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BiZertede müttefik ve
1 

Alman kuvvetleri 
muharebeye tutuştu 

,. ,, 1 Amerika 
Mareşal ıı k teşrın avında 

P t Ml tteUldere 915 e en mllroa dolar IDJ· 
Şimali lrlkada111 I 
z ran111 ordunaa 
meıaı gine!' erdi 

metinde maıııme 
vercu 

Bone ve . Buji Alman tayga- · 
releri tarafından fasıl asız 

j Genua ı Jiro' 
'nun sözlerine 
kanmaymız! 

Londra, lti (A.A.) - Ru.ıvell ilk· 
teşrin ayında, mı.itefiklere, 6dflnç 
,·erme kiralama kanunu mucibınce 
915 mılyon dolar değerinde mabe
ıne verildilini diın bildirmiştir. Bu, 
yeni br rekordur. 

Ruzvelt şunla rı IAvc etmitılir: 
"Biz, ödünç verme ve kiralama 

kanununun Hhasını daraltmak nl-
1 yetinde ~ijılız. Bu saha, 1943 sene

sinde daha fazla genişliyecektir. 
Son 4 ay içinde, Şimali ACrikada 

haşlıyan ha:-eket için, miitte1'iklere, 
ödünç venne ve kiralama kanunu 
mucibınce tam 2 mil~~r 713 milyon 
dolarlık malzeme verilmiştir 

bombalanıyor Ruslar 
Birinci ingiliz ordusu kumandanı 

Enderson dedi ki: 

MiHVER KUVVETLERiNi ŞiMAU 
AFRiKADAN ATACAGIZ! 

Loaclra, 16 (A.A.) - Jı!Uttctiıt nin bulunuşuna alışmıştır. Işık ka 
koııtroıll alımda bulıınan Faa radyı>.. j rartılması tam olarak tatbik ed~l
au mtıttefi.k '" Alınan kuvvetlerini:ı 1 mektedir. Akşamdan sonra §ehır 
Bızerıte bh'blrlerile temasa girdik • de.ki durum ölü bir ~bir manza: 
lertııı blldlrmiftlr • rası arzetmc-ktedir. Ticaret evlen· 

Loadl'a, 16 ( A.A..) - ıru radyosu. nin hepsi valı:tin:ie kapanmakta 
DlilıTer uçaklarmın Tunu• tankla:- ve soltaklar si.iratle 'b05almakta • 
lııdtrditlni bildirmektedir. lndirileu dır. Fran.sanrn yenilmesinden son 
llllbver tankl&n burada ırra.ıwz Ju • ra gelen milltecilerin cokluğu yü
t&l&rımn mulı&lefeti ile kal"f11qm1f_ zUnden artan iaşe güçlükleri biraz 
tar. daha fazhtlaşnış görllnmektedir. 
~ JI (AA.) - Afrikanm tL Mültecilerin, 300 hin kjşi olarak 

Jnal '-' • Glkudiılııaı9 ea.a ftllmlll 11dilen !}ehil' nllfmmnı al't 
ta Jarnetı., .. dr&tıe Tunul& tınnTt oldutlan sanılıyor. Sivil 
rtımektıedir. Bfrlncl lngillz ordusu ku halka iaşe maddelerinin dafttıl -
Dı&nd&nI general A.ndereon, TunUI& ması ve tam tayın veribne5i için 
7'1rtlyeD mUtıeflk kuvvetlerinin yüz - srla tedbirler alrnml§tır. İşgal 'ia
de doluanmı lngtllzlerln tetkil ettL taları kafilelerin kendilerine ge -
tilli .eylemlf ve beyanatına devam~ tirdiği iaşe ihtiyaçlannı karşıla • 

1 
demiftlr kl: mak üzere iaşe ınaddel~ri üzerinde 

"Birinci Britanya ordusunun vazı • ahR veriş yapmamala.n '9'.nrcdil • 
tem. dolU J.aUkametiDl takip edereil miştir. 

1 aapıeala ,ımaı 
dotaıaada 

Mühim h ır tepeyi 
ele geçirdiler 

.itallagratta Al•aa
ıar 1111· az uerıemere 

mavallalE olda 
I.ondra, 16 (A.A.) - Stalingrad

da. Almanlar dört g(lndenberi yap
tıkları taarruzlarda ehemmiyetsiz 
bir iki netice elde etmişlerdir. Bin
lerce ölü sahasına, bfr sokak bo
yunca biraz ilerlemelte muvafCak 
olmuşlarchr. 

Stalinıırndın cenubunda, Sovyet
ler lıir müstahkem me,·kii işgal et
mi ~lerdir. 

Kafka~larda, Nalçık ke~imfndf! 

Allnan ktn'Tetlerf mltdafH)'ll C9lrfl.. 
mlş bulunmaktadırlar. Yapılan bir 
karşı taarruz netice vermemiştir. 

Tuap~enfn şimal doğusunda açrpı$· 
malar devam etmektedir. 

Londra 16 (A.A.) - J\foııkOTa rad 
yosıı, bu s:ıbah, Tunpsenfn şfmıl 

doğu:mnda, Rus kuvvellerlnin mü
him bir tepeyi ele geçirdiklerini 
bildirmektedr. 

11Clr1Ltle uerlemek ve Tunua limanları.. --------------------------
111 if&'al eyıemektlr. Nuiler, Tunu.a.ı. 
11Çak ve kuvvet glSndermi§lerdlr. Her 
ltaıyan ve her Almam bUtllD van ve 
Y~ fimall .A!rikadan atacağız . ., 

Sekizinci ordunun 
MUttetiklerhı Tunuataki ilerle)'i _ 

linde Cezayirde bulunan Bone VP. 

871 deni• tı.ıeri çolr mUhim bl,. 
takibi devam ediyor 

roı oynamaktadır. 

KUıver Tanna& yeniden uçak ge -
til'Dılftlr. Bone ve Bujiye durmadan 
ta&rrus edllmektedir. 

Loa4ra. 11 (A.A.) - Fu radyoau, 
lener91 .AJMD)ıowrln tklnci muavini 
lllQeral Klark tar&fmd&ıı neıredllen 
aıe.3 De amiral D&rlanla yapılan 
&nlqmarım memnunıuk verdltini bC _ 
dtnnelttedlr. General Klark, Fra.naız 

Mihver kuvvetleri evvelce hazırlanan 
bir mudaf aa hattına vardılar 

Blagul Amerlllaa ta,yaraıerl tara!ındaa 
.. ddetle bombataada 

1-1.De Ji)'ak&t ~ bel' tneanm Londra, 11 (A..A. ) - Sirenaykada 
llltlft;erek davaya yardım edecel'i Uım! İngillzler Romel ordu8Wlun bakaya. 
clbıı lsb&r •JtlemtlUr. amı faaıla vermeden takip ediyorla•. 

llO'i'iltl''bL ~ Cumarteaı gtlnU lııgillz kuvvetleri 
Tl:BLIGI Tobrutun 1!50 kilometre be.t.ıaında 

bulunan Tmimiye varmiflar .n dlln 
Loadra, 11 (AA.) - Ktlttefik ıı. de ileri yUrtlytltlerine devam eylem!t. 

lllllml karaf'llJU, dllıa alq&m &f& - lerdir. 
tıdakı tebl.lti neıretmtıttr: Kealf mihver kuvvetlerinin Bin. 

psiye giden yolda eon aratle çekl1.. 
mekte bulunduklan görWmUftUr. 
Kihwrcilerln batıya dotru çeldlmek 
husu.sunda gösterdlklert J.atlcal, mo • 
törlU vamtalarmm havadan bomba • 
lanmak tehllkellne ratmen fenerlerl. 
n1 söndürmeden .an 11lratle b&tIY• 
gekl!melerlnden anl&fllablllr. Katti. 

(Arkası sayfa s. sllton 8 da) 
Alman bomba uçaıtlan ıa eonteı • -----------------l'1nde Buji n Boıı çevrelertndeld 

lllevzder ve gemilere taarrus etml2 
lerc11r. ln&'ill.Z ev uçakları 11 dllfmaL 
11Çatı do,tırmtlflerdlr. DUn Almanla~ 

ta&rrusıarmı tekrarıamıtlardır. Av. 
Cll&nmız en az' dtlfma.n bomba uça. 
lı dU,Urmtlflerd.lr. 

Bqkumandanlrk, ıdvU halkm illç 
11)'ec:ek ve giyecek bakımından mil . 
bbn ihtiyaçlarının ıimdiden kıtaat 
lc\un&Ddanlan tarafmdan tahmin edi
ı.rek blldirilmealnl emretmlftlr. Bu 
i&te maddelertnln tatınması aaker\ 
durumun ıeçirecel'I aa!halara göre 
Yapılacaktır. Bazı gıda maddeleri da_ 

ha tlmdiden mUtteflk >tuvvetıerl ıı . 
ına.ıı AJrjkaya retlren t&fltlarla nak 
1•dihnlı bulunmaktadır . 

ROYTERIN MUHı\RIRt 
B1LDtRttOR 

Londra. 16 (A.A.) - Şim!ll Af
rtkadüi RISyter muhabirinden : 
~i ic; durum simdi, 

la_, IUtlarnın mUsaad.esi nisbe
tlııMte, hemen hemen normal ~ek

.~ .ım. ll"hidir. Halk bu kadar 
'9ı* '.Aınerlkan ve lnıiliz askerleri-

Guadalkanal 
adasında 

lapoalar aoaıu bir 
ıaıret sarledlJor 

Londra. 16 (A.A.) - Guadalka-
nal adasında Japonlar sonsuz bir 
gayret sarretmekledirler. lı;lerinde 
takviye kılaları olduğu sanılan bir 
çok Japon gemlieri bunlara vnrdım 
etmeAe yeJlenmekledirler. Amrlkan 
bomba uçakları durmadan bu gemi
lere hücum etmektedir. 

Rern, 16 (A.A.) - Salomon takım 
ndalart sularında cere~·an etmek
te olan deniz çarpı,mnları hakkın
da henüı Vaşingto•da hiçbir haber 
ıılınrıınmıştır. 

ToklO. eHelce bildirildlitl sibl 90 
değıl fııknt 10 Amerikan uçalının 
bıı çnrpışmolar esnasında düşürül
düğünü sö ~lemelı tedir. 

(arpısmıların el'an ccreı:aa et
UAi sanıbuaktadır. 

izlandadaki ingiliz 
askerleri 

••111• llarp ...... 
laraaa gladerlldl 
Londra, 16 CA.A.) - İzlanda a

dasındaki lnılllz askerleri başka 
harp sahalarına gönderilmiştir. Sim 
di adada yalnıı Amerikan kuvvet· 
lerl bulumnaktadır. 

Teni ımnıret MI
diri 11.ealz gelmedi 

Dl1n lSfle i1Zf'l'i çıkan bir gazete, 
fatanbul Emnlvet Dirtktöıi11filne 
tayin edilen Balak Nihat Pepe)'i
nin dlln eehrJmize geldiğini yas· 
mıeaa da bu haber. doiru değildir. 
Yeni po'ia mlldUrU dtln tehıimift 
gelmediği ~bi bugl1D de relmo -
mittir, 

General 
Veygand 
Alman işgal 
makamlarınca 
tevkif adUdj 
Taloıa çevreııae 

111)'111 sayıda 
r r aaııı asileri 

tan .. t edildi 
Londra, 16 (A.A.) - Umumiyelle 

fyl haber alan kaynaklardan bildi
rildiğine göre, Fransada, Alman 1$· 
gal makamlan, 11eneral Veygandı 

tevkif etmi,lerdlr. 
Londra, 16 (A.A.) - Vi,i rady'J

aunun dün akşam blldirildiğine gi\. 
re, Tulon mOstahkem çevresini i~ 

gal için buraya bO~·ük sayıda Fran
sız askerleri tıelmlşllr. Tulonda du
rum sqkindir. 

Sizin yegane 
kumandanınız 
benim ve oen 

kalacağım 
Bern, 16 (A.A.) - Vişide neşr~ 

dilen resmi bir tehliAe göre. mar<?
şal Peten Şimal! Frano;ı7. Afrikası 

ordusuna şu mesajı göndermiştir: 
"General Jlro verdiği asker sö1\l

nü tutmadı. Kendi kendine takrıt· 
dıitı rlıtbeyl, yabancı devletlerin 
sayesinde elde etti. Benim namının 
hareket etme ini mened!yorum. Söz 
terine kanarak onun suç ortaitı ol
mıyaC'aksınız. Siıin yegtıne kuman
danınız benim ve ben kalacaltım." 

ltalıa ... erallm 
Rusyada çarpışan 
Bavvetlerıa geri 

çelıtımeıını 
lltemı,ıer ı 

Moskova, 16 (A.A.) - Dün Ceno· 
vadan Sovyet haberler ajan~ına ge
len bir telgrafa göre, ltnl~an gene
ralleri, Rusyada çarpışan İtalyan 
kuvvetlerinin sür'atle ltalyaya dön 
mesini istemişlerdir. Romanın yilk· 
sek askeri mahfilleri ltalyan ordu
sunun Oçte ikisinin hAlen yabancı 
memlekl'llerde çarpışmakta bulun
masından dol:ıyı vahim endişeler 
izhar etmektedir. 

şeker ll7atlarıaa 
zam yapıldı 

Belediye b ugun_ şekerin istanbulda 
perakende satış fiyatını teshil edecek 

-- ""'-----
Çini il!!"" 

.ıaponlata atır 
lr•JIP verdirdi 

Çuııkinı, l6 (A.A.) - Pj\ıar ak· 
şamı neşredilen Cin tebliAi: 

Kanton şimalinde Sunkaideki Ja. 
ponlar carşamba 11ecesi şimale dol
nı Uerlemişlerse de şiddetli bir e9r 
pı~madan sonra Çinliler tarafından 
geri atılmışlardır. 

Şimal Anhuei eyAlellnde Kovko 
nehrinin şimal kıyısında hareket 
yapan Cin lmvveUerJ 11 ve 12 son
teşrinde Japonlara çok aAır kayı'J
lar verdinnlşlerdir. 

e· OD 1111 J I Dde 

Akdenizde 
111 mlllwtr tteım

altm ltallrdll 
Bem, 18 (A.A.) - Şimali AfrU.a 

sulannda, 13 mihver deniıallısınıa 
batırıldılını Londra resmen bildir
mektedir. 

Bu denlzaltılann he,ı, son flı:I 
gQn zarfında denizin dibine ı&n· 
derllml~tlr. 

""'il 

FRANSA 
HA RB i 

Yazan: RÖN E BA.LBU 

Seferberlik~n Dllnkerke kadL· 
Fransa harbine bilfli! iftırak etmıt 
ve DUnkerkten lııgilizlerıe blr.li.kt• 
lngiltereye sçmı,. muharip ~ 
lar cepbealnde kalmayı tercih etmı, 
bir Franaızdır. 

KitabmdaD aldıfımıs fU parçay· 
okuyunuz: 

"il.arp llAa ecllleU bet batta olda. 
ı:a btlytlk dÖfm&DIJllD cıaa edmltlaı 

Almanlar lı&IA kımıldamıyorlar. Ya 
ııuma iki adam abyoram ve utla 
nmmdaa oa iki kllODM'tre kadar 19-
rtye, tavuk avıaa çıluyoru&. itte, 
k&rtunıa göa.el blr olft çıktı; Mr. 
balde bir weyler bulablUrl&. 

"Gıı Pt gıt,, "Tak. yak vak!, IOI. 
da öC ördek, bir .ar tele ıawk. "Ar_ 

Ankara, 15 (A.A.) - Başveki.- 3 - Si.bit gelıirliJ.t.re yapılacak llıMlaflar! a.cı battında uerlfoytaia. 
letten tebliğ edilmiştir: tevziatla !Urumuna glSre icra ve-

Gacıl d&rbelerlae dikkat!,, 

1 
1 - 1942 &eker kampanyası i- killeri heyetince tayin ec!il~cek "Duran •kayım. Ene!& f1I •i-

çin pancar 'iatlnrına ilft.veten ki- sair ihtiyaçların karfılan.maaın'I! daklnl yakalayuı. Y•vat. s... pra. 
loda 2 kul"U§ zam yapıldığı gibi tahsis olunacak eckerlerin fiatla- claa derle. Dikkat baycll! .. 
Tilrkiye Şeker fabrikaları anonim lan fabrikalarda lı:ristal 120 ve Bum! . bepfmlz yere yattık. 03. 
r:irketinin 1942 kampany&aır.da kilp HO kunıştur. Bu marldeye rilyor.u~us ki. kitap can adacı bit' 
fabrltalara teslim rdilen ve edi· göre t evzi edilecek şekerin nevi· ifadenin, can akıcı iddiaların mah-
leeelı: olan pancarın y\17.dc ı ine ni, stok vaziyetine glSre. Tllr· suıo del'lldtr. 
kadar mUstahsile prim olarak ge- kiye ııeker fab~kalan anonim 
ker vermesi tensip edilmiştir. §i~ tayin edecektir. 19 •ontqrin perıembe ,ünii 

2 - 403 aayılı kararla 16-11-42 4 - Belediyeler ııekE'r fiatıan- baf/ıyor. . 
pazartccıi sabahından itib'l.r,.n nı yap11an bu zamma göre mahal-

1 
.. ___ _ 

lt"lter sat111 serbest bırakılml§ ve U ~kE'r fiatlannı yeniden tesbit v 
1
• y 

400 sayılı kararla da bu tarihten ve illn eyleyece'lı:lerdir. 
itibaren fabrikalarda şekerin top- Yukardaki Başvekilet tebliğin· 
tan fiatı, anbalaJ masraflar. ha- den de anla .. ıldığına göre mahalll 
ric;, kristal kilosu 4RO kuruş ve bclediy,.Jer nakil masraflarını ve 
küp kilosu 000 kuruş olarak tes- kAr h:ıdlerini tE'sbit ederek ıeke
pit edilmiştir. rin yeni fiyatlannı tayin edecek-

Şelı:er fiat lanndaki bu artırma !erdir. 
399 sayılı karara mU~.eniden ve
rilen şeker beyannameleri ve be- Bugtln 6ğleye kadar lstanbul 
yanname venniyen~rle mevcut- beledLvesine bu hu8Ullta resır.I tet· 
tannı noban bı1direnler nelldin· ligat yapılmamqtır. Beklenen e~ 
de beyanname harici tespit edi- rin 6tleden 90nra plmelli VE' bu 
len tekerlere mllteallik zabıt va- gtın belediyt'Ce tekerin perakende 
rakaları muhtevüatma da ,~ı- satış fivatlamıın teebid kuvvetle 
cHr. muhtemeldir. 

Ba aaa maJıarrtrlertnla • bllJWr. 
lerhtclea biri oı .. 

Gowol'ün .. 
l•zunca bir hiklyeıidir. 
Memleketlmlzla pPll az tuıclılı iNi 
llqaıetU malıarrtrtD ~ Cft 
rtıe. bir bfk&yealat • 

..... •8'1•'11 
4 Uncu sayfamızda 



H A B ER - 'A.l<şam Posfast 

HAFTA SOHBETı ;~n~~ ~Mahkemeıerde 
Deliye ve ~-eliliğe dail· ~.LA 
Delller ve ~r.;r:er _ DeEliğe imrenilir mi? - Ziya paşa r..c diyor? - Blr k ti • ligede bir deli 
kaç beyit ve ı!'•l!'l'a - lkl kıta - Deli! deli, tepelj, kuta:<Ları kUpeli! - ıyme erı 
Ede~iyat t4r b;:lt gfren deliler - Deli birader - Hattat Osman - Akıfü d •• •• ~~~~-o~~~~-

Bir taraftan anasını tekmeliyor, bir 
taraftan da •'Ne ağhyorsun be? Haaaa 

ne olmuş ki ? ... ~, diye bağırıyordu 

deli kimdır? Bı:hlül Deli padişahlar - Deli Fuat paşd MUşir Fuat uşuyor 
ve Mchınc~ H ... \it Şair M.C'hmet Cclnı - N1zamcttln Nazif - Birka.; 

atıı sozu ı::ı ll\i fıkra 

vazaı.. iW nlr Süleyman Çapanoftlo 

D Et~lLHi, 5nil"lerimi:ıe birçok 
maı.m:ın ,arfcttinnj~t!'r. Altı. 

ikten nzacle olınak, diisiiuceden 
tc· 1ı:ı..<::;usun deıniıulen mn'>1111 1'nl· 
ın~k hosa gitmi-., bunun zeYkine 

ne:::;e ... ine \·arılnu::; olacak ki, hirçok 
fikir adamlarımız, bilhassa 5airle
ı·~miz deliliğe adeta imı·crrnı : ... ı .. r, 
delileri kısknnmı~lartlır. 

Z~:n' Paı;;c..'nm: 

Yn l~ ı ı ebilr:di 'lervayı rahmetinden, 
Peymanei vUcudc ze!ı.ı ab tutulmasaydı? 
Az.:de olıırclum elbet ıısibi derdü gamdan 
Ya dehre gelmeı:;eydim, va :ıklr.n o:ma.saydı. 

l.ıf:ıo;ı, ilur:'-.;·::ı en gü1ellcr.inde-nılir. 

s;llei c1ariıı;<ifad:r ~anmayın gök gürlüyor, 
n11 y"ğan ~·ağmrl!' değildir fısüman ağlar b:ına! 

Meyrlar,ı muhabbette o divfıneleriz kim, 
Mecı:unu nıeliur.c'zede en aki'imizdir. 

·n~ı s·!itiz~ zekamız krr-k y:ırarkı-n bir ktlY, 
Biz or.hi llll'Wlln isek kimdir c.ih:mm akili? 

r~uhmcluın ben <lahi darü~şifayi Babıalide, 
JO:fliit:ımu hı::ğc·nrr.r:- anda rok dh·fıneler gördUm 

Hava Jıcış, heı tı.:raf gül:!ar, bü~bül1:ır, giilhandan 
Eu esbabı cuııunu seyr~de!l divane o'maz mı? 

Divfıııe:erin hem.elemi divane gerektir 

Divii.nerıt kaltlll nıset 

Beyit \'e mısraları, delilik maz· 1 yitTer Ve mt~~ıı.la~ ''ar.dır., .• 
munuııa temas edenleı·in !ıatırımı· 1 Dostum Jlu<>e:nn Rıfat ın ~u zl;ı 
7 a gelenlerincl:;-•ulir. lUaamafih di- I kıt'a<ııı da bu menuun sınlrln'.l ı;l~ 
,·an c:dehiyııtı.mla dalıa çok ~ü:ıı-1, I rebiH-... · 
tern5ıde. halul;..'lten bprr~te be-

Makrıköy dariılcUnunundan alınca diploma. 
''}ip\ z~n"i dünya yüzıünde aco~Jm• .,). 
Ben-de tıısdikname o!sun almayı kurdtmısa drJ 
Ta'ihimoen bak ~u timarh:tnede yer kalmadı! 

Diplomam var diye serbest~e söv<"rken "NeY?-en" 
Kuru bir sertifika oldu 'benim de derdim. 
:Mazr.ar Osman lıoca lutfettiği anda Rifat, 
Başlamazt'11m ... sından ben eğer namer.Jim. 

Bl'z W!;ükl;en, deli de(]ikleri a· 
Jn.mlann pe~ine tnkrltr: 

Delj 1 deli! Tepeli, 
Kul&~l:m 'kiipeli! 

Şark ·ır. adamca~zı ıaz -
rlmr, i i1.e o;a}dırtrrdı!'. Ve 
bu ~ok lıo::_;unm1.a giderdi. 

Edebiyat tarihlerinde, 'bir-
çok akıllılarımızı hasetten patla
tan derecede yer totım delileri'n 
t:ıyısı, kabank bir yekfın tntnr. 
Bu m~hur ve sanatkar delilerin 
ba51n<la (Amri) ~elir. Meşhur 
"Kuys"i bilmiyen Yar mıdcr? 

Mecnun ki fena dec:tini seyretti serası 
Gamhaneme geldı derli halin ne birader: 

Be:\·tini <.ö,·Iediği idn "deli bi· ı Damnrlarını kesip intihar ..-. ,c:tt 
rade;" l\divi~ anılan ,.e miistt'ar Be.~i~ Fua~~ Ana{~ololıi-;armı1~rl 
aılı Ga'7.al oları Rur'>ah :\fehmet, evı'nı ate-,Jı~ erek e\ le beraber :Y ıt· 
cdehiyu.t tnrihimh•de yer a.ıan ~.ıe- ı nan Sab-a!t mnharrirler~ııden Meh 
)j s:ı.ir~rimi7.in ba<ımıla. f!elır. Sol1- met Halid ve rshmetlı t. Rıno, 
reti, biitün Türk v~ tsıam di~·: i\luallim Naci devrile, mesrutiyet 
kueaklrvnn Hattat 0$man IH• . : devrinde yetJ~en ve deli diye anr-
het deliler<lendi. , lan muharrirlerdendir. n .. endi'sin -

den 01un müddet edebiyat der-;i 
ald!ğım şair Mehmet CJelaJe de 

''Deli şair'', ''Deli ~lal" derlerdi. 
Onun şu kıt'ası mesh urdur: 

(Arka<Jr Sayfa 3, Sii. 5 <le) 

Anormal ylkself şin 
akstııame ·I başladı 

Bilhassa son iki yıldanbeıi ş:'ll 
diye itadar görülmemi~ deıe.::e,le 
yükse !miş ol.an şehrimizdeki err.· 
ıalt kıymetlF.:rin jıı bir müdcletten
b~ri düetüğti ve gayritabii olan a
lım f'atıın muamelelerinin durduğu 
göılHmektedir. Filhakik:• i:ıtan -
bulda malume bulunamamasın
dan dolayı inşı...at:n ~ok azalm'l~ın· 
dan sonra emlak kıvmetlc>ri eski
~ine naz::ı:.-an vaıtati 3 11 misline 
yilk3t>lmişit. !yi yerJ.-:-de buluna:ı 
J;inaların in!';a kıymetlerine naza
ran betı misli bir fiyat!a da satı!· 
dığı görülmüştür Fakat nihayet 
bu anormal yük~eli'?in tıı.bii ol:ın 

uksülameli ba~Iamı§ ve cvvc:a baı: 

Jryan durgunluğu fiyatların düş • 
mesi takip etmiştiı. 

Diğer te.raftan şehrimizd-e sr-n 
yılla"rda en çok görülen ve bi~h<ı1.:
sa kirala!'lll yük!"elmesinden sonra 
:r:oda olan müsait cad~eler·~ .:ki bi
nala.ra kat ilavesine müsaade ver
mek hususunda belediye fen he • 
Yeti sı:kı d:ı.vranmağ:ı ·başlamıştır. 
IfaP:ıuki kat ilavesi için miisaade 
istiyen em.lfrk sahipleri çokt'ır. Bn 
müs:tadele-r de l>ilhar;sa bir.snm 
mukavemeti derece~i ehemmiyetle 
gözönünde tııtulm:ıktad1r. 

ll;;i süngülü janılarroa arasında ğününlin geç saatlnıtc adliye doktoru 
gctirilıui:;li. elleri arkıısınd:ın kelep. tabii bulunmazdı. 
!;Cliyıli. J Janllarmaıun bir tanesi vaziyeti 

Kıvırcık saçlı, orta ooylu, narin öğrenmelt uzerP, :ışnğıya indi. Djğeri 
\ ücut,luydu. Blllnowz, unardnııız b~r orada !~aldı. Bir iki ~niye içln.ı~ 
acı ile kıvrunı~·or:nu, gibi alnı ıurıl. bir cü.rmümejlıut mahkemesi din. 
mı-:, dudakları garip bir giilü7le IH"'· ı lemeA'e gelen kabıbalıkt,!Ln blr ço!;u 
rılnu~tı. yenj getirlleııln etrıı.Cını ıın.nwşt,ı:. 

Biraz arkaıırndun :ı:ı. ~wılı bir luı. ! İhtiyar l<adm g·Uı;IU!de taşıdığı va.. 
dm gel!yordu. Ba, örtlıl\i uzun si 1 lidnin üzerine oturmu,tu Elleri l•t'. 
yah mantolu bir kııdııı.. arıtda. bi; lepçeU oğlu kafese konulmu~ bir kap 
mendilini _ırözlerlııe göUrüyor, buru. lıın gibi doln.ı:ıyordu. Birdenbire lu. 

suk ;ı.an.ıklarıııa stizUll'n yaşlarını ı.l. , labalrğı farketti: 
l:yordu. ı -Ne istlyor:.uııuz be? Bıktım slz 

J(:ulııı liimbllir, ne ynl•jttenberl t·'- den artık. Dağılın liuradaıı. 

şığ'ı bir vaUzln ağırlığı ylizünden bl. I GöLeri blrlıılne takıldı: 
ra7. ;ı.11nıı kaykıl mı:;, ayaklarını 8Ürıi. - Ya sen? St•n ltlmstn lın T .Ne 
ye ı;ür.ı~·e öndPkllerı: yetfşmeğe çalı. bliyorsun benden. lllç d~li görme -
şıyordn. din mi? Deli .. deli .. dell imişim ben 

Jandarmalar arasmd,ı giden deli - i~te ... öyle diyorlar bana .• Sen de se. 
kanlının herhalde ana ı olar.aktı. K;>. vjnlyorsun ha 't 
ı·idordaki h:ıll•ın meral•lı g<izlerl ;;. ı Gözleri öyle korkunç bir hal al. 
nlindı>n geçip giderlerken ~alib;ı. an. ı ınıştı, ki tekra.r anasına doğrıı dön
neslnJıı hrçkrrdıJ{mı dı;yan eli kelt•p. dil ve kadmı rastgele çılgınc.a!'ıllll\ 

çeli delikanlı birdrnbirt• ~niye dön.... tekmelemeğe ba';ilaaı. Bir taraftan 
rek llıtly:ır kadının lmı-,ısına dikll. ı cin: 

di ve kadının kıılçasma -;iddeHi bir 1 - Ağlıımıı .• sakın ağlama .. Ağlar. 
tekme savurarak bağırdı: snn vay hallnt>,. al bir daha .. al. al .• 

- Ne ağl1yorsun be?. lla.'la.. Ne ı diYe bağırıyordu. 
olmD!J ki., l.'alnız kalıın diğer jandarma., nl. 

l
"thala'"' t mal 

1 
arı Kııdrn tekmenin acısını sanld duy.

1

1 
hayct kl'ndi'iinl gilçlilkle teskin edo. 

. mamııJtı. r.tendUI ilP, gözler\ni kuru bildi. 
hyarak korkuylıı gerileıll ve şı.>fl<at • Biraz sonra. djğ"er janclarma da. 

Çonal le konuştu: gelmişti. Arkada';!ına: 
~ ıyor - Ağlamıyorum, evı;uıım, bjç a~. - Tıbbiadliye götürüoü:ı. Müşa.be. 

Gümrüklercien süratle lar mıyım, burnıımu sildim de.. ye alacn.ltmı,ıar. 
Dellka.nlı ikinci tekm"Yi d:ı hazır- Dlyl'rt>lt ımçlayu uralarma nldılnr 

çıkarılmar; için yeni 1 ıamııı. fakat vurroağa fırs ıt bulıım'.l ve koridor boyunca. yürilyüp gitti. 
tedbirler alınacak ımş arl<asmd:tn yeti,e.ı iki jaııd:ır - ler. Suçlu götü.rüliirl<en: 

Öğrendiğimize göre, Ti:;aret ma kendi"lni omuı.hrınılaıı ı;-ek. - Ben tıbbıadliye git.uıeın. Maz. 
Vekaleti ile gümrük ve inhü;arln: mi'}tj: h:ır Osmanı lstiyonıın. Oraya gidl'N 
ve m\i.n3.kcı.lat vekaletleri arasmcfa - Ne btlyorsıınuı. beni~ Ilu n·.! , !;im. Çö7.\in şu ellerimi.. Ben oraya 
İstanbul gümrüklerinde anbar ve itiyorsunuz'! Çözün 511 d<'mirlerı... gldecrğim. ÇözUıı be .. 
antrepolarda, rnavnala~a ve ııi- Ye aknblnd~ de oldıığıı yerde ~·ivi- Diye l>ağırıyordu. 
h3.yet vapurlarda ve vagonlarda lt•ndi kaldı: İhtiyar lmdm ;}ine sı>cıs!z cıı-s'!lz n~ 
dolup taşan ithalat m~lhrmm sü• - Şu demirleri çözmınrteniz bir :ı- l1yara!~ n ıığ"tr vıılj:ıl ta,ıma~a ça. 
ratle çıkarılması için yeni ve k:ı.· drm bile atmam. lışara.k arkularınd:1n yll.riiyordıı. Nl. 
bili tatbik tedbil"ler alınma3; için Jnnclarnwlar her nedense kendıs:. hayet Adliyeden !;ılnp gittiler. 
Ankarada temaslar yaprlmaktıı· ne karşı yumu,ak davranıyorlardf. 

dr.ı Bu münasebetle !sıtanbu1 mm- Bir tanesi: ~** 

taka ticaret müdürü Baha F.rge~ - Peki, pckL dedi. Dön de aça· Bilılhıre müddelumillkten .,,,r; • 

de Ankarada bulunma.ktadrr. 
1 

)Im. rcndlğlme ı;öre, deli olan ve Anad>. 
Mühim bir meseJe te~kil eden Ve elindeki bir df'mlr par~ası ilt> 

İsnnbuı gümrüklerinde bulunan kelepç.-yl gnya açmağa uğrıı,tı, dl~ 
ithalat mallarının süratlc çekile • dindi ,.e tabii a.çaınacıı: 
rek piyasaya arzr için 11undan ev- - Anahtar kaJbolmu!J, bu dıı a.ç -

vel muhtelif te<lbi'rler alınmrş, b·ın mıyor, dedi. 

lunuıı bir 11ebrindt>n getirllPn suçlıı, 

oldukça zengin bir nlleye mensup, 
tahsilli ve içtimai mr.vldi yerinde bir 
genç imiş. ICendl~inln evvelfl katil, 
~ıonrıı da dl'li olm:ı."ına se?>eb uğursuz 

lar Vf"rimlı· olmakla beraber 1·s~er>i· Anln"rlıvorclu, ki suçl111:u lmndır -
,, J " hjr ao;k ımı,. Sevdlğ! kızı. raldr bu. 

len neticeyi ve:rım'f'!llliştir. Fnknt mağa çalışryordu. Iı>n anası ile babaıır alma.;ına m.ıırıi 
l:.una rağmen ithalat malla~r hu- - Onıı sen kilitledin, sen ııçae:ı:.:-
ı:usunda. F-e<;en ~neye nazaran sm. 
piyasada bariz bir genişleme husu- 1 - İJi amma, analıtllr ~-ol<. IIelo• 
le ı;elmis bulunmaktadır. Bunun• dokt-Or beye ıı:idellm de, belki o bir 
la beraber <"ldeki itha!iit mnl1nriie şey yapar. 
ı;ok daha fazla geni~lik temini Beriki birdenbire knndr: 
mümkün göriilmektedir. - Anahtar var m•tltr, oııdn ~ 

Yeni alınacak tedbirlerin !stan- - Olmaz olur mu? 
bul gümrüklerine günde g~!cn Bu söz üzerine suçtıı, inanmı-ı ~ö-
300 • 400 ton ithaıat mallarının ründU ve jancların:ılnrın istedli!:i ~ere 
en çok bir hafta zarfmdo. ithal doğru yürüclü. 
olunmasını temin edectk mahiyet Biraz :oıonra Adllye 11!bahctinln ka. 
te- olacağı anlı>..şrlmaktadrr. pısı önıindeydller .• \ncak yarım tat;~ 

olum,, kıT. da ÇO<'Uğu fazla '!e\·mesi 
~üzünden bir gün ltazara ölmü,, 
burulan ıııiitt'e!hir olıın dellkıuılı bem 
bnbaPını, hem anasını öldUrmeğe 

kııllmu5. Anc.ık yalnız b.\ba"iıJU öl. 
dilrmüs, ana!lı hafif ynralıırl:.ı kurtul 
mu'!. 

t,t,, '1imcll, ırndın bir hafrt!arı ~·ii-

1.Undc n deliren baba katili o!hnuıı 

ar1•:ısııııllln gih: yaşlnrı ile 01111 tımar 

huıır.}e lta.l:ır t:t.l•ill <!dh·ordu. 

Nll1'\.'r ŞAZ! 
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BOylk işler blJll: 
leda11arlıklar isteri 
"'VARLIK vergisi kanunu" nu 

Büyük .Millet Meclisinin ne 
mühim zaruretler dolayısile kabul 
ettiğini hepimiz biliyoruz. Bugün 
tarihimizin mühim dönüm nokta
larından birindeyiz, bu aonum 
noktasını selametle aşarsak uzur:. 
zaman için gayet ferah günlere 
kavuşacağız; milletin ve v·.ı.rdun 
kalkınması uğrunda daha hızlı a
dımlarla ilerlemek imk~nmı bula
cağrz. Büyük fedakarlıklara kat• 
lanmıyan milletler asli büyük isle
ri başaramazlar. Talisiz Fransa
nın bugünkü vaziyeti va.ktiyie fe
tlakfi.:rlrklar yaptlm.asındıı.n çekirı:ı 
mesi yfuünden değil midir? Ken
eli tarihimizde de bu çe~it misaller 
hulınak mümkündür. 

Türk milleti tarihin en büyük 
fedakarlık imtihanmt !atiklaJ Jıar
bi esnasında muva.ffaJavetle ge· 
çirmi~tir. Kanunun ne~rini haber 
veren Radyo Gazetesi de bu nokta 
üzerinde pek haklı olarak durdu. 

"Tarih" bize o günleri şöyle an· 
latıyor: 

Yurdumuzun en zengin yerleri 
iı;gal görm.üştil; düşnuı.n son d~fa 
300. 000 kişilik bir ordu ile taarru· 
za g~tiği zaman bizim ordumuz 
:o-iiz bini pek az aşıyordu. O zaman 
Atatürk garp cephesi kumandanı 

İsmet İnönüye "Orduyu Eskişehir 
şimal ve cenubunda topladıktan 
sonra düı;'man ordusiyle ara.ya bü
yük bir mesafe koymak lamnd!r 
k.i ordunun tens;ik ve takviyesi 
mümkün olabil$in. Bunun için Sa· 
kary:ı. şarkına :kadar ç.ekilınek <;a· 
izdir." 

O zaman !.sımet İnönü, tarihin 
en muvaffakıyetli geri çckiliıılc~ 

rinden birini başardı. Ve ağustos 
1921 de Büyük :Millet Meclisi tü· 
tün salahiyetlerini Atatürke dev
retti ve onu ba.şkUmandan yaptı. 
A t s. tür k üç dört gün içinde 
o r d uy u t a. k v i y e için Ja· 
zımgeLeıı emirleri verdi. Bu arada 
en mühim tedbir "milli tekilHf 
komi~yonlan"nm !.:urumasıydı; 

her kazada böyle bir komisyon İtjc 
ba.şladı. Laznn olan erzak. hayvnn. 
araba, elbise, yiyecek maddeleri, 
kimin elinde varsa alııuyO'r; bede· 
li sonr.ı. ödenmek iize«'e bu mal ve 
vasıtabrm sahiplerine birer senerl 
veriliyordu. Hrı.lk mim hilldllnetin 
kararını sonsuz bir ita.at ve iti
matla. karşıladı; lher ~a.ra(tan ara· 
ba ve hayvan kollan, yığın yığın 
eşya ve yiyecek maddeleri cephe· 
ye ak!yordu. Vatanın ibağrrna so
kulmuş olan esaret Ve ölüm tehli-. 
ke:>i k~smda heyecanlı bir fe
dakarlık yarışı başlamı~. Ke. di
sini son Biza.n:; imparatoru on ikin 
ci Ko<.ıtruıtinin halefi saydrğı içiıı 
B!'!llns imparatorları sayısına gö
re On Üc;üncü Kostantin diye ilfln 
eden düı.::man kıralT, ordusuna ta· 
a'fTUz hedefini bildiren emrinrle 
''Ankaraya!" diyordu Fakat Sa· 
knr~ad:ı. ~·irmi iki gün geceli giln· 
düzlti süren roevdan harbi TUrki\n 
zaferile bitti. Büyük zaferi hazn
lamak imkanmı bu zafer verdi. 
Türk ~ubay ve erleri Sakaryo. kı
vı:ıarrnda canlarmt feda ederk~n 
Türk zenginleri de mallarım feda 

f:,.,kj kıulıtılarımıı.m. adının ba· 
~na "dana!' sözünü ekled&leri 
''Bchlül"ii kim bilmez? Ban sö11c
rinden Ye hareketlerinden dolayı 
ona. ''Akılh deli" derlerdi. Belılii-

lün bu hareketleri, bin:ok ı:ıür1eıi· •-----------------
ııil:ıe: etmi~le-rdi. 

..... mııı••-m:!-----am----.. --------••-ımıımı• ~--------- Bu'!iin de milletimt.,in hayatı rnizd'2 ~er almr,, edebi mazmunla-
ra hayli tasi'r etmi.,tir. Şotnm maliye na:un yapmak ~çin . 

Bone'yi V~ingtondan çağırdı. Ho~ , 
Fasih Dede ile: "Diinyaya h~p· ne yüksek mali mahfiller ile iyi 

sedildi.m. se\'diğimden uzak kaldı· g~inen müteassrp bir maliyeciy. . 
b'Hll ~in deli ol<lıım." diye de)iliğl~ di. Sosyalistler halk cephesinin 

J~tual ci\anndnki bomba ta:ırru 
~u (bu bir panik \"e heyel"tn anf'l. 
iia l~rnnsrz miUetinin ne "Uretle 
hareket e(leceğini nnlaınak irin 
~·npılmı~ bir terrühedir), Cerher 
lmn:ctinin pntintılm:tsı ''c Brc-;t ni i.Wı eden Mecnun, Bağd~h biıa yaşadığı hn.yalini canlandır. 

Cüneyd timarhanede bulonur'ken oıft için kabinede kaldılar. Fakat 
kendislııi giirmeğ egiden dl>!>tlan- B.one, İ«:eıisinde ya§11dığı hükfime. 

1 
na. ta.j a~ya ba!!la.ymca., onJann tı'n. mahvına göz göre göre çalı~tı • . j 
kac:tıklannı görüp arkalarmdn.n: 1986 ı,uba.tmda. İspanya harbi~· 
"~ay ~i<n dastlar ı·ay!'' diyerPk P~!ladı'. Fraaııada m.ağlüp olan { 
Jrahkaluıtaria giilen :!\fısırh run.. murteeı unsurlar Ve Faşist d05tla
non da edebivnt tarihlerine get;.en rr intikam alın:ı.k için bu mücade. 
t1eli1ertlendir: Eskiler bunlara leri Iusat bildiler. Kendilerine 

~~l~]l~~iil~ii~ili~l~~I ele Oümhuriyetçi 1span~·o11ara bir <l<'nİzaltınm zaptı irin )'apılan tc· 
!!ı!!!!'~... J ~ebbüs K:ı~ula.r'lnrm ve Frarıko 

Yazaıu :va mensup a.jaııların e<ı'.!rcd:r. 

"oexbe emabı" derlerdi- "iyi düşiinenler,. adını veren züın ' 
~ ~ ~ ren~n Faşist kov~·~tıer ile işbirliği 

O 
bn zamana tesadüf eder. Seri ha! 

SMANU padiŞah}arı içinde )indeki gre,•ler . bu zümrevi f;Ok 

akıl muvaıenesizli~ine uğn • korkutmuş 'e şıddelle koml.inizm 
:ranlar \'ardrr. BMnci Sı.!inıin l:a· aleyhtarı yapmıştı; lngiJjzlerin ,.e 
İ.a.4'1, Birinci Mn..,tnfa. Sultan lb- tngilizlerden ziyade radikaUE>rin 
l"a1ıim bunların en basında ~elir. ta1.yi.ki l1alinde Bium İspar.ya. İ~· 
Hem bunlar, azılı deHlerdendi. Jerine kaı-r5mnmalc nokb; nR.:am-

Sokulla 'fehmet Paşayı di\'an· nı lrnbul etti. Fakat saiilarfa uzla~ 
da Qfdül'cn adamla, ikinci Osma- mak idn yapıbnrş oJan hı! hareket 
nm. öldürülmesi iizerine l'tlcrrc lHi tesirsiz l<alth, Fransa i'ki.re ayrı~· 
seyin Pa..5a11ın ynnınd:ı Sultauah. mış olarak ~·a~amakt:ı. fü.,·3m f'tti. 
met camı-.i.·ule -.ip:ıhiler~ salclıran lfomüni<1t)er t~panya Cümhııri}·eti 
ve ba§ mülazimle birçok o,;jpalıjyl lehinde doğruda11 clo~r~!Ya bir yar 
ötaüren deli de O<;man tarihimle don yııprlmım için mticadele edi· 
ye almışlardır. yorlıır, sağlar tam bir blok halin-

Merd, hıuniyetli, \ıltanse'\·er bir de Franlrn taraftarr k:llıyor \'e 
a~er olan Miio;ir Fuat Pa511.. deli lcıpanvava bir İtaJyan müdahAleı.;i· 
Fuat diy~ ün a!m15trr. Ve ı:rerek 1 ne çok nıü-;ait da\"!'anıyonln. S-Os
~"" tari!ı1ntte. ~ek edetıly:ıt yali<>tlerin en miibim bir kııc:mı ''e 
tarihimi7.de 'leli cliye anılan bir radikaller, şerlerin en bn!l1i olnn 
~ok ln:ymetler, bllyül> sah'>iy~tl,.r mft<lahale t'tml'!'melc politika
,·ardır. 

Alekıander Vert 'f>ario;te bilfıac;sa hatı mnh:ılJe!erin· 
de Kagular veya re..,m· am·anhle 
ihtilallı:iir harel<etler ıı;i:r.li kornlte-ftma sadık kaJdılar. Sağhrm \·e pek iyi anlrynn IIanri ılö l\crıl>i 

'•iyi diışünenler,, in Fransnnın 
1 
Fransız Hitlercilt'rine knr~r olnn 

milli menfa.aletlerine karşı olan mücadelesinde onJarm bu fikirle. 
tam 15.Jaı.ydi<Ji katolik muba.rrir rilıe <ıicldetle hücum elmcliten Çc· 
Jorj Bernan8m "ay altında büyiik l<~mt"nıi5tir. Ka~ular te5kilatr her 
ıoezarlrklar,, isimli kitabın~ açı. ~eyi gö:te almı~ in~anlanlan mii • 
ğa vnruldo ve şid<letle hücuma nğ. ' reMfepti; ve H•S'i haziranında A· 
rnılı. 1'lora1'1n pren'iipleri \'e bıı te<ı IfoçJar, Kn·ahn dostlarr, Fran. 
muharririn Fransız mifü an'a.ncle. 1 ı;ız bJ:liği ~ibi Fmfr ... t biriikler ta
rini inkiir e<li_,i bn güzel mücıule· Favnır edilirl•cn bu tc~kilatııı da 
le kitabında BeruanoR tarafından ! orta<lau kaldırılrr.n·.;ı irnheıler<li. 
~ok kuvvetli bir ~ekilde red ve iıı- Panik h"linıle buluna;~ ")·iikı.;ek 
l<iır edamio;;tir. · hnrjuval r,. 1<endi.I~r;'ni komiinİz· 

Bu tarihte ivi ıfüslinenleı·in düs madmı h:m!'lyP eclccek 8anclıkları 
toru su~·<lu: "\,er '.\'Ü7iiniin bütün Ragul:ırı yr,şnbnnk .için parac·.a. hiç 
Faşistleri, birle5ini;,!, hfıdi'!P}er 

1 
tı:r feda~•iirl ·fan <:e1'inmiyorlardı. 

daha i1eriye ka<lıır ;ı.i~ti. J{a~ulaı-' I Ka~ular'lar A1nıan, bilhassa İtal· 
ın hare'keti "Frıuı~ade. halk cep- :van \'e İspanyol njanlariyle jsbir
h""?cıini hfı.lcim ~örmektense Jlitleri liği yaparalı: ralışıyorJardı ,·e hu 
~i>nneyi tercih ederiz.,, <liyen ha· tcşel,küle Ilaron Aloi<ıi'niıı ~vli · 
reketin neticesiydi: bu hart'kctin elen giz!iye ri)·a,~t etnıekte olıln
il~ he;vt="anb tezahürii 9 ey ül 037 fu söyleniyordu. Fasist :ıle:vhtarı 
de oldu: Etuval ci\·annda bomlıa- 'e ltıılynn gazetec~'si T<:ır~o flo<oelli 
hula epey ev hasara ui'ô;t'!\llı. }hı nin ve lrnrde• inin öldürülmesi 
rfl.i ~Ün<'enin n e <l!'mek olilıığunn Kn~lar'lann ili\ i~i'dir. 

1 
.. ine nit miiteaıMit !li)ah ılı>po'iarr 
bulundu. General Düsıeny;ir Ye bir 
çok Jı'ransız is a<lamları lıu tecıki· 
Hitla az ve~'a ı:o'k aliıkadnrclr; bu 
te5J,ililtla alakadar olan lrırflan lıi. 
ri'si dl'!! ~eneral Diisenviir'iin s::uni· 
mi do'itlcı rıııclan biri ola.,, \'E' Fraı•· 
sız camia<iından <oonrn ı:h·om ,-jjJ;. 
""); mahlıern"<:iıı<le lıfıkiı~ nla ~ 1't 
Vntto'clm·. 6 ı.mhat hareketini :ra. 
partl:ıra lı:aNı se,-ıı1ati-;j maliım "· 
lan general Ve\'~anclm ıla. K::ıc;ıı 

larla temastcı oldn~ıı rim:vet edil· 
mPktcıiir; bunu aiistererek hiç
bir cfo•;ı yoktur. Bn iki te\'kif rrii" 
te!'ma olma'k <;ıırtiyle .ı:razclc<'ilerin 
ve Adliyenin ehcmmiYet wrmcıli· 
ği li:lguJar mes~lesi, hadıli za•ın. 
• l:l h.,.'l•i de p~k mühim ıl<'f.iı.l;'r 

frılınt bir lırıc;t2l·k nrazırlır: 'Ak<:i 

1 

von Fra "ez. Jur Ye Grcnoıı,·:lr 

~ibi bazı g.,~rtelerin im hnrel•::-t-

1 
lere l\:ll'ŞT .t!,Ö<;t0rclıltlNi <;,..;noa~i 

dalıtı mam:.'ıdrr. (~rınıı Varm) 

ve hlin-iyeti uğruna canlann' fe • 
d -ıra hazrr duranlar için milli fe· 
rlakarhğ-r yapma~a çağrılıyonız. 
Üıfonmcsi bize en hüvi.ik ~eref ve 
!ıaz veren• bol"Ç işte budur. 

KADIRCAN KAFLt 

Bazubent mi 
kavi bazu mai 

H ABER'in bir İ!ö;tf'.'ği·nin Yerine 
~etirileceğini Son Telgraf 

ref"il<imi7de olm}"OJ'UZ: 
"Fazla yolrn tası~·alıilmesi İ!;İn 

tram\'ay arnba':ırıııdl\lii" kanapele
rin öııcleki jJ,j sıradan ;;n:n·isi im] 
drrılaca~c \'e hnr:ılara, baznbenrl 
ta5ıyan mf"murfar, hasta, ihtiyar 
,.e maliilleri oturtn<'nl:lnr!' 

Bn lıarndisin pa1.ar sabahı he
niiz İ<;tanbul:ı gehneı:i,;;i lıalde gel 
mi., giirıföj;iimliz yeni Emniyet 
~iüdürii ha\'nıli..,ine benzcmeme~ini 

temenni ettikten o:;onrn sorabili
ıiz: .\c::ı~l;ı bu bazubentlli m("mur
lıır arnb:-ılarm içinde mi buluna
ca•dar? 

Aksi hnl<le. dalıa hu yerler~ 
~imdiclrn ba:ı:nlan lm'\Tetlilt-rin 
•ahiıı (,'ıkacnl>lnrına innnahiliriz. 

Geren!e!'d" ~·erini ı:ocukln bİT 
!tadına 'ennck i·rin nyağn kalkan 
bir a .rt:- •I;.. r-•mı:ı li:t?ktr~ı yer~ ker
'i ferli. rıeiıli' tın vnpılı hir 7.atın 

- l\ar~ı sa.,fay ngeı;iııiz --
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ondorse'nın .. 1 

IPntiharı 
.. 5. Toplayan· Muzaffer Esen 

Kondon;e, büyü1t e"crinı taır.nm. 1 zan muharrirler tamamiyle u\"11-

ladığı \:ıkit, İ!:eriı-iııde bo~uimı:ık l ":'amnnııt-lardrr. bazı müellifle.ri ı ı.: 
üzere olduğu Jelfı'ı;et df!ııi.1.iııin bil· j ı.itt\planna güre, zamana uym:::ı:,ı M 
tün iztırabını <'ul dL•ğu halcl~, de· .· çok iyi b~len hu aile, Kon do~· ~ 
rin hir Sl'\'İnç his"'etmekt..:n l•en<li· nin e'\ !erine getiı·lliği tehlikemıı 

ni alıunadı, zira l•eıH1isini boı!mal< ı;ok büy~t< olduğunu bildikler. i 
rzere olan fdfıkete rağmen iıı..,a il· u;.n büy\il; insam e\'lerine nlmo
lığın giinclen giinc. doğruy:ı, iyiye mı-.]ardı. Bu ri\ ayete mul;fllıi. 
r1o!;'TU ~ürllırckte o'tluı";nııa inanı- diğ'er Lir takım kibpln•·cla i<;a Kol'· 

Bir sev f;ıkmış mı, 
ba 1kı, .. er oölunı l 
T rOPKAPI dan geljyorduın. Tramvaya. binen mUvezıl b:ı.ğırıyor 

un: - Numaı·11Jarı yazıyor Haber!... 
Ytr t.;J•..ıp bturan açık gozlcrden biri beş kuruş ver:ii. Piyango 

numaralarır.:ı. bakmadı, btrincı sayfadaki ha.rjcl h:ıb:r!erle, ekmek 
karneleri !:ı.11.kkındakt h;ıvadlsl, bu ay verilecek şeker mlkta.rını bildi 
r<n yazıları o.tumağa başladı. 

Gaıc.te okuyanın arka. su·asında. oturan kMk':ltinin viziyerini ar. 
kav .. at~:ş .kır sakııllı: bir ihtiyar, kulakltklı.n iplikle bağ'tanml§ gözlil 
·~U~U 1lü de bir tıUzP.!terek. adamın omuzba~dan gazetenin sUtunıa. 
rn: tetkik~ c;a.?.ı~ıyordu. Aradığını bulamamış olacak ki, nihayet da. 
yanamadı, öııilııdeJ(j adaı:nm omuzuna vurdu: 

- F.fer.Jl oğlum, dedi. Sana. ze.hm1't olacak ama, cerideııin hanvı 
~aylasında \ec tın.l<ıver. bizim numaTaya blr şey ı;:ıkmış nıt? ' 

Sonra C'eblDden bir piyango bjl~ti çıkarıp numarayı ııöy!edl: 
- 18668 )'Or<lu; acl:ıLtin :r.ulrue, hakkın dol'!le bu e\'e yalnrz bir ımr('a y:- f' 

yanlışa tam \e c-zici hir ~dletıe :V«~ı< i"tentek için ~irdiği ve İ!>te-
!k:ızn'1nca,i:,'lrıı anıyordu, oıı klna- eliğini nldıktan sonra d& ev sahiıı- tJmlt i~~dv cihanda her Ml 

atini kitabında ''ilim öliimii bile ferinin kı1lması htıkkın<laki teklir- ··------------------------··------

Lı\EDRt 

yenecektir, ver yüzünde ü!iimüıı leriııi recldederek bu e\•den a~·rll-
l•al'kaca!:'l ~iin bile 2elc(·elitır,,, dı~ını ~-Mmaktadır. 
(·Ümlcl-.riyle n.çıMa 'urm115tıı, tu- . Hi"\dio;eler Yeııikaiarla tespit edi
ı-anhğın bu muhayyel saalleti Kon , lir, ;\Juhal<('men~n tarihi \'S.~<'aları 
dorse icin bir teselli olır:rnr, k"n·, j<;pat etmekte rolü olmamak Ji
disinin erisemiye<'eğiııi lm~iine nmrlır. F<ı~mt böyle olıluı:hr hal
:!><!Vdiklı>rini ula5tınnnk ı-.tı:·or. , r1e d<> be nokta etrafnıda talımi
hunun için licnclir i foclıııfan c;eh;ıı·. ni bir hükiim Yermek miiml<ü~ıcliir. 
rniyordu. , Rize kAln·•uı bu birbirine ta•nnrr.iy. 

Şnayder fabrikaları 
Almanya hesabına 

çalışıyord,u Binaenaleyh, fcdııkarhldnn:l•• , le aykm giirilnen her il<i rival·ct
iyiliklcrini görcJii~ii lrnrısiyle bir , ~,. ele- h:ıki1rn tin bir hiscıeı;.i \'ar•lır· 
iki' dostunu bchı;;nıelıa] korıımnk , Kondo:rse gil>i in'lanh~a aşık bir 
• • rd • • 1 b ı •- b"I b·ı h fn .. illz uraklarınııı mütarekeden- mlşlerdi. Alman lınrp s:ınayii !.ıu ısbyo u, t~en<li.,ıni C\'İnı1 2 barın-. a< nmın aş iaıarmı ı e ı e te • " ' 

l 'k ı Al h •· a ralı·:ın madenlerden bol bol istifade etU. dıra.n ihtiv!'lr dul kadına bir ~iir.. ı ·eye lio~ ma1<tan saluna~:ığr ta· ıerı m:ınya c~auın ,, " 
I •· J' • S t r b 'I 1 -· - sı"dd"I Franc;ızlar bütün harbin devamı ~unları söyledi: m< ır. Bu ıttbl'lrlA her halrle Kon· .. nnyc er ıı rı rn nrı uzcrıne .; • -

- Deni c\İnizde saklı tntm:ık-, ılorsc eski do<;tla.rmın evin~ ornıla li bir akın yaptıkları sonhaflnlarm müddetince. dqşnıaneJine düŞ<>n 
ta devam etmeyiniz. Eğer ~ilitiın , kalmnk, o evd" snldanm:-1!~ için ht'yecnnlı -rak':ıl:ırı nrasıncla pek bu ocakları yalnıı bir defa bom-
hjrinde c\·iniz<le tutulursnm im bi! . a:innemiştir. Ols:ı olsa nıakı;;ndı giize ç"arpın:ıılı. Fakat son hafla içe- bardıınan elliler. 1916 dn Fransız 
hassa sizin irin lıir felal<et olar.r.k- bir mıl<tar yiye<"ck a]mal•tır. Oi- risinde !{elen lnıdliı ~azelclerinin Meb'usan Meclisinrlc Harbiye Nazı-
tır. Bunun l'eza.'iı öliimıliir. 7.ira f:'qr ta1'3~t-ııı Zflmıma u,,·mn~ rol• .rnzclıkl:ırına bakılırsa bu bonıbar- rı olan ı:ıenerııl Liyotey'den, düş-
hen kanun rtı':'ın<lıı bir. a<l.-rr., . hir İŞı biMiJdf'r• <le «üphesiz olan tm rlımnn ı\lnı:-ı n i'llih"nlalı İC"in olduk- man lehine çalışan bu mınl:ıkanın 
idam mal;kfımu~·um. ailenin Kondorseye -.ıt'ak bir kabul r::ı niiır hir darherlir. Zira Alm:ıny:ı niçin bomb:ırrhman edilmedi:;i, su-

Fakat biiyiik ruhlu bir lmdm O·. ı;rti'itennediklMİ mnhnkkaktrr. not!'> nğır toplarının mühim bir kıo;mın1 ru1du. General hirçok defalar bu 

JALATASARAY VEFAYI 1-3 yendi 
!tenorbabçe Davatpaşayı ı .. 13, Beşiktaş 
SlleymanlyeyA 2-7, Beykoz Kasımpapyı 
ı-5, lstanbıalsJor TaksJmi 1.3 yendiler 

Diin lıııflanın cıı ıııulıiııı nıaçı Fc- İkinci de' re başlar başlamaz (;rı• 
nerl.ı:ıhr;c stıuJııırl:ı Vch ıle Galatn- lat:ıs:ııay Muzaffer \':ısıı:ısiyle üçürı· 
saray arasında olmuştur. ciigoliirıii y:ıı>tı. Vefolıl:ır lıuna kar~• 

Galaınsaraylılarııı nıallını lıüdise- devrenin orı:ılarııın doğru Sükrıı 
ler c..Jolııyısiylc Fcnerbulıçc \'e B~· rnsılnsı~ie lıir gol yaptılar ,-e o· 
şiktnşla oynamaması liıerinc Jeıw yun ıla 1-3 GaJalosarayııı Jehior 
durumda olrlukları ve \·ern gibi 1 bitli_ 
kuvvetli bir tnkım kıırşısınd::ı ala- Fcncrh:ılıc;c sl:.ırliııda Vefa - Gala· 
cağı nelicc ile hellf olııcaklı. l:ısJray maçından e\'\·cl Fencrbahı; 

Snrıkırmızılıl:ır dün sııha)a çok ile birinci kümenin en genç takın•• 
eksik bir l:adro ile çıktıl:ır. Dt1Ytılp:ı5a knrşılaştıl:ır. nu macıı1 

Enver, Mus:ı ve l\!ustaru Anknn- ilk devresini Fenerbahçe 1-1 galir 
ya giderek uaske sporn spora ~lr- hilirdi.lkiııci dcvrerlc de daha !I 
diklerinden dün eski t:ıkıml:ırınd:ı- gol Yapan Fcnerbnhı:t• ma•ı 1-13 ı:r 

ki yt'rİ almamışlıırdı. Buna mukahıl hi hiiyü!c bir gol farkı ile kazandı 
Eşfnk takımdaki eski :yerini almıştı. 1.lr, Ftneı-bnlıı:e sahayn şu kadro ıl' 
Takımlar sahaya. şu şeklide çıktılu çıktı. Cihat - Lebip, ~luamınc~· 

Gnlatasııray: Osman - Saim. l'a· Ayrlın, Esaf, Ömer - Fikret. Nar' 
nık - Eşfak, Arif, Kemal spor ile Tabim .:raplı. ~lııçln il~ 
Gazanfer, Muzaffer, Cemil, Orh:m '.\[elih İbrahim, Rebii. 
Hikmet. Şeref stadlnda ilk maçı lstaııhtı;. 

Vefa: Muvahhit - Cihat, Stiley- devresi 1-3 htaııbulsporıın lchiııı 1 

ınan - Kefeli '.\lustafa, hmirli Hak- bitti. 1kinci <lc\·redc ııer iki tar:ıC· 
kı. K. Süleyman - 'l\luhleşeın, Sük- la başka hir gol çıkaramarlığı içi 
rü, Zeki, Hüseyin, Haydar. oyun 1-:\ 1stnnbulsporun gnlcbesilt 

Galatasaraylılar daha oyuna sona erdi. 
başlar bnşlnm:ız 5 inci dakikada İkinci oyıın Beşikl:ış ile Süleymıı 
Cemil vaııı;ıtasile ilk J:Ollerini altı· niye :ır:ısındn ynpılrlı. 
\ar. Galatasaray ıl:ıha ilk dakika- İkinci devrede ~eref ,.e Hakl
larda kazandığı bu golle vaziy:tı vasılas.ile yaptıkları dört go!lt 
kurtarmış oldu. Süieymaniyeliler Fethi ve Daoi· 

Galatasaray eksik takımına rağ- vasıtosiyle iki gole mulı::ıbel4! etli 
men Vefa karşısında muvaffak olan Jcr ve nıaçlrl 2-7 Beşiktaşın galcbtr 
bir oyun çıkararak g:ılibiyeli elden sile !'ona ereli. 
kaçırmamak için bütün gayretleri- Serer sl:ıdınrla üçüncü macı Be' 
le calışmııkl:ı, netekim devrenin koz K:ısımpaşa yaptı. Beykozlut~r 
bitmesine 10 cJakikakalıı Cemil Gn- çok ı:ıiizel bir oyundan sonra i'~ 
l:ı!:ısn:-oyın ikinci golünü de çıka:-- de\'l'eyi 0-4 galip bilirdiler ikfn: 
dı. Ye devre 0-2 Sarı Kırmızılıla- dcv;·erle de 2 gol dalın yaparak J{" 
rın lehine biıti, • sımpaşayı 1-5 yendiler 

lan ev sahibi io;:e bu teklifi kabnl, larmın bıı soğu!< t<a~dam:ı'>ı kar- l.iıı f:ıhriknd:ı y:ıptırmnklnyclı. mıntakanın bo;nbarılıman edilmesi ı,. G k R 
etmek istemiyor, KO!ıdorse:nin tel<· sısmda Kondor"le, esasen knlmak Fabrikanın miiessisi olan Öjen için emir verdiğini, fakat bu emir- re o 
Jı"faıı" 1• n"ll'tan nrıi<a rer)_.Pttı' .· fjkrjnde olmadığı bn e''deki mİ'l;\• ) !erin tutu[madığını Söyledi. - om en " • "" ., " Sıı::ıyder eskidenberi A m:ınya Jlc 

- Kanttn dı~mda ol""a ... ı·~ b:1e firl:{{j'ni daha kısa lce<ımi5 olabi- F Harpten sonra Efoıımasyon ~aze-"' " " ,, • i~hirlii(i yapmış hir arl:ımdır. ran 
in .. anhğm dısmda değ'ilsiniı. .... lir. -:17. silaha imal;ıtı ıçın en nıühinı lesi harp yıll:ırında bu havalinin Tu··rk·ıye b·ır·ıncı"tı•k şampı'yonasr hı.Hı 
tikbalcle b:ı,ı;ır.111 ne eel""'ck ol"r~:.., (De"·ıunı l 'ar) niçinbombarrlım:lll edilmediğini a-~· '" " ·~~ lrii<;I olan Snnyder - Krözo lıirliµi -
olsun, ;,.1• l•"'t'ı".1.,..,.en bıraJ.mn·"'. - çılta vuran bir mektup ne5retli. nu K I I 

.... .. .u • uı nin \\fup:ı b:ınkalnrı birlığincll' aza•aa g reıç tere m dal alar Fakııt Kontlo-... hr. .. , .. 't -~. r b·ır Sentelen aJ...... ç mektuba göre muharip iki meınl •. u a u 1 '"""' ... • • • .. """'• :ıliıkn<;ı Y:ırdır. hıı birlik ise eko~- J 
minnet altında lrn.'mni:.'1.\ tahammül s ket arasında bu hrwalinin homhar- merasimle verildi ~ lovakyaıtnk\ koda silfıh fnbrikası-

d '· b" • s d - ·ı ı· r.· dınıan edilmemesi hnkkı nda bir nn· C ece.;: ır ın an c 'ılır. •ına~, S<'ııtclcıı ııLı-;ı. 5imılı)c kad r nın orınklarınclandır. Fransız meb'-
'lale..,.11 "-luı~· ols b IJ lns. mn '.·apılnı ıs,lı. nıı :ınıa--.·mnyı ~- tstanbul güreş kulUbU tarııfın • icra Edilerek :ıevircilerl.n. gözlerl.Jll 

·' ne v .~a un a za\·a 1 • ıınulıılmıı~tu. Sü''<'Y~ l\:ınnlt ıslcmi- U'ian rnecli.sinin bir loplımhsındn " 
dnl kndlnl n' ·ne] n 8 , ı - • p:ınirır ar:ıc;ıml:ı Fı-a11<;11.lnrdnn \'a.n dan son gUnlerde tamir edilen FatiCl eskidenberi alıstıkları ya21-ıı güre"· 

n • 1 c .m maı.:;a h'l, ye ve Hinrli~lan:ı yapılnıı ıınkliynt Fransız ınt'b'u~ları delilleriyle Sko- • ._ " ..... -woerdL. Fn•{nt "ht",, r ı· dı del ve Sna'-·rlcr, Almanl:ırclon he. lekl gürcQ salonunda cuınarteal ,..Un<l terden ayırarak alafrangaya. r"'vı"rıni 
...... • .. , 1 ı..a 'n n Cenıılıi Amerikayı dob~mıy;ı oa~I·. da fohrik:ısının Almanyadakl Nnzi J ._ 

0 
,... 

Kondorsenin v.~apmnk i~tccli'•i <;e.', Sert demir fabrikalnrının s:ıhiplc- bf,şlayan greko romen Türkiye ı;Ure~ oluruz. Hunu şu veya bu teşe.lr.kUl 
.. valır!onberi, tekrar chenımi\'et ka- l A l ı· - b' k l r l fn•ı .... kın 1 yi sezcliğ'i' için buna mani olacak. zan el ı. l" re"' 1111 1 rço ' e A ar 1 

n ' - .._. rin Tis..-.en ve Boklinı;ı idi. bitjııcjllkleri dün old'Jlu;;a kalabalılt tenkjd mak.sadile kaydet;nı..lyortı 
ı.:r t lam t dh. ı 1 1r .ı ıniş olılııittınn öi!renmişlerair. ıo:rn 1939 da Fransız Afeb'usan MecP- bir seyirci ön\lnde sona erdi. t.Iakaadımız greko romen ve ser~' 
-· a e ır er n nıı<1, ' 11 nnor- Tr:ın<;vnl harbinrlenberi liınnnı;ı-ı:;enin bütiin Iınreketlerini qk1 <;1:, cl:ı Snayder. Çekoslovakyanın Al- -;inde .Rarlik:ıl - SosyaJiı;t bir meh'· Umumi \asnifte, güre.~lere i§tira:-t gureşln halk arasında. revaç buımas 

cin On lnnedeıı faz)rı Yelken "rnıi:i ııı~ııl 1 f t~ -~1·1· -7. ' U b kl ki luya gözetlemcğe lfaslaılı. r'.lkat, " " :ır ar:ı ın< "" " 1 ası u .f!fı:ıe tı<; elinde Kri)zo - Şııayder çııhri'.::ı- eden m sa 1 arın kazandı arı pu - ı \C i:>tikbali parlama.aıdır, 
görınemis.· ohın hıı :ıclıı. lıir deııi7 1 il r 1 •lk ,.,k· h. enlcr·n· .. , .. tt"b -'l t bu i-' nıa.· lı:ıicmak uiyetinde olan bir aıln-, 1 a 11 ·nrı .• ı ıs"" 1 1 ,, m .. n • l:ırının Fraıı~ız t:ınklıırının model- van 1 an e stan l b ·~ne e.ı. A:ı_, Cumartc.sı ve pazar günleri yapı 
iis~ir lı::ıliııe ~eldi. •·a nl ı •kl 'U&-i "'-"a"h U Un u • mm öniinde clurula.lıilir mi" , J )-a ~. mı~ 1• leri ı\Imıınlnra ,·enniş olclukları karıı. ' ncı ı> • ve """'"T" r ç c ı:.ı. 1 ıan müsabakalarda terdi derecc!e 

Afrika s:ılıilindcn lR(ıO kiloııw::·e Mı ıdı. ' Bir baltal' sabahı, ılık b:'r nisan, Hll 1 lı:ır!ıi. haı-p halinin lıilc ishal edt'!r vesikalrırın !nılundııı.in - ı;~ 8 l sıı<ıet sırasilc şôylo neticelenm.l§tir: 
mc<;afcde hufuııcluğıı irin ad:ını•ı S kl{'t sı-... 1 brl i .... · "" tLO ;.!İ.İnii Kondorsc son lıazırlıkl.ırını , ' Fr:ını;ıı ve Alman ına<lcn şirkelleri nu söyledi. l!l40 marlrnda, 19:l9 • ..... arının ne• ır.ıncı "e "" li : 

• .Jaıııe<; walcy ko)u. s.ıc:rıi k:ıtııı l.ırı. ü Uncüle i · d .. blzd · ı J • bıtirdi; basma b('yaz hir ı,~fpak, :ırıısınrla lcmrısı boz:ımrıdığıııı gö~- eyliıHinrlenlıcri Fran~anın Alrnnıı· ç r nı,yazma llil once e 11 - ; 3ırıncj Kenan Olcay ( sıanbul 
nı'kasm:ı. beyaz bir amele oluııı na emin bir iltica yeridir. termişli. Birinci cihan harbinin ilk yrıya demir vermekten ,.n7. geı;ıne· ıafrang:ı gUr~lerln nlc;in rağbet gör. ı fl>ınci Niyazı (Anl\arıı), J.\c.ll.Jlc~ JU 
· ı· · · k 1 } · 1 E' velce n<laya, ile; a,_·d:ı hir ,.,,. me"1ıı.ıftden bi ....,,_ __ t_ k l t rl ı rE k. b" } 1"'(lllJ' gı~•( ı, ıhtıyar ·ıv mm Jır gaf et,, nvlarıntla ı\lnı:ın orduları Fransad:ı mi-:; olduğu :<>nbit olrta. Bu kömfırlrr ....,,... raz ....,...._ "'a 8 e ro 1 ·l 5 ışe ır 

l •··k 1 . ·r ,_ .:ı k r>tır gelir. l!HiS Lonılr:ı ,,·nn"ınınrl.ııı :Bu gı"bi u bakA'•rın ....... Un .. • ı Gl KJL(> < n:ı;.ı msınc :ın ısti a<ıc enPre · c~·· " Biriyez nwden havzasını işgal c\- Belçika yoliyle sevkertiliyordu. m sa ..._ v- " 
I l l r d d k sonr:ı or:ıv,ı sı«ınıııı~ ol:ın ln0"'ilizle- (C"-'-urı et) tık· Izd (l tat Eq M Bi 1n · Abd ıı h <en~· •tı. ,on orse o uz ~y n:. a " ' . l.UJ.UJ .,y re ım e s ,..r~· r cı u a Aıınur \l'Uın.~ .... 

<lıi!;ı bwan am«m<!an Nkarli:c.n he· rin lorunl:ırın:ı Yiyerek getiriyor. Şefik'in de bahsettiği gibi, ~deras ıl.incl İhsan ( !St' 
:raber&'nde ta,ı;ıdığr ilıi l~ı:rmetii 5~y· rTıı. Şim<li i~e. sık sık nakliye ı.rıtar- M.M. V. Jstonbul 4. No. lı Satınalma Komisyoriu.nclan: yonlardan gayri bir orıanlzatöre ,-z. ·uh tEsklşehlr), 
\-ardı; üzütrüm.le bir l!amla :cclıir, ları g-elip gidiyor. rllme.si herhalde bu güreşler ha.kkın 66 KİLO 
p;rzliydi, eliııde lfıtiq sairi• ''irjilin Bıı mü~ail v:ıziyclteıı islifadc e- Ordu sıhlıl ihtiyacı için 189 kalem muhtelif ecza pazarlıkla satın a!l. da hayırlı olsa gerektir . Birinci Yaşı:r 
f;Ür ki't.abı ,ar•Jı. , den bir l:ıkım tnı;ıilizlcr, atlaya gcL nacalttır. İha'rı.rı 24..11.9!2 ııah gUnU saat 16 da Fındıklıda sa.tmalma koınls Çüııkll organizatör daha şampiYcı- 1 klnci Reşat (!stanoa.l).. tlcUncü V• 

I\on foNe bu zelıiri Frunsıı: ihti- diler \'e l'ııpolvonuıı hııyalını 11- yonu binasında yaprlacaktır. Katı teminatı 1172 .!.lra 10 kuruştur. Hep.::ı! nalar başlamadan önef! rek!~lar y.\ t h det tin) Eskişehir, 
~fılinin ilk ı:;ünlerimlenberj tl\s;- m;ııııl:ırlığı yere ycrle~tilcr. Bunla;. bir tal.pten ai.na~ilcceğl gibl birkaç taljpten de aını.a.billr. :Bu hus•ıst:ı d:i. par ve halkı bu güreşlcrj seyre teş • 7~ KlW: 
makW,ydı· ona bu ıehiri akı:::ılıa· • tiicc:ırlıır ,.e salıcılnrıllr. Geçen v:ı- ha fazla ta!ı.!l;lt istiyenler bergUn komisyona müracaat edebilirler. Talip- vik eder. Böyle olmakla beraber m:ı. l Blrlncı AZiz Klper (A.n ... ıuıı.J, uı;ıP-
smdan bi.'r clo'litor tetnin ctmi,ti. - ıııırl:ırla :ılı5 Yeri~ ('dİ)Orl:ır. l<'r.n mu:ıyye:: ,!;'ıindc koffiisyona geleme!e?"f, (1445) sabakalar da daha bUyUk salonl:ır11 1 ci Kı=bay (Kocaeli), UçllncU Ne\-ı61 

Kondorse günün hirin•lc hu .,cfıiri !"-----------,----~-----------------..-------------- 1 (!stanbu!J, ~ kullanmak ihtiy:ı<'nıcla ka!ac:ıi:ı • --------------~ 79 KtLO 
nı !11kdir 'c~i~or.clıı. ı;:sasen son c- Papa~ nıcklebmin Hr:ıl~kiy ıııa . lı ve kirli .sıralarla dolu sınıfl:ı:-tı Birinci tsma.n •ı·opçu!n )Kocae.Ul 
scrmi de bitırdı'kten sonra lıav:ı. ıldnci Ahınet lİstan.tıııl\' nr.ıµıcu rN 

· n:ıı;,fırının k:ıpısınıl:ıki oldukça ı:ı.ı - dn~ıhrdı. Sınıf. birrlenbirc muhit. 
tın rrözüucle hiç ı.ıynıeti J;alm:ı- !'! (Eskişehir) 

"" nan ç:ını. s:ıhahlc)irı hfıtiin Khed lir sesli vuıltılarla dolardı; sım[-
mışh. Virjil'in şiirlerini cı ... öliimü 87 KlLO: 

çınhıımııib tı~,ınr bnşl:ım:ı:ı:, ıııek. b.ı,ıl:ır, kendi talebelerinden elen ı 
gii}erek, sülifın ifo J;a.ro;ı]:ımak i . B~"i.ncl Rcıık Demir (İıttanbul), 

lemin yatılı \'C y:ıtı 11. talelıclc:i dinlerlerdi. S..rfr;rnın ince ve ('ın:·. ~İn ol<u"·ordu. ı.ınci İsmail (Ankara). ıı~tncll Eıı~' 
J şehrin her tarafınıf:ın akın rılcrler- yıın sesi. kiir;ük pencerelerdeki cıı.rı 

Kondorse'nin saldandı~ı ada. (Kocaeıt). di. Sarf, beyan, fc>l~de n il:ihiy:ıt !:ıra çarparak çın çm öterdi; ba~~.. G 
elan !.'ı'kar çıkmaz ill' İ"i l'aristcn L:ıleLclcri koltuklarındR clcfterlerilc 1 J h' 1 ·· rl h l k.. ·h- A IB SIKLET: nynlmak oldu; hiivii!•. Filezoi 

0 
\'irı ~ iıcuil lıalk mulWJJUilesi. ! t{ıonuidir. Btn 01111 Jıcr ıangi bir ır rnşe t e,.ancı. ıo:J "llfl g•, ı Blrincl Ahmed Yenel rıatanblJlJ 

••iin nkı:.anıa lutdnr l>ırlarda gc
1
.• meklclıiıı :rnhııııı lularhrrlı. Saı f niıı ııııw.;:um bir esrritlir. Ukra,... !tkilde dtiii,lirmek islcnırtlinı ııe giimler<li, hııllmki oıııııı :ı~L Ti! kı ikinci ŞUkrU Volkan (Ankara), 

,., " -- f:ılelıe'eri ('l:ırfc:ıl:ır) hcniiı çok kii- nalılar, g<°i: k11pakları yalert kudur henun hemtn ke11di işillitjim lıa- 1 ırı dııd:ıkJarı lıfr,- cle~ilse bir {ehe Ah t Bl!NG1St1 
ıli, aıcı;.ama doğnı Pari..; rİ\'.lrllUla r;iiktiiler; ~okrıktn viiri"ır1'cn itL;1P f • h 1 d' ~ küçiik bir kö,Yc ,a;eldi. ı;11 l<öyıJe - • ineıı ciııler lliikiimdarına bu cuiı vtr ıil ıekliyle naklettim. ecıye ıııt olması ka r.ı er ı. 
Ifon-.... l'!'le'nı"n .'·alunılaı: tan:clı~ı kakışır ve iner ~rslc lıirbirleriylc miıılerdir. Büliiıı lm Jıil.:aue. ·imik 1 (N.ı'. (;oğol) O, k:ılın ~esiyle uitulduyor ..:e ı: 

uu -' ağıı kavgası rıkrlcrrli: hemen lıcr:. zı:ık! .... f • "11 .. - -hir Rİlc Yar<lı. Hjr };arı kocalli'll . an uın e\..ınce: "' rn, ,.,um, g!I rı 
siııin rlhi eleri yırtı!.; ve kirliycJi:' nıin cılerlerdi. - f5le similler, haşhaşlı p:ıstalur elen b:ışka bir şey ııııhşılmı\'or. Sı. 

•b:ıret olan bu aile e.delıi:,-:ıt \(' ccnleri tJ ... iırı:ı·. ~. r.ı ... 1:1\'tık k:ınıırlın kl fi } • 1 k li :ı •· ' "' " Fı:befe talebeleri (filozoflar), P"S çörekler, üzümlü ekme er, cok lat- nı >R!llJ ar ders <lın er e.n van g nlt> 
f,.Jsel'e ile al"~<atlar olu~oıları.ı; rlan rnpılnıış cliirliik, nrl:ıknl:ın ı;:ii- perdedcm :>lırlar<h; cepltrinde seri Jı~ Vall:ıhi çok t1tlı! S:ıfi balla ytığ. rle sı~a .a!t ın rla lnlebeııin ~ebiııden 
hele eski len Iioııdo~e'yi çok se- rek p:ırçı:ısı l?ihi yıi..,Jiklrrlc dolu o. \er r,,öriinürlerdi. Pnkat l'run.,tz liiliin kırıntılarından lxışkıı hiç t.i; rulınu~ıur! 1\'.en.Ji elimle pişirdıml gikiinen çöreğe. hürek parçal:ırın:ı 
ihtilali kanlı bir sekil alınnğa Iıır. lı:ıllıi lı:ızan lrn ~·c~illi eşya :ırn- şt-y bulıınınazılı. Hiçbir ~ıoı. yarı. Bask:ı birisi, h:ııııurd.ın y:ıpılmış. y::ıhııt kabak çekirdeğine h:ıkarl::ır
bashnınr:ı. &u ı n.rı koro ruristc sınrl:ı canlı serçe l'O\'nmı ıla bu:ıı. nı:ı2lar ve. ellerine geı;irdikleri yi)P kını'.: uıtın hir şeyi havaya knldı- clı. Bütün ulcm:ı giirııhıı rncklchc 

0 
ur ı-ı ıl"lğ'tıı lıulınmnı<;. 111 lıii- nur ve sınıfl:ı, lam bir sessizlik hii <'ekleri hemen oradn ~·eyip bitirir. r:ırak bağırmağa b:ı~lıırdı: crkc•n gclrligi, y:ıhul profe.sörlı>ı"ı 

,c <' ı il 1 j l•r<~İ. F a<ıen ik.·i dl' li.üın sürdiiğü bir sırad:ı ansızın cı. l<'rdi; neşrcllik:eri c:ubukı e şarap - tşıe sucuk! Küçük beyler, sn. l:er z.ıınaıılıınden ge-: gdecl'l • .Ier •11 

11, ".'l, ~aş:tmcı diı..,turu \'ıldıynr:ık ııııtronıınun her iki avu- kokıısu hazan o kad:ır ur.ığıı )"llyılır cuğu >atın alın t bildiği a~n. 11mı11nıın tawibi)·lc d:1. 

111: terdi. rıı ""Ycılc her ciın.ı mikt ırı kftfi def:ııek, hazan clı ki, o civardnn ieı:cn herh:msi - Hıı kadınd!ln hiçbir şey sn:ııı vii5e h:ııırlanırclı. nn rlö\·ii~e herkes 
ı 11 , l l\I Sl\,mmnın ı,0• da kıı.ılrık :<>op:ı~ı lemi'l erlrrrti. bir esnaf, olduğu nrde <lnrur n• ıılm:ıyı:ı. bakın ne habis şey, bur. işliriık elmrli~ rnecburılu, hatifi ll· 

ı , ını ı- • • 0 ,.I:ır<.lı. Bey:ın lnlchclcri (bevıınr.ılar) dıı!ı::ı :ıv köpd';i sihi uzun miiddel havayı ı:t:nıııı şekli de biçimsiz, elleri rfı; mıımi infiıam:ı ve biitiin bu ulem ı 
J..,tc ] n:ıdors~ o;nçı omn·darına :ı~ır lıa~lı ;riirürlı•rrli: flıınların !'!iM. koklardı. pi~. siiruhunıın hal \e harekiilınn neın. 

'•:ldar d '""'mıi , al·laroanhe.ti kc· seleri ck~rriya lıüliin olıırdn, frıkat J>:ızaryeri, herınulııd hıı S'.l:tll~rdc Fnk:ıt onlar, fılozofl:ırla il1ihh·at ret etmekle- mükellef lınlunnıı san-
'lme' n .:;:ı ·ali~ le lml"kımç llir huıı.ı rmıkalıil 'iizlcriııde hemen heniiz cıml:ınmaı:llı b:ışl:ırdı. '"' 5i - ta!chr'erine f l!:ilıiy:ılçılar) söz 

0

:ıl. siirler hile hıı kairledl.':ı isli.,n::ı cıli 
I1al nlm15 olarnl< bu csl•i do'\th· her :ı::ıınan hcliğ bir l,iııaye şeklin- ıııit, r;iirek. kıırpuz ı:ekircleği ..-e haş maktan çekinirlerdi, çünkii filozof- lcmczlerıli, 
rmın c\'İnin lmpısıml:ın gi·rcJi, fn. ele bir sü~ lıulırnıırdu. \'n gözlerin • ha,ıı kuru pastn snt:ın kadınlar, cür lar 'e iltıhiyatçıJıır rfaim:ı Ynlnız ta. 11ü!liyatı;ıl:ırdıın i!&i J,işi d'-ivii5'lıı 
h t bu eHle c:ok otı..mıadı, hir den biri alınlarına ıloğru fırlamış pelcrf ince çuhaclnn yahut ketcn J,u. rlına bakmaktan hoşl:ınırl:ır Ye hem cereyan tarzını tesbit f'ı!ertli. Yan· 
reyrC'k saat <1onra :ır"-ı •apıclıın ohır, yahut durl:ık yerine içi su ilP ma~tan ol::ın talebelerin ctf'klcrin- de kocaman avuı:I:ırını doldurur - her .sınıf kentli h:;ysiyclini mi\~t-:. 
~:nnh W\tlMl&~tw. dolu kocaman bir 78'1' (eneve ıloi{ru rlel} <"ekerek: larrfı, kilen kendisi mi koruyacak, vahut 

I\'.onrlorse nkin bu eve ~irm~ sarkar, ynlıııt da başka bir alameti - Kiiı:iik Ik-"! 1\iiı;iik Ilt- ! fll!r:ı. flf•tiin bu k::ıl:ıbalık. mektebe g;o. hepsi iki cepheve ayrılıp. yani yalı. 
\ e SOUJ'a n&,.fn oturmadan 1•a.çar rartlrıt fınYnnurdıı; fıun1ıtr kenefi a· :r:ı ı;rel! Ruravn P Jince, basık t::ıvanh, 1Akin oldukç:ı it ' 'e yatısız olnrak mı dövüşecek· 

ib" el• a~-n. çrlm11str, lm nokta ral:ırınıla lenor ~esle konu,ur ve yr. Dile hrr hırıırtcın h:ığırır}:ırdı. geni~. küçlik peııcereli. J:eni~ kepı- ll'r? (Dev:-tmı Var) 
etrafında. bil ük ihtilal tarihi•i ya 

Ankara at 
garlşları 

Anltarıı.. 1:5 Hu.suıO: 
At yarışıarınm sek.lı.lııcl batta .u::' 

!ıtırı yup?ldı. Neticeler tunlardır: 
1K.1NC1 KOŞU: Yılmaz. b!rinCI• 

Aluk lkincf getdi. Ganyan 130 kur-J• 
verdi. 

OÇNO'cü KOŞU: C~yl.An.tek wil" 
ci, Tarz:ın ikinci, Bor& Uçllncil re# 
Uçar ltoşmadı. Cey!a..ııtE"kin guytf 
170 kuruş verdi. 

DÖRDÜNC ÜKOŞU: Zclırimar b1 

rinCi,. Zal iklncl, l<Armea. üçUJ' 
geldi. Zchrlmıuım i'&DYatU lZO v•ı' 
BEŞİNCİ KOŞU: Demet b~ 

Dandı ikinci, Komlaaj Uç!Uıdl gelıll
Demetjn ganyanı 680. plbeel ",J 
kuruş, Dandinin pl!Seei 20:S k~ 
tur. 

Çlftebahis CeylA.ntek - I)emet 
Ura 15 kuruş verdL 
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TARIHl ROMA~~ 
YAZAN: iSKEN DER f. ~E.R J f. L LI 

___.-

Hıt('l'f bir aralık (Kobon)a da ha • 
tırııiılı: 

- O, ı;ok ceıu.r ve mert bir erkel•. 
t•· Olmeıucli)·dL Me16.D vezir, onu ıu 
JanlıırDI ağunda p:uca!ath. Ben Kı>: 
bonon aııkmı mezara kadar götnrece-. 
'1-fDL Onu unU\mama !mkfuı yoktur. 
Obcnl blrkııp kere Ö!Umden kurtar • 
dı. O olmasaydı ben ôz.bekleı in elin. 
den ı:a51J kurtulur \e buralara uaaıl 
dönerdim! 

" .... 
BJrdcııblre kapı atıldı .• 
Haccre biz.met oden carlyelcl"den 

F•tml\ adlı genç bir Ktz. odayı. ı;irdl: 

-Yatacak mıydınr7. flettı 'l 
- Hayır. Uykum •ok, İyi ki geı. 

din .. lıen do konu,a<,~k birini arıyor. 
dum. 

Fatma ynvaşç!\ kapıyı kapadı. 
Hıır,erln dlr.lnln dibine oturdu: 
.,_ Ben 111.zt çok flCverlm, Sittt! Bu 

ak;,am bir yler duydum. \.'P odam . 
dan kacrp Lze geldim,. Dııyduklacı . 

mı anlatm:ık istly01·um, eğer be:ıl 

dlnler enir., 
- Sen, kulağı dcıik bir kn: ın .•• 

Şöyle bakalım neler duydu.ı ,ene": 
l"ntma yava~ )UVU.., nnlıttnıağa b.ı, 

ladı: 

- R U bu ıeoe gı-t nklt halifl· • 
nln hu%1lruna girmlştt. Beıı de kapıda 
dunıyordam. Vtt.lrln yil7Ü nc~llyd\ 

Halifeye ynranmııl( lı.;ln neler ~ö.rlecJI, 
ne diller döldU bilse11. 

- Neler ıöyledlP 
- GQya Bağdat cjvarm'dıl bir l•\\ , 

bile ıeyhlnln çok ~f'l bir kızı var • 
~. Eğer hall!e bu kızı 88raya aldı, 
racak olor&a, b:ılltenln bütUn 1,ıeı·I 

:r"lonıı gtrecekmlıt. 
- Bo ne demek? Hlr şey anlııya • 

madıın.. 

- İlk önce ben de nnla)amamııt • 
tun. Sonra anladım l•L bu kız çok u_ 
t:urln tırW •• insan günde bir kf'l't' onun 
~ızilne bakmaldıı bi.\tiin işleri rahat 
gider ve bl~ kederleıımezmI,. 

Hacer omuzunu Ukl"rek glilcJü: 
- Bu bir rna aldır. Esl•iden Hind 

p.ııdl~ruunm oıtlo için bUyl,. bir hfkllye 
ııydurmn,ıardr. Şlmd• de bir Arap 
kablleııl ı>eyhlnln luı:ı h:ıkkrnda bö~1<' 

ltjr ımı.sal ııydurnm,ı·ır ... ah şu ~Y. 

o 
c 

= o -.. 
'i 

~- § ,. ,. -.. -, :; ::: .... -

tan herif! 
- Ya eettf, bu uy,~urma oır şl\\" 

değil O kabile ııeyhlnl hallh· tınırcı • 
lerl de tanıyor. 

- Ono ıanımakta.:ı ne çıkar r I\ı -
ıı:rnı tanıyor mu'! lin:ınm bu marifet. 
lcrinJ yalnndan g!lrruil, wiı ': 

- İ!tte \.ez.lr bunu temin etmlı:. 
Birkaç güne kadlll' I· yhjn kır.ını kA 
bile ara!lındıın kacırıp burıt~ 11 gt•tlrr. 
ceklrrmlıt. 

- \ay alçak \.-ny: Beni halffenla 
gözünden dU5Urmek l•.ln, bö)k tllr 
tuzak kur111u, demek, H:ıllfe de bu 
taçm:ı ııilılere fnanryor.. ve hllA da 

o sel'l!cme bel ba~lıy•.r. 
Fatm:ı, gece ~·arıın Hnrı•rjıı oda 

aında faı:.ıı kıılnıal< l•tenıcdi. 

-Sf'nl .ı.evdlğlm kin, bu ıılı,!'nm 

vezirin gbljce ha lif ~ c ;;rllp ÖJ ledll. 
lerlnl sana anlatmıtk iııt-eıtlın Amar. 
bn sn aramrı,ıla k ı .. ın ~akın benıteıı 

dnym•ı~ olma, cttl! 

*. * 
Fatma odasına gittikten sonra Htı 

cer yata~ınm kena·ın uurndı. 

- Artık her ııey anla ılıyor. Reşit 
beııj hıılifen:n gi.iz.Undan dUşilrmt-k 

için arkamdan vur.nak ve yerime (u. 
ğurlrı im:) tll\•e bir kııtllh: ıeyhlnın 

kızını kaçırtıp 4!llt<\)a g<?tlrmek isti 
yor, Bu:h•l<ı! Bütiin ;>lfınhırın suya 
dıi ecek. Yıı.rııı değilse ohilrgilo aklı. 
ııı kO.)'bedreel<sln.. ve serseriler gltıi 

•okaklara dUıte~el<sln ! Unkahm o zn. 
man eenl ldm lmrtaı-..ı.<131< . 

Hıteer l<endi kı•nıllne konu'.!url•eıı 

bir yaodan da SeyU ()ınerln "seninle 
evlenelim!,, dediğini hatırlıyor ve O. 
mer, Seyit IJ.aşmln )CrlnP gererse, 
onunla peklll~ c\·leneblleccğlni til\nı 
yordu. 

* ~ • 
tlÇGUN SONRA: SOKAltTı\ BlH 

GORULTU 
"- Halife hazretleri bil bahçeye 

iniyorlar .. Meydanda kim e knlma ı:ı .. 
Bu Be'I ııara~ ın her tnrafınn blnıu. 

da yayıldı. 
Halife Xbır bah~eyı- lnbortln. 
Halifenin ya:und.ı ııncrı ler iki ha. 

remnğll8ından b:ıo!<a klm'H! yoktu. 
Nöbet~! aoııkerll'r ı•tr.t ftn dola,ryordıı. 
'Yüksek ıurlar.ııı k•ıle ı;ör.eillerlııılcn 
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n A D c. " - ~ŞtlUJ i"'uataıı 

b:ışlm kim ler görllnmUyord:ı. 1 H 
Halife bah~eyo lnı•rkcn ortıılıkt ı a 

ldmso ko.lıua.ı., herkı·,.. hlr ı.u,ryc çe 1 

l·llirdi. 1 
llaliftı .Nl!!ırın çocı.k gibi gnrfp lti 

J atları vardı • .ille cl.ı o buhçe~ e lnd( 
ğj utmıın ccyıanıarl.ı, (U\ UM ı.u~larıı": 
\.c çok se\.•diğl p~p ığıınl!!rllo ıı:r.un 

uzuıı mr~,uı olllr, hep,luı lll n ".nı 
'10\:t•rdı. 

O guo dP Uacerle beraber 1.Ja: •'"' l. 
ha'\·uzba'1rııa kuda.r yanrana J ur..ıd;.1 • ı 
lrr. ?\üsır: 

- lJll~Un J14n·n ÇOI• gllz.el, dPğil ltlİf 
Uh e ııordu. Uoocr b1151uı ul ·~ u • 

rak.: 
- t;vet "' llnlıuctlm! deı.11. 1111\'a 

ço.. ,ı.zel.. her;;linkUnden ç:>t, dıt.lu. 

ı;w.el. lifüha.ı>lill ~ bahçeye indikten 
tıonra ı:;'Uncs ~·ıılu, ı harnrct:nl blrd n 
bire amlttı .• Çiçekler, iç ~ıcı bl r§e. 
kilde kokma~ ba;ılndı. hele eu u. 
)'Un fı kryelerdı-ıı dllkitl 'linP. bir bl\. 
ı.ını7.! 

Ralllc, gölde inin 81\çlıırınr ok,a.<h: 
-Şöyl~ J..nrşrm!l otur bal<a)·ırıı. 

:;iin.:IJ brııj ·ıı en l!'\·jmU en tatlı go_ 
n ·~llll sen in: 

'facer ha,·uzun kenarına, halife de 
her z:ımnrıı.ı hasır koltııl!'una otıırdıı. 

PaC;anlar: 
- Ho, geldlnir. .• hoş geldlıılı: •. dlyo 

l1al:"n11mıığa ha.Dlad lıır 
Tnvuıılar uz.un ve renkli kuyrukla. 

rmı ~ elpa:ıe 1>lbl açarak blrJılrlnl ko. 
,·atarken, h::.llfe göz.deıılne sordu: 

- Bu snbııh vezirim araya ıetm". 
di. A<'abn neden': 

- Klmbfllr .• belki rahattr7Alır. l'a. 
hut muhlm blr işi çıkmı tır. 

- Rnhııtsız ol ~·dı ha~r ı;-ön®rtr 

""" özur dilerdi. 
- Dl.in ııkıııım ayrıhrken kendisine 

bir ı, bnvıle etmi,tlm O da bana b.ı 
sabah o i'l yapını., olarak ı;-eleceğlul 
tıöylemlştı. 

- O halde vaadattlği 151 benUz yap 
mıımııt olsıı cerek. Bıı geclkmenlıı 

ba,ka nl'l manalı olnl.>lllrf 
-Evı-t. 111~ ••. ba,ka m.ana.ıır oln • 

maz.. 
Bu !'ırada ııokaktan • ytlksek duvar 

lnrı a,an bir gilrllltl\ dıı;nıldu. 
Uulife göı:lerlnl açamk kulal< ver_ 

di: 
-O ne'! 
llacer önüne bakara!< mırıldandı: 
- Belki açlar geçf5ordur. 
- Açlar mı de41DI 
- öyle ya. llergUD bJı:lm pencere 

nln önündf'n bir ııUrU aç Tiı &efil ln.. 
:o.anlar geçiyor •• Ekmek ft ıu dllens_ 
yor, 

(Devamı \"ar) 
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~o!dan sağu: 

1 - Dip!orna1ı di'J!;i, 2 - Cefa 
gUçliik, 3 - Tersi bir tilfek mar
kasıdır. Cc~lire, 4 - Tersi bırd:n· 
bire deme!ı:tir, demirin kUfü. 5 -
Sonuna R gelirse galibiyet olur. 
tasvir. 6 - Mükemmel deııiz mu• 
h3sarası, 7 - Çocukların df.rı~ur
\lUğü oyuncak, basına A gelirae 
yer olur, 8 - Ç'-0cuk pudrası, gü· 
neş tn2Jl.Z!.lmesinden bir eeyyıır,. , 
S - Sonuna T gelirse pa.rlakhk 
o!ur, hafriyat, 1 O - Çimen. 

Yukardan nş:ığı: 
1 - Tahtelbahir. 2 - Ruhsat 

istihsal et, telkih, 3 - Sü:,,Jü, 4 _ 
Oku var, 5 - Tel'Si bilet almıyan 
yolcularda bulunur, tersi ayaktır, 
6 - Parasır n oynnynn, 7 -
Tabkir edatı. O manlı'ardan evvel 
An.ı.dolucla hükUm suren Tilrk dev 
leti, 8 - Çaılır, mai leziz, oJmn· 
mış mevyn, 9 - Ademi kı.ıbul 
lbo~ para Vt'rme, 'lO - Ha'ksr.i.tık'. 

61 numaralı ibulmacam1zın lıalli 

Soldan !.ağa: 
1 - İ1k1'ahar, 2 - Şair, iilame, 

:.ı - A!sancak, 4 - Re. Ter, Saç, 
::ı - Eldiven, Fi, 6 - Ti. ~nta· 
::ram. 7 - F.Th, LAkc, 8 - Da.vr. .. "J 

~çık, 9 - Ebeveyn, 10 - Nam.sı, 

iki. 
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Asrileşen Baba 
OUmarte!ll ve Pı\?.a r ~Unlert 

IG,80 da lUHtlnt 
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(Uaz.etenuıın oırtuct ısll.)1ı&aındıı 

başlık yanınôakl tnrlb çerçeve tul ek. 
d~erek ,;onaerecek 'l•<Uy11rulıtna11ı:ın 
tkarı m:ıhlycu bal~ ulrnının 1<eı: 1 :ı 
ılüııları oarııı.ı~ u~r• ıunur. ) 

iş ve ışçi arıyanla1 
• Banka muha&ebecillet ynpıuı bir 

bay, ter ak.§:ım ıı:ıat 7.80 elan, cumar
ıesi günleri Öğleden sonra VE' pauı: 

gUnleri bUtllıı gUn, husu~ı ~irket ve. 
ya Ucarethanelerde, muhasebe l§lcrln· 
~c !;3lışmnlt istemektedir. Yevmiye, 

\ 
ddterı kebir ve kasa d!!fterl tuuı.r. 
( R. Tuzcan ı remzine mUracant. 

• Türkçe, almo.nc4 ıraıısızcn ve 
romenccden tereUme yapan T.C. to 
baasından bir g~ evLDde veyahu~ 
herbar.gt bir yaı:lbnnede gU:ıde 2·3 
saat ııı kabUl etmekte~r. (Mtltercım) 
reroziDe mtıracaat. 

• LJscnLD birinci sınıfına devnm et· 
mektc olan bir genç; malşetlnJ temin 
edebılmek tçln çahıJmak lııtemektedlr. 

Daktilo blllr. (35!! Ayn) remzine 
ml!racaat, 

• Sanat mektebinin 80n 11nıfmda 

okuyan bir genç, mall ..-azjyetlnLD bo. 

zukluğu dolayuıile çalı§m&k mecbu 
rlyetindedlr. Hergün eaat 19 dan 
ııonra herhangi bir işte catııımak ıs. 
temektedlr. (H.A.C) remzine mUra. 
caat. 

• Vazifesi taşrada bulunan bekAr 

bir memurun ev t.şlerlni temin ede 
eek klmsesloz bir kadına lhtlya~ var. 
dır. laııesl temin edilecek ve ayrıca, 
yirmi beş ljra aylık verileoektlr. ta • 
tek)ilcrln sıırih adrca ve kısa bal ter. 
cümleletjle (1.N.D) remzıne mUr& • 
eaat.Iarı. 

• 17 ya~a. dokuzuncu smtfa ka. 
dar okumu§ bir genç, beraangl blr 
mUessese veya yazıhanede öğleden 

ıonraıarı çalışmak Uzere il aramak. 
tadır. (:N",E. 1) remZine mUraeaat. 

• Ortatab.silll, l 7 y&§mda bir genG, 
yazı lflerinde ehven ~eraltl• çabşmak 
istemektedir, (Aksaray tncbey ma• 
balleıı1 Namık Kemal e&dde.81 No. 88 
8~ kat l de Ahmet Kösqluna mU
racnat. 

* 19 yapnda, bab&amıo mall nzl .. 
yeti tahsiline mUsalt clmıyazı bir 
genç, hergtln saat 13 SO dan akpmn 
kadar. yazı ve henp ı,ıennde çallf • 

mak jstemektedfr. (A.K. H) remzine 
mOraca&t. 

• tktısat fakUltesinden, muhase • 
beden, muhabereden, "tl.Pllk t&ılerin
den anlar blr genç, mUeueae, Ucaret 
hane, şirket, V.S. yanmda ötleden 
sonraları <:alışmak Uzere ka.naatkl.ı' 

5 

1 
bir Ucret!.e 1Ş aramaltt&ıla. (B.D. ıO. 
valı) remzine mUracaa&. 

• Üniversite t&lel>Ml bjr genç; her. 
gUn öğleden sonra.. buaull bir mUee 
ıseı!ede çal!§mak istemektedir, Ll8' 
talebesine cebir. fizik ve kimya den 
lerl de vereblllr. (H.0. Uçar) remz 

ne mllracaat. 
• İyf jngllfıce bilen ve bllhaua tr 

etime tşlerınde çaıı.oa?jıecek bir TUı 
genel ı~ aramaktadır. (Ş.Ş.J remmı 
mUracaat. 

* İyi tıını.lm edilmio aynı :ı:ıı.ma.n c 
bir ressamın idaresinde bulunan bı 

ya:ııu ., n•ı. • s " :' J.: ' a • , .a.ıı.11.ı • 
dsre edebilecek bayan mııkastarn ıı 
zum vardır. ( 79 ressam) rcmzlıı 

mUracaat. 3 
• 17 ya~mda ortamektep mezı. 

bir genç. mail •·ıız,yet1 iyi olmad 
tçln tahsilini bırakmı~tır. Yazuu i 
dlr ve hesabı kuvveUldir. Tjcareth 
m, yaz.ıhane, fabrika ve mOessesele 
<fo ı§ aramaktadır. Be;iktao. Akare 
ler, Spor caddesi No 4.6 da lhııan 
mUrııeant. 

Müteferrik 
• Liseyi pek lyl dere<:(' l.le bitlrmlf 

blr genç, arzu edenlere kimya ve ti. 
zlk dersleri vermek latemektedlr. 
(A.F. H.)•remzjne m!.lracaat.. 

• Üniversite talebesi olan bir genç 
lise ve ortamektep talebeıertle, ha • 
rlçt;en llae bitirme lmtlbanma gire • 
cck olanlara ehven Ocretl'!' mateme. . 
tik. fjztk, klmyıo dereleri vermek Is 
temektedlr .. (H.Ü) ttmzlne mUra: 
caat. 

• Üniversiteli bir 6CnÇ, llkmekteJ>, 
ortamektep ve llııe ta\ebelerlne beaap. 
cebir, geometri, tllrkçe ve tranms 
sızca dersleri vennektedjr. Ocnıtıer 
her kueye uygundur. EvleNı de gidl. 
llr. (B.D. Ovalı) remzine mtıracat. 

* Takdirnameli bir öğ"retmen 

Beyoğlu ve ŞitU Civarında oturan ve 
çocukları ilkokula dııvam edaı bir a. 
ilenin yanmda kalarak icabmda btr 
az kira da vermek suretlle ak§amları 
çocuklara huau.st den vermek i.ste • 
mektedir. (Kil'a.zoğlu> reaı.tjne ınnra. . .. caat. 

Aldınmz: 
CA.0.) (Aaalet) (A..U,) (.A.cele :M.K) 

B.Ş. ktmııesi%) (Blunmu) (Bay Fa!kl 
(Buluplım) (Çabuk ol.sun) (Dadı) 

(E_lr) (Ebedi yuva kuralım) (J!l.M.Gfin) 
'(F.) (F.U.Ş) (F .D,K)(GUn)(23 1§ iBU 
yen) (Kısmet) (Kim) (lıl E. •a) (Nelll ı 
(0.İ.) (Ö:ababa) (P.A,) (79 ressamı 
(R..A.) (Baf) (S.S. Çabuk) (Samimtl 
(Ya~ur) 



lzmü tlenız aatınalma komisvon rndan: 

inşaat illlnı 
'( - Ke~ ttAta.rı 4020.S3, 2595.91,2997.99 llradan ibaret olup ~ıssterilecek 

ma hıCde Y.S.J'hrılacak olan U~ blna lnşaatr, bir şartnamede olarak ve 
bir ta!ıbe f!ıale edı!mek suretile 10.11.942 tarihinde vapılacak paz.ar 
lığlnda talih; zuhur etmediğinden ikinci defa pazarlığa 19.11.912 per. 
şembe günU eaat 16 te İzmitte tersane kapısındaki komisyon binası.o.. 
da yapı~;ıcaktır. 

' 2 - Fenni ve husus! şartnameslni, resim ve projelerini bu gibı ~!erle eh 
ljyet ve ~mniyet vesikalarmı ham.ll o!anlar lıergUn komisyonda g<S 
re bilirler. · 

1 - Pazaılı~a l.ftirak e~(!cek lsteklnerın 1442 lira 18 kunı.~ teminatlarmı 
Ve 2 incı madc:ıeae yazılı, teminatlarilE birlikte beW gtllı ve saatt.e 
komısyo;.a rc'lracaat ıı.rı ( ı.s~~, 

Devlet Demiry.;Ga,." Umanlara ltktme 
Umum idaresi if.i.nla.rı ·L·..,.,..:•" ı:r;,tı'r:ıı: 

Muhammen bedeli 50000 elli bin lira olan 50 ton pamuk yağı 30.11.942 
pa.zarteııt gür.ıli saat 15.30 da kapalı zart uaUllle Ankaracıa tdare bine.ıımd.ı 
1&t;m a!macaktır. 

Bu i§e gir'llek iııtiyenlerin 3750 Uçbjn yedJ yüz ellj ıvalık muvakka t 
temiııat ile kanunun tayi:ı ettiği fesi.kalan ve teklflerni aynı gün saat 
H .30 a kadar komisyon reisliğine vermelert IAzımdrr. 

Şartnarr.cJer par~ olarak A.nkarada malzeme da1reo11nden; Haydıı.r. 
pa§llda teseJIUm ve sevk ,efliğinden dağltılacaktır. (1Z75) 

lzmit deniz ıatınalma komisvonundan: 

.. t - Beher adeıJfnlıı muhammeu bedeli 220 liradan 220 volt mtıtemadt ce 
reyanlı '9e 8.f'gaı1 19 WM kadar dellk açabilecek evsafta 3 adet e.!e~ 
t,rll.: deılk n;otörU pazarlıkla satın alma.caktır, 

6 - Eksiltmcaıj 19.11.942 perşembe günll aaa.t 16 da İzmjtte ~rsane kapIBia 
daki komlsy.:>n binasında yapılacaktır. Teminatı (99 ı liradır 

8 - PazarLğa fsıtirak edecek taliplerin ilgilj ticaret veslk&!an ·ve temi 
natıarı:"1 •iriikte beIU gün ve saatte komisyona gelmelerL (1387) • 

M.M.V. !at· 2 NoJı Satınalma Komisyonundan: 
!l - Tahmin ttillen bedeli (34120) lira ·(65) kuruş olan ı adet 60 beygi'!' 

5C kilovat radiatörlU 012.el leketrojen grupunun 18.11942 çarşamba 
gUnll saat 1:> te Tophanede 2 Ni. lı sı>.tmalma komisyonunda pazarlr 
ğı yapılacC<~ır. · 

2 - Katı temjnatı (5118) Ura (11) kuruş olup şartnamesi bergtln 1§ ııaatt 
dahılın:J'! mezk1ır koınisyonıhn (170) ku:-uş mukablllnde alrMbillr. 

S - !stekliierın 2490 sa.yılı kanunun hıtedlği vesikalarla o1r!ikte 0 gUn ve 
saatt • kc.miııyona gelmeleri. (1393) 

l 

- -
H 4 B ~ R - 'A.kum Posta\!l 

• • 
Resmi ilanların metcii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlar kollektH sirketidir. Bu sirket istt·n~n ozete 
ferde ve ~~steı-ilen günlerde ilanları muntazaman nSTettirmektedir. A"lıesi İstanbul Ankara caddesinde Kayahan 
T·:_., R:·wn B;rHiii ve ortaklan resmi ilanlar kollektif lirketidir. · ~ 

Muhasip ve Katip aranıyor 
lstanbuı B~•ediyeo;• Zat l'!lerj MüıJurlUgilndım: 

BUyilkdere •n.:yva :-'ilah istasyonunda münhal buluna 'l 60 Ura Ucretli 
muhasıp ve A:..tiplık !Çin 18.11 .942 çarşamba gi.lnU belediye merkez blna.. 
sında milsat llUi. ıınli"ıanı yaptlaca:tından a~ağıdllki vasıf.an ha.iz olan ve 
i~~asyondıı ika<nctı kab.ıl edenlerin rjyas'?t ınakamtn!I. hlt.a~n yazacaklar. 
arzuhale nUfu.; ctzdanı v0 mektep diploması ve iki adet !.:>toğratlarını til~ 
tirerek 17.11.912 .o:Hı gUnU aıt,7a.ınına kadar belediye zatlşleri mildllrillğılne 
mUracaatları. CJ 43{) 
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Türaiye comaurıyetı 

ZiRAAT BANKASI. 
' C.WL141 t&rlll1; l.AAS. - 8ermayestı tOO.OllU.OOi. 1uc11 l.U1'.IJ • 

Şube ve &J&na adedi: t64. 

ZlJoa! ft t1cıLr1 bel' llevı banka muameleler\. 

Para blrl.lrtiHn.lere 28,000 Ul"a lkramJye •ertyo.r. 

~ı Ba.nkulllda lnımba.rab ve lhtıe.nll c&.esrruı oeııapıarnıds 
en u :iO 1truı buluuanlara ııenede 1 cıeta ~Ufeü ilur'a ile a§Sguı&lrı 
'1LA.na gOre t.kramiye dag'ltılacaktır, - - -- - ·- • 

• • ' . 
lO • 

• 
• 
• 

ıoo attet ~ ll~°h' -·s:ooo th1t 
t,()()C) • 1 Ltcl .. • uoo • 

ı.:oe • LOOO • ~ 
l.000 .., 

Dt'KK.Al': eaıra~1Brmd&Jrl p&rAl&r blr l!'(lDe [\)inde IJO llraı1ao ""~ 
'!1lşmıyenlen lbamJy• ı:ıktığı ta.lı<l1.rc1(! % 2Cı razıa.ısue rerUecu~ 

Kur'alar seııed8 • ı\!'!tıı.. 11 Mart. U aa·zıran. U (CyllU. ' 
U BırtnCl.kADunda. Qekl.leceııtll\ ~ ---
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[ latanbul Belediyesi ili.nl~rı ,.'.iiiiJ 
Beyoğlu ~ışantaş 'Jle§rutfyet mahallesinde açıkta ~ k nak':a olan nıec. 

r'ilar:n tamir' ~ık eksiltmeye konulmU§lU?'. Keşif bo.:ieU 649 lira 6 ıaıruı 
ve illt terr.inatı -i8 ura '37 kuruştur. 

Keşif v şartnr.me zııbıt ve muıımelA.t milıfür!Ult'I kaleminde (l5rt11eblllT 
I'- al' 21>.:ı.1 942 perş~mbe gtıntı sa.at 1.4 te daiını encı•\mande yapıla 

cnktır. 
ralipl'!rln !li< teminat makbuz veya me'ktuplart. jb'lle t~.-llılnden (81 

glln evvel N:l•rliye fen işleri mUdUrlllğüne mU?'acaatıa 9.taca.klal"T tunt elı.. 
Uye~ ve tnn•;'lU tbrazı !dzrmı;elen djğ'er veslkalarile iha~ gllnU muayyea 
..,Aati..'.! rıamıt rnf'l\n:end<> bulunmalıın. (1310) 

lstanbal. Delterdarlıkından: 
HRydarp:.~e erkek !is?.si bakkaljyesı ofr sene mllııd$tte ve senellt 

ıcar pe~in v.,ı'lm'!k şar+U 30.t11.iH2 pazart!li gtinU $.B.t 14 tE' t.11111 RlmlAX 
n;UıJUrliiğUnda 'lltite~:C\<U komisyonda kir'lya verileceı{tıl' , deı1elik ıdr~ 
(10~0) temiı.c.;,ı ı "ıS) llradrr . 

tsteklilerı:ı Tllrkiye cUmhuri\l'eU tebtıı.~ndan ve 1'\Um'U\al 9!1bal)m1ao 
o!duğunP daiı ı.ah.tta. mı.i<ldo>i•1mumU\k v"' srlıhlyeden 11.la~akları ves!lik ,,... 
te?Y'~nnt ma-<t.uzlar:ıe birlikte mezkQ.r gllıı ve saatte ıtomiayona mtıraca. 
Rtları (13fı0l 

ı - şa.rtna.mesi mucibince 25.000 kilo fabrika veya al i§i nel ipi pa. 
zarlıkla satm a•ınacaktir. 

2 - Pazarlık 27.11.942 tarihine re.stlıyan cuma ~O s&&t 10.80 da 
Kabn · aşt:.ı ıeva'ml! şub.:ısır.deki alım komisyonunda yapıia.cakttr. 

3 - Şaruıan,,,~er l21 kuru~ mukabilinde sözü geçen şubeden ve An. 
kara lzmlr b.ı.~.ır.lıdUriüll.erinden alına'>utr. 

4 - İst~kLilerln pazarlık için tayın edilen gtln v~ ~u•tıo y1lzde 16 
güvenme par:.. arile birlıkte adı 5eçen komısyona gelmeleri U:\n <>!WlUl'. 

(1285) 

M.M.V. lst· 2 N?.lı Satınalma Komisvonı.tndan: .... 
l =-Tahmin e1ı.!.en bedeli (30879,29) llnı. Olan 15 adet 8 oeyg~. s-~ 

. radyatt.> 19 Oizel elektrik grupunun 18.11.94ll çarşamba günll saat 
1 14 te Topıı.anede 2 No. u satmaıma ltomlııyonunda pa~rlığı yapı. 

'acaktrr, 
2 - Ra.U ıenunatr (4631,89) Ura olup şartnamest ber~ün !il su.ti dabflln 

de mezt<i.ır lcomis7ondan 154 kuruş ·~·ıl<a1'ilinr!e -ıım-ı'>illr. • 
S - bteklllerl'l 2490 sa.yt!ı kanunun istediği vesikalarla DırUk.te ~dı ~11 

k""Tlieyona mUracaatlıln. (H2~) 

l 2.45 Ajans haberleri. l 3.3ıl 
Fasıl heyeti. 18.00 Program ve me-n 
~ke~ sr.:ı! ayan. 18.A:l K:ırş1k m:ı
kamlıırrl::ın ş:ırkılar. 18.45 'Rııdvo 
dans orkestrası. 19.30 ~ıemlc:.et sa
at a)arı ve ajans haberleri. 19.15 

=-= 

Serbest 10 dakika_ 19.55 Şarkı •ıo 

türküler. 20.15 Radyo ı:razetesf . 

20:45 Bir mRr'5 ö~renlyoruz. 21.00 
Konıışma. 21-.15 Saksofon ~olo1an. 
21_30 Konuşma. 21.45 Radyo sen-
foni crkestrnsı. 22.30 Memleket .sa 
at ayart, ::ıjans iiabetleri ve bor
salar. 22.50 Yarınki program Vt' 

kapanış. --


