lPH'tkkl c
dilıp edılmiyeooği kestirılemez. .... 

ı:: - lluıuarm dışında ".alan yerler. 
Bir.inci gunıba dahıl yerlere httk(i. 

mctÇ\l lUzum gösterilecek mlkdal'Cla 
1'Ckcrın temin ve tc.a11mı doğl'Ud:uı 

doğruya ~ırkct tarafından yapılacak 

tır. İklnc1 gnıpa dahil yertcro alt 
ihtıyas; ıı.r Ker ırkctı Uırafındao 

mevcut ımk...r.!aı a ı;öre bu vilayetler 
emrtno teslim cdl!('CCktlr. v11fl.ycuer 
bunları merkez \•e mtllhıık l{<u:alar 
ıhtlyacına gorc tevzı cd cektu. 

OçUncU guruba dıılıll mahaller ih 
tiyacı lçln lUzumlu mikd.ır şekeri şir 
k<'t sarf yeTlcrine en yakın dt'mlr ve 
ya denız gUzcrg&hmdalu vU!yetıerc 

kadar sevk ve oralarda a.lAkalı '"1A.. 
l et em rinde hazır bu1undııracaklar . 
dı:r. 

\'işi, 25 (A.A.) - Başvekil Lıl· 
'"al, dun Almanya baı:ı konsolo;;u 
NoehriJlSi kabul ile yemeğe alı -
koy.muş ve ayrıcs Romanya orta 
clçiSi ile Fransız zira.at ve bahn 
Ye nazniannı da kabul ederek 
p-öriişm~tür. 

Komşulannı yaralayan iki 
kardeli 

I 
Kasrm~ oturan Ha.kk1 ve 

onra onun \asıtasilc ülkenin ha 
knnmı, rnh!'plcrini, ddktorlarrnı 
'c iHih .. huzuruıın ı;ağU"trr. llep,..i· 
ui a~·n ayrı İo;tiııta.k eder, Uunbr 
"Si~ h Knrıza"nın melanetinden 
müstckidirlrr. Neticetle o da. rağt. 
rılır. Kcımik bir ahnc lın 1ar. Bil. 

1 tün bu bl .. ri bitiren hakan mem 
uun teknır :;öğe yükseli'rken n
mmn tnrnfından do.n tarlı•. tegan. 
nilcrJc t~yi edilirS). na, bıtt:ür&ü 
miına'Sı içinde muaııam dekorla • 
riJc re.iisörleril1 si.iflorlri!r, ~efle • 
rile irlnrc edilen tnm bir operettir. 

Aynı J>nul VatıbC bunlıırrn ko -

iste <'nnlı sahitler •• Bunlar or • 
tada giine. kadar Wr hnliilrn.t ifıı. 
de ederlerken "Tiirldcrdc tiyatro 
Tnnzimatt:ın 5-0nra bnsJndı'' de. 
mek bir hata, '1'iirli deha 'c n na 
tınn h"'ln':"t bir is~·an olnıaz mıydı? 

Bire denecek ki, bu ıır!istlcri 
ycti"ti~ Yar mıydı': J!nt, , ıırılı. 
Bono da di~er bir yımmıı:rt:ı ~ö • 
te.rerei:ız. H. ('. 

1) Will Dul'8.llt; histoire de b. 
clviHsa.tion; ili . 

2) biıes; history; 102. 
3) Oı« lee Lam:ı.s de Slb..J.ı-ıc. 

4) Bmıu operet Mlinde yazmn.ğn 
ba~lamLstmı. Hat.ta birinci pcrd~i 
kıymetli arti'sttmiz Bay Llıtfıılhh. 
tadır. Kazalar, halka ~ker loymctlnl nıı. 

kll mn:ıratlarmm ilı\vcsl eurctiyle 
baliği üzerinden bull.!nacıık şeker oo. 
delini tahsil i!c vjlAyeUcri t\mrinc 
"ö:ı derece klerdlr. 

Şeker tevziatı A ve B gunıplanm 
s-frcn mahaller lc;iıı Uç aylık, bunun 
barlcindc kalan yerler için altı ay 

Tahir admdn iki kardeş hır gece 
ynrrst oturdukları eve sarho bir 
halde gelerek komşuları Vahidi 
uyandırmt"lar. Vahl.djn sildiyeti 
üzerine de kendisini brrmcJa ko -
lund:ı.n daimi sakatlık brrn.kacak 
şekilde y:ıralam:rc:lardır. 

ubayl 
itt• 

lık olarak yapılacaktır. 
Bu tcvzjc o.it işleri va1ttinde tfa ~ 

bcdcllni tesviye etmeyen vUAyct ve 
kaza!ar bunu ık.mal edinceye kadar 
iktncl tcvzıden intl!adc cdcmlycıcek 
!erdir 

Sair maddclcrın tevziatı ekmoklık 
tane• veyıı un tcvzlatmdııkl tıckıl V(; 

esa.'l!arn söre yapılacaktır. 

'\'E1''1 ·EKMEK KARTl.l\RI nt Gt)'ı\; 
DE D \ôITn.n·oı: 

Mcmurıarın doldurdukları beyan. 
nameler belediyeye vcrllml§tir. 

1kinei ~"ır cezn mahkemesine 
v~rilMı SUC'luların muhakcnıesi 
dün bituilm1ş :nuhakemelen s' • 
ııunda Valıiri.c 300 Jirll ts?.minat 
ödC"IJ1C'ğe ımhkı"tm edilmMer<lir. 
A;vnca Tahir iki ~ene attı av, Hnk 
kı da bir sene 4 ay hnpiıı ~ntaenk. 

(B:ı..5 tarafı 1 inci sayf aıln > 
lsi orgeneral Mım GUndUz, ı;enclkur 
mrıy ,.e mil ı mildafrın \•ck!'ıtet.ı ile 
dığer vckAletıer ileri gelenleri hazrr 
bulunmuşlardır. 

Mezun su bayların bir ağradan söy 
ı dik'erl 1stık '11 marşmd'ln sönrıı o. 

Dul. yeUm ve mUtckaıt bı:.'vnnna • 
melcnnin doldurulması l~lyle mewıı 
olan meJmUdUrlUklcri dtin ak§am gcf. 
vııkıte kadar çatışma.Iarmn dcHım et. 
m~lcrc!.r. Çalıııroalnr bu ..... Un akşama 

IJ\l)) l.Ef!'i E <:Aırn.oı. • ı;-ımn l\f.\( 1 t ım '1 •ın 
I' 'l'RİO\'A IORR.l8S01 "un en bü~uk zaferi • 

kadar sUrcocktır. 
Halka yeni ekmek kartlnrmııi da . 

ğıtılmaııı işıne yarm başlanncaktır 
Yeni şekilde ekmek te\'ZI tşinin bir 
ikinciteşrinden itibaren tatl)l'k mt'v -
kilne konması muhtemcldır 
Kaymakamlıklar. t~e bilrolnrı, vn 

malmUdUrlilklcrl bug{ln pnznr olnn , 
sma rıı.~en eytam ve cramtlln be ı~ ~ 
yanname tev'Zll işi il<' me~gul olacak· ~ 
tardır. HcnUz muamelesini ikmal et • ·~ 
tirm\yen!er, bugün dahn muaml'll"ll". lf.•. 
rini ı:orc:b!leceklerdlr. • f.~ 

f. 
~ • • • 

BUGü ' 
GOSTERDIGi 

en yl'ni "" en ı;tıırl filmidir. Tclc!o:ı: 

Ekrem Kön·g 
getirrli or ..:4,~:Y.:,a.Y.·A/P...._'f.."Ai.Y. , 

İspanya dahili hari>inde mem • 
lcket.i.miz namına siparil} <"dil.miı:ı. ~~ 
tayyart:lcri İsr>anyollara satmak. I~• 
har'ci.}•c veik!iletimizin resmi antet • 
ve mfilıürlerini taklid sı.:!:undan ı·.:. 
aranan ID:crcm Königiu Paristc •~ 
yakııalndığı yazı mrntı . , 

Bir sana! abidcsı .. · 
Bir teknik mcşalcsi ..• 

Milli musikimiz.in bir lurrikarı 
•·l'~ ,.., Mı;rut \'t• \ uııuf \ cbblnin mu'ıtrrC'ktn ~ umttıl•ları: 

Ekrem Königin Pariste nezaret ~ • 
altına alındığı hlikiimetimizc ha • ~~ 
ber verilmesi tizerinc tevkif mu . ( 
zekkcresile bu iı:ıe aicl evrnknı ~.. 1 ıırk~-0 ı.u1hı .. 'l'Orı. l\lut;lklll ... 1 urkı;-c ŞarJ,ılı 

kul komut.anı kurmay aı~ AH 
GUrcnn ooylcdlği bi: nutukta yük • 
sek ta.Mil gen~jııin yu.pd m dt!f&a.. 
m için ihtimamla hazırla.n<tıtı ve btln 
yclcrindcki B!!kert ruh ve kAbilly 
modern barbl.n blitUn !.Steklerino ta.. 
mamcn uygun bir şcki!de lnld§a!' 
tirildiğtııl :luı.ydct~ten sonra demio
tir .ki: 

82 .ııc.nelık Qerc!li bir mc..Z1yi ve ~ 
nun yUkook tari.h.inl ta§IYan okula• 
muzda ımdiye ka<iar çıkan onbiıı • 
terce yedek subayın memleket hb. 
mctlennde ve yurd mnda.faasmda at 
dıkları vaz.i!cyı tam başarı De yapa.. 
rak harb t ribimize ço • değerli kı.b
ramanlık ve hamaset 1!13.hifclcrl ekin. 
Jıklcrinl biliyoruz. Bu as!l kahra 
lnnmızı sevgı ile aDJlr Mjr; yurdu • 
muz lçın kanlarını akıtan mtıt.a?'(lk 
şehi~lcrlmlzc de ulu tanrıdan rahmet 
dllcrlz. 

Okul turlhındc bu ~k.scık ,ayc 
rndk!lrc !çın ltomutanlık eı!en ~ • 
kul kadroları fçerl.sinde idareetllldıa 
<Sğrctm~nllk yapmak suretiyle nsk 
kll!tUrUmUze büyllk hiZmC'tlcrl ooktı.. 
nnu dt'ğcrll scıcner.min ve oclarm 
mcsaı arkadtı§larmııı da hatırlarım, 

)üksck huzurunuzda anrr.akla bı:ıh • 
ti yarım. 

Alı Riz.a Gul"'(:an sözleri.ne dc"\ıım 

ılc istjbkAm ve okul biruıclsl sruey.. 
man Nural, p.yade b!rinc. Eri p Ak 
tal, topçu b!rincısi Tim:ır o·ncel, stt. 
\an birlnc18l Yahya A'tay. muhabô.. 
re birincisi Ahmed. nakUve birine'.!!! 

' Halıd Alp rsbn ıcv8ZIİII birınci.ei Ve 
d d TUzUn ile yctıştirlci'erdcn bU • 
tun ) UksC'l< va..stflarıı:ı G dııkatlc ça..I 

ıışma iYlc temayılz edl':ı ııll\arl tn~
bcsi B Lr.K. Y. Mustain Sn aryayı 
takdim etmış ve ~cnç suba\·l:ırn ye
ni vnı:ıfc' rınl bir defa d n hntır -
lattıktnn sonra eağ!ık ncş ve ba... 
"arılar dıleycrck yaşa.am yUce Mil11 
Şcfımlz ve başbut;ıımuz. yaRasın a.. 
z~ ınıılletlmlz "e kahraman ordumuz 

eslt>rtyle hitabesine son vwml§t)r. 
>.~ aundıı.n sonra and !.ı;ilm!, ve bil.. 

Mualla lsılay ~~ı jilk ınıllct mccıis! re1Si AbdUlb.alik 

Okuynnl:ır 

fransızvl'l tercüme1C'ri gonderilrni!3 ~· ~--= ... --=-=ıı __ ,...,. 
ve ~l;nan "On rnallı.m:ı.ta göre An· • 
kara Cümhuriyet Muddeiumumili ı~" Hı•ı.tekorı 
ğinin 1C"'kif müze"kkcrcı!i Pııris ~· A SuatGün ~ Hendn tarafından oku! umum bi.rizı.. 

~.--••-----~~· c~ Uc meslek birincilerine djploma 
zabıtıısı tarafmdnn icra edilmi~tir. ,. ( Kem;mı Sadi fşılay 
Ekrem Könil'in mernleketimıze h. •. 
de edilmek üzere İsviçre. Mncııriı; ı•" Beııeri lbtıroslnnıı en oeı 17.fTTÖm 

tnn, BtılJ!aristnn gibi memlekc-t'er ı•oe 1füra~a u.;rı3un bir ı.:ıdıııın ha~at roın ı. 
den transit olarak ge1m<.'si kin • pazartrıJ nh:ııuus re,kıllıldo mü ıımf'rt' fit' 

icap ed•n muamelelq yapılmaK • ı~( Sı"nemasıncra 
tadrr. Bu i~e dair evrak urctleri •" 
bu memleketlere gönderilmiJ3tlr. I ,}~.., .. .,,..,,......_"",..,.,..,,....,.,.. ..... ~~-..."".,,.. - .,..••-',.,..:••·""'" ...... -~ .... -1'-'C!~~~ 

~ \'e mUkAfa.tla.rı vcrllmi~tir. Btmd:ın 
• sonra okul birincisi taratından yq 
~ kl1çtlğilne pllk& takılm.ıf u 

kurlı.ra yedek subay a:ıı.y 

te:ıl.im edil.:rek okul m&rfl De törene 
80%\ verUiıı~tıı. 
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Robesplyttrla 
idamı 

Fransayı bir sene, kadından, paradan ve 
şöhretten net ret- eden bir adanı idare etti 

Toplayan: Muzaffer Esen 

O mahiler 
V A•?\O bı:lık tutmak, aıcak balık yemek hakkınd& uzun uzun 

1ıkralar ya%dı; tavsiyelerde bulundu. Dinljycn oldu mu?. 
Halk, pallnlılıktsn ıya.nıp, ete .hasret kalci!ğı gUnlerde, iruıan& eti arat. 
tırmt)'Jlcalt oıan oolık avlama tşlne ehemmiyet 'lleren oldu mu? Be. 
ıcdJyo ıaı\kçı mUfrczaleri hazırla.ytp, halka ucuz bıllik tcdariklne 
hlmıncl etti mi? .. 

ll'.ı sorgulat'a," ••evet!,, cevabını .,,ermemize imkan yoktur. Çün• . 
kU, k'm okur, kim dinler? .. Balıkçılıkla uğ,rqıtır mı? Bu belediye 

&besyiperin yurası sabaha ka. baların !<eııarlartn:l bağlanu!:flar - lı:;lr. bit' tt.ne.z2llldllr? •• 
dar sartlm:ıdı, ancak nat ultıya. dı. ~\lnalmlat;. vekA.ıetinln bu l§le uğra§mağa 'b:t§lıY!lcağuu gazeteler 
doğru gelen bir doktor yarayı b:lr Ba ı siyah kan pıhtılarile leke .. 1 yazdı:ı zaman, bu havadisten sevlnml§, bu sUtunda, ben de -blr fıkra 
dı. Yıım fi:tnldlktaıı svnrıı. noııe,.,· lenmiş pis bir beze sarılı olduğu I yaz.mı§Um. 
piyer bir pnrça kendine geleblitli. lıl\hle Robrspiyer ha1kın haykırıı:-. :ı.rnııaknl~t vel<A!elinln bu te§ebbUaU de, ııUıayet ııu işl olduğu için 
Masadan kalktı, bi'r koltUb"a otur. ~arınn, hakaretlerine nldırnuulan 1 suya dılştU gnllba! ... Balık yemeyi tıı.vmye ooen yalnı:z VA..NQ değildir. 

,du, bir pa.ıı:.:ı. ~o istedi verdiler, duruyordu .• \lkı'a kıymet ,·erme - Eski <!ostum BUrhan 'Felek de VAlMaıı 8.§Qğı luilm~ blr muharrir de. 
ondan sonra mınldandı: diği gibi hnkarctten de iiziılmedi· ğlldlr. 0 an zaman zaman bu mevzua. dalr bazı ıeyler yazdı. Balık· 

- Ilıma t"nıiz çaın -.ır getiri - i{ini bu suretle gci!ıterdi. "İ~te Ro. çılığru.r.:r fler~tmek Jdzımdrr, diyerek bazı öğütler verdi, tav.:ıiyelerde 
nlı:! lıcspiyer, işte hain'' diye keııdlo;;i. buluııı1ı:. 

! 

HAYDUT .. 
Nakleden: L. Li 

- mır CJiYorum aman, (lurl f n· ı Beni ncroyo ı;ötilr:ü}·o~ 
mek 'istiyorum, Fred! Lı-.hclliık:ıyt ta\·rHic bu su;ı 

- Sen deli misin, Lisbet? Şc- <ll!fo sordu. 
hirden uzak olduğumuzu görmüyor Bütün ccsarel!no rağmen f 
musun? tcliış etmlye '3:ı~hıfü 'Ve ant tılf 

- Olsun, buradan il~ .ııccecck reke!le frene ba.mıak istedi. 1 
otomobile binerim. şiddetli bir sille onu yerinde 

- Peki, ibaban - 1- ]adı. Sinirlenmekten ziyade ~ 
- Babamdan b:ına ne? l\U:ıl\ bir halde vaıiyeli ikabul ettl 

k:ıhretsin onun projclcrlni. Banıı llk şnşkmhk geçtikten sonra 
lccndi keyfine ııörc koca 'hulmalt şekilde mukabel~·c hazırlandı· 
lslfy0r. Hepinizden bıktım! Tik• kin bu esnada üzerine dal" 
•;iniYoruml.,; bir tabancn hissetti. 

- I.isbetl Seni evin kapısına - EIJcr yukarı kızım, yo~ 
karlar Jıötürcccğim. Başka yere de• ıcs etlerimi Hiç şakam yok! 
iHI l Usbet şaşırmıştı. Yüzü s• 

Lisbet onun c1edik1erinc h:ıkma olmuşhı. Sevkitabil ile <.'llcril1 Sonra güzlerini tınaııa dikerek ni g(isterenlero ezie~ bıtkı<:larla. 'IavR.iy~!erc!e bul•Jrunıya hakkı var. Ne kadar olsa kjmdiııl boğaz 
iııkdi. Her 'nkıt solgun olan yü • lıakh. Dün ken(fü;inj alkışhyıın, ı:ocunt! eayı!ır; balığı sever! El!asen, bunu kendisi de lUrat ediyor: don ansızın frene bastı; otomolJi• ~:ıya Jialdırdı: 
lünü :ırtık ohinıtln J.ori,unç ı;arılı· örıtinıJe, ıu'Jm.'imda "ya5asm Uo • 1 •· ... blrav mUsarr.ıı.h~ ne yalı uııağı olablllrlm, ~Unkll .sahllden l'iOO meL lin rhınn:ısı o kııılar ıınt olmu,ı - Siz kimsiniz nma? 
i;ı Jmpb.mı~tı. Her lınli, ~ımıllla _ bespiyer'' diye haykıran lıu adam· re me•afeoo lnsanlye mahaUeslnde doğmuguındur! Blltlln gençll.ğj,m ki, o smıdn ·yoldan .fCCcen diğer bir Bıı şnşkm ve usahi hnli11 
ınslan, la\'ann. L:ılm,I,mnı pek çok lar bu bakışl:ırdıuı kızarma<lılnr, 1 üskUı!ardr..n hergUn 1stanbuıa, mektebe veya işe gitmekle geçtfğl otomohilin üzerine bindirdi. Öteki lfoş ,..c güzelsin biliyor mu 
ıztırap çektiğini' anlatıyorilu. "Robe piyer, ~iyotiıı tnhtıısınıı için ~nize yabancı cie!1illm. Aynen. 'lckııo sporları ya.pml§ oluııum da şoför narnyı hastı: Kızını. sının tazım olanı şimdi 

Robcspiycr ikide birde elini a - çıkınca Iuilk •'kahrolsun'' diye ha.y l caba!,, - llcy! İki scr~cmdcn hnngini• ılıını. 
yaklanna doğru götüriıyor, jarti.. kırdı, celliıd Robet.;piyerin ı:enesin 1 ·B•rh~ ı;Un evve! sene bu mcvzua tt'lllas ctml§, ,.°ne oldu bu nl. tin diplom:ısı ''ar? - Bir dah:ı bana Mis Lisbtl 
~·eleriui C()zmck i tiyor: bir türlü deki S.'\rgıyı t;iddetle ~ekti'. Adctn nıete! tnlık mt ·yok, balıkçı mı yok?,, diye haykırıyordu. Lfsbct hu ldistah yab:ıncıya hay- hitap ediniz. Rnsgele önünüSC 
nın\ııfful< ol:ımıyordu, Oradn. du - kQpaı·tlr, Çt"J\C a nğı)ıı. cloğru sark. '!t-~~ ne BUrhanm n~tyat1 alAkayı çek.nılş, Boğaztçlndekl daL relle haklı. Dn~ınınık: . kan biri'ii değilim. 
ran h:ıdeme1erden biris~ bunu far_ ll, birkaç <liı;oi clijküldii, ~ehrc_ i k\il yan !labiplerlle, Ada. ve Kllyos da!yaneıla.rı kendllerlne reislik teklif - JI:ıyır. Beni pek tcı nliikadar _ Denim jçin Lisbel'sin. S 
ketti, Robcspiyer(' jartiyeelrin sı - gibi olcfu. Hıı foC"İ ıztıralır ı;-iyotj • etmlç!<"r. Bl!ri.ııınrn verdiği ceva.bı llenilz bilmiyorum Fakat. VA.Nil bu etmez. benim de kim olduitumu ô~ 
kıııtı verdiğini aıılndı, yarunn. ka • ~ıin bıça.ı:;'l bir anda dinelirdi. tekllftcn cok mUtcl?R.sııls olmuş, fakat kabul etmem~: - Kiminle konu~hığunuzu bili· ister misin? Bir hll'Sıı. iıt 
<lar gitti. jartiyeleri ~öı.dü. Robes· 1 HayRttan ne belde«liği' anla!!ıl - - Ben• dtnlz tutar, karada bir iş olsaydı kabul ederdim. Bu l§i yor musunuz? s.'\llarda ''sarı eJ.Piv~nli hartf' 
piye.r hA<.lemeyc minnet dolu bir m.ıyan bu adam, belki de nraıJığı- BUrhdU Feitığc teklif ediniz, odenlzo meraklıdır. ÇilnkU eakJ bir kulUp _ Den J,ishct Lihfcnherat-1 ls• dnn lJ:ıhseltller mi? İşte bun1' 
gözle bnkarıd< fı ıldadı: nı lıulmustu. reisidir. Onda 'botlar, kotralar, fllkalar vardı. Bir hayll da dilmen ınim Ufi, zannediyorum. 'T bir tnncsi şimdi karşını~ 

--; Te,akkür ederi~n Miis ·ii! l"ran-.ız ihtllfılinin ~ok kanlı ,.e Lut.mu~lur .. diye itiraz etmiııUr. - fsminizinc ''apnvım? 1 
Bu teıışekl.ii.r cclerinı miisyö, elim biraz iğrenç olan bu faslım kıı • ., ,, t;alrlısım bir otomobili kul~ 

lesini Fransız büyük ihtitallnin parken bir Fransız Ya.tanclaşınm o n:ahfler kl deryA içredir deryayı bilmeı.ler l..AEDRt - Siz ccnelıi misiniz? rum. Vn'Ziycte göre h:rıan 1 
b~ını ,gösteren bit işaret 0 _ l?obeipiyerin meı.anna ~·a7.ılmak - Aynı znmnndn ınlltcc~sr:cı-o• haydutlu'kl:ı iktifa ederim. Ö 
Jarak kabul ellilebilir. Fnmsnyı, üzere J..,.'lurladıih (bu be~·tirı me lan böyle rasgele ıbir serseme Jıü. mcm. Fnlcnt karşısında fazla ff 
~ise bağlıyan her şeyi ortadan zar tasına ynzılm.·ulığmı siiyleme- viyclinıi bildirmek mcchuriyclin• siJrüllücü tavuklar btilunur~:ı 
ikaldnıı.n büyük i'nkılaı) blitiin asa· ie ha~t yoktur) bir beni kay. de değilim. l'lnn ... Ilnk. .. Şunu lmllanırım. 
!et uman'la.r gibi mö yö tabirini detnmlen ~eC~'!'iyeceği7., 7..ıl'a Ho. Tiu nrnda Fred yaklnşıırak - J\orkak! Hnldkl hn"tf 
orta.dıııı kalihrmı~r, Fransız v& .. bespiyerin ôlül'f1iinün sebebini hun - Arabanız Jıir z:ırar sördü mü'.' meydana çıkarmak i!:ln "ff. 
tancla!;Ja.n birbirine söz. söyelrken (lan dah& ~üzel ~nlatmağa. imkan Arfcilersinlı. Fakat ne yapayı:.ı. s\tmcslnl bekledin! 
:va Sitovayyen "'·atancla~" ya.bot -yoktur: kadın elbisesi giymiş bu şeytanda _ nu söylcdiitln, senin gib 
Kamara.d "arkadaş" tahlrlerin· Yolcu, ö!ümüme ağlama snktn, Bayat 1'8 hakikat kabahat. Benim haberim olmndau tnlca bir Jiır, J,fsbct. Konuştıl.1 
<len birisini kullarurla.rdı. Mösvö ben )qaaaydlm, sen ölecektin! hlrrlenbirc frene liaslı. cim, ric:ı ederim. Ai;zmı 9ç 
tabıii.nin cfmllaıulması bir irti~a _SON_ Bir sinc.ma kumpanyası, çe"irc_ ea, san'atklirlar, t:ılfana kuvvet "'"" - Oo! Çok enteresan bir hikaye! znman ynlnız saçma şeyler !cc:ıı' 
alimeti olıırak sayılır., söyijymle.. c~~i bir film için, Jlolh"'llt civarın· vıştılar ve korkularından bir dahn Siz otomobili scvkcderken y:ınınız· yorsun. Hoşa gitmek istersen~ 
ri ceı;aya çarphrm&s& bile gi"ızden da, sun'i bir zelzele şclıri \"Ücude oraya u~nımadılar. daki hayan ifa frenle oynuyor! Bu malısın, daima sumıahsın! ~ 
«hh.,iirilr mimclnmelerine sebep 0 • Yağmur bekliyen bir sürü Jıctirnılşti, Her şey lıa7.ırlanılıkta:ı gibi nxiyellerde ne yaparfar. bili• ellerini bovnunıı kadar fnd 
lardu. H:t.lboltl bu '1akikM1a ._ ln!Jlllz Uşifi J.ladlsan, Avu ıu _ sonra, kumpanya, tıım f'ilm çekme• Kumpanya, sun'I zcl7.ele şehHni Yor musunuz? incileri çık~r .•• 'B:ına ver ... Br'ı 
afaroz edilmiş mösyö kelimesi ih. rtılyayı :pek çek cofaşan hir ad:ıın· ğc b:ı$1:ıdıi!ı zııman, sun'l zelzele başkn bir yer.de_ yapmaila_mechtır - Hayır. Vaıiycle göre yapıl- Simdi hlfe~incleki elması so~ 
tı1t\lin hü;r\ik kahramanmm :ağzın· 'dır. yerinde hakiki bir zelzele b:ışlayın_ kaldı. \ ması icnbeden nnl birtakım rna• p:ıral:ırını ver ... Seni. cvinC!ef 
dan !:lktyordu. Bu kaşif, evvelce .ıörrlü[iü ve yeın nevrn1nr tatbik edilir. kac atlım mcsafe'de bırakırınt• 

Robespfyer millet mecliıini ha. \'~il clmenlerkı örtülü olduğuııu - İlk ve en mühim manevra, kat et, bnl!ıray1m, şu hııydudl 
1'mı taımnrs, ona isyan etmek ... blJdi~i tbfr ovaya yolu düşünce, 90 111,1}'8 bir otomoıu ioslum: böyle tehlike)( şeylerle vereyim öcnıc, merhametsiıet 
tcmemicıtl. Bütun ku\"\'et elinde ol orasını 'kupkuru !bulmuş. fnzl:ı oln. oynamağa kalkışan l:ıza güzel bir ederim, Cıllmnll:ıh. Ynkayı cl"J 
duğa halde cebren hareket etmek x-ak orada, açlıktan ve susuzlukl:ın l~ugnrr, . -.ansada, lıarplen cv,·cl. şimcli, lıu erabalarcJan 100 hin tn_ · tokat y:ı.pıştırmakhr. .... .~~m onhi, çetem intikamını_,, 
kanuna aylan olur diye )"aptıjı dermanı kesilmiş bir hayvan sürü· ki otomobillerin yüıde 22,7 si mc\' ne movcnthır. Lisbet dnyanamarlı: ta geclkmiyt'cdklr. Cok ·yaşf 
hr işte olduj:;'U gibi bu son hareke. süne de tesadüf elmiş. Haftalar _ cuttur. Harpten evvel, Frnnsadıı . Frnnsada, otonwbillcrin azalma_ - Apial! Terbiye."iz! Sen cö- sın :ıklında olsun ••• 
tinde de yapscRklannı meeli~ tas dnn, halla oylardanbcri y:ıltmur 2,169.000 otomobil '\"ardı. 13ugiin sııın ra~men. yine, 90 ldşb·e bir rürsün eğer.- - JnmOk ls!lyorum. Söz ~ 
dik ettirmek i temiıJ, fakat mavaf yağmamış, her şey kurumuş, hay. ise, bu miktar 493.00 nrnhnya indi. otonıohil isabet etmektedir. Jlalhıı.. Yabancı zat tavrını değlştlrerelc: rum, seni ele vermiycceğlm. 
fak olnmamı5tı. B d 380 000 • • 1 _, ... d" S h • • d _s. vanlar, icecok bir yudum su balı:_ unun a. · ı 1$ emt..,,,,e ır. ki harpten evvel 1939 senesinde. - ayın ayan, enırınıze -.ıma e• - nen islcdlğfm '%aman l11'i 

Robespiyer kanuna itaat hos • 1 ·uJm. ~ madıkları ı icin, açlıktnn ve susut• Harpten evvel, otomobiller 2,500 talyoda, ancak bu kııdar otomobil " sin Simrli "us artık' Söylir 
5 un<1a go tenliği tiu titizlikte Juk k J · ı · d p ı d · fıO b" l)J,·e .. -1• otomobı'lı"n 1·"pısını nctı mı'r.

0

.1· ·:Ö)'ledı'k. . s:ımimi miydi!'. :Bu suale evet, dl_ ·tan hit in lbir hale selmişler. hin cmnns sarfederlerdi. hıgünkii ış ıyor u. o onya a ıso ı ın ". ,.,,., r b"". h ~ 
Sıcak, ıkoyunlaro, ineklere doku- ımrfiyal, 83,00() fondur. karlar otomobil varılı. ,.c clıni uzalarak J.is elın inme- Erkek: Ku"'·em, ce.cıur ve 1 ye Ce\'ap ,·ermek pek kolay değil· d JI' l. . ] k ,_. 1 2 000 () h ld F ob' . sine '-'ardım elli. Hunun üzerine 1• K .. M )\- r ırı dir. Zim kanundan kil kadl\r ay. nup urmuş. ıç ııri yerım en ı. rrıınsada, t'VVC ce, . tane ı:;ıa_ a e, ransa, olom ılcc yme " şı,;lı. ız. uuşlü~u cno vaz 

rılm:ık i temil:cn bir a<lam te,·kif ınıldaynmamış. Ynlnız, dilleri snrk 1o}en (gazla işliyen araba) varken zengindir. 'İ...- -·- - - · Fred işe kanşh: kurtulmaktan üctz, ömründ' 
cdiklilcten sonra (\elevk~ bu tev- mış hir halde • . np:ıcık gözleriyle _____ _,, ____ ( - Affedersiniz, :ken'd!sini li:ıbn• defa ilnatc mecbur kalmıştı. 
kif tamamile hak ız bile olsa) na. uıaklıırn 'lhakı:rorl:ırmış. sınn teslim etmeliyim. t<ı.'}cın bir vlllanın iinündt!~ 
sıl olur da.kendisini hapi<>ten s;ı. M:ıdignn, hııyvanlnrııı haline acı. ÇOCÜ ll8V811 - Oo, Lisbet yolunu :bilir. Böy• ccrl<:rkcn J.ishl't sük\Hu no1I 
karan milli mUfre:r.elerln hareketi· mışvc başlarında bulunan ('Obano, le cü~tktir lJir '.kızı elinden tutup için bir hch:ıne lfıulrlır; ViJIA11 
ni kabul eller. Ve bCle<liye daire- lın)"'nnl:ın bu uz:ıyan ölüm izltrıı_ N'evyork'un ''Bronks" ismindeki ~inden istifade c "clerek elini uzattı YOJ göstermeğc h:ıcct yok. niindelci olomohlli göstercr~~~ 
Eine ndnr gcli'r! hındnn kurlannası icin kesmesini hay,·:ınal lıahÇ<!sini ziyaret eden ve arslanın kU)TUğunıı yaknlıyara:.: J.ishet yabancının otomobiline - Ne giizel otomobil! JJOI' 

ı~akat yaz~·a b.ı~lıırkcn söyle. teklif etmiş. Çob:ın, semada dola- bir Amerikalı, yanında bulunan cckli. binerken: sizinkinden daha çolc hoşumn 
diğinıiz gibi RObi!spiycr anlaştlma. şan haıı buhı!lar:ı hnk:ır:ık yaj:inm_ küçilk ('OC\iğlylc, arslnnltırın bulun Arslan, bu nni tanrruzdnn iirk_ - Allahn ısmnrl:ıdık. Frcd ! diye ._ lstcrseniz ynrın onun!' 
•• '\ie ltnlatr?m:ı 1 çdl<. mU,kül bir nın er~si l(Ünii, yahut d:ıha crlcsi du~u demir :kafesin öntinde dur_ mü~. !lıirdenbire nyaj:in fırlıy:ırak, haylcırdı. Sana söyledim: Seninle bir gezinti yapanz. .... • ./ 
maammadrr. Onun irin bu iki nok· giinü yağacağını "c ya~mur ynlhn.. mtL'} ~cyrcdiyordu. Erkek arslanlar çocugun eline saldırmıştır. P:ıkat gitmek istemi •onım. Senden tle _ Kimin nc:ıb:ı.? · '* 
i& arasındaki tez:ıdı-iıııaret etmek" en dn onların ·derhal ~eşcreceğiııi dan :lıiri, giincşln lıarnrcli -:ıltındn hek~·inin cevik müclnlı:ılcsi faciayı hah:ımdnn ıln usanrlım, hı'klım. _ mr şey hoşumn gitti rıı1 

Je iktifa edeeeği'l. söylemiş. KiişU de, hu ınanznrn. uznnmı~. kuyruğunu ılıı k:ıfcsirı ijnJcdi. Yoksa, çocuğun eli kopup ı~red hlr an kin şaşırdı. Sonra tık sahihi heni pek al:\k:ıd:ır rıl 
UolX'Spiyer millet meclisine kar dan müteessir olarak uzaklaşıp sıı. parmaklıkları arasına uıatmış l':- gilın"şti. h11 eksnnlrik mil:mncr kızla h:ış:ı Suı: ort:ıı:tını olm:ık istcrsen!ı 

~ olalı hareketlerinde kannnilan miş. '\'Uklııyordu. ll:ı) v:ınat hahccsl idarcsJ, ı:ocu _ çıkamıyacaAını nnlıyarıık şapkn!:t• sizin için calnnm. 
eynhnak istemtmi~i. i\lillet mer.. Kimlıilir, lıay;..•an].uı:, yağmı;tur ya~. Küçük Jı>ni, arslanın, öyle ~ ıı. J:lıın hnlı:ısını ıd:ıvu elli YC dikkat- nı çıknrrlı. motörfı harekete getire- _ Beni suc orlaldııtınn te"''~ 
l~;o-de aynı ı,,ekildc harcket etti. masını ıbeldemiyc;tıib:ımmül ede.hl· mak gibi 'kuyruı!umı görünce d;ı_ sJzlık ciirmiyle 5 dolar para ceza_ nık gözden kayboldu. mck kfıc;tahlı\1ını da göslerlf' 
E9Men 1Jll\hk(im ettiği. kanunun lirler mi? yanamadı ve bahasının dlkkatsil':ll· ,sına mahkum ettirdi. Şık otomobil ıssız kırlarda dola• nuz? Biliyorsunuz. sucundan 
~a nddetlifl bu insanlan der ~ıvorrlıı. üzerime .dikmek clir'etinl CB~ 
1leJ ,jiyotinc ,gönderdi> lhtilil ırısb. !!.9--------1111111

-------- üzzerimc rlikmek cür'etini F.asf' 
ıteme.ine verdi. Robespiyerin cn1 - Bu ne rezalet? Ben eimdlye ita. -' belki de öbllrglln bizzat kendileri aa. kimse mül'hhet küreı:ie Tı:ımıe 
:ıiy1e binlerce insanı darnğacma 'dar Retfc!ln evlnlle böyle bir sürü aıı• raya hllcom edcrt"k efendlmlzı r:ıhat. - Ya, öyle mi? Ö:ı;lı.-y e bel1 
götüren aynı iJıtilfıl mahkemesine. 1an bcııledJğinl duymıınıı.,tı01. Adıı.uı. ııız edeceklerdir. lcrlmi, ı>llcrimi, (hıdalcl:ırır1'1 

Bem <le..ltir ~ün içersinde dınonnm larnıın c\ine bir koyun veya bir .kedi - Sen bunlan nerdcn blllyoriııın'! dırım .. :', t~ıc •.. 
bitirilmesi kai-ariylc... getlrlJduı.ı uman beni derhal haberdar - Bir kulafımı soka~B Terlyorum.. ı· ıo; ı 1 • :.. d '·1 1'1 

1htilat malıkemt'Si hemen hare eden g~ülcrlm nıısıı olu)nr da bu tıalkın drrd.Jnl dlnliyor.:m da. öpl~ıcl~~ı:~ra~~r:~e ;:~m~:1:rıf 
kete g~ti', ~çlulnrı dinlf'mc~ tıfr ııUrü aaıanı görmU.Yor \'C bana ııa· ROM AN - s,·u halde zcn•lnler Ball.dadrn ııl A ] k ı ·~'- t' 
1_.._ ·ıu- 1 ., ı;, - IJ:ıha ısmnr adı·, .ı:.u::~ 
-n .nuu:ın görmedi, Jo n bir t"e • ~r 'ermfvor'! ! lılrbozlarmr bir ara..-a '"'Cttrln bt.-u. 
,._ " J ft •· • • rın, hdtcndiltin o grl otoıtt 

Eıeuen sonra ~a. ''e yıırnlı Ro • Haremnfnlıınndan hirl lıalifr ... I te. knn hAdlıitll.'re meydan V·'rme,.• lııO. ı.--· · 61 ~ S:?a~ onda seni 7 ~o.lı caddede 
....... 111Ye:r ''e kürilk Ji!lnlesi, bir ~l'- ı;clllJe çalıııyordu: • 1111! YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi yorlu .. yani bMilm tahtrm ve salta· 1erim. 
ce evvel intihar eden l .. eba olm:ı'k - Vcllnlmctım, merak bu .. unna_ natımla O''llU'-'otlar dem .. "tlr. ..:.t.-
ü • • " " " .,.. - GclerdUm. Biraz .gütmeo: ıere yınni lbır 1\1 i~ i hir çırpıcln ' '"' ! Bu belki de •lh!rbft'Zların bir o. rabats~ etmelerine ııcb~b ne olnbillr'! no nazırım hAll. Te,...iler. ır.a,m yap. - Buna •llphC'! nıl "-•ar, r.fPndlmh: '! ı 
id • " ... ., • ~elecdHm. Çiinkii o otomohll 

ama mnhkiım edivemi'. )ıın•ıdur. l~'Jlt l•ulunuz. .asl:ındaıı de. - Zı-.nf:'lnlertn teŞ'ikldJr dlyeblll - makla moşgol öyle mi? Kulunuz tahtınnt da, ııaltaoatmıu da' 
t nııyncaksınız. Sahibine haber 
ki gün enci ;:öklere t,:ıluırılıın ğll, ı;almtdan. ke~ldı•n bile korkar rn rlm - E\·et, vellnJmctflıı! tklncl veu" metnll'ketl de t~JUlkede görO:>'OMJm. 

1 · rcecğlm. Nıım2r:ısmı aldım. J 
~ nn ınr.ı.bod sayı nu lfobe'Jpiyerin bunları e\indc bcsl~meı;. Bu ı,tc bir - 'Zl'nglnlerln mi! 'tiniz \ ' O ha:ılne na1.ınnız otan Seyit - Bu tehllke:-ı bana cUba önceclen 
'dam 1 - Gör.eceksln, 'Yarın oto ı ı o ayı hemt."11 hazırl:mdı. llu o_) un ol a gerek. - E,·et, ('lcndlml:t.! 7..rnglnlerin t~. lU~inı hergUn aklraa geldikçe vergi. nlrfn haber vern>f'dfn! 
"layı ""' cı · • bl"tl' p · bl " bende ol:ıı~ak, 1,J!bcl ! .ı1 •• ... ~mı ' ıçın ı ın nrıs ıı - Ben onun ne ynmaıı r 1 ilki ol' 'iki olabllir. Zil'& C:ığdat T.englnle • lcro 7am yapar. - Bu f!d .. rl elcndlml7. bs:J a kulla • lf" 

k •- "" B k 11 "' h" t - O halde h::ıpish:ıncyl hO Y8 wlhıı. u so :ı i :ıru:ı, ın er~ <luğıınu blllrlnı. f;ğcr bu oıılnnlar gl'r. rlnin bllyük bir kısn:ı ;·crgllcrlıı uı:'Tr- - nu zaml:ır ha:rlneyc giriyor nnı't rına tevdi etmiştiniz., JIP.rkı>-" vazife. _, 
insnn "ölüm, ölüm isteriz'' tliyc rckt(!n 'nun evlnd~n <ıktı)"'°• vtty lrtını;aıı lkAyetrldlrler. Bunlar za • - Ne mlln'lııebet, ".fendim .. ne mu. sını yapı~·or ve Dat41ltt_. olup biten- sınız. Gelip sizi demir t>:ırrn-.., 
ha;\~myorlardr. iyi ~iin do tları onun b:ıllne. nıan zaman halkı lafk•rtmaktan geri na!!t't:et! \'rrgl zamları dofnrt'a se· 1 lerdf'.n efl'nd.lmld gUnU gttnllnf', saati lar içinde ı;:<Jninee olt\Y eti~ ' 
<1aima oldnğu ~i'b: ı;;inııli en ~·aman - Rıılunu~ aıılan beıı!rnıcnln bir durmıyorlar. ylt Ha,ıroin kfışancsinde hazineye gi. "natlne haberdar rdlyor Hnıyordum. - Havır 1.ishel 1 Demir l'a~ 
dilsm:ın o]u,·ermi~lerdi. 11uc ohlutunu bllml)ordıım, w·llnlru.!:'. - Uo <'ilıetl haz.!.:ıP naıırınızdıın 'l'l~·or. Bö~·Je oldofunu )'lUlJ eff'ndfmlz.e Bağ. !ıklar nrnsındn. biraz evvel 

){Lı;mrn olmUş, k• men de cnn tim: \'eıtrtalz.lıı t-Jı;tı!r uıman dendi· ii;;rrneL'illrtilnlr.. Eğer &iındlye kadar llallf<ıa 'Sbırın gözleri ılOnd!i: d.'lfta danl.'n dolapları bll!Jlrınedlkle • itim ve hosum:ı giclcn l5p0c~ 
ceki11en bu in~anfarııı oliirn :ıluyı ml:ıl ..Nllat-tz edecek hayvanlar, bes. clcııdlmbc anetmelllif9C, bu auç o - - ~ylrnlğtn sii7.IP.rl" dikkat PL l"lnl b;IM!ydlm, etmatyo kadar doycluk n:ı iade edeceksin. Fakat nıııi!_;. 
~irkin bir manznl"!\ te~-:til ~liynr - lycce~ını tahmin rtmirorum. • nunt:ur. H.uı"ıı "rıa7.ınma hırRıtlık Jsnnt edl • Jnrrmı birer hl~r ve vaktinde an.eder ô~ünçlerdcn ],ahsettik, al ... 
do. Falcr.t ekseriyet hu· ı:irhinlii;iıı - Ya bu tığlıltlar, ya bu gUrüUU_ - \\:ly melen ,·ay. Ben ona lnıı;- ke- yormn! Ben ise yeryttzlbıde onu çok 'ftlm, Bir şeyden hAhr.rfnlz ol~fmı hediye ediyorum!. . J 
fnrlUnda değil. Sokakl:ır dolduk.I Jer ne dlr? re fU , ·ergllere aaıo yapma, .. bıı.lkı~ 11:ınmsltı iıfr adam elarak 1anıyrurn. gflrUrıce, doydoklanmı ""' &ördtlkle • Diyerek caldığı müce~ 
tnn lın~ yollarflaı.:ı e\'ll"rin 11en. - Ar:zetll01 Ja, vellnlmct)m .. btr lınzunıou lıaı;ıral'nlt tedbirler almat - Yanlr1' tanryonmınz, vellnJme - rlml dendtmlr.e arzetmekte ,geclkt,I. paralan kızın lmcaıfına astı~ 
cere1eri bne ldralanmıc;tJ. ıdtılrbat.bk olmuı :mubtemekllr. dftmt,tlm. \'erS'ller CM9en JA,r.k oldu. 11m! 0, halkı o kad:ır ınkı,trnyor kl.. tfme..mtiteeulr oldum dofnuıu.. - Yarın tekrar görüşüriiı: 

Bu resetlr.rl ,·eyn .'·nrı iilülcrl - Slhlrba.zıa.rın bP.nl ve memleket! ıtı hnddl bulmtı"'tnr. ~m•" ki but. 1rugttn slhlrbazJarla, takat hf'lkl yarın, (Devamı var) ı.ıhl • 
lın.lkaiyice~rebilmr~ itin ara , ............... ___ ... ____ 

1 
......... mıır_ ... _ 1 ...... _ .... __ ll!l _____ mıı_ ..... , ................................... ... 
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Lik maçlarına 
8ugün Fenerbahçe ve Şeref 
stadlarında devam ediyor 

Bugün Uk maçlarma Şeref ve Fe. 
ıcrbahçe atadlarında devam edile -

ccktlr. 

Fenerbahçe ıtadındıı. günün llk ma 
ı:ını Galata.saray ıle Beykoz yapacak 
l r. Ga!ataaarayltlar 'bu mevsim en 
lıuvvetu rakipleri ile oynamadıklarm 
dan bir türlll haklkt kuvvftleri belJI 
olmamaktadır. Takımlarım her hafta 
<leğlştırmektedlrler. Henllz eınform 
bir takım haline gelnıeml§lerdir. 

Beykoza gelince kendi muhte!itıe. 
't!nde sessiz sedasız çalışan Siyah.Sa 
rıu gençler bugün Galatasaray kar. 
§L1tnda canlı bir maç çıkaracaklar -
dır. Oyunun normal netice.si Gala.ta. 
.!iaray lehinde görlUmekte ise de sa_ 
tı.Kırm:ı:ulılarm galibiyeti har halde 
ÇQk z0r!u ve hatta. bir tek asyı tark. 
~1 olması ibtfmaU fazladır. 

Fencr'bahçe atadmda ıklncl maç gU 
;r,Un en mühiıh kar§ılıı..şma.larından bl 
'ti Olan Vefa • Feneroahçe maçıdır. 
~çen hafla talihsiz bir oyundan 

60nra. Be§lktaıa ınağlO.p olan Veta • 
lı!arın bu hafta FenerbaJıçeJller kar. 
~l&Jnda de.ha dlkkatll ve derU toplu 
<>Ylıamaıarı beklşnmektedir. Bilhasııa 
geçen hatta hiçbir i!I yapamayan fot 
tıatıarını bugün değl.~tirmelerıru tab. 
'ının otmekteyl7.. 

ŞEHiR 

matiDe 

TiYATROSU 
~' ııuıo ııa 

OBAM Kl~Mı 

KIŞ MASALI 
KOMJl'.,.UI lUSMJ 

YALANCJ 

Haber'in bulmacası 
Anası babası başka cinsten olan. , (Gazetemıs.ı.a ~ ru dlı 
ıu _ !3orç mukabili bırııkıJa.ı erua h ... 1ık .. ,. m 

. __ ......, ra.nmdakJ tartıı oeJ'\'eVNlnl ek. 
net - Buyuk anne. Uyerek göncıerecear ımyoco.larunu:JD 

YUKARIDA.N AŞAGI: t1oaı1 mab1 tt .. _._ 
0 

1_ ...... ft '·U""' . 
"K l' k n ye ....u. o ..... .,-.. ,. Y 

1 - Başına ''. se_ıı:e uzunu IAnlan P&m8ız Dt!9rolunıır.'· 
babası oulr • Elbıse ıçıne konan 
bez. 2 - Polonya hududundaki Evlenme teklifleri: 
Rus arazisi , !inüne "K" gelirse Mo. * 23 yaşında, orta. boylu, esmer, 
rnv:ra ye Bohemya ahalisinden, o. lise tahsilli, resmı bir müessesede 80 
lur. 3 _ AJmııııların Führeri. 4 - lira maaşla. memur, içki, sigara kUl. 
fers1 siyahtır • hususi deAil. 5 - lanmıyan kimsesiz bir bay, uysal, 
Berber. 6 - Bir iızamız • sıfat ed:ı. zengin bir aile kızı ile evlenmek 11 

1 h d 8 temektedlr. (Uy.sal) remzine mUra : 
ıı. 7 - teşhiri si ı1 e en. - caat. 
Ziraat işlerınden • başına "P,. ge
lirse bir nevi hafif tallı olur. 9 -
AptaJJık. 10 - Başına "Ç" 'gelirse 
rr:ıh olur • geçmişi anlatma. 

* Yaş 26, uzun boylu, etine dolgun, 
kumral, orta tahsilli, biçki dlklıı bl, 
len, şe.n, eğleneeyi seven ctddl bir 
genç kiz, hakiki ve ebedt bir yuva 
kurmak arzusundadır. Bayda aradığı 
vasıflar; Biraz tahsilli, dolgun ka.. 
zanç, kendi gi'bl ciddi, boyu ile müte
nasip olmasıdır.(Ebedt yuva kuraJım) 
remzine mtiracaat. 

* 42 yaşında, 4 odaJı bir evi otan 
bir bay, ev!enmek istemektedir. GU • 
zellik ve zenginlik aramaz( Saf) rem 
zlne müracaat. 

* Yaş 22, boy 158, lise tahslllne 
devam ederken mahrumiyet içinde tah 
siline devam edemiyen bir aanat oku
lu mezunu, baha. yanında büyUmllf, 
bir genç, iyi bir aileden, biraz da ge_ 
lirt bulunan ve yardım edlleblleook 
vaziyette olan 2!L26 y&§IIldan küçük, 
bir bayanla, evlenmek ve tçgUveysl 
girmek istemektedir. Bay rsmt bir 
müessesede çalışmaktadır. (Güneıten 
ak 26) remzln müracaat • 8 

* YB.§ 26, boy 1.70, kilo 67, kum • 
ral, bir müssesede 100 Jlra k&dıı.r 
aylık kazancı olan ve bayatta kim . 
ı;eei olmıyan bir ge.nç, 20-30 yaşların. 

da evine, e§lne sadık namuslu cidclt 
dul veya kız bir bayanla evlenmek Is. 

namualu ve lı:l.mseai& bir 11.aclm, a.ııı bU 
Ucretıe tıtr ailenin 11&&t 7 ôeD ı Jıe 
kadar yaı.ıuz yemek ~leriııj yapmak 
ıatemektedir. Mektup!& agağıdak1 ad 
rese müracaat. (Bay H. llampar. 
zumya.n otal TokaWy&n). 

• LJ..eenjn on bll1nci eı:r.ıtma kadar 
okun:ıuıı. bl.r genç, 1&1*hta.D akp.ms 
kadar ya.zııı.a.ue, büro 'NJa bir mata. 
zad.a çalı§m&k 1Btemekı.cıı.r. .{aG.) 
remzine müracaat. 

• Gayet iyj kazançlı bir !a aanatk~ 
n sermayeli bir orta.k aramaktadır 
(Sanatk4r) remzıne mUracaat:. 

• Ticaret Usesinin son mutma ka 
dar okumuş, muhasebe.ı loıvvetli. de 
ter tutma.amı bilen, daktilo lrull&Daı 
bir genç yoksuZluk do!&yudle t&hsilln 
devam edemiyeceğlnden ber ttlrll 
l§te çall§aı&k istemektedir. (12 K. 
remzine müracaat.. 

• Orta okul mezunu bir genQ meli 
tebe devam etmediği için berha.Dg 
bir yerde ça.lrşmak ısteınektedir. Ak· 
aa.ra.y Yusu!paşa Şadi c;e,me8i eoka.k 
14 numara.de. HayrettlD özgeye mü_ 
racaa.t. 

• Yt1ksek Teknik okuı-.uı.dan en ıyı 
derece ne mezun, blltl.U on dört ıııene. 
lik tecrübeye 8alıip, denfz, kara, havıı 
ve emıııı.11 bUQmum motörlerde, ahşap 
ve kauçuk ve elektrik tıho.rlle fabrika 
idaresinde ça.lı§DU§ bir gel!Ç; bugUnkfl 
iktaad! durum ve memleket ihtiyaç. 
1arma uygun çall§m& sistt-mlel"!le, u 
zamanda tazla 1§ almak Lstlyenlere 
mUttt olmak i•temekted! : Heyo(?Ju 
J?.K. 2319 adresfne •mektupla mUra 
caatı. 

M ütelerrilı 
* Siyah keçi veya tay der1.'ıinôetı 

az kullarulmış bj,ır' ldlr.k m1.nto~·a lh. 
tıyaç vardır. Satmak il!ltiyenlerln 
mektupla (M:ant~ remzine b!ıdtr • 
meler!. 

temektedir. Ev eşyası veyahut bir e. Aldu1nız: 

vl bulunmak şarttır. (~) ""8Jl1 • Aflll"tda remtzl~rl yuıb olsn • • 
zina müracaat;. \ lmyocolarıma.m umıarm. ıeten 
1§ ve işçi aTtyanlar mektuptan lda.rehuermmu (pau.r. 

Fenerbabr,;eJUerln de kuvvetli rll ' · 
kipleri karşısında canlı Vtı teknik bir 
OY\lnia mukabelede bulunacakları şUp 
beı~zdir. Bu maçın tam bir beraber. 
l.lk içinde geçeceği ve fırsatlardan ta_ 
tlfıı.de etmesını 'bilen Fenerbabçeliler ~ 1 L A N 
tarafından kazanılması daha akla Y8 

:....------------- Bir No.Jı asker! dlklmevlne çorap i§Çlsi alınacaktır. lııteklllerln Eyüp 

:t-Ortamektebi iyi derece Ue b1Urml§ lan barlç) berıQn Mbabtan Bfleye 
bir genç kız; aileslnLJ vazjyetl mü • kadar ft uaı 1, dEm llGDl'a a1dıra& 
sait olmadığmdaıı, herhangi 'bir mil. lan. 
es sesede çalışmak istemektedir. (S. (A.. U.) '(Acele !ıl. lt.) (A.ktırat} 

s. Çabuk) remzine müracaat • S (B.Ş. Kimsesiz) (Bulunmaz) o(Bıı.7 
kın geımektedır. Fakat veta= da IJ Or. lbrahı·m Oenker • 

• Defterdıırda mezkür dlk,;nevl mUdürlUğilne müracaatları, (11513_806) 
galebesi bir sürpriz addedilmemeli •

1 
Rahkb Bastaoee.I oahlUye MOt.e., 

dil', bauuıL ee.r rtm 11A&t 16 ten .onra Seherciler cemiyetinden: 
Şeref atadmda gUnUn ilk maçın' AtacamU. Sakuat'M'• Şekeıe, ambalA.j ka.ğldma., ve kartona ihtiyacı olan esnatrmızm 27.10. 

SüleYmantye ile Davutpa,ıı. yapacak-
68:;!,0 ~plUkçeome eokall No. ı:ı 942 ak.şanı.na ka<!a! cemiyet cüzdanı, ünva.n tezkeresi ve bu maddelere 

tır. Birinci kllmenJn c.n genç taknnı l'll u 468 •••• ait i.htiyaçlarmı t~blte yarıyacak vesika.lan Ue bjrlikte bizzat cemiyet 
otan Davuıpa§alllarm Süleymaniyell- ı ' reıeton: merkezini! mUracn.etları ehemmiyetle Uftn olunur. (17207) 

lcri ~m-'_h ~~ek ~n-n~~ _ -----~----------:-...----------~-:--------------------
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"' Lise mezunu, mallyeoe t'jr sene Faik) (Dadı) (D.F.) (E.M. GUl) 
çalışmış, hesabı kuvvetli. birnz daktl (Ev l§i (F.U.S.) (F.D.K.) (F .Derman) 
lo bilen bir genç, ber~ün ııaat 12 de!I (H.Ç. Hakikat) (2S ~ letlyen) 
itibaren 'bir ticarethane veya mUea . (M.U.A.) (M.E. 49) (Mahzun ve mil• 
ııeaede çalı~mak istemektedir. (Canan kcdder) (Öztı&'b&) (Pellm.) >(R.T.) 
Nejat) remzine mUracaat (R.A.) (P.A.) {S.A.E.) (SamimH 

• Gllzel yemek bilen emnlyetH t Yağmur) (Ya.lnızım 33) 
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PO 
TI Jlt! BI 'A 

Clldı tah~ etmez, 

ct.ıdl yumuşatır. 

Her yerde P O 1\ il: K traf 

&u.cuıu,, ıart.ııı: lH&s - Sermayeeıl: lOO.OOO.OOtJ ıurı. uı--

Şube ve ajamı adedi: ı66. 
\ 

ZlraJ vo ticar1 ber nev:ı banka muameleleri, 

.,.ara blrtktlı-enlere ~.000 ıtra ikramiye Terfyor. 

Gtra&t t::IWlKa&DAlır. .ı.u.u.oar~ Ye lhb&c~ c.&Aurw -pıarm4a 

en az 60 HruJ bulunaı:.Jara senede ' defa c-ktleeek kur'a Ue qag-ıdak1 
·'Mı! göre ikramiye dağrt.Jl~caktır, 

ı tldet ı.ooo UraW1 1.000 ura 100 a4et 50 llnwı G.000 llJ'9 

' • 600 • 1,000 • :UO .. CO • UOCI • 
' • Z50 • l,000 • ıecı • ıo • 1.%00 • 

40 • 100 • &.000 ,. 

DiKKAT: Beaaplafmdalcl para.Jar blr aene ~de '50 Oradan ~ 
~l.lşDıJyenlcn L ı amlye çıktığı takdirde % 20 fuJulle •ırUeoeırtU. 

Kur'alar aeneae • defa, 11 lılart, 11 ElulraD. 1l a:yıoı. 
u BırlncikA.ıımada çekllecekUrt 

125 /LKTEŞRIN-JHZ 
LLL 1ll 

12,30 Program, l::!,33 Karışık ı>rut('" 

ram (Pi.), 12.45 AJnno;, 13.00 Sar~:ı 
ve türkiiler. 14,30 Radv s:ılon Gı

kestrıısı, ıs .oo Progrnnı . 18,03 Rad· 
Yo danc; orkeı;trıısı, 1 R.45 Fnsıl hP 
yeli, 1!l 00 Konıısma, 19.l!l Fasıl 

heveli proıırnınının dev:ııııı. 19,a•) 
Haherler, l!l.45 Serhcst 10 rl:ıkik.ı 
1!1.55 I<ıırışık mok:ıml:ırd:ın c;orkı• 
lar, 20,15 Konuo;ma, 20.ao Kema'l 
''e piyano konseri, 21 ,00 Konıışm:ı 
21,l!'i Pcsrev. şarkı ve türkiilc , 
21 ,50 \nkara sonlınhnr at Jtoşlto 
l;ırının nelicel,.ri, 2'l . ırı füz ik. 
22.30 Haberler. 22.50 k:ıpnnış. 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizm91 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

1CAB1 N O A G U N O E3 K A Ş E A L J N A B 1 U R 
. . • o . . . ·~. ~.. • ,,::: •• :. ', .. ··. - :":, -•.. _ ~:':!/" • .. - .· ~ • ·: ... ... 

T iirk Basın Birli~i ve Ortaklan 

e 1 r 
KOLLEKTIF Ş1RKET1NDEN: 

latanbui ı.lcjlU tkaret dalrealntn ı8788 ~cU oumant.11mdo mu 
\<ayyec:ı w latanbıılun bbtliu yevmJ p7A!>telertoln bhsedar olduğu Şlr . 
Ketlmıdn mukoveleı.lnln 8 oeı maddesinde ,ırkcthntı:ln mevzun ı,t;fgall 

Resmi daire veva o hükümdeki dairelerin ve miı 
esseselerin ticui mahivette olmavan ilanlannrn ~aze'.' 
ve mecmualarda vesa1r ilan vapılan verlerde nesri iri· 
kabul ve tt"'sİr vasıtalarına sevkedip nesrıne tavas 
rnttur. 

Bu ltJbarla RESMi DAlRELE RİN. bfttlUı gazetelerde ve mecm· 
ılılrda o""eıırı U.ted!klert llı\nlarn:u bundan böyle: 

lstanbul Ankara cadden No: 80 de bulunan 

Ttlrk Basın Birliği ve orta ları 

· I ~~.!~.~! .. 2~~~~~~ ~.~u~~ •• , 
filo ey~riz. 

----------------1191-·--------
lstanbul Defterdarlığından: 

Bir ktsmı DUtcrdarlik anbarmda Te bir kısmı da Çakmakçı!arda Ce. 
zairll hanm<ia ır.cvcut 471 parça muhtell!tllciruı aandalya, dolap, masa, eo
ba ve.saire 9.11.942 pazartesi günU aaat 15 te Milll Em!Ak mUdUrlUğllnde 
müteşekkil komisyonda kapalı zarf uırullle ııatılac&ktır. 

Muh!lnımen bedel (1870) teminatı (14.0) Ura.dır, İsteklilerin 2490 ea. 
yılı kanun btıktimleri dairesinde hazırlanmış tekli! mektuplarını ihale gü_ 

nü 11aat 14 de kadar lto.:niayon reisliğine tevdi etmeleri muktazldir. 

8ES4PLAH 

1 lklnrJteşrtn 
Ke§ide.tııe ayrııa.ıı 

lkraalyeler: 
1 Mlat 1000 l1ralı1ı 
1 • 500 • , . 

lf • 

tO • 

260 
100 

'50 

• 
• 
• 
• 

F~lıt 17.ahat için me.zk1İr mtldürlüğe müracaat. (870) • _ =-· 
--------~~---=--::-===~~==~~==~~-:.-'!~~~~~~~~--,,.,...-:i-~~~~~----~':"'!""--,._ ..... ~~~':'---...,..,_.--... __ ...,....,._ ____ __,_..,.,.....~,,,__......,,.-~a~'"'*...,,, __ '°"""==....::=--...,_..-~-----~-·~~ 
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