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Meclis bugün saat· 14 de toplamyor 
Reis clmbarumaz se•ellk

1 natkana söyleyecek 
at BUyUk fillet M~c!isi. bugun sa.

1 

ıar sec:Umi§tir. Ruznamede başk Menderes (Aydın), Feridun • tr!.krl 
14 de toplanacaktır, madde oımndığından toplantıya soı. DU.şUnse! ( Bıngöl), Dr. Sadi Konuk, 

. Toplantıda yoklamayı mUtea _ \'erllmiştır. (Bursa), Atı! TllzUn (Çorum). İs-
~1P. ReisicUmhur Milli Şef ismet BUyUk mlllct meclisi idare A.mlr. met Eker tÇoruın), Eınln lnankur 
nonü aliı.ka ile beklenen scneiik leri: (İçel), Rahmi Köken (İzmir), Da. 

ııutUklnnnı irad edC<'eklerdir. Halid Bayrak (A~t). Avni Oo~Rn mar Arıkoğlu (Seyhan). 
Ankara Radyt'5U, Meclis .salo • (Çankırı), İrfan lNırld AJpayo. (Mnr MÜSTAKİL GURUP 'COPLANTISJ 

bundan naklen Milli Şe!inıizin nu din). Ankara, 81 (A.A) --e. B. P. müa.. 
t'Uklarrnı bUtün yurd ve dünyaya Büyük mfllet mec.!lsı riyaset dlva takll gurupu rei• vekllUğloden: 
!iayacaktır nı kttıpleri: C.H.P. mUsta.kll gurupu umum! be 

"4ila Şefim.izin nutuklarında dil- Necmeddln Sabir Sjlan (Blng61) . yeti, 31.10.1942 cumartesi g1lnü. relı. 
~Uııt ~ poJ:tik•"llızı belirteceğ} son ı Bekir Kaleli (Gaz!antep), Hamdi vekili İstanbul mebusu Ali R.Ana Tar 
ene ıcfeıde muhtelif sahalarda ya. Selçuk {Hatay), Kemal Turan lİa. banın reisliği altmda topl&nm!J Ye 
Pılan ve yapIJması diişünülen işlt'. partaı, Vehbi nıısın <Konya), Ve. bu içtima senesi ıc;ın mUst.akil gurup r:, bu tıN!da memleketin iaşe ve dit Uzgoren (KUtahyaı. Jdare heyeti Aza!ığına: Muğla mebu. 
1 U~~di vazi~"t.'tine de temas ede • Parti meclis gurupu idare heyeti l!U Htısnü Kitapçı, Rize mebu!'.ı Fu. 
~~ı Panılmaktndır. U~ eleri: ad Slrmen ve Tokad mebus'\ Nazım• 

Alman plyadelertnjıı hücumunu cöstereo bu reıdm, b&ldld bir hücum eımaamcla alınmıştır. 

Almanlar Nalçıkta mes
kfın bir mevkie girdi 

ft!EcLts GRUPU TOPl,ANTJST Rasjh Krplan (Antalya), Adnan Poro'yı seçml§tlr. ________ , 

~:~:;;;~ .. ::~::~·:~::~:;:::~ şa:omon _!!eniz ~ar_!ıin_!I~- venl~a!!J~~ Stalingr'!-da yapılan Alman 
s·=~~:~;:,;::·~:::':~~~ Yara!ı Amerikan hücumları püskürtüldü 
ld rtı mecııa gurupu reis vckiilerlyle 

kl~:edı~:~~ Uyclerjnın sec;lmlerl tC§. uçak gem:si ba tı 
<kne! başkanlık divanınca bUyUk 

~illet ır.ccıısı rejsllğtnc namzet g!is 0----
erıı .. 0 Ça k dUI - n ırı mebusu Mustafa Ab 

halık Renda ile reis vekflllklerlne 
:a:zet göster6len Aydın mebu"u 

0 tor Mazhar Germen'lo ve Bursa 
ll:lcbue b u nefct Canıtrz Ue Sivas me. 
'fukau Şemsettin canaıuy•ın namzet 
• lerı ru • tnUttetikan kabul edııınış vt-
ın rup reıs veldlliklerıne de Trabzon 
ebı:su Hasan Saka ile ~\·han me 

UllJ Hiı 
llll 

1 
d ını tr.an mU:tc!ikao aeçU • 

ser lr. 

Bir Japon ağır kruvazörü 
havaya uçtu 

.Lnnllra, 1 IA A.) - Yaralandığı 1 bomba atmı§l&rdtr, Buroda bir ba • 
blldırılen Aınerıkan uçak gemisi bat ı fif kruvazör hasarn uğ'ratılm:ş Vı! 
mıştır. Şimdiye kadar ba~an Ameri. bir tıc:ı.ret gemisine de tam isabet 
kan uçak gem ı~r n ·r.ı ade.di 4 ü bul • kaydedUml~ir. 
nlUştur. 4 gün lçlndc cenup batı Pasifikte 

Loncfr&, 1 (A.A.) - Almanlar Kat 
kasyada Nalçıkta biraz da.ha Ucrll 
yerek mealdln blr mevklin dıı kı.amı. 
na girdler. Almanların •o tank, bir 
miktar piyade ile taarruzları akim 
kalmt§tır. Almanlar Nalçıkm za.p. 
tedlldiğini haber vermişlerken, fimdl 
§ehrln içinde sokak muharebeleri ol • 
duğunu bildiriyorlar. 

Tuapse mıntaka8lllda faaliyet aut 
mıştır. Ruslar mevkilerini ıslah edi. 
yorlar, Rus toPÇ\llu Voron~j ın:nta. 
kumda fA(ı.l'yet göstermt,tir. 

80\"YET rEBLtGt 

"31 Dkte§11.nde kıtala..ruım Stali:ı • 
grad mıntakasında ve Tuapseııin §1 
mal doğusunda, Nalçık yakmlarmda 
harbctml.şUr. Cephenjn diğer kımm • 
ıarmda deği§iklllı: yoktur.,. 
Tebl'ğe yapılan ekte denlllyor ki: 
Stalingradda Almnnlann bütün hü. 

cumları ta.rdedllml§tlr. Fabrikalar 
mahallesinde iki hamle defedılml§, bir 
Alman taburu yokedilml§, 10 tank, 
M kamyon, 6 havan topu ıı top ba. 
taryıısı imha edilm'şUr. Stallngra 
dm cenubunda da Alman hUcumlıı.n 
tardedllml§tır. Sta!ingradm flmaı 

batıanıda Ruslar kazandıktan yerle. 
Bunaan scınra Traı:ı:ıon me~usu Ha 

san Sakanın relsli""'ndc celseye ne va b' • 

Japonlar ise G uçsk gemisi kllvbet. 100.0000 tontıa.atoluk Japon g~m.sl 
mışlcrdir. ~ tancst de muhtemel ola. ya baurumış ya hasara utıatıtmıo • Loaclra, ı (A.A.) _Dün gece Mos rt tahkim ediyorlar. 

rn olunarak icra ed;ıtn lnt.ihııot:ı rak ba•mlmı~tır. tır. kovada ne§rcdllen Sovyet te~l#f: 
~~~~~~~~~~~~~__;_~~~-=-~:.__:=:. 

.JAPO!lı"LAIUN ZAl l \Ti ~Uytık ml!let meclisi idare A'lllrllkıe. 
~le riyaset dıva.nı .~tlpllklerl ıı:in 

Afatıda islmlerı yazılı zatların nam. 
ıettık1erı tnknrrUr etın\ş \'e ı:ur _.p L 
da.re b<'yetf auılıkla•ına c!s }"'~e i· 
!..nılert aşaı;t in b!'i rl::nh o•R.., .. qt 

Londra, ı (A.A.) - Sa!omon ada . 
larında bir ağır Japon kruva.zörUnUıı 
berha\'a olduğu blldirllm•ktedlr. 

MütteJlk bOmba uçakları Bulnc ta. 
arruz e•m eter ve iç Umana ıs ton 

Türk gazetecilerinin 
Amerikadaki tetkikleri 

Cebelüttartk~a 
Btr tanare denize 
dl,tl 24 kı,ı öldti 

Türk~er realisttir 
---------<o---~~ 

Türkierin dosliuğunu k2zanan!ar 
k9ndiler=ne hürmet etmiş olurlar 

Atlant•, l (A.A.) - Atıantıı.yı zl. 
yaretıeri esnasında Türk gnzetecjleri 
"HUzgtr glbJ geçti,. eseriııl."l milclllfi 
Margaret MitcJıell tarafından öğle 

yemeğine davet cdllmiı,ılerdlr. Cenup 
devlE'tlerlnln en fyl ananelerine uy . 
gun olan bu dekor ve yemekler ve 
haklarında gösterilen mlsatirpeı ver . 
Jik gazetec.Ieri m.:.mnun ve mütehaı.:ı. 

sjs etmiştir. Arkada!jları namına ev 

S N°f'\ york. 1 ( 4.A.) - Nev}ork Jeri vauı.nlatınm tarafsızlığını mU sahibinin ,ercfıne kadehini kaldıran 

1 
t.n gUetesj b ml'.klile:.inde ~uy kemmel surette korum.akla liyakat ŞUkru Esmer Bunları soylemlştlr: 
' Vıızı}or: j }erini isbat etmişlerdir. Türkler Cenup dev!etlerlnln misafir sever. 
Kuruluşunun \'l}clbnilmU miına realisttir. DürUst hareketleri ~c liğinden bahsedildiğini çok defa işit 

ile betile Tilrkive CUm!ıuriyetin~ dırayetli siyasetlerile A vnıpaya tik. Buna bizzat vtıblt olduğumuz 
:~ 1111 gôs~erilen ha)ran'ık tnma • ,.e blitı.in mil'cte bUyUk hizmet .. şu anda bunun boş bir kelime olma . 
.. ~~~ 'erind~dir. Aıtıf"rikahlnr bu. 1 !erde bulıınmusl:ırdır. Ynhnın ne dığını anlıyoruz. Size takdim e.. 
d n '.I'Urkivedc Türkler tnr:.ı.fın • olacağı hakkıı~da mükemmel bir dilmek ve sjzinlc uzun müddet gö . 
tl C.n \"Ücude getirilen eser hakkın fikir sahibidirler. Türklerin dost rU§mek jmkll.nını veren f1rsat1 takdir 
H~ ~k iyi !11-!llfımat aJ~ışla~ır. luğunu kazanan ve muhafaza e : ediyoruz. Bu öğle yemeği biç~lr za. 
lcr ~ patladıgı zaman vazıyet Turk denler kendilerine hUnnet etmi5 I ma unutamıyacağımı:z bir b.Adıse te~. 
--..!!ın p~ nazikti. Onla.nn şef • olurlar. !til ediyor. 

... ••• -- ... ,..~ 
.. 

-Wı • 
llıt harbi hn!duııda etr:ıflı bir mıııcımat ııı,nama!llıştır. loı;;lllz ınarru;m, mihver mul•avenıetl knrşısında bir 

:~\ıtffaklyet gl.i ten•nıemlrtlr. Harbin lıuıun lddı ti ile d('Vlım rtt'~I muhakkaktır. E11 ıınn bir hnbt>rf' ı:-örP tn. 
?.t..,. Tobı-ur•a 800 bin ı.ııo b!lmb ı atrn"'tır, l!ıJ. lıatl>tı dair lıtbl"~lor; S Uııc\I aııJfamııılıı buiao&k111u•• J~ıtlmdo 

~~l b • ..... 
:le blı Alman grııp mJ göril~ .:ıra~ ııuı., 

Margar..:t M.itchell fimal ve cenup. 
lular arasındaki ayrılma harbi esna 
sında ccnuplular tarafından cıkarılan 
bjr vcsikay.a imza.Bmı atar~ mjsaflr 
lere hediye etmi§Ur. • 

Akşam, gazeteciler bahriye g1lnU 
mUnrtsebetlle ticaret odası tarııftn • 
dan verilen bir ziyafete davet olun • 
mu§l&r ve ta.nmmı§ iş adamlarından 
bin kj§lyc takdim cdilml§lerdir. 

Lallnea, ı (A.A.) - M.altadan gc. 
len Ljberator tipinde bir Amerikan 
bomb:o tayyaresl CebelUttartn askeri 
hava meydıı.nında karaya inerken de. 
nize düşmU~. yolcularını ve mUrette 
batını teşkil eden 32 kişiden 24 ü 
blmUştür. Cesetlerin bir çoğu buluna 
mamL,, birkaç saat sUreD araştırma. 
lardan sonra nihayet yalnız bir genç 
kı;ın ve bir erkek çocuğun ccactlcrl 
sudan çıkarılabilmiştir. 

Vurgunculan vurmak için 
Belediye iktısat Müdürlüğü 

bir program hazırladı 
Dıı.hfllyc vekaleti belediyelere bir 1 Ticaret ve zahırc bOraasından alı 

t~mim yaparak lhtikArla mücadeleyi nan malı1mata göre 1eta.nbula yakın 
§tddetlcndirmelerinl istem·o !stan • zamanda getirilen y{yecek mııddele 
bul belediyesi tefti§ heyeti, ve lktı • rl miktarı ihtiyaca yetecek kadurdır: 
sat mUdUrıugu i~birllğl yaparak vur. Blı kıaım mallar, depolarda mU~terj 
gunculan vurmak lç;n mUşterek bir beklemektedir. Fiyatlar mUsalt oı • 
program hazırlamı§lardır. duğundan şehrimize mal sevkıyatına 

Bu mUcadele programınm yarından devam olunmaktadır 
itibaren ta.tblklne başlanacaktır. Bu İstihsal bölgelerinden altllan tel • 
iki daire bir malın e!den ele ge<;me graflara söre daha. da mal gelecek 
sinin seyrini takiP edecek, m:ıliyct tir. Belediye pazartesi gUnUrı1en iti. 1 
!ıyatlannı istihsal mıntakalarından baren tefti§ ve kontrollal'l\ hız vere. 
soracaklardır. Mal saklayanlara aza cektir. 
ml cezalar verilecektir. • Mınlaka ticaret müdUrlUğil. plya • 

Belediye iktısat l§leri mUdUrJUğll, sadııki harekeUerden, ticaret vrk(ıle 
vurguncu!ara karşı hazırladığı bu tini haberdar ettiği gibi her on beş 
mUcadcle programile beraber yjyecek günde bir rapor tanzim edllcr()k gön 

fiyatlarını da dU§Urm('ğe çalıemakta, _d_e_r_m_e_k_t_ed_ı_r_. --------
faturalan tetkik ederek maliyet fi. 
ya tile sa tlf fiyatı e rasmdakl fazla 
farkın azaltılmasına gayret etmekte. 
d ı r. Mülga iaşe müdUr!UğUnden bele 
diye kadrosuna alman memurlar ba_ 
yan İffet Halimin emrine verilmiştir 

Kıbrısa çıkarma 
teşebbüsleri 

Bu memurlar, grup grup, her semtte 
umumi kontrola geçmf,ıerdlr. Londra, ı (A.A.) - Kıbnı ada!l'L. 

Satışları borsaya tabi olıın madde. nın merkezi Lcfkoşada hazırlıklar 
!erin fiyatları, tıcarct ve zahire bor. yapılmaktadır. :Maneualı:ır esnaaındll 
ııaemdan alnımaktadır. rereıeıerde bfr çok çıkarma teşebbüoılerl de ya • 
han~! cins malın piyasaya ne miktar pılmış ve bunlar akamete uğratılmış 
BEvkolundugu da araıtırılmaktadır. 1 lır. 

ingiltere
de sa sor -
Mısır cephesine 
dair haber er 

sansöre 
uğramaktadır 

Stolıholm, St (1''.P D·) - Lond 
radan öğrenildiğine göre, Msırda• 
ki h~ dair \'erilen haberlere tat 
tik edilmc~te olan sansUr son <!8 
s:ıat z:ı:rfında daha sıkı olmuştur. 
lngil.!z gaz~telcrinin yazd.klan en 
son haberler bir buçuk gUn evvel . 
ki hadiselerden bahsetmektedir. 
M!s'·d ki durunıun lnı;i iz halkı 
üzerinde hasrl ctti"i sinir gergin. 
lıği gazetelerk y:?.zmnku '>}duğu 
bazı ihtimnllcr !'ÜZilnıien btls.blltım 
artmsktı:ı.drr. Bar. ga-:etelerin e
l'nde İngiliz kayn"k'a"ınd ın ~e _ 
kn !ı-ıberler olmadığmdan. bunlar 
Alman OTdu.su tl"bliiiJerinin tefsir 
lc>rivle meRgul o'r:ıaktadrr. 

ingiHereye Alman 
taarruzları 

Londra, ı (A.A.) - Dün ak§am 
birkaç dUııman uçağı canterburlJa 
ı:imali lngUterede, şe.n,irlere taarru• 
ctmışlcrdlr. Taarruz eden uı:aklıırdan 
dokuzu tahrip cdUmıııtlr Bun1ardan 
UçUnu uçal,savar toplan J;"rl kalanı 
nı da av uçaklarıMIZ dU lrmlı Jerdlr. 

1k.I !ng il~ uçağı kayıptır Hasar 
olmu~~ur. Ö!li ~c )aralı \'ardır. 

Af manyaya ingiliz 
ha.va taarruzları 
J..onclrn 1 (A.A.) - İngiliz ha. 

vn kuv\•ctlerinc mensup ıı ak'al' 
Hmal batı Alman~·nda :hedeflere 
uınrruz ctm;~lerdri. Bac::ka uçnk • 
!ar ııimal Fr:ınsada trenler .. ta ar _ 
n.ız etmi11lcrilır. 

lonindo tipinrte uı-s:klar • i~nş 
denizini ~eçt'l'<'k simendiferlere 
tam is.-ıbetler kavdetmicı1crdir. 

BUtUn hareketler sonu:-dn 3 
bomba ve 4 av uçağımız kayıptır. 

'700 BiN ntLO BO!\m" 

ı..ondr•, ı (A.A.) - tn~uıı: bom• 
uçakları llkt.eşrln1n 23 tm&on9"1 ... 
man mevzilerine 700 000 kllo l>omba 
atmıprdır. 
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HA.~A .. s.?HBE~ı ~n~~'[Mahkenleıerde~ H:ll>tsEtl~ 
Herşey g1b1 gorunmek ısteyen mm~s~ -- } . .. = _ı A~ ... ;Q. 

kocaman bir hiç• KOCA' Devlet resım. ~e Boylesı de gornl- j aaııraman 
• • heykel sergısı • t . d "' ı bir Tlrk paşası 

r,ık ~lenk!erl -'fııclar ve gerdanlrklar - Eskl kızların idealleri neydi? m em ış ır, ogrusu 
_ tu. tu! ıurk blr !tere maıpallah! - Gelin odaları - Paçalıklar - Bu. '.Ankara, 31 <A·"A.) - Devlet T·\RlHl tetıqk ederken muliB.ı 
gUnklinıerjn iôec.llerl nedir?. - Kelebekler gibi - Eski.bir kitabı karqı. res.i.'ll ve heykd serg'sinia <.lör. --0 sara. harplerini.il. eskiden da.• 
t1rırken - Ji::ya.1 paftası - Dıcrarda. aslan, evde pars - Cılız deve - düncüsü bugün saat 15 '1e ba9vc. ç 1 1,1 ~olı: olduğunu görüyoruz, He• 
lryku ile <:vlerı.ııır mi? - GUI kokusu, tavşan lıuyu! - Soba mı, oyuncak kilimiz Şükrü Saraçoğlu tarafın· a mış, çalmış, ama, hiç ınen her harp uzun süren bir veya.: 
mı, fare m!, yoksa koca. mı? dan muvaffakıyetler dileğiyle açıl .::irkaç muhasaranın kahramanlık. 

Yazan: Mlalr Slleflll&D Çapaaoııa 

E SKtDl'::N, genç klllar, evlen. 
meyi. yuva lmrm.ayı, rocuk 

) apmayı ya5ıunanın Ye san detin 
en büyük ga, esi' snyarlnrdı. l>ii· 
i;un günü, onlar için, bir hayat 
lın~ rrunımn arifesiydi· Jk.mbeyaz 
elbiseler giymek, k:H beyazhğınıla 
<lın tık tııkınak, Ilanıaznn gecele • 
rinde, ruin:ırclcriıı kulaldarma ta• 
{; ılan ısık !;eleııkleri gi.1.ıi, mini mi. 
ı1i, JK'Dbe kulak memelerine elmaı; 
J.iipele:r, takıp onların zi;raJ:ır:~·Je 
giı1leri l\ama..o;ık ba51nrına. ınr. 
Janta tarlar, gi.ıi{üsl~rinc gerdan. 
laklar tnkmnk, tlüzgüusiız yanak• 
Jarın& elmas yenler yapı~ıtnnak 
i terlerdi. llele, kocalarının kol. 
tıık)armdıı, muhteriz:, iiı':iek, lıat. 
t:ı birnz utangac: bir cefa ile, mer
llivenlertlen ı;ıkmak, ihtiyar ı.a. 
<lııılnrm: 

- Görı'ıı ' .. r 1\fa5allııh desin! 
- Tu ! Ta! ){rrk bin kere nı.ı.. 

ı;;allah! 
;Naraları, arıı'lında., gelin odası

lla ghmek, başlnrına. ııara!ar ser. 
ı>ildiğiııi görmel<, en biiyii.k ze,·k. 
leriyı1i. 

Gelin gönneğe gelenler ne k~
<lar rok olursn. o k:ı.CJar ho5lınına 
giJerr'H. 

D:ıl -, bi'itün <'içekleri, kelebek 
leri t:ılıi11tın üzerine nıı ı1 bir kon. 
fcti ~ibi serpiı) dağıtıyorSn., llla· 
hallenin lıütiin aileleri de, hatta 
faian yerele l>ir <lii.Yiın olduğunu 
doy.tnl:ır dn, krzlarnu, kanlanm, 
!:0<:ulılnrım düğıin e\ iue yollarlar, 
b:ıyr,unhk gocuğunu ~iymiş, bıyık. 
l:ınru fmihk yn;,i!le bii'J,miiş el~ 
sopalı beJ,ı.:i bn.bam beklediği lia· 
pıclan -tillıir <'niz'ie- l!:C'ri ı•ii'i
l{ürürlerdi, 

N.,. p:il"el, manzaraydı! Seyirci. 
)er, gelini r.ürılii1'ten .... onnı, yatak 
odasını, ııerclesiııclen kilinıine, kon 
... ohınıl:ın bakır ma ııı::alına kadar, 
titiz \'e ıo ... ktıı; Jıic ı,:iiıle lel'ı•ik e. 
d~rbr, perclclerin kumaşına lıa~ 

Jmrlar, hr.ıliye1eri. gözılen ~cı;irir. 
ler, paçalıl.lnra ılil,lc:ı.tle hnkar • 
lardr. 

I~' lenmek, koraya ' 'armak, yal. 
uız gen~ lrnrlarııı ıleğll, ılul k'. 
<1mlırın da foılbini yalmıı hic ale\·. 
tli. Onfor, bir w·Iiıı giirme:;e git
tiler 'ni, ideriııin t uttı<;lıı~unıı 
hisse<ler)ı•r, gÖllerl clıı:u do'u olur 
tlıı. l'ürckleriıt:? lıir sıu roker, 
nıııbayyel<'lerinclt> mn1.ini n ı?;Ülel 
ı:,iinl~rl <'anlanır. ı~ıhnıetli erler.'. 
ne f:ltihal:ır ol,urlarılr, 

Şimdi lıii) le mi? 
BugiinkU!er e\ lenıu"'}'i bir l•ül

f et ">3.YJyorfar. rıl\a Imrnıq,k, on
l:ır için, bjr ldilll(!r,ı I,u~ak gilıi 
1 ir St>y: Ifol;ul ı C'.) !erle u~r:ı,ılır 
mı 'ı\·~ Kelebrlılrr , ~ilıi, ı;içekten 
<:İ~eğe ~ıon:ırak, her tonıorruktan 
b:tl a.'.u-r.1• ;}nşnm:ıl:, iı,te hayat 
g:ı.~ eL'ri, ı,tc znrnane Iı:ızl:trmm 
\ e 1m'1 nl:ı.rmrn iılc.11leri ! 

ÇO<'Uk ~ npmnk ... 'ralıammül e· 
(lrmedil.le~i ""Y •• l ir;ci, ~·irmj be~ 

'lirnln. kiirtnj yııp:uılar, oldukt:ın 
• sonrll. lıundnn ıh 'kolaylıld:ı. tmr 
1 tuluyor; o;a~ et, 1'İl' j.1,Rl'J,t anrncla: 

lıl'r b:ıse~lc, bir tlnn ... arasında lm~ 
rmlarını şişim1işlcr e .• • 

Kifiri nasihat dei.il, ~akiri nimet 
ti1~r .•• 

E'>ki bir l•itapta, bir yazıyn rast 
ladmı. Sözlerimi kısmen ,·eı.ika. • 
hndrran bir y.w .•• Oıı beş kadm 
toplanmı~lar, l<ocalarJ hakkımla 
fjkirlerioi \ 'e hisle1·ini ~öylemi<,Jer. 
ı~te bu yazı, bu 5.özleri tesbit edi
yor. On bir lmdırun, kocnlanm 
tarif , .. f' bvsifleri lıoşumıt gitti', 
Le:'ki siz~n de bo5unuzn gider, lhI• 

güniin lisanma ~evirerek nakelcli. 
yornm: 

1 -- Kocam dışarıda. aratan, ev 
ele pa"I"S ~ibidir. Dı;:ır:r çıktık~a 
Vığür4.ir, eve gr;:.ince uvur, 

2 - Kocamın hu}'U ~üzeltlir, e.. 
Ii açıktır, Daima giiler, Oııun 
yanında günlerimi uzun, geceleri. 
mi kıs::ı. ibuluycmım. 

3 -- Eşimin iyiJiğini benim e
de ve yağımda ve va naklarımtn kır 
mmltğında. göre'dlirsiniz. Deni bey 
le şişiren onun i \'iliğidir!. 

4 - Benim kocam dağ ba~mda 
tiırakılmı~ ctlrı. deve etine benzer. 
Eulunduğ·ı yere zahmet edilip de 
ç·kmağo. değmez 

:S - Eşim ill~t s~rgisi, dert 
ktımkumasrdır. Eczac1 olsı:ıyclım, 
halim yaman olur, iıeni iflas et. 
tirirdi, 

6 - Koccm, benden ziyade ba~
kalartnmdır. Konuklarnnı'Z•n çerk. 
Iuğundan h~ni !'eyrek hatırlar. 
hen de ondan ziyade mi4afirlerimi 
ze Jıizmet etmelde ·vakit ge~iririm, 
v~ keneli evimde bir misafir gioi 
yaşarım! 

7 - Benimki, kumsala benze. 
tilir; denize yalcın bir kumsala ... 
Ne SC•ğukt:n•, ne sıcnk. Bunrlnn 
C:türli de, ondan ne o.s.anılır, ne 
korkulur. 

8 - Kocnm uvumnkta yörlik • 
tür. Y e-mckte içmekte ele öyle "' 
Onu rıofr;Lda, !tirahi baı;ınrla hay. 
tefe serre dalıı.nrn. Yata.kttl iıte 
kaybt>derim. Mübarek. adam, be. 
nimk değil, uyku ile evlenmiş gi. 
bidir! 

9 - Benimkinin ahm:ık olduğu 
muhakkak. Beraber yaı,ındığımız 
halde, ben, kcc::ı.sınt kaybetmi~ 
lıiı: ikadrn dunımundavım 

l O - B.~nim tşim: ~üİ ı?ihi gil. 
zel kckulutlı.:r. Hııyu da, tavsıı n 
huytı gibi yumu.,:ıktır. Herke><i me. 
ziyetlt'riyle {'}t erler. F:ık::ı.t bana. 
:ıeve seve, sevirı.e sev.ine, ~ille ~. 
le yenilir. 

:ıı - Kocamr anla~nmnm ı.iı.e .. 
rünkil, kelime ile taı·if, imkfın 
~·ok.tur o.rı•ı. Eş.im. her ~ey gi' i 
giiriiıımck istiycm koc:ı.m::ın bir lıi". 
tir. 

12 - J{ocam metrk ,gici bir a. 
d~mdır. En,esine vıır. lokm<ıyt, 
ag-zından al. Ben onu deli gibi se. 
verim, 

l 3 - ~~m Lir so~a O'ibidir Q 
nun koynund:ı öyle I!ım~·orum.ki: 

14 - I•ocam bir oyuc!lk gibi _ 
<lir; fakat e.tcqten ve bus;::ıl::>n bir 
oyunc:ık. Ee:ı onım·a oynamkatan 
o kadar ho~!anır;m ki ... 

15 - KC'cam bir fare gibitlir. 
Ve ben 0•1unıa. bir kedi gi1:ıi oy. 
nnrnn. 

mıştır. 

Bu müne..-ebetle Manrif Vekili 
Hasan Ali Yücel bir nutuk söyle. 
mi~tir. 

Tö'!"ende vekiller, nıebU!!lnr, 
tcmy.i:z malıkemesi ve dcYlet şüra 
sı reisJeri, riyaseticümhur umumi 
.katibi, Ct':.mhw·;yet Halk 'Farti:.i 
umu.mi katibi idare heyeti azala 
rr, başvelt~let müsteşarı :ıe vcke. 
letlu ileri gelenleri ve bir çok 
~cckin d'lvetliler haz.ır lıalunmuş 
lal· dır, 

Sergide 72 ressamın 341 tablo 
eu bulunmaktadır. Eu rcssar:rl::ı.r 
nrasmda güzel sanatlar bırliğine, 
P. ·gnıpuna, Ankva profecıyonel 
rePsam]ar grupuna, miiı;takii re:>. 
.fam Ye heykeltr8,3lal' birliğine ıla 
lıil ol3Jıla.rla hiç ibir birli~e gir• 
mirenl~r de vardır. Sergide 6 
heykeltraı:ım lll .bi.istü v::ırd:r 

Jüri h~yctinee tetkik edile~·ek 
nıükafat verilenler !;U"lltıl'ılır. 

1 - Güzel Sanatlar Akade • 
mi'li öğretim heyet:.nden Zeki Fe. 
ik !zerin "masa başında,, ta'b~o. 
eu. 

2 - Oü1el Sanatlar '.Akadem:. 
si öğreticilerinden Bedri Rahmi 
1:) üpoğlunun pt-ysaj•, 

3 - Ankara Atatürk lisesi 
re~im öğretmeni EşrC'f · Ürenin 
(Bira pal"kt) ta.blolarıdrl.". 

Baş>-ekil ve davetm~r nçılmn 
töreninden eonra sergiyi gezmiş· 
ler, tabloları ve büstleri birer b:. 
rer tetkik etmişlerdir. 

Basvekilimiz sergiden ayrılır. 
ken maarif vekili tarafından ken 
disine takdim t-dilen mUka!at ka. 
zanan sanatkarları ayn ayrı teb
rik etmiştir. 

Sergi yarınd'ln itibaren halka 
açık bulundurulacaktır. 

Bleıitrlk Hatlarına 
baglad9nltibaren 

zam yapılıyor 
Yeni elektrik tarifeıılnin tatbikine 

bugünden itibaren ba,ıanacaktır. Ye_ 
nj tarife, yapılan zamlarla birlikte 
şu şekildedir: , 

Adi ten\'irat, birinci tertip kilovat 
ba<;ıına H, ikinci tertip kilovat bA,:ına 
9 ve üçüncü tertip kilovııt başına :J 
kuruştur. Üçüncü tertip yalnız tica. 
retııanelere tatbik olunmnktadtr. 

1000 vattan fazla bir takatte alet 
kullanın müşterilerin bti tUn istib • 
lılklerinden aat 17_21 araııındl.'-a kilo. 
vat bcşma 1~ . bu AMtler harJclnde 9 
kuruş rıl.ınacrıh.lır. 

Mcskcnlerincle buz clolabı kullanan 
aboneler bUtUn jstihll!lieri içln saat 
16.22 arasında kilovat ba:ma U, bu 
saatler haricındo 5 kuruı ödiyecek; 
!erdir. 

TicarcthanelerJen yalnız buz doh. 
bı istıh!Aki için ı:aat J 6 22 arasında 
kilovat ba:ıına H kuru, kuru,, bu 
ııaatler haricjndc 5 kuru~ alınacaktır. 

Resmi ve belediye cıa;iclcrile ha . 
yrr müesscı;~Jerl tenvl ru tı adi tariie 
Ü7..erindPo eskisi gıbi yU~de elli ten. 
zilli.la talicljr. 

Tramvay ve tünel Ucretlerlne ya • 
pılıı.cak zammın yılba.şmda. tatb:ki 
ne başlanacağr anlaşılmaktadır. 

haberi• olma·dan çalmış?. destanla.rile süslenmiştir. Hıılbu. 
ki bu harııte töyle hldiaeler ~ok: 
olmujı. İngilizlerin o kadar güven 
diklni Singapur ümit edildiğin " 
den rek çabuk, hemen hemen !ıi~ 
muhasara. edilmeden düştü. Tob-ı! 
ruk muhasarası tam bir muha!l!U'a 
s:ıy:lamaz, çünkü k:!ledeki~r de " 
1ıizden takviye ve malzeme alıyorA 
J rdt. Fransa harbi muhasarast:ıs 
bitti, Va~ ise pek az d:ıynadI 
Fakat Sivastopol epeyce in~t etti, 
halbuki oranın deniz yolu .açıktr 
Ha lti Leningrad anava.tan<la. 
tnmaJ'!liyle ayrı~ değildir. Sta 
hngndda ise muhuara harbi d 
ğil sokak muharebeleri oluyor. B 
pun sebebi her halde eBki harp v 
;ıtalan arasınd:ıki farklardır. 

Sultanruunet eivarmd~ otnra.tı 
,.e lrunduracılık yap:ııı Ahmet a
dında birisinin başmrlan hayli ga_ 
rip bir \'R'k'a geÇıniş \·e za \allı 
lıaberi olm:ı.dan hırsızlık yapnw, . 
tır. Miikernmel bir komedi' me\' .. 
zuu sayılabilecek olan ha<li~e ~üy. 
le cereyan etmi~tir: 

Ilundan J 5 • 20 gün kadar e\'. 
' 'el .4.hmet, dükkanını lmpatmı~, • 
hafta. bajı old11ğnncltu1 i~ı;ileı·inin 
ııara..l:ınnı dağıtmı, ve eve gitme. 
ıfen ~öyle kö~ ba~rnda aynk üzeri 
l.iirkaç tane ntmağa çıltmı~tır. 

İçki alemleri malfön •• in an ço~ 
defa b.i'r iki fradeiı içmek ü1.ere 
gittiği mey.ha.neden kôrküHil< ol
mus çıh:ır· Aynı hat Ahmedin ılc 
ba~ına gelmi5, arkaila§ları keneli. 
sini görünce masalarına. ~ağıra • 
rak: 

- Bir l!lne benden! 
- :Bir tane de sentlen ! 
Diyerek zavallıyı auamakuh ıt4r• 

lıos el~ıi~lenlir. 
Art&: vakit A'e<'iknıi'ş \'e bütün 

tneyhane<lPkiier Ahmedin nrkıulac;; 
lan da dahil olduğu halde evleri-. 
ne gitmişlerdir. Ahmet de "'idc
cektir. Gjclerektir, anıma, rıtluyı 
fa:r.Ja koçudığın<lan liarısınclan 

li birisiJıin imiş. Ara bol, kendisi. 
ı~e \'er, karnko)luk olmıyıılım. Zİ· 
ra. ba ltadar senelik namusum, 
§erefim, haysi'yetim mah\"ola<'ak. 

J\leyhance.i bu h:ıle çok sn5nıış 

fakat yine mlihlmsemiyerek: 
- Sarhoşluk::ı. her hnt insanın 

l:ı:ışma geür •• 
Diye kenrli5ini l"'selli etmiştir. 
}~lbi'senin tle sahibini tamm1,_ 

lır. Bu civar fabriloılarıla belı.ı;i. 
Jik yapan biric;ine aittir. 

Ahmet Itendisini bilemiyc<'ek do. 
recede sarho5ken be1'çi·niıı 'kulülıc 
kapısını açılc görmiiş \'e o kafa ile 
akhna. ec;erek i~eriye dalnıı~ \'e 
c]l>i'>ekıi nhp evine ıı:itmi<_ıtir. 

.Meyhaneci Hüseyini bulmuş. el. 
Liselerini , ·ermi-,, fakat bc'kçi rlahn 
evnl k:ı..r:ılco\a bıtı; \'urmu5 oldu. 
g•Jnıla.n Ahmet ;vak~c;ını kurtara· 
mnnu~, ya1rafanarak mah'• meye 
\'erilmistir. 

Tıirk tarihinde belki bütün ta. 
rihin en parlak muhas:ı.ra harpler 
vnrdrr. Bunlardan biri de vata 
r;~iri Nanıık Kem".ıe •·vatan • Si 
listirc" piyes:ini ilham eden mühi 
tarilıi hadisedir. Kumandan Mu 
sıı Pacıanın kahramanlığı dille 

:f.:t-::: destandır Halbuki onun kada 

Kanı1omc1 Ahmet 411"nhuharın cesaret, ·kahramanlık ve ustalı 
ha~·li serin günlerinden birisinde gösteren bir kımıandan var ki 
olmamıza rağmen suçlu yerinde kada.r bahsedilmez; hatta Mu:; 
ı;ıpll' 5ıpır ter clölı:üyol'dU· Alın k1o Paş::ı.mn şöhreti yanında adeta. s· 
rı.,mı:;, b:ı5ı öuüne eğilıni'.:t, bitlı.i'n ljk k:ı.Jmı§tır. 

korlnnaktadır. 
Denlin.i meyhaneci'ye 

nıcyh:ıntti <le: 

bir Iıaltleydi, Orta ya5h, temiz in. Silistirıınin as1a ikinci dererey 
~Metli, efendiden bir aclamclr, Ni. düşmiycn ikinc! kahrnmant Ahme 

a~mış, lıııyet ayağa kalktı ,.e knlkmao;iyle Tiifat P::ı.~adır. 1stanbulr!::ı. 1810 s 
beraber <!<- hiin!.riir höngiir ağla. nesinde dofan ve Çekdiri beyi 

- Bira iç deriıaJ açılırsın Tav 
siyesinde bulunmu<;tur ' 

Alımet bir şi~ br.iı,· da içmiş ,.e 
bonra salla.na sallana. flış:ır1 çı'lia. 
ralc yola llüzülmüı;tür. 1-.te Ahmet 
bundan soıırn. hi~bir ~eyi hatırla. 
mamal•tadır. 

Ertesi sabah gözlerini evinde 
Yntağmd:.ı açm15 \ 'e karısını kıır' 
!:.'•"ında görmii~tth•. Kıı<hnın elin
ıfo bir takun erkek elbjse~i \ar. 
ılıı \'e kn5ları ~atıktır: 

- Bunlar ki'ıııin Alımet ~ 
- Neler? 
- Neler o!ac:ık bu elbiseler, 
- Ne ellii-:;esj. Knrı, <;en çılılır. 

dm mı? 
- Bir ~ılc1rran \'ar, nmmıı, her 

hnlde ben değil. Bıınl::ı.n akc;;am 
eve st-n getirdin. • 

- Alla.!ı, nllnh eler~ ba'kayım 5un 
J:ırn •• 

Bu, oldu lira e<:ki bir elbis!?r!ir, 
ıi.hmct ceplerini karıştınnı'l ('ebjn. 
()e Yo balıluğu ctzdanc1:ı!.i ıliifuc;; 
1.ağulmda. Hiiseyın adımla. biri"li. 
ne> :ı ; t olduğnnıı anlanııstır. 

- l'o'kstı çaldın mı? 
- Sus be karr, biraz kenı~jme 

grlpyi.m •• iy;t'e ılü~ün, lıunhırı sa
hiden ~n mi getird;nı. 

- Aaa ~-n.Jnn mı bi.iyliyeceğim, 
elbet sen~.~tirclin. 

Ahmet clü5ünmiis, tnşınnııo;, fı•. 
kat ka.fac;rnr ne J;adnr yormuşo;ıı 
d;~ .kimi'n ver<li.ı';iııi , -eya ça.lııı ça:4 
ınarh&ını hatır!ı\"amımııstır T\en. 
tll"i namuslu ?::·r :ulanıclır • Mfühj,:; 
lıit \'ltd!ln azabı ''e l\ı:urm~" · clii..' 
m!i". ıı:h~;ı;~t elbi..;elerj ı.~ıtu~u;,'\. 
alclıjh gibi me}lınnec:iye lıoo;mu<ı • 
tur .• 

. - Aman beni kıırttır, b•1 elbhe 
lcri' gc<'e e'\'e ~i<lerken sarhoslul<· 
la ça!mış -0lara~m1. llü">ey:n isim. 

mağa baş~!l<h: min Beyin oğlu ol:ın bu yiı;it ask" 
- Rakınız efendim hicainmrlan ikinci Mahmut z2:manmda Avru 

nasıl ter U.üküyornnı. Nasıl oldu, pa usulünde ordu kurulurken l.> 
bu eJbi'<;eleri ne suretle ~·al<lım bi'- mesleğe girmişti. Arkada~lal'1 arn 
nıiyoruın, ~abahleyin u~·anrnca s:md.l yüksek kabiliyet gösterdi 
~ördüm n derhal sahibini araştı. Fransnnın Sen Sir harbiye okul 
r:ırnk buldurclum, elbiselerini ver. TI :ı göndcri13i. Henüz yirmi at 
dlın. Eğ~r lıa.:kik:ıten hırsız olsay ~·::ışı.uda. iken 9a~n.lxk rütbesin 
tlım bövle hare'ket ecler mjydim? ( ;,·üitselmiş ve harbiye mektebi na 

A'tely~mde be'l ahı ki<;i' ~·:ılıştı. ;:nlığıl.i.a tayin cdil:mi~ bulunuyo 
rıııı bir :ı<lnmmı.' Hiç hırsr1hk YA ılu. Bu mektep Çiniliköşkt~ ike 
ı1ar mrı;rm Amma basa ~elecek :rn1G da Pangaltıdnki yeni binas 
nlrmr.,: i~te, hırsı~ da: ol<lıım. na nakloiunurk:n Rifat Paşa yiu 

Hem n~ıl Jınhahat de ıne:\ h:rne• mckt~p n:ıznlıgını yapcyc-rdu. 
(·!•:edir, B!tn:ı. bira lçircli, büsbt;. 1833 de Rusya ile harp başladı 
tün l{Pndimi kaybettim. znman Edirnede kur.ılan aske 

- l'ine i<';yor mo~nn ! mec1ise r~is'ık ediyordu. Orada 
- Ne mün~ebet, artık tö\'be Silic;tire)e gitti. Mm:a Pa~a bu k 

cftim, zerre.,ini agmna lwymıyacn le etrafındaki <:etin savaştnrd 
~rm. ~Phit olunc·a Rifat P!lŞ:ı kuman 

ll:i!i!m tı>!n!dı: :op,.ı- dayı rılJı. Rus ordusunun bll!!tn<l 
- Am"lla., "zni yine hrr akıı;rım I>olony:ı ve Macar ihtilallerini b 

a~ nı m"")'!ı.anede görüyorlnrmıs. tırmaıtla meı:;:mr oI:ın gener 
- 1Ja'1:ı ha'}a, artl'J, iinüncfon l'ns!tiyeYie bu'tmuyordu; k:ılcde 

Lile ıreı;mivornm Relki nrkıuln5 • c,n beş bin '.i'tirk askerine kn 
!ar zoThr da dn\'nnaınam, <!(ve.. doks"n bin ki~i ile deh~etli h' 

Dinl:nen s~hitler tle Ahmedin ,•umlnr yz.pı:vorrlu. Fakat biitü 
i'fade~ini tcyiil ettiler. Netketle lıücıımlar Tiirk orclusıınt~n k:ıbr• 
malıken:e, keJUli~tİ.,n elbi!;clcri nı1nl·ğr, Rifat Pa~:'\nın yl\ks:k id 
ınr~ı'.!.h~c m:ıl{<\a~liyl(? ~al,lığrna cl:ı. rai karş13ında püs\üclüldti Ha 
ir bir kan:ı.:ıt e<Hn~meı~inden hnl< <:ok zaman top:::-ak 6tiyclerdc b 
Iunrfa l>l'ra!:'t kararı nrıli Hakim ğnz tıoğ'->z:.ı. v~ pek kanlı bir şeki 
<:ahac·ı bir tn\·ırln: de oluy"rd·ı. Rt.ıSlar hiç?ir muva 

- llıı.yıJi bal.aiım, tl<>r i. Ilrra~t fakryet Jrazauama•lrlar; muha~:ır 
t:>ttin :ır.ıru:ı, bir d:.ı.h:l bu z;l/,ınıı y: ka'dmp cckilnıı~ e mecbur olcJ 
kme. lar. 

_ı!,Jmı::t ~erinde temennalar n
tnrak: 

- l'ö\·beler tÖ\ bec;i.. AbcJe.,: 111-
clım ,fa öyle yemin ettim· Artık 
kolmı.;u bile haram, Allah m:ıın •i. 

mfüoler ver<>in., 
Dh·e s:iv1enere'k !ie\·;ne se,·inc 

dıı:arı {'•ktı, :.,jtti. 
NiH,,1' ŞA'!.t 

~ultan AbdlUr.ıecit. !loymet 
Jrn bir hiiki.\md:ırdı; Rifat Pa 
1,,tanbula dt>ndüğü zaırıan Silist 
re müdafa:ı.sının h<ı!trası olara 
iftihar nic:anmr ihd:u etti; kent 
e:iyle raşnnın göğsün~ taktı; bu 
tJnn baAka ölünceye k~dar cteva 
etmek üz.ere ona yirmı be<ı birı k 
Tt:ı; yani bugünkü hesa.pla. dok 

•--------··----------cmm:ı..,,.,•m:w:=-mm------··-----..-..-... ıı:ım-.--1m-11!111--•·---llil:lll----mi •~il! lira ma '1? bağlallı. K ahrnma hkaln takdir etmek tle fazilet v 

Ne yazf,,; dci:-if mi! 

, Mıı.zt \'Yiı: lmr-5nn ;i ... ··- • )'e"ekleri meyclana ~ıknrttı: kah. Hll"ı adam derin bit- ıztır:ıı> için· kahrnmaniıl:tır, 
C\1enmek ıııoa<lef_jıi tauan 'altı \·e yemel< fçiu Aemiılekilerl de .. b:raz sonra gemi.ve bil'lmc yol . 

lnzlnr, kndıular, bugün:fü?:!r !!,İhi dokuz poıstay:ı :ıyrrdr; l;ahvnltı için cu getiren bir motör. Ken aile'>ini 
1 ~ ll~nrz sUslerin i dii. ü nmezlerıli. hir çeyre't ~ant, yemel< için yarmı tt'l>rar Franr.:n: to!)r~ğın:ı ;:?:iitiirdii. 
Ilnnlnr<lan. elhi elerindı-n, ı:or:ıp. r.;aat miidilet koydu, Elinde meHut rransızlar nrasıncfa bu ı:esit ılü 
Jarından, 51ınlnrtlıuı bunlarılnn e\ lıer ':-"Jİ bize \'erdi. KahnıJtı İçin ~üneele"'e s~plnnanlnrm ı.nyısr e-
"rcl, yuva.b.ruıı <lüşli.nii;ler kulak ç:ıy, rıortalml mamalndı l"e PO!h az ııe:çce i<~. Gemide gcçirdi~iıııiz i1k 
lm·mı tabi'attn )(afhi li7eri11

1

e :ı.ovn.: et.mel<. YMTiek ~in tle bir tabak gecede bir Fn-nsız kaılını Jumdi .. i-
:rak, onun kir.d~l{i ı-ınr iiğren~1e- et. patate'l. pirinç ,-~ ekmel< Ka. tıin kara~·n çıkarılmıHı ir.in ısrnr Suyunu i~ip bardağını ela 
ifo sa.vaşıı.nlnr tibi, kor~larının marotlar, yol<·ularn Jrnhvalt~ Ye etmi~; erte<ı; sab:ıh te!trar ~emiye cqıran adam 
,hangi scvlcnlen hoıllnılıkJnnnı nmek kin hnıı~i saatte r.a)ona. :A.I k J V t J,'c}miş, ikin<li \ 'Rlili tekrar lrnra~·a 
!,ordbnnı rahat tttimıck için ne f'iderek!erin' eUsteren biletler ~ı ı.. 1 e san er er ı:ıf;mıığ:ı karar wrn•:'Jcİ K ERT:\IBK fiilinin mlna 
mümkün ·c. eJ:erindeıı 110 rreliynr. i::!thlar- nu biletl~rin Y~.lnıtı .. fü ~- 1 uü1. ı·~nnsız kı~·ı~ı.;111111 aç.''klaı·uula g~Midcl;i FransızJıır arao;mcıa ga- ı NilınYet on s~l{iz haziran ~iinii maliım; bir Beyi bı~akl& v 
~:ı ;\a{l:ırlar, e')Icıinia ~\iı\erin.iıı ı ırıde yruılr ola.n ~ft.ttte laılnnıı ~e~ demirlıylt:m, tdaşlr dalukalar ge- ıiıı ba.zı hadio;eler ~cçti. 'Fran..,.11. • ıuı t ::ıltıd~ •l:::r"İ- aldık, r.uıııfüz ya h.-rha11gl brl şeyh~ ~ete)e ı.;i 
iı:leriııe halmrlardı. \'m rol:IJ'Jnın iiği ;rfn h 0 rkeo;, frın zıımunınd:ı. <:iı·dik. I!:r Alman urağr ü·1.eri'nıiı.- lartlım birkaçı ~ıuiıı hir hultrıın bir ılra,ık ıı;öJn·iizii buhıtlenm•') 'le. ı.e!imclı. demek •.. lln fiilin kökün 
l.:-:rine tilr~rler, tuf~)· li h!r matı_ rem.ek '-tılonatıtla huluıımaii,n mer. de daireler t:e' irn•e;-,e lıa~la ılı; fa. gec:irmeğe lıao;iaılı. H cndilerini nizıtr d:ılgacıldnr p;cırıınmuş, fa. bir de ad:ım mana~ma man eki 
ı.liık saynuııdarclt. lıu::- oldu. l'~ya:ı ve 1en<'İ t,ı) fu tar kat bir Fran,11. :ıv ıı:,;ai(ı hu n{'ıt• bekllyen telılik ! \'e iztır:ııı ne kı. l.at hi·rıw: <ıonra p,l:nes tckrnr mey yere'K ehle rttiği Kertnıan ~yıu 
~ Üç be" Jmdm, bir nra"·a toııl:ın- cller;·nden ~rlrrı her "t'\ i ~-:ıptılar; ii,r ltacn·w: il.i ur:ılt il1.erinıi1.1 le u- dar büyiik oluITa rnı-nıJel-ıctlcrini rlaııa {'·!~mı·5tr. Jfareı.~t eff .. rl•en ulan blri, Sirkeciye Ni~irnin ka 
flı!ar mı, -\'aradılr~larr ı'c:ıbı- fr'-kjlı.\t ~prn:rnın \'-.le !ü ıunılıı ,.e ~·arı, ... n mi•rah·:;., t•~HrLıl:ırı ıu i .:ti t"'rketınek i .. ~Mne<liklerini, l'raıı"a ıl~n iz macmavi \'e bi.- ~i)k kaıl r usi'ne ;ı;iuip bir kah\'C ısmarlrunı 
rleılikoc,ı:ıy:ı ba .. larll\rdr. rakat. ı:ok faydalı bir ~ev olılıı~ rı bu su. ~urduk. İki ,;,.a'i< yarım n&rnın ii. dan ayrılamıvac:t?.lnrnıı anl.Hlı:ar. ~aldnıli. Cımınmuzu doı;ılo~ı·ıı ~nr knh,·e il• getiril~ -.uyu içmi~, 80 

her seyden t'\\ el, tııwatm !!iiı.e retle bir <~Pfa cluba 'ahit olılıı, ~". teld kıyıı-ına kııılnr <lih i.ıse dö\ ü<::e !\lıinılcl'in te' lcifi Petcn f'raıı"n b:.ı ı:::,·irıi;ı, , e birıu: ,.0nr:ı. \mc- rn da ""!' l>ard&ğııu kertmeye da 
,~· riinen, ~rlkn pnrta-.ında "ÖL. mide hi<; kim~e ıv; ~rnlnııulı. Hiı: ııı;tn, ornrla Alm~ta l;om~'arcl nıan ..,ınc:::ı. ;r:!~t!dj :ıl('}htm·:ıJının b:ı~- rikıt1ıhtr abidı"•inin mHphem çi'z. luıum ~örmiyerek cehine indi 
lerini mı !:ok lıor.::ut eden k

0

oc-;la Iıakil,aten tııliil in<1:rnlarını· ız ! ifa. uçağı vı-re <li'~er"'' ı ı~rı;::Lını:ı ve lamı" olduğunu :•rıkça !!;Ö~tcrmj,.,. gilerivle ter.ıh.:r rrnn ız ıu, ıları mi~. Oltwak a, görulmü,. \:'ak 
rm•n siloetiyöi. l\oıalnn, Jıi~·hir ,.a çok !!İi.r.el ı:dcli,or , -p li:ıpt.:m- pndı. Hafif bir intilftl, ı-esi i~it.til, tİ· Ilıma rağm"ıı lınre'ıetten bir. nı !!İiıclrn hylıettik. Gurulı lm •aıımı .. bnrdsğa fiyat ta!tdir edil 
ıtar:ıfl":1 aksn.'lln•br. 1 alı>leriııe nm \":tman bir SHfanı ., llnl~al1 bir Ye giirmc. ·:rt1:!r•111n ı:<'k fen:ı ol. lrnc: ~mat e\'.d .Jtllyen f\en, ben. al.,aın rok ''lllhte~eın o1<1n, .~M<"i r.dt l;en<fü,i mat.'!>emPye ' 'cri1m! 
r.ömilfÜ_[t ,-etofe~İAJerıİİ. \'e siftm. fleni'zd~ t:klım tıJ,fmı floJu bir ite- ırıa-.mn r.t;;.""Cll ı•t:ıkt" :ılt>\lcr \ 'e den J.en(l;5İnİn \'E' 'kıtrf'illltn [i;\r:t• lİİ. port!'!ın!, nıeneksıo lal rnnkle- Jıcr inim~ İçİn bir P-iıne, t<'fl)'Ck" 
~ran1n Mıffnnn~n lı~ taJ.;ım a..,•- mi iff' o:cy:ıh·ı t efmrJ, nıılatı(ması clııman!:ır ·~örıliik. ,\ v•ıı ~ün, :.:n11: ya ç·!un:ılarmıı inı1'.A:ı olun olma. riwle "'°'< l,'İı'.?;ilı.'"~c tiıı.:il .. nıU ~11 ı irmi güne nıahkiım edilmi~. 
ftİ7e reJ

4

kkiJerini gi•stf"l'!'ll f;I ; .. _ lın:dlnsr;. hİr l<iıht1~ Olıtrdıı, <J:ı.f;a l'ODl'tl IWıl<!-ırıl ı dii5ı:n lıom- ı ılıi!Jnı !'>Ordu· 11J)u biı· fadaılır, kı._ lıil l\:n·hn1muc;, h"r <;~ytl-n 111ak 
lcr, foıc:ı'nrr fıftfdonıl~ h'ır ta"ını nu , b .., • . - . ~ • Soy:ulmın kendi.,ine , ·ereli 

.. K mn,.:l crn .. cr İ!OAl nj "'.in - Vft b:t 'l ~o;!eri , ... isitt:k. rmı Frnc;ız toı)tal•lnrıııdaıı .n.rrıl • hy11: •• 'tı:ttta za\'allı Frnnsn:ıın iZ · iT 't ·1 . 't . 
lıiılcüml~r rı~·ardı. ır c .. la.·ı huv. · h · 1 . . ' · . .1 •• a~ı_.~rıye gı menm ceza•31, 

~~~~u~z;;....;.<'~•·\~o~Ir.;~a~o~n:.:.:.ı.l·~r~:~.;~:...ı.ı.u<.1...uı:M.&·ı-... __ "_' ___ ~_z_ır_n_n_ı_n~o-n_"_e~"-z_ıı_ıı_le~-~-h-'_'·~~-"~c-n·ı·z-c~:-ı~_ıı_m~n-•l-:ı_ıı~h-i_r_a_1.~r,_·,_e_1_,~n-ı_n_li~j~-·t_e_n_•i_y_o_r_.~B-e_r_ı_'_1e~h-~~·ie_·_·_ı_.n_·~t-ı_ra_b_ı_n_d_a_n~'-~~~-a_n~ç-c_k_is_.m~r.-~!-n_d_e_n~ı '. llürhanBarralı. 
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ı ara ti ycnldton taarruza 
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Bclgarlstanm takviyeli U..evi.&kı kip mtld:ı.faas!n:ı. epey tolılikeli 
takımı ikinci maçını dlin Flener uak k:ılar ) :ısattı. 11 inci daki • 
bahç.e ile o) nadı. DUn ikin<:l ~fa kad:ı Fıkrct favulle durduruldu. 
seyrettiğimiz B11lga.r futbolcı:ilaırı • ç kilen favul neticesız kaldı. O_ 
lJın tt"knikten ziyade enerji)1e ıdn. ~un 2C ıı ı dakika.ya kadar Fener 
yanan bir oyun ~istemleri v~ Ta hakimi) eti a tında oyaand• ve Fe. 
kımın iş gören tarafı yalnız\ hat ner 27 nci dakikada Nacinin aya. 
hı.ttı. Bekler lüzumundan fazla ğile ikinci golü atmca, muhtelit 
sert; forv~e 'beceriksiz. futbo'cul an ne ya.ptığ• nı bilmez 

Dün Fenerbllhçe oyunu· U.ıt ~\oı. §ekilde oynam ğa başladılar. Gol 
re srkı tutarak açık farklı netice elen bir da:kika sonra. MüJdat san. 
elde etti: ve bu netice ile oyuau trada:ı yakaladığı topu kaleye ka. 
galip olarak bitirdi. ltk macta Şilk dar fevkalade sürdükten sonra ta 
rüyU fevkalide marke eden Mğ 'lecinin kucağına vermek mahare 
hafı bu defa sol hafta Fi.kl'eti°' itıni göste:rdi. Devrenin son amıa 
Kanpsmda gördii!k· Fa.kat her ilW kadar oy.un müte"vazin bir şekilde 
maçta da yalnız açığı ma~ke eden{ oldu. 42 nci dakika.da Fikretlıe-. 
bu oyuncıı r:ıkip insayde çalışmn.~ Müjdat, fe'Ybli~e bir konbinezon• 
fmıatım veriyor; netekim her iki 1la kaleye kadar indilerse de bu 
maçta da goller kal'fJlımıda oynı • muhakıkak golü direk kurtardı; ve 
yan ~Jer ta.rafm4U yapılmıştl1'. e'Vl'C Z--0 bitti. 
Misafir takun futbolculan arasm _ Yukarda. yamığarı~ gibi oyu • 
da aslar y()k d·eiil. fakat bu asla- 111m ikinci devresini Bulgarlar oy_ 
nn defıınsta oru.,unun netice tlze. ,_.dı. Fak2t misafir for:etir.in Fe. 
rinde ıesiıi vat'. Bulgar futbolcu _ Dier forvetinden becerikeiz olwıu 
larmm yegine ku8Ura ayaklarm • aıdıada.n mağldp aynlma.Iar1na ae. 
dan fazla ağlzlarmın işlemesi! bep oadu. 22 nci dakikaya kadar 
Bütün oyun imtidadınca -kendi. Fenct" kaiıesi önünde müteaddid 
teri PY'!t sert oynadıi: halde- fmıa1:ta.r kaçrran Bulgarlar 22 ncf 
hakeıır.in her kararma itirasları daldkad& ilk ve son gollerini attı 
oyunun zevkini kaçırıyor. lar. 

Fenerli futbolculara gelince: Bulgıar s~n ltornPr au-

°"Taarruza yeniden ba,·amak için, Nevyork 31 (A.A.) - Türkiye 
teneraı Montgoincrf cenup ve mer • cümhuriy.:ti ilanının 19 uncu yıl 
ez k a mlerindeıı takviye getırm~. dönUmU mtınuebetiyle ~9 ilk~,. 

tir, bu taltv.ye kıtaları içinde bllhas rinde bir çok tanınml'f Amerikan 
ııa topçu ve t&llil kıta'arı vardır. • şahsiyetleri radyoda nutuklar söy 

R.ö terırı askeri yıı.zan cumartesi !emişler ve kardel cümhuriyeti 

bugün hesaba kattlması gerellen 
bir kuvvet "olmuştur.,, 

Yuka.Tda da söylediğimiz gibi iti tmdıa. kansan Fener kalesi önifnde 
ilk devrede sıla tutarak kıymetli Cibaıdm tereddüdünden fatifade 
1::ir galib!yet elde etti*'. Oyunun eden aoliç takımma ilk golü ka • 
ilk devre•in~e biltUn batlan mll _ zandrdı. Golden biraz eonra. Fener 
kc:mmel htliyen ~·ertliler lJler bir frikit kazandılar. Fikre 
Ne~nse ikinci devreyi am.baJe oJ. tin çektiği fevkalade frikik direk~ 
mu, ~ilde oynaddar. Rakipleri ten -.vntank Feneri bi'r golden 
nin sertliğine aynı ıeıkı1de muka• malnum etti. 

Hatipler arasında şiındi mezu. 
nen Amerikada bulunan Ameri • 
kanın Tllrkiye bUyUk e~isi de var 
dır. 

llııll neıredllen Kahire tebJtğinlD tebrik etmişlerdir. 
1t1enınuııiyet verici oldut".ınu söyle • Söylenen nutuklarla da dünya. 

V11ide 
Vişi 31 (A.A.) - Anadolu a. 

jansm;n hususi muhabiri bildiri · 
yor. 

bele etmeselerdi netice kendi leh. 29 uncu d8'ibda muhtelit sn. 
ektedır. Yeni k&z&nc;lar elde edil • nın en gene: fakat her baknndan 
emı e de, dU~manın tı.çblr netice muzaffer Tart ctbnhuriyetine kar 
de m derı karşı taarruzlarda bu 

11 
muhabbet 'Ve hayranlık hisleri 

'111Jrıaauıa işaret edı.mektedlr Di1ş izhar edilmiştir. 
Şimdik\ duruma rağmen 29 

te,rinievvt"l bayramı münasebetiy 
le sefaretimizde yapdan toplantı. 
ya bir çok Tnr.k muhipleri iştirak 
etmiş vt büyfik elc:imize hararetli 
dostluk hi~lerini bildirmişlerdir. 

~rine dahs. açık olu"1u. Fonette. Jaçığr topu k0l"1ler çizgisine k 

T• t v kal ı• Na<i uzun zamandı!' gönnediiimiz dar lıOrdtikten sonra. ortaladı T0: 
ıcare 8 8 1 güzel bir oy-.ın oynıyarak•taJnmı - pu yakaJtya.n aağaçrğsn şütunu Ci 

200 
na şerefli bir galibiyet kaza• hat mdakla kornere çı.karabildı. 

aııı ne kadar karoı taad"UZda bulu Ttirk millf m&?'fJ çalındrktan 
u a ltay~ları o kadar fa:zaa olaca.k sonra spiker dünyanın hayranlı. 
e lht yatıa.rı o kadar çabuk tükene ğmı kendi llzerine çeken 'rllrk mil 
•kur. leti icin yapılat'"ak hu9081 neşri. 
aerşembe alqamı ve cuma gtı.nU yattan dolayı bUtlin Amerikall}a. Pek muvaffak olan ve gec: vakte 

kada?' devam eden bu toplantıda 
bir çok resmi ve siyasi şahsiyetler 
le gazeteciler ve yt\ks~k tabakava 
mens·up kimseler hazır bu'unmn'·· 

f ak•ırler ·ıç·ın dırdı. Korner atışından aonn. Fenerliler 
MAÇIN T.'-FStl.ATI DYU11U miltew.sin bir şekle soka 

t b 1 1 k Oyuna misafirler başladı. tleri rak macr 2-1 kazandılar. ~·en~. on u gur u bir PM alan •Dtrforlan daha ilk rin galibiyetini candan tebrik edc

•Pllan bütün karşı taarrUZ!arm de- nn mesut olduğunu belirtmiş ve 
edildiği aanıımaJttadır. General M.on 

demi~tir ki : 

dakita] arla. Fener bir gol tehli • riz. 

bugv day verdı• keti tattırdı. Ortada.n yapılan bir 
Fener hücumunda Mujdat Naciye FENER TAKIYI: 

onıerintn, aret.odlu taktiklerini t&t- ,,_ &,kiden hasta Rdam adiv 
kat sabasına Koyduıı-u ınuha'ldra'k _ • . 

1 N · · kt bir Mı Cihat • Muammer, Murat t°Jtl"e!' 
Ankara 31 (A.A.) - Ticaret an aşması acının sı sol s>~-
\"~ ~~ tebiJ'lerdeki :fa. tuyla Fenere ilk .ıolü k..-ndırdı.: AH Rıu. Aydın • K. F"ıkret Naci tll'. Gften.ı d.~maıu"' lırir ıı """de ı .. anılan Turkfve. ı1erlevı~ '.\'Olun 

attıklr.n sonra oraa.ıu lf&'a. 11110 ~da diiıt. adım.ıaıf:·le .Yilrllmlll \•e ~- kirJ~ııt _. Milmek"._.,...- Gol ... len: Jaill.~ ~ lltjCİıiit • ~ .__ 

kazançlarını aatlamlaş•ırıyor Ye nı 

timaaıla hazırlanmış oıan arazi ftz .. 

inde yenı bir sıçrama ııareket,ind~ 

bu unuvor. 
Rom..: n tanklarını lhtlvat!a kı,ı. 

andığ muııak~akUr. Fakat bun :.ı c 
ak, plyıı.ıi y te.ıa eoer~ı. yaµ .. 
ktır. Opiyade kl mUdııfaıının be 
ın ğlni teşkil etmektedil'. 

Salomon muharEbeleri 
aıomon deniz harpleri ,,,, l'lp":. 
ile Amerika aras.tıda mUz:nıcıe . 

cek hale gelmiştır. Burada cereyan 
en muharebeler ber jkl taraf~ da1. 
a b rblrjnı nakzeden fdr1ab.r u .. r. 
llrdUrmeıt ve netice lıaillwı.1a ka'tl 
r ıkir d nm ğe imkA.n olmaz. 
Son h rta Çlnde ~reyan eden bir 

barp de ayni şeki d 0 iki '&Jt tddtaya 
• ltlle o mu tur Japonlar Amt!rikan 

nanın ın J p n donanm'lsı ile 
rıo mıe lyec nı söyıe~ken. re. 

A tUrUn umum• karargA.b• 
ıl''ml t r: 

r ı ke wi · Keıif faaUye. 

lır imi· Sıılomon ada 
Hujndeki 

ha ooınbala.rıınız.la ııasara 

ır Tavyarı.cnertmiz bu 
n tcs Tlerın! lesbıt edeme 

tir Bu f geminin nevi de anlaşı . 
! r r Ü ı;rıan hava batarya . 

ıı mı ıarsa da h çl')jr düş . 
y r si görUımem tır. BUtUr. 
rıın z dönm!l tüı;-. 
d möttefiK taYfAn>lert Si 

Urava v ;, buarlnin cenubundakl yol. 
arı b mba amışlardır. İki dUşına•, 
tayYares1 gece Port Mor sbt Uzerjn· 
3.ktn etıni ıerse de ha.sar yoktur. 

Oven Stanıey bölgesi: KPra k.!tala 
l'tnı12 dUn dti n:an mevzlir.t' b:r aün. 

ht: mu ;eparak. dUcmanı bura, 
an t 81 mı~ ardır. 2c esir aıınmış . 

tır. 

liallk boııaıa 
devamedlror 

av emrine 200 ton. bulgurluk buğ lır•a•k•ip•ka..,.lel!li.,..·ne-•va•p•d•an-akndar ___ ra-------·llASAN---D!SDD:L----. 
d·ay venniotır. 

Son g1lnlerde S6M çarpan b&IJk Bu tem!n edlldill takdirde büt11n ba 
boııuıu gittikçe artmaktadır. Bu. 1ık mevalmiDce !ı&J,ka ucuz balık ye_ 

dtl.n d dirme mUmktl.n olacaktır. 
g'.in 600 bin torik tutulmuı. e Balık iatibaalıııln fazl&llfı d1J tl. 
250 bin kilo eJde edtlmlftir. 

Bu ietihB&l fdlalıgı karpmda be. caret Uzertnde de tesir etmektedir. 
lediye be.Z ıtedblrler almak uızumu 500 bin kilo kadar balık, soğukhava 
d t 111 ,_,..._ uht .. ii# -mtle tesisat! ıvagonlarla Avrupaya sevke. 
uymuı ur. "feun .. m "' A .... , 

rinde 11C>&ukh&va tutaatıı depolar dllml.§tir. 
vtıcuda getırmete flmdlıtk ımk&n Balı~ılctra ağır İf'İ kartı 
görWememiı. ~na mukabil mllhlm Balıkçılar cemiyetın1n mllracaatt 

Şehrimizde brDe tevziatı 
lkineiteşrin ve birinciklnun 

avla.rma ait ekmek kartlarının 
dağıtma iline d4in de !kvam e. 
cıilmilfir. H~ilz kanlamll alamı
yanlar i~n mahal'le birlikleri bu 
akMDI& kadar aç* bulwıacı.k v~ 
mÜracaattarı k~· 

Yapılan beaaplam g6rc, memur 
kartlsn alanlann mildan memur 
ların anne, baıbR, kardet ve çocuk 
Jal'I da dahil oldulu halde 300 
binden fazladır. 

Y~ni Şekil ekmek •t11ına 15 
ikinciteşrinden itibaren bqlana 
caktır. ~iye. bun& ait tevziat 
listeei hazırlamaktadır. Her fm. 
nın ne mi>ktar md!Wl" ve rerbest 
kart alacağı ve kimlerin herhangi 

Bir kaç gUne kadar Yakıt sutunlarında 

Buıtünkü Gen«;lik 
~e l9llıeD 

Btlmen Motawa Ali •••al Allılt 
Bu yazılar, bü".:ün ıençliiin, bütün münevver ve her 

meslek m~nıubunu alakadar eden ibret dolu bir aeri 
olacaktır. 1 

Pr .. mıa !liçln çökttl' - ı.-alık J"lll Wr Alem k&i'jW411ı __, -
.Meclfo,oi~ ea. fı!J>&lllan ne bale cetlrlyorp - Tarlld misaller gtlallll lddL 
aelerlnden canlı ml1aller .. _ "nııkt•rda balltm mezbatıa deposuna azerjne beledfYe. b&lıkçılara ağır işçi 

aımmaaı tmk&nı dll•ilnll!mtlfttlr. Ba kartı verilmealDl muvafık görmüş · 
maksada bir kac; gUn lc;ınde karar tllr. Balıkçılar bu kartlarla muayyen 
verll4teek ve teştbbU•.:::a.:t.a:_:B,:eç::i:.:lece:::,:k:.t~lr:__:b:.::.1r:_bö:._:'g:.e_d_en_e_k_m_e_k_a_ıa_b_l!_ec_e_k_!e_r_dl_r. 

Eemtte müracaat edeceirlerini k • , .. _..,.. ________________________ .. 

EaaL.t.rtr r 
•redHerJ 

Bankaların gıda oı:.ddeleri llzerin 
delD avaıuı muamelesini kestıkler 
maıamour. Bu lıl.ıUae de piyıı~:ıun 

mü.b:m tealrıer yapmı1tır Haber aL 
cııgımıza göre aynl ırayelerle türlU 
mal!ar için ac;ıımakı.a Oi.&n krediler 
de kuUecekUr . 

T iiberküloz cemiyeti 
rttberktlloz cemtyeti bu aenentn Uk 

top!anmuuu lkinc1teırinnıD dördün. 
ctı c;arf&m ba göntl aaat altı bUçukt.ı 
Ca&aloğlundald Etlbba odur aalonun 
da yapauı<tır 

nazırı albay S~i:nao"Jur. h ayın '9 
unda a~ldığını bildlrdigJ aıaaka yoıtı 
7a1Dız aeker! •kım.ian ie&il 411nYS.. 
rın en bUyl!k petrol kaynakl&rmdaıı 
birinden istifade imkA.nr.n.ı wrececı 

cihetle lktıeacU balumdıı.n da pek bU 
yük bir ehemmiyeti lıatz.ıır Kanada. 
ıs jeologlara SÖI'fl Kanadp:!J A.lerta 
eyaJetinin ıtmaUnde A.dt:abaaka ıaı 
ıert bölsealnde kumların altmda tak 
rtben 16 bln ldlometre murabbaı P. 
ıiltllfinde bi,J' l&bada petrol tabaka 
&arı vardli'. Bun!&r bOttlla dtınyaya 

titr uar yetecek ka.dar petrol tem14 
edebUlrler. Bu bölgeler iki al11'd&Dbtı 
rj maldmdu.l'akat erlfileme:ı bir yer 
de bulunduklal'l içln ıimd1ye kadar 
l§letilememt.ştl. Petrol bl: bölge•erde 
tıç !le 65 metre arasmdak1 deriııllkler 
de ~unmaktadır/ 

rart!l.Ştmlacaktır. ·;,11·~•-~m~....,~••••~·mı111M11R11BiRmlllllllHti!Dalmlllllll•R2 
Ayrrea seyahat. mil!lafirlik dola .. • • • 

Alman hususi tebliği ı;iyle müracaat edenltı!rin ekmeJr. ·~ Şeref ulkele;:-ini apıı... Zafer göklerine yükselen... şabeııerler 1&11e1er • 

--------·- l&rini vermek üzere her mııntaka ,~ 111 bin tonluk 14 ~:k!~ fmn bu fhtiYaCı kartılryr. ı T O R K ç E 
Ankara. 31 (A.A.) - Toprak ~ D E M • R T A ç 

gemi• batırılttı mahsullen ofisi umum mi\rlUrlU• ~l 1 
U ğü emrin~e devlet demiryollan i 

.Berlln, 86 (A.A) - Alman ordu umum mlirliirlüğUnden ve ziraat ~~~~~~ B u G u·. N LALE sı·nemasında ıarr b&fkomuıanııgmm tıuauat teb. müdürlüğü silolar kamiıyonundan ,, 
devren alman 44 bin ton hacmin 

li.AiŞ~dd .... u ıc>nbabar tırtuıaıaruaa rat de silo ve anbar ve ofis tarafın ...... dan muhtel"f ..,, rterde 1·ncıa ettirl ~"' C.:ori.ılr.:emış tnr heyecan, aonauz bir bayranlıkl& durmadan allu§la.ıııyor 
....... "'man deııizaltıları Atıantik ı ,,-:: • ,. -denı .. ":de d"•man gemi •·-'lle'-rine len 60 bin toılluk anbar mevcut- ~ kapıda ezilmemek için lOtfen yerlerinizi erkenden kapatmız.Tel: 48e96 

_..,.. .., ....,,. "' ~~ U t K K A T: Bu ftlm ayni &&ma11da tzmtrde L A L B ve T A N 
kal'ff h&rekeUerine deva:n etmişler - tu~unlan. i'li.veten of"ıa umum ~ da psterllmekt.edl~~MrQl,..,r41H.ıliCCıta1'# 
dlr müdilrl\lğünce 942 senel!inde mem 

Dün bir Alman denizaltı gurupu leketimizin muhtelif yerlerinde 
Kanarya adaları açıklarmda bir dll,i 11 bin tonluk anbar inşaatına 
man gemi kafUeslnl yakalıallllftır. ba~ıanmıştır. 
Bu ıratUe '*'"'bdan gelmekte ve tn-K Ankara, Sl CA.A.) - Memur, 
gllteı:eye doğru gitme-kte idi. aran. müstahdem tekaüt, dul ve yetim 
lık basınca denizalttlarıınız kuvvetle maaşı alanlarla bunların besle • 
mUdafaa edilmlıı olan kafileye bep miye mechur oldukle.n kimselerin 
birden taarruz etmişler ve ,arak sıs. sayıısını şimdiye kSdar 29 vili\yet 
ktl.nceye kadar topyekQn 111 .OOO to. ticaret vekA.lctine bildirmiş olc.l u. 
nilA.toluk U: gemiyi batırını,lardır. ğunıian bu vilayetler e-mrine to-p 
Bu gemiler Afrikadan !bttdaı madd~ rak mahsulleri ofi1'İ tarafından 
_g_e_t1_l'Jll_e_k_te_ıd_u_e_r. ________ 1 ekmeklik buğday tahm edilmİ"• 

ŞEHiR 

ırıırıı . Jltrıull 

TiYATROSU 
!Mal •.SO da 

DBAM 1i181ı11 

KIŞ MASALl 
KOMEIJt IUSMJ 

YAL~NCl 

Cumartesi ve Pazar gU:ılerl 11.19 
da MATtN'B 

Pcrıembe tröati ... t 18,80 da 
Tarihi M&Une 

tir. 
Di~er viliyetterden cetvelltr 

l ı?eldikçe tahsisler yapılacaktır. 
Bundan evvel haber verdiğimiz 

gibi, Aırkıı"'8, İstanbul ve lzmir 
ı:chirlerind~ ikinci teşrinin ı:s in 
ci günUnden itibuell ekmek hal 
ki\ takrı1>e 2S kunlltall ve değiş 
mes. ~erte banlarm beslemi. 
ye meebur olduklan kimselere ee 
ki fiyattan verl1eoefinden bu tlc 
vUlyeUJl g6ndcreceli cetveller 
ele bekleıuzıokt~r. 

''1 ürkiye ve Çin eerbest 
A.yanın Jeıteji 
olacaklardır,, 

Çuaklng, il ( A.A.) - Ttlrkiyede 
cumhuriyetin 1111.nınm 19 uncu yıldönU. 
mu mllnaııebetile bugün beyanatta bu 
lunan çın hariciye nezaretinin i•tih. 
barat dairesi dircktörU Shao Yulin 
demlttir ki: 

"Öyle zan.Dediyorum ki ÇlD Ue 
TUrkfye htlri'fyet leblrıdekl mutterek 
blalertle ,tecavll&e Ye boyratlıl& kar 
fi müşterek kiDlerle eerbellt .UJ&lllll 
lkı bQyOk deetefi oıacıakJardll'. 

Zincire vurularak toplama 
kamplarına ıönderildiler 
Mofııkova 31 (A.A-) - Sovyet 

ler haber bHro!IUDun btldtrdiliJıe 
göre, Pirede buluııan •e rtue cep 
beline gitmek ~yen 200 aa. 
ker sincire wmımu• ve toPlaına 
ka.ırıpla.mıa ~. 

Fransa ve Belçikada 
hidileler devam ediyor 

Cenevre, 81 ( A.A) - Kerked 
J'ranaanın treıı j!JÇilt:ri grn ilin et. 
miıler ve 1,e yeniden bqla'mak lÇbı, 
Almanyaya gönderüınt.rece~rille d• 
ir teminat veruınes.tni ı.teml.şlerdir 

Tevldfteı: 
Paria. 81 (lll. .P.J SoD uman. 

ıarda Franaada b&ZJ tedhlfçiler tev. 
kit edllıniftlr. Bunl&rlD 180 klfldeD 
fUla olduf\I a()ylenmektedir. Bua • 
ann arumda eski &0mtlniat aıeb\18 
Jard&n bir çoklan bUlunmakt•chr. 

&elQlluMI& ırev• 
Seme, 31 (A.A) - Belçikada grn 

ı.r llb edllml§tir. Bu grevıer. Al 
IDADY&fa 1şÇi gonderilmeslni prote .. 
to için yapılmıştır. 

Mllearlstanda (damlar 
Berne, 31 (A.A) - Iı4&.carf.s1a 

11 ki§i baltalama bareketlArtrıde lN 
lanmak ve konıUnhtlik •U(undu \o 
ı-11 Wam edtlpıf.f ler 

• 
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Tarihin 
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/t ül_ians jomay 
Davası 

• Toplayan: Muzaffer Esen 

Ucuz etin vahnlsi ı 
EYUPf:ıULTAN'ılan j:l"eliyordum. OtobUste, sarsmtıdan nere. 

<.:t:!y.>e ciğerlcriın ağzıma gelecekti. Parayı verip de, biletini 
alam:yan bır yoıcu, blletçi ile mUoakaşa. ediyor. Biletçi de, bjr ">mu 
zunu kalıJırnrC1k, ls.ın eski ''ltöçek beyler,, in ağzilc: 

. 

Yamalı güzlii kız 
Yazan: 1/ü.rnipe Battcanlı 

Emine lfacı FnikJurın en hüyiil;I yütınesine ıılnıağı münasip görml 
kızıydı. Yalnılz Hacı Faihlerin de tü .. Düniirler geldi. Söıı kesildi. 

CP.ğivı! sil küyün de en büyük km Emine mine f{eniş bir nefes aldı, utıt Jia 
Diye cevr.p veriyordu, idi. Yaşı yirmi ikiye ı:ıclmişti hAla kızlıktan kurtuluyordu • 

- Acı:ler: ne be moruk! El kırk defa işlemez, Hep birden keııe 

önU!T.öeki sırada oturan, iki kişiden biri de arks.da~ma sordu: bir kısmeti çıkm.ıyordu, Emine Nuri iyi çocuktu. Emincnin: : 
' isminde biTiı:.i ntr:ıfmclan. E~ liıl _ ~t uc::ılamış diyorlar öyle mi? çalışkandı, kır işlerinckn bıı~ka lışkanlı.i(ını t:ıkdir ediyor, ~ni 
ayında tılaydan ayrılan lı11 zat _ Fnclun·la değil. misin? diki' dikmtsini, çevre i~lemesiı~i. yama!lınl gömıüyordu Fakat k 

<hı·~" ilU-i ıl.\fm Scrı ~enten 1( ifükiınunun oııuudD- yahut onkii- Boynurııı bilk~rcı:, melQl mellll: hatta makinede beyaz ic; işlt-nnıe ctelikanlılarının :ılaylann·dan kuı 
k "mi oJ o. ~Q/: ıı ' ~iı;,ıi 7.:Jbıt .ki& ' nunun ba~ında bjr mektuıı raz. _ Y<'d ı~:m!z yok ki .. bereket versin palamuta. sivri bunı.nlara... sını biliyordu, Onun•• çevrt-n ltılmak hir meseleydi. Kahvede b 
tib'nc h:t\ıl'r' ınıc c '~t bulama mı~tı. Sıu•. gUnJc,,ıc bolca çtlcmağa b&!Jl&dt, ço~uk çocuk, et yüzU g-ördü. şaka yi1t ~ahibine Inyık iıleyen birlerine tııkılıyorlar: (bana 1 
d:ııı, n'e :ıc Jc ~u i va gelnıi~tj,. - Bu me~tı,ıbu liimıieHı gi1ster_ - Ma&:na.Clh, et ucuzlıtdı. öteki maddelere göre, en ucuz gıda... nrif, taşıyan arif, Arifin clinrle cay 1.;marlasana)' '(param yolC ai 

Ru ''"Üz<l,..n ifaıJclcr.i:ı nbnmao.;ın<la diniz mi" 
1 " Okkıı.sı sci;:scole yüz arasr ... Ben geçen krydıın, bir kllo kadar aldım. Zarifin helind<', aiirmiycyim ı;,,,.. nın .. nen ôe bir paralı yamah yü 

kendi lQ.r. ynrdJm # edilmeı.ini Jc• - Gü-.tcnniı; ol.lbilirim. Iı'ulrnl - Epev eveı. ucuZ'lur diye rt>en de aldım. Fakat name ... ucuz etin remi. ziyankar elinde., işli çevre• sam al:ıcağım amma ~ec lı:aldın 
mal'l;;ı. bcr:lber binhl<;;ısmın büro kime giiç,t~rdiği).ni hntırJ:ıyamıyo • ı vahnı~i tPtf.tZ oluyor. Hem sade tatsız değil, insan acısmr da çekiyor. leri köyde bU~·iik bir şöhret k:ı.· "ne rah~ıynrsun be? Yamalı yüz' 
~unda ı>a' "ıın ) nzı<·ı .l'tlori~ Deü'den rıım. ç"cul< acı.ıı gibi insanın içlnc çökUyor. Seksenedlr, dlye aldığım gUn, zıınınıştı. Herke.~ ç:ılışkanlığıııı kıırt deme gil bir zengin kapı 
ri~ e,tmi~ti. - Pal'ise ~iılerken bu mektup 

Her sey™'n enı·I Anri~·et'iıı ü7.eri'nizde miycli? dum. Haydi, bu neyse. UstUne 160 kuruş verditn, gene tcmlzlene_ cli{·Jer onun küçiikken çıknr:ık çch· larsırı .. " 
11io.;anlrsmın ceplerini bo~al.ttılar, - 0'lerimde oJmıtsı mii~kün - medlın' resinde buruş buruş nişanlar hıra !Jnnun ı:ıitii ve i!)una ıbenzer oi 
Altın sa:ıt ve 'kordondan b:ıo.;ka ele llür. Çiinkii kaputmnun c<)bın-:ı koy • kan çıban izlerini görmernezJiğt? çok dokunaklı sözler. Bir a'lişi 

1 

tre.m·ıayda yl\zUnUze glH!er, bir ağ!'t tuttu, ezile, bUzUle btr hal ol,, takdir ediyorlardı. Fakat bu tıık· yamalon, rahat eder, sırtüstü 

likıınlının üzerinde siyah !ıir keo,;e (}umu ili' tırhvorum. lkr nneyn çak'lan ıuzan l"deMı\n L,\EDR1 getiriyordu Onun ismi yine yamnıl iistü Nuri eve 'dönerxen ~lCt ,. 

Ye Jurmıı• m~iıı Mr ciizda•ı İ('eri - Hu mclttUhPn 7.1\ffırıı hirisi- ~""""~!'!'9~!9.,._~-.~'!""'llll!!'!'!"'!~lll!lll!""'!l1!11!"1-mıl'!lllll!!llll'!lill----.... •.---.: - )'Üılü Emineydi. Yine köyden hiç nıkJuJarından Halime ka-ısuıa ,. 

"inı:Ie almış iki frank on santim ne Yerdiniz mi? •v " 
l
. bir deliknnlı ona talip olmak !u- ın15: ''hnonm H:ırr ncğil rır.aK' ,. 

lmlur.du. imdi~·e kadar ark1\(lıt5 --- U:ıvrr, ldms.eyc \crmef ım. ... 
Jnn Jomn)m üıı:erinıfc im kadJr - Pnrı te en cnncn u \:l - •· 

. J b 1 . ,, l ı tufkarlığını ııöstemlyor hic l\imc;c han nlT'mrı :VÜ7.Ümi'le va .• ma '.'<*, n 

nıı.t 1 t b. o m ez e yamalı rüzliinün kocası olmak i~· ra hatırı icin Kart kn:ı D)U."N:i>\ 

lerdi. • rnrnpı:ı difül,flnı İ!ilctcn 1\ln<lam Ru tcmiyordu. ~·a7.ıldar ol.;un sana . .' para. bulundu!;unu hiı; ~iırmcmi• rında ,..,2' nwnı.uru a ll uran ,.c ır r 
,.orgu .sıkı oldu . .C•ı ilk sorı:;-uyo i!;mi'llde bir <lul k<ııJın ll\nı:ror mv. Emine bir taroflan kız kordeşl~- Demişti. hk " rinin kısmetlerine de mani oluyN. Nuri artıli J(ızlnrın katı•ımsan· 

;ro~~me ıloo.;yncımd<\n aynen alr- 1 ı;un_uz_ Hnyır. du. Köyde biiyük kız rlıırurkcn 1-.•. dan çrşme önün.den öe geçemes <' 

,.._ Geten NımıulRnberi ne yap - O h:ı.l<'e na"ıl oluyor (fa hn çiiğü vermek adet dejl;ildi. Onun : _ muştu. Hepsi bir söz atı,or, paı 
tınız? zarf p:ı.rça.sı Iıu t~ndının rlükkftnuı Düny'.1 kıırıılılu kurulalı, in.~unlar, Ortaçnğda Sıırl:ım'ın. ölümüne çin ister istemez topuklarım döven hAtırı için yamalı yüılü kari kt 

_ Pcrı;;emhe akş:ımı saat on da lmlnqu;vor? ölmeden ya)amak hlilyaları içinde halk inanmazdı. Onun Salzbıırg Y•. uzun sadariyle kö:'l'ün en 1tliıcl k!. ıılmafia ra~ı olduğunu ~üne ça 
birde Sen _ Krntendeu ayrıldını. - r.ilmouı. ,·aldt ~e<ıirirdilcr. l!im ve fen he. kmındnki Unlerı:ıbcrg'do yaşayıp zı olan AYŞe karR göıleriylc herke pıYorl;ırdı. 
üze.rimılc • 'r he~ franklı't< ile, üç - Bu me:ıtııp ne olılu~ niiz kimseye ehecll hayal nasip el. durduğuna ve hir gün, kavmini ~. ya.k:ın Hanife, onun kil<:li~ti :ı' Bu nlnvlnrıı t~nommfll eil~ı 
,.<.~a dört frank Yardf Cuma giinü - ~lel<tubu nr yaııtığımı Jmhr memiş olmukln heraher, bir takını kurtarmak için ı;:elece!fine inanı • y!i:ı:Hi Zehra hep onu beklemek mec Nuri hirlrnc flefa anacıitıntn •tzır 
"~hah saat •förtte Pariı:ıe Yetiı:ı- lnmıyonım. ınenkibC'ler, Iıazt ebedilerin ınevcu ~:ordu .. Aynı benkibeye göre, Frc- buriyetindeydiler. Ayşenin yaşı d:ı arıyacak nldtı, f:lk:ıt ka.dımn •e 
tim. l\ftıton Dlin~rne !>Ok~ğrnc1a. - KolomıHlu oturan \e !tİıe ı>r- diyetıerini iddia etmektedir. derik R:ırbrus d:ı yahudilerin Sü _ on scki:ı:i lrnluyordu. Arılı arrk::ı cWii ı;özü ıl'ri almasına im~An yolı 
cturaıı ailPmin ~anma ~ittim. F.v- rn vel":'n 7.atm ismini sö~·leyip si)y Tevrata bakılırsa, yahudi P.er. leyman Peygamberi iİbi, Kifh:ıv. gelen dCinürlcre annesi, Emineyi Ilı. O zaman Nuri bqka bir. ş, 
de klınse yoktu. O Hl<it Şato !ıO· Jemiyeeeğ;nizi bir ılefa ılaha sor. gomherlerinden "Eli,, iilmemiş. sr:. zer dağında, kavminin kendisine vermeden ,\•;::>evi veremiyeceğ!.1i ılil iindü. 

1 

kağında 175 numnrn<'fıı. otnran mağa mecburum. maya çıkmıştır. Yine y:ıhudilerin muhtaç olmasını hekliyerek 31'aşa _ söylüyor, kızın kısmetleri de bu sı?. :\fuayeneve· gitmişler, izin. kQlt 
Mfu;yii Donılölo"~•a kMlar uıan- - Bu ismi sö)·li'yemem, hııhamhıışılarınd:ın Pinhas da, Ho. yıp durmaktadır. retle tepiliyordu. ları çıkmış cuma günü beyeE ooı 
dım· oıa~a. ... ,at on bire doğnı Ye· Bu ta17da ce,·ap ,·ermel( katille. ren dağının -tepesine çekilmiştir. Emineye kısmet açılclığı için f!l' s.ın<la nikahın lnyılmasına iar.1r 
tişmiştim. Cuma günü akşam qnat ri'n ski bir adetidir. Tarihin biiyük Bunlorın iki-;i ık, kıyamet '-:op:ıca. ••* ler yapılmıyordu. B:ışında p:ı;lı verilmi~ti. Pazar ~ünü ~el ttii"1lf 
alt1y!l. Jmdnr o:-n<la kal<lrm. dnalan ~il<1ile~inde sıraıoı ~eldi~i ğı zaman diiny:ı:rn in~C'eklcr, yahu. EfthoCen isminde bir muharrir, kilid açltrmolar, Tatar dedeye m•:nt olacaktı. - -~"' 

"Burachn ı:.yı-ı'tli'j{tan sonra tek. vakit oku~racn{,':mız, bir iJayaıla ılilcrc. Cennet ~-olunda kılavuzluk "Gene Ytir." ismindelı:i eserin mu. adamalar, söz kesiminqen okunııı · · Emine rlıırmadıın nefes alma<lıt 
rar .Muton Dün~rne sokağına. dön· giireceğiniz gibi üç kadını olılür - edeceklerdir. kaddemcsinde, 18 inci a~ra kıırl:ır ekmek ) cclirme1er hep l;ıosa tıicli r•alı~ıyor cihazının her kıziJan fi• 
düm. Burad:ı bir clö5~meciyc anne ml"klc it1uun c-dilen Pran:ı:ini i"'min Y:ıhudilerce, S!llcyınan Pl'y~am. "ebedHer,. bulundnltunu <;Öylüyor. )'Or. Emineyi bir istiyeıı' bulun • · ;., nlmn~ını Nuriye hu suceüe·irf'ı 
me dai'r hava.<li'I ı.ordunı. Sonra <leki bir İtal:rnn l~Sl yıhnllnl<i her de ölmcnıi~lir. O, gezip dolnş. Kont dö Kagliyoslra ismi allında muyordu. ıli~i li~'!eıı"ıflree"P~ini tiü,Dnüyoı•do 
otur<ltıi~'UmlU e\'İll kapıcısın& hay muhakemesi !'nn.ı;mrhı cinayet gı·- maktadır, :rnhııdilcr, ~·ok mGşkiil rlnha çok tanılmAkta olan c•Bnba • Rminc nrtık r'li\iWnlcrc. derızi'r· :\nneı.i de hu fikirdeydi «ftTey~e 
~rdwu; onıbn ~t1ne'miıı hapishR· ces; bulunduiiu yeri gi•r;termeğc vn:ıiyetıe kıtlrlıi(ı znııınıı. gelip kcıı. rno,, F(onçlik iksirini keşfettiğini Ye re gidell\CZ olm•ışfu, 1).ahrı iı:e" tıir ııey i~f<'miyorlar.. nlkiti' foiıı 
netJe olduğunu i)ğrenılim. ()(lı• Itilii. (Jnvet edildiği 'a.1<~t Ml<imlerc .,u dilcriıı i kıırlarac:.ıktır. V:ızi yele Hazreti fsa ile gijrüştüAiinü icldiıı girer girmez ihtiyar lrnclınlar acı• ıfallı bilmanJardan • emprim~ r.~-
a:nnemc 1<1rnlı bulunclob'11 kin ev ce'·abı ,·ermi~ti: 0 0 q;ecey1 bir im. b:ıkılırso, Siileymnn Pcygam berin etmiştir. Y'3.rak: 'Yaş Ylrmi. :.ıkıl dcğermi vnpfor irn<:nJ-i:ıra :vnliu"rJi ferzlfo~ 
sa1tibi Jm oılnyı iı:ıgal etmeme mü• dınla g~irdim. Bn l<aclının adını ort:ıyrı çıkaca.aı ~iiıılcr<le bulunu • .... rımma bir kısmclçiği çıkınarlı ıa·::ıı, clikliriyorlar .. gelinlik i'"in anne~i nerede yaşadı!h ela, nererle oldu. ı " ... 
saade et<i. kirletmemek ,.e kendisini teJılil<r. :roruz. ı diye yüzüne !:Öylemekleıı çekir:. snndı~ından hüyüli nnnesinckn 1'A 

~u da bilinmiyen Kont dö Sen • · 
''Erte i ..... zar ,,"'Ürıü sabahm ye l•OYJ?Wll&k i'Cin i mi söylemem" ~,,,.,. J mıyorlar, kl7.lar: Emine abla sen l:ın çQk aıtır ııınna i~. li mor Jra(Jlı\ 

•- • • 
1 

• · ermen isminıle birinin 18 inci as. ııant yedi~inde evden ~ıktım. Yü. Pranzıninın bu nılic afan. sıstenıı ı;:el gelinin yanına olur hepimizin l'nlııri~·i çıkarıyordu. - ~ r 
b d 

.. , 1 1 d b"" ·· İnci r'lc ebediler ka-..•rledh.·or. Sen rın nihayelind'!, üç '.·üzüncü ya!'l.ı. ı ·· ··-- ·· , ' l'Üyerek Kolomp !!Okağma kadar UD an sonra.u <ava ar a utun " rnyugusun !!"hin yanında otura _ Perşenıhn ı;ıünüyıfü. i\nn~i k1>· 

k ti
"ll" ·,.· b' d 1 tu Jan'a nit olan menkibc. bu havari- nı yaşamakta olduihı, h:ılk arasında k ,. 1 gitti...-n, burada a<lını siiylememeğe a "r hin ır es o mu<: • f nın ısme ı :ıçılırmış.. rllyorlar r r~leri lı:ıifo erlieniien qifmi~for,': 

nin <le iilıneıliğinc ıleliılct ccfö.·or. söyleniyordu. O zamankilerin ri. · ., mer.hur ol<luihım bifr•ini ziyaret <'ı,·ar köylerden .ıelenler<len de " Emine c,·rle :nılnızoı. RirCten :ı':'• 
tN t H 

a Simıli hile lııristiyan l<iiyliileri, Sen TOvcllnc göre, bu adanı genç kal. ı b · cttım. B:ıraıl:\n al<sa.nı saat be5. ANILMAZ D R IK"Yı•: ıep u sözleri i5iliyordu. "Ba .. tı.ı na ı:ıelinlik entadsini giymeli g~l • 
.Trın'l:ı Srn Piyer'in diinyayı c}Qla~. mı<; ve ölmiyeceklrrdin birivnıi~ ı. · d" tc çıktım, d:ıim:ı ~·üriiyerek I<ur. · - .. ı>ızı şım ıyecleğiıı niye vermemi-> • rli. Ar.ali:ı Yakı~cak' mıydı? En• p·i 

lıtı\ uv:.ı. koru ... 111ıa 'kadar geldim. Erte-3İ ,ır.ün yani son ldnu nun nrnkt:ı. olılnklarına "~ kerametler Bütiin il unların içinde en merak ' · "iİnahı vebali anasının, hab;m. yi çıkardı hir r;evrelC _,nra tın··, 
Rur:ulau lrnm,a;nı bi.ndim. Sonra 16 ıunda, Mösyö Gornnun karı;ı - ~österdiklcrinc inanıyorlar lı sima "Serseri Yahudi' clir. Bu a: nın boynuna Ylizccğizi kusurla da lıir ıtrlin !!ibi sfü;lcnıni~ l>ulnnu . 
1-iatodo ti~atrosumı gittim. Tiyat- smcla Jonıay t.elmır sor~ııya. cc'kil- *** dam, "Ahawcrüs" isminde bir y:ı. onclan mı 1:1lmamışl:ı.r? l<art kal yorrlu. Saçları dökük, t>enz <Jüldıır 
roıln o nlt,·ıın ''•'ine Seyahat" ili. lli; fakat "-Uçlu :ı:rnı mıidafnıı. sis. hudiydi. Hzreli tsıı. Romalıların mış, yamalı yiizlü kız .. " , 1 k · · ·a ıı · ı k 

1 
.., · d ı ı l · b" E!Jri Yun:ınlılarda, hir ''Titon" takibine n b 1 1 - r 

11
''a ·. şım'>ır o :ırı;ı.• c arıtılt li. 

;resi oynu\01·< U· Temsil ~rce ya. temın c ı<;rnr c< er·~< 1ıc: ır şey ıaruı ıı unc ugu zam:.ın. Ilıı sözler Emineyi li\ kaHıincte·· mon clçeklerinden tac. iki tarar1ı1 ., 
rısma <loi;nı bitti. Hal civarınıla •Ö)'lemeeli. Du snretle &en.~cntcu cr~anesi var. llıına, 1li1he Eos ftşık larda, bir gün, yorgım ıırııın, elin. yaraıyordu .. Fakat t:ıihden lıaska sarkı•n teller, sırma fşleriyl~ ıurıl 
Jıir ı::nrapı'ı 'liikkfmmcfa :'·emek ye· bukiminin \'azifc'>i bil.nıİ!'I. \e cm - olmuş '" sevıJilisine, ebedi bir ömiir de asa, im yahudinin J\apısı iiniinc kiıne kızabilirdi biçıırc?.. ' pırıl yanan a.~ır mor ka<'li(e gelin. 
dim. Ye yal•m bi'r otelde ~iılip yat ııi~·et mü<llirüniin de suı;lu l'Rri~e vermiş. Yalnız ıışıkını ebediliğe gelmiş, orarla oturup rlinlcnmak is. O evde de hep bu söılcri işi•. lik... ı ı-:~ ıil."li._ -

tını nıı otelden crt"'". ,.·
1
•
1
11 ~"'at '.·ollamak~an ba~l<a. v. nııaral< bi.'r mrızl•a.r ederken,gcnçlik çeşme.,in<'lc temiş. Yahudi ise, onu, llu··~·ı··ık lı". mek bedb hl! ~ ı ı H • .u •.• ı .., ,,., .• " :ı ıt-ıııır ;ı~·c ı. er gün A \ nnya •.·:-lrl,~·tı, ~ ~:,.ft. ·.3ı'nT !!• • 

1 ı-, R _,., "<." kal a.m tı ~ ık:ınııya unutıu~u için zııvoJlı arlmıı karetlerle ko m J-J · J -"" "' " 1\ ·"' ~-onı a nvn ulm; oıw.ıar~.,,.,aıı öte. ı~ı m ı;, • ' v uş. azr<:lı 'ia rlo çirkinliği, :rfütünün yama~ı yiizüı e · lerdonhcri bö,,·Je "Örmeli.! j ... :...d .. n 
heri alrlan: Altı tane ,J nınrirnh Bu ana k.ıclar şa.ir onha{;ı halin :raşadıkçıı ihliyarlrımış. IH\he ise, "dünya dıırclukça, hir yerde din. vuruluyordu. l\rırdeşlcrinin, anne. 1 "' 

81 

,,,r• "' 
d·ı b' ift ld" 0111111 ihtlyıırfodı,..~ını "İirüncn, kız. le d l{c en hir ior;lfıkle ne kadar f:llı~:; ı 

men ı, · ır ç e ın•n, bir ııara den sfüiiyct ctmcmişt(. Fakat jan "" ' nme en f{ez,. diye lle<ldua clmiı.. sinin _iy·il·ik diye yaplı!\ları sevlcrl ·· 1. 
·· d ı.- •· 1 ' ı ıııı5 ve <;CV"İlisinl rı~ııslos bilc"r.·ııı" Ah ·· t · · ınus. ":ı~ J!~linP P"kııt"kt'n h":tare lf: 

•'UZ anı \C ·~'~:~ t:e:V er .. ' darma nnn ke1eJM;eleri nwydana " " ,.., ' asverus, sanın ölümiiııd.-nbc onu ta ıcınden sarsıyordu .• \nnc .i k 

1 
,_ b"I r. 

1 
· ~ döndiirmü<;.. ri s · 1 k • ne ·aıJar iyi yanm1,, kaç gece eıt 

- Par:ıyı nerec c buldunuz·~ ~ı ..... rıp, i ~" erine geçırmegc hıı- erserı 0 ara ~eıiyorm11or;. Hnıtü en iyi şeyi daima Emin eye ııyırır :.-a~lı r,iizlrriyle r1111 ahı AJlaha ı;ırı 
, - Kqlomp(l:ı. ~örcliığ\ill• ';<ahıs zır}a.ndıklamu görünce hnlanı!\ bir Ovid "Tenasüh'' i~indeki es~. birçok akıllı bilincn kimor;eJ~r, asır. itiraz etmek i~tiren t-:ırılcşkrin" ı . 
bana 1;)0 tnınl• ,ereli. renk nlan !!özlerile Miis,_·ii Goroııa rinde. :\foflııin .To1.0nun habao;ı lar rrnsında. hu ,,·ohııcli ile kar•ı.. "onc~-ı · • · k 1 .1 , \ıc;mct ı:ünrll'rnıe!ii için )·:ılvıırıl' · • " cc ., uf.iZ çır"ın, ·usur ll CI l, Zl ÇO.\ ıltı:ı clrni<;li. f"tc () erı"•menı'n l"'• 

Ne mak!)a.tl:ı"' ba]\arak "ala,·rdı: Ezor "ıı, öliiınden kurtıırınak iı;in lnşfıklıırını icldin elmi<;lerdir. ı d h J'· b 1 · ' _ . ,, . o sun a e ıi"i ır alan ıuluııu-." l · 'iıı"z ınnneltijli 1,~1,•:.-.. ~1,itn • , , 

- Bu bırnrı ait bil' iııtir_ - Siıe yalvanrmı, Jıerk~'5in be. ne kNl:lr gayret C'tliğinin y:myor Aiıasveriis'iin ''Kntnfılos,. "r.c:-nc Drrdi. · ' • 

B l kt 1
·t . t n d - b' h" d 11 · l l:ıı ~ihirbaı, ilıti)·arı ii!ı··ımrlnn J,· 111•• JJ" 1 "t k J "k rlisi ılf' l:<ırncııyor .. iki ı:ıün ·:o;onc:ı - ı)r;mnrs~ en çı 1K ıtn c;on nı a T l~l ır ~e ır e, e ·erımı c ' ır er.. za · .u ·cılcn,, pihi \ııw:ııı. Nih:ıyet F.mine.) i bir İ<ili~·en .ıl. 

•a ne .•'ft[l~ıı-·,> keJnrwn) rle '·- • so1~1 •1 •trda 1 l::ırmakln k:ılmı.'·or, <lol<tl"', "t'"ın ,.... ları d ] l gelin olunmlıı. Hiç güJmiyen y:ı • ,. _, .. l• ,.,, .,.., .. ,- c ~nı .ıuuu. c rı • .• ,, ,... varsa a, ıtın ar. aynı serseri ınu~hı. Harız K:.ıdirlel'iıı bii.)iilııı<'. 1 .. ·· 1 h. 
- 'IDU\·........,."ı,'"·er'd~ 1r.1:'; llUffia• la5trrmay1n17,, ıfokuz "CCe :ııneJi,·a, l ~.·,np\ıkt~. n r, 011. 1.•nhtıdı" . "IJ 11 el !lla I 'il"'"< C ır sn:ıı'f('t teoeı;sÜ tlİİ-.c ,.,,.,..._ •• .. _ ... ,.. J .. " ,, .,.. nın mı e er nr,1rsın n <lcği si Xt!ri. HaCıı karısının l"mineniıı ı ı· · t 

raıJa. oturan möc;yı; lla""'''e u•'· '(Denınıı \'ar) ra onu .tıcnclc5ti ri)·or rfa.. şen namlarıdır. '<.' 'l'rl 
1
• 

1 

i <;iirı cıoııra ..• ,_., ., rilı:ızı nnzarı luml\mt ccllıetnıiş bil- K 

~ ~ za~aı SAD. Kenten~e~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~.~~~~-·~~~~~·~~~~··~~~~~~~~~ apı ııç~dı. Mu~u ~ayının kar~t QöııraD kn.n1esin~ tıı.rımm. Saat t .tıirmişli. Emine bu kı;vnfcttc ~·:ı'; ,ı, 
olmU!ftU· Birk~ dnkilc:. het'aher Halifeyi herkes sayıır ve önündt> landıi!ı için mıılıe"up otdıı. Ycng" 
otıiriluk, Ye sonm i.sta.syoııa 1':ula.r iğilirdl. nu,mak fırsatını bolmu.,tu. Bu a. r:ok ş:ıkncı:rdı, ldmhHir na~;ıl ta~ı 

dam, a!llanlaP ortalığa ya,nlmadan•. ı ı · 
be:r:ı.ber geldnc. Bımn·a (1C\ sn:ıt Halife, sara~-a da.vet ettiıti sihirbaz nc;ı ( onu na-:ı1 ııl:ındıracakh. 
] 1

_ k • . . cuma namuı selilmtı«ınıia . ve~lr"ı•r l" ı'· t ı · ıt • 1 1. 
< o ...... Lu ~eyrc - ""~e yetıc;tım Yr.. ,.o büyüciilere: " " ı>ıı snn '' ycnı.;cnın ııı ~ıyafot konağına Ko.bonla bt•r11ber A'ilnıi,.tl. · · d k 'b' 

Buratl:ı. onbn ı .,özunü 'kesti ,.e - Beni tt"hdlt eden o küstah &.lhln " ıı;ı ne 
0 ıınmuş ~1 ı yavq yavıı.ş,o. Hanife, Hacere kıpaca şunları aöyle. ı ı l' · 

ağlama,.,~ başhyara.k mırıldıınılı: ballı ele geçirmek letlynrıım. Onu göz dl: ıı;t ~ !l; :ı<.lı c mı omuzuna koydrı: 
- r...cııi nicin sorAııya çekiyor. le ı::-i;rUnür bir hale ):'etlrcçckslniz! ROM AN -Eminc .. - o l[ÜD vezir konağanda KolMınla n h. k 

t.unnz, bir türlii anhyam!yorum. dedi. 1'1rliktc nöbet beldlyımlul<. Ulrd<-nbl ıı ırco . şeyler gizlenen hitap 
Soyleııeccl< }1içlılr ~.vinı Y. ok. Sihirbazlar \"l'I b\i~ Urüler sii?: vrr_ • ~mi TIC'Yİ titretti, • 

YAZAN ISJVENDER r SERTElL re kona~ın alt katında bir cürültU 
- Üzerinizde buldu~nmm hu dili'.:-. Bütün m!.'.rllctıerlnl gö!ltl'rdi _ : ~ ,. • I - Rir sr.v mi "rlin•C'PKsin vcn~c., koptu. Bir kadın imdat djye baitırı J" 

altın S!l1't 'e kordon size ııcreıhn ler .. günlerce ı:alıJtıl ır. Fakat, göıl' Halifeye dalk.:ı.\·ukluk .... ,,.e bundan rasından birdenbire kaydoıu,u !lcbeb. yordu. Kobon içeriye lrn-;tıı. \'e hl; "adın yaşlı başını a~ır alı~ isal -
gekli? görünmben 5ihlrbnLı nır:-t•dana çıka.. 1 sonra .mllletl tnı . .} ikle idare etmek. •iz değildi. O beni ı:ok seviyordu. ı dahi\ dönmedi. Onun vezir cariye"! lııdı: 

- Koloıt pda ~ördiıiüm ,ahıı; r..ımaılılar. . Ha~·."~ nazırı da onun giUl.ğl yol. ~erkes (Kobon Mogollstıına kaı;tıı ' \"e ,upheslz vezirin emrlle . tuzıt.ğ:ı - Nııri kı:ıçmış dün saonhtalMıl'i 
''enli; fnknt esnsmü:.ı bu sa1t he· Halife, lır•ndl saıtanatın,ı ~ö·r. diken dan )lıruyeıı mU3tehlt. \'e> zalım blr dıyor. Faknt ben onan l\lo;oUcJtana. · dü,ilrilldüğll.ııü anladım. 11

""e<lr. rılrlnl:nnı1 TıilPrı :voıkmuş. Gi. 
nimdir. (01üstnkbel hrtlif"l:·ı tanı ı ~:.. b·ıl • ıH)ilrntlı", lbfü i~iltılıı •rn dl' _bezgindi. kaçtığına lnanmıyorunı. o l\lo;olls • 1 _ Me"um kuyuya dü,ttı,tUndt'n e. rlcrken niçin krı,çlığını bir lt~ı<!.a 
-· Ne münasebetle hu sant si- ma!' htll ordu. Gecı• u; :mll\rı luıçı • IL\UEldN ı.ın J;EHLIKELl ı tana. <löncr dönmez ü!tim <'l'zasile min mlstn? ~·:-ıırp lnrn1;;ııı ış... · 

2in olu) or~ ~·or, <Inllı:ı, uı.tarıa başi>a a ırnıaral<. TE~a·;ncOs:O kar~ıla,a.cağmı peltılh\ billr. Rt-nJ bu. _ li:nt. Gfü:ümle görmti, gibi tna Emine iztırapl'.ln tltrlyen par. 
-Bunu !İZ" ruı~tam:ı.m. ~a:aıc •iH.""ncc)C\ ! a~r oluru~·odıı. U.'lcer bir ıeco rlh uıınt:R n:obonu radn bıral'lp nereye ıoldec<'I<? Hem ııryorum. ' nıaklariyle başındaki telleri indi. 
- Il 1 alr5ama b•,rlıır iz!ııli lkc:ı Il;ı nratl~ (Kooonl Dni{ılnrın drı;m. r,iirtlü. J\c11d·~ın<' a:-1lnrt·ıı yol ıırlrn . ben ona ilk fıraa.tıta ~ara3•d:ın kurt:ı o t rirken biilı··ın bı"r ı"nkı'sar ac••ı t-. 

1 
• ] . .

1 
l • - ha df' aslanlar ağııınıtR ölmü,. .... ">" 

n <>ın cim u 'ndüı!i'"'.' da i:ir hurmn bahccslnd~ltl \bılulla. d.ı~h{ı ~.!!'Jn \"C hir 11ok reıt'.l!\;irlıli . ıacağırnı, l\cndl<ilne döneceğimi !14.iyl11 tllr. Ne ~·a:ıık.. lanan sesiyle cevap vermişti: 
,, ,.,,ö ctc;ı fazla bir ,ey aö.vlem~dl. - enını için değil mi yenjeT. - n .. ni c inüc bulduğunuz itrn l.:ulube<>"ndrıı çeiıllml w Abllul. lıır y,651crcn bu ndt\m •lrııdi ııc.abıı mcdim mi~ . .... b B · 

:.;enç luz::ı pn .. nrtesi dönmek iı;in lr.Inn ı;-eııc &ğU:ıt charıııda bulım:ı:ı neredl'y~i '! Ifarer o ..-Un bu ril..,adan ·onra K . ,. .., ~ arı-ısını qlJıyarak \'-l"klldl. 
~uz 'crm:.t'm, lrnl i'uj nr~•:nWı ~r..aınvvn l;nıol:ı . J:Inııcr riiya mda şı\yle blr ac• C:u,v. bir ln,vll d"•Undii. ltt''ldln ..... n" tktı. H ., .., .. .. aeer ağlama.ğa bıışladı: 

- Ilu ~C'n<' 1.ıza parn \"t-rıli'niz mrntı m t d k"I d 1 ' ıni? · u. 11: [ ıı.r oıev ı n P. l•a ıı;ı onua canını sı , - Kobonun nılm BaKdattR dola,ı. 
Kobon, giiniin birinde luuısı Huc~. "Ben hurma ba.h"eler~ntle bir kulü. kryordu. Rrşidln yerine bir bıykaıu yor. :Uetum kuyuya ~n bir lnl!lan 

- H:ıyır, ;y.ılııı~ hc•li.ve olar.ık rin kendisine k:ır.:rn -tecf'il-lnl umu • bl'dP "eni bekll''Orıım ba"'"ez· ı dı Ha b •·-""-_.,.. .,.. .,, .., ,, . ., • • ır o say , cer u -~r sı. aslanlara yem olmaktan ba!l,ka ne o. 
.,t'nclil, l!abnn ~etirdi::ı , 'ordu H b ı ı d k ı • • acnr u ııeıı t llYBI' ııymar. ~ftlt. ı ınıyıaıeaktı. Jablllr'l' avıılh Koboa ... ft>daklJ' er 

- Size bir p.ıt~ı;ır.ı gö.s!i"rdi. ...de ıretlnce, o. ll'itibdat \"C zulüm dt W: kendi kendine ıö.flenmt!l'e .,.,_ r o gün bir tel&düf eseri olarak sa. kek! Ona ile kadar 11evtyordum. Re_· 
gimiz hu mektup 7'!lrfı l<intin tııra le ilaha fazla laik • ilah ı 1> : ray ~s ne ı;:ıkan Hnct'r, orada nö. t ldin k11l<anfhfı onan d• ba.,raı ye • 

· 1i ·en Hanif P lle de lzllre ko, dl. lr>en1mr '-"!'l.r} 

• 
Yanrnlı yilzlü kız fefn fabam. 

ınül olunmaz bir hayat b~ 
Köy kızlarının ağır muamdeleriae 
helcr o:m:ımak için dı~an ~ 
evılç boynunu büküp bir t~ 
çekiliyor, gamlı düşüncelerfııe (ta. 
lıyordu. Günler böyle ge~ b1" S'
bah k::ılkınc:ı Ayseyi vataihnm 1'11 
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1 IKINCITESRIN - 1942 . ~ 

Yamalı ytlzltl kız 
1 

... (Baş tarafı 4 Uncllde) 
•ınııuııar.. gece nüfus cüıdnıunı 
~lıh~ sibl Kol llnUplerin Oınere 

11C?nıştı. Hacı Poklh karısı snçarı
:~ ~·oluyor, bir daha ne ölüme ne 
•rırne, Ayşo adlı evladını yok di. 

re :ras tutuyordu. 
. Bunda en ağır bissci mes'uliyet 

~~ile :J.:nıine,ye düşü~ ordu. Kof Ha. 
1~ oğlu bir koç dcfalnr diinürlcr 
~onaermiştl, Fakat Fakih karısı inat 
ıcın İnatcı idi 'bfiyük dururken kil
CÜk \'erilmez .• Ak saç ördürürüm 
d; Yine vermem.'' diyordu. t>nun 
81<h:ıniycccğini anhynn Avsc de 
Dih '• 

~Yet nkşnm kirişi kırmışıı. 
Köy)ij A~ şeyi haklı buluyordu, 

: l':lmnh yüzlü kart kızı kJrk vıı 
eklese Yine bir kısmeti çıkac~ğı 

f
lOktu, Ayşenin ıırk:ı ındon llııııL 
en· d l: ~n e kaç:ıc:ı#ı söylcnf}'ordıı. 
n~ınecik ınuzııırtptl, J\ı:ır<leı;. lcri. 
ın birer birer felı'ike!lerine sl·bep 

oluyordu. İnsnnJııra les:ıtlil( etmek 
~en korkarak yalnız bıışmn tenhn_ 
ııra çcklJlyor, Uludcrcnln üzerine 

&arkan koca sö~üdün kütüğüne 
çônıeli~·or, bir şey dii~üıımeden 
tl . 1 ııra bakorıık harekctsfz sııntlerce 

orrıd:ı kahyordo. 
Yine böyle bir akşamdı .. J:Ünrs 

ı llvaş yn,·ıış 1tokyüznnn 1.1ııl r"nk e - • 
ı re boy~"llr:ık çeldll~or, hu kızıl 
t tkl•r SNOnin inen J ıkh'crt rengi 

1
1e karı1'arak Rflttlde ko.rııloşıp mor 
aşıyor .. elraf!a, UJıırlerenin ı;uların 
~a hu renRin akiııl<'ri titreşiyordu. 
lor rcn.k bu Emineye düğün giinii 
SlYece~i eni :ırfyj Iıııt ırla Ilı, b:ı~ı ııı 
eRdı · • bir ayna ıJihl berrak sulnrda 
~uilin~ Emineyi görüyordu. Beynz 

1 
duvak, şimşir dııllnrı ve limon 

f reklerlnclcn tıır .. mor kadife sır. 
tna1t cnı . ilı on, dudaklarında bir tr. 

cssüm hcHrdi, ii.1 gün' sonra .. 

Birden titredi, mor kadire sır. 
~ah entarili selin kııybolmııştıı .. 
:1ın.di )Üıündcld ynma. onn çirkin 
cşhrcn büzü büzük yanaklnrının 
ellerini toplayan '"Jb:ın ~·erlerini 
g" ~ " • 
. ı. on.ıyordu. Bıı çıban nlşanl~rı ~·0-
Kl)dı r.11 ) 

1 
' t"t\a dı .. her tarnrı koplaclı. 

k:ır. DııJgncıklnrın mt'r hnrelcrlnc 
ad 

t. nr hep ('ıbao fılcrJydi • Ba~ını 
AlrJ • ' 
d ara tC\·(rdi. Gök ~iiıüne krıl • 
,.~rdı., orııltı.rdn da tıu yanıal:ın gö. 

1 
uydorılu. Bütün clünyn lıu yanı:ılar. 
a olrnuı;ıu .. 

1 
~ıın l,nrsı~ınrl:ı bir takını inc;nn 

ar l>t"' ı'I 0Mulıır .. nlııy<'ı sıntlc:ın 

-. ..... . - . - -. . - . 

•• .-• ._. .... ...., - Akşam t'ostaSl s .,. ..... 

Deniz Fabrikaları umum Müdürlüğünden 
GörcUk c-,ıııı tabıikaları için dökfimctıye ihtiyaç görWdUğllndcn Is 

tekmerın t~'hk :ı.Ağldı ve bonac.rvis1erllc llirllkte imtihan edilmek llzcre 
genel mtldUr•ü~e müracaattan. (1006) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Doıya No. cıuı Muhammen 

- ~ 
bedeli tenılna t 

5132218 Be~:kt~ş Yıldız Çtrağan caddesinde Fer'lye aa. 
r!lyııın mUgteıntlAtından 12 parsei eski 85, 87, 69 
yeni M.107 kapı No. 1ı 999 metre murabbaı arsa 9990 '750 

Yukarda :vazılı gayrimenkul kapalı zarf usuli1e arttırmaya çıkanlınış 
ise de talip :ıuhur etmediğinden 19.10.042 tarihinden itibaren bir ay lı;lndc 
ru.arltğa bırs.lnlmıştır. tsteltlllerl.ıı muvakkat teminat mBkbuz:lBr.le ve 
nUlus hilvf~t ctızdanıo.rilo btrllkte bir ay içinde bBftanm pazartesi ve çar 
şaıubs. g&~!crı ııa&t H ten 16 yıı kadar mllll emldk mlldUrlllğllnc mUra. 

caatlıırı. (772) • 
-------- ·~~~~~~~~~~~~ 

Haber'in bulmacası 

12.33 Piano solol:ın <Pi.) 12.45 \• 
foııs lıalıcrleri. 12.00 Şnrkı, tnrJ,ü 
ve oyıın havaları 13.311. 14 ,30 Rııd 
:ro solon orke tr~sı. J 8.00 Program 
ve memlt"kel snot e:rıırı. 18.03 Iloıf 
yo d:ıns orl.:eslrası, 18.45 Sı:ıı eser. 
]eri. 19.00 Konuşma 19.15 Ş:ırkılar. 
19.30 Memleket saat oyan ve ajans 
lıalıerlcl'i. 19.45 Scrhcsl 10 dakıkn. 
l!l.55 Şıırlu ve türküler. 20)5 Ko
nuşma. 20. ~O Müzik. 21,00 Konu.• 
ma. 21.15 Fasıl heyeti, 21.5() Ank:ı 
ra Sonbahar At lrn~ıılarının netice. 
leri. 22.00 Müzik, 22.SO Memleket 
sııııt nyarı ve Ajans haberleri. :?2. 
45. 22,0>0 Yarınki proııı·am "fC k:ı· 
panı,, 

l'Üzlcriyle onıı doğru goli~orlnr, ni. 
şıınlısı k:ıc;lı J..art kız, yamalı yiiz. 
Jü kız .. diyorl:ırclı, o buıılardnıı na.. 
sıl k11rt11lac:ıklı. Bıınlnr onu mezn 
ra k:ıdar takip edecek hayatının iç 
yüzüydCler •• 

Bıı carcsiıllk içinde birden lıir 
şey :rüzünü güldürdü. Romaz:ın ho. 
Cll ının \'ÜllZI lrnlııklarınctn rınJ:ıcfı 
"Ahrcııe ci~m yok- beden ~·ok •• 
oradıı ynln ız nıh '':ır.,. 

Oh ılemek öbür ıliin:r:ıdn o bu 
rirkin ynmah yüzü sönnlyecck .• 
uıanmadnıı herke,fn yüzüne bokıı. 

bilecekti. Ornıin nrtık kari kır., '.\'il 

malı yüzlü kız süı.ü işililmiyecckti, 
ne saadet., 

Bu sefil tliinyaıfa cJnha ni~in du. 
r11Yor hıt çileye t nh:ımınül ediyor. 
ıiu? .. Snn hlr ,•rcl:ı h:ıkışlylc onu 

ı 1--+-+
i 
it 

1) 

~ 

7 

8 
9 
t() 

ı--t--tıııı• 

~ondan srı{Ja ve 11ııkarıda11 nşa•jı : 
ı - Kııbak, J<u~. 2 - 1\•kclir, 

Firarı. 3 - Arı Ynpıır. Cıınip, Su, 
4 - Jfayf;ı, z~mııı. llir ıkarı tabir 
5 -- Bir lı:ırf, Kıı) yiyeeciji, Bir uz
vumuz .. 6 - :Kı~m ra~ııanır, Torıi\ 
Su dc~il .. 7 Dnmnrıl:ı b11lun11r, 
Kcs:r, Gliıcl s:ııı:ıt,. t - Tepe, :zir -
\ '<', ıı altın•ısı, Arlrn. 9 - SümııJıi., 
l\tcydan, 10 - Bir dıııl. St'rik, 

niinJ.-D bulmacamı:ın lıallcdllnıfş 

{t-kli. : 
1 - Sabıın, Yarı 2 - Alim 

K:ırı, 3 - Bilecik, ı:n,. 4 - Aın,.lr. 
ııt, R, 5 - 11, Cemi, Ail, G - Ki, l ş 
Ani, 7 - Yaktı, Aman, 8 - Ar, 
taam, N, 10 - ıur, in:ın 10 - t, ar • 
tin, 1\e,. 

ruhunun, kalbinin temizliğine kıy. 

met vermeden ezen bıı nıınkör dıin 

y:ıya haktı, sonra kendisini suların 
deril\liklerine bıraktı .• 

Erle i gün nehir 'k narınd:ı ccst>. 
dini lınlııp l; üye ı;elirdikr .. lC\prnk 
hu y:ım:ılan llclehel örtıO. 

-z 

Veya o hükümdek' 
J -

Miie e at ve T eşekküilere 
r.csmı ~ jrclC'rın veya o nl\kUr. deki mUea!le811t ve tl' -ekkUlll'rln gıu.etelerde ncşredllooek ııt.nbn,, blr 

ilmltt>t ~irk• \ mrafıodlMl kabul ve ı;ru.ctelcrc te\.·dj edllmel•te idi. Bu llmıteı trket elyevm b.sll tas1)yeded!r 

Bu deta yenid~n teşekkül eden ve bütün Türk matb".!atının alakadar olduğu 

Türk asın Birliği ve ortakları 
• ""' an ar 

Şirketin mevzuu ışt 1 ga1ı 
Resmi daire veya o hiikümdeki dairelerin ıJe mües::cselcrin ticari mahiyetle 

olma)•an ilanlarının gazete ve mecmualarda ı.:eıair ilôn yapılan yerlerde ne3i ~n 
kabul ve nqir vasıtalarına sevkcdip nqirlerine tar.JaB6Ultur. 

Dil c yazılı b:ılunduğtındnn bu'ld;ın böyle resmi d;ılreler lllnlarını doğrudnn do~ruya: \ 

Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar Şirketi 
Türk asın 

ne göndermeleri tazımdır. Bu yeni şirket bütün resmi ilanları bir intizam C!ahilin• 
de ve kanuni müddetleri zarfında ve günü gününe istenen her gazetede neşrini 
temin etmekte olduğu r;-ibi hasılatının % 75 ini de Basın Birliği yardım te§kilatma 
vermektedir· 

T asliye halin:leki bir şirkete veya diğer türedi mutaoassıtlara gönderilen reS' 
mi ilanların dairclc?rinin malumat ıJe muoalakatları haricinde, gazete aclları c!eği§ti• 
rümek suret:ylc neşrine te._ebbüs edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh resmi daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyük ve gündelik 
siyasi gazetclctde nqrc::lerek l:cr yerde her lzes taralı; dan okunmasını temin ede• 
bilmek için doğrudan doğruya ve yalnız: , 

·-.. lstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaya Hanındaki 

( 
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Türk Bas n 
A 

1 

irliği ve ortaı<ları 

lar ir eti 
ne göndermelidirler. Telefon: 21025 

• 
1 
l 
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lngiliz kupon lzum4'larının ~eldiğini ıayın 

rine bildirir 

~ 

müşterile·~. 
~ • " ~l'.e'io~lu: t11tiklA1 CJacJ. o 118 Gayret A.pr. ~ 1 

Deniz Fabrikaları umum Müdürlüğünden 
Buhar oıe.ı<lnıılerl Dizel ve benzjn motörler tamiratında çalıştml 

me.k Ur.ere t.lrlncı sınu t,esvlyecilerc lbtiyac; vardır. 'fa!ip olanlann bon 
aerv s ve jyihal k~ğ tlartle birlikte imtihan edilmek Uzel'il Gölcük deniz 
fa-1-rlkalııı- -:;-mel müdür!Oğüne müracaatları (1005) 

'I' ye Cum ariyeti 
• 

Zi A T BANKASI 
Şube ve a.)anıı adecıJ: ~66, 

Zlral nı ticar1 ııer nevt oanlta muameleJel'l, 

Para btrlktlrenlere ~.000 Ura lkr&mlye nrtyor. 

Zirut BalıJsumda kUmtıarab •• lhbal11ıa t&l&IT1D oea&pl&t1DQ 

•D U CiO Hruı tıuluııanlara eenede C <Sefa oekllece• IWr'a U. l.f&lı4ak 
,ıAzıa ııore tk:ramtye dq'TUlaca.ktır. 

' adet ı.ooo 0.rawa 
'• l500. 
& • IGO • 

10 • 100 • 

100 adet 

1%0 • 
180 • 

llnıld 15,000 1119 

• 1.800 • 

• 1,%00 • 

DtltKAT: ~Jumdald paralar bir MM {Olndı t50 Uraıtan a.ea~ 
:~ UmlmJye cılrtıtl takdirde ııGı JO ruı..ııe HrliecuUr, 

KUl"al&r eenede 4 defa., 11 Mart 11 Baztran, U &iyJQl 
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U S1rlııcDtt.nUDda geldleoelttir'. 

A 8 H O 1 
8E~APLA8 

ı lktndteşrtn 

Keş1deatne ayn.lan 
lkramlyeler: 

1 &det ıooo urallll 

1 • 600 • 
1 • 

14 • 

o • 
lO • 

• 
• 
• 
• 

lıll • 

İnhisarlar U. Müdür 1 üğünden t l ... 
ı - ldaremız uıuyacı için 6100 lttlo mant;a.l kömürü pazarl11ı;ıa •tm 

alınacak trr. 
2 - Paz:nr!ık 311.942 tarıbine rasthyan sah ~U saat 10 da Kaba • 

ta~•.a ıevazur. §Ubeslndekı alım komisyonunda yapılacal«tr. 
a - .uıteklill'!rin pazarlık tçin tayin olunan gün ve ıraatt• vtlzdı UI 

gUvmml parnlnrtlP birlikte adı ~n komtayona gelmeleri (~4Q) 

fı\anb'.11 Jandarma Satrnalma Komisyonundan: 
Şart::a:.aesin~ göre icap eden kösele ve vaketası aynen verilmek •• 

geriy k:ııJn- maınmeBi mUteahhldlne alt olmak ıartlle blr Çifti için 296 ku 
r~ ıma!lye ücreti tahmin edilen 5.000 çl.ft Jandarma kunduraııınm lmaliye 
si ::.2.11.9'2 perşembe günU saat Ul te 1atanbul • Taksim 1andıırma satın. 
alına koır.ls} onu muzda kapau zarf eksiltmesile ihale edl ecektır. Mu vak 
kat tem.:ınt llOt lira '.!S kuruştur. NUmuneler nergün komlıyonu:uuzda 

gl!rUlU,. ve e:ırtnaweııi parn.sız alınır. lateklilerln kanunen ibrazı icap eden 
veıılka ve 1.,Cımınıı.t mektup veya makbuzlannı muhtevi kapalı zarf mek • 
tuı rını ekslllme vaktı~den bir saat evveline kadar koıujııyonumuza ver. 
mel .ri. (l!OOJ 
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T"' 7 ~/V( . ' 1 ,._ ·'""" - 79'n. -
lsfanbul Umum S~porta Sirkatinden~ 

l.ltanbul Umum ~orta oırk•ti tu.ueaarıa.rı yapı.:.aa ..ıa.a u.ariJM 1&. 
10.9(2 tarlhiı:de ıaı&t 11..30 da Şlrket,in Ga.lat&'da Wn ld&re merustn~ 
yapmıı olduğU fevkall.de tıeyeU wnumiyı lçtlm&moa kanuni ld.a&ba ek.et· 
ri,yct banJ oJmaJığı cihetle Tie&r•t Kanununun S86 mcı ınaddeaı mumbtn

ce hlsa~arllir lb Sonteorin J9f.2 Çarıamtı& günil aaat 11.SO da iCrUJ mu· 
karreı Fevko.ı!de Heyeti Umwnlye içt.ımama davet oıunurıar, 

RUZNAME 
1 - ~ıı·'k-et!nılz . EaY nızamnameıunın 20 ve 21 tnc{ maddeterin1ıı ~ 

ğıda yazılı o!dugu üzere tacıill: 

20 lncl maddel aıılh·e: 1 
Mecllsi idare mevadı ma.h.suaa v e 

blr müddeti muayyene lçtn tıaiz old•ı 

ğu lktidare kısmen vey'.Llıut tama 
men lzasrndan bir veya birkaç zata 
ba vekA.lett mahsusa l.h.a.le edece~ 

mlsjllU meaaUtıı cartyen1D rü.Y"t vu J 
teavıyesı ıçuı hariçten dahj bir veya 
birkaç zatı tevkil edebilir. 

Bundan maada. Meclisi idare bir 
Encümeni idare teokJl etmek ~re 

Meclisi idare Azalan meyan.m<18D lld 
v~ tlç lia intihap ve Encümf'n.I id!L 
re A.za.!nrınm gaybubet VPya nıazeret.. 
lcrj takdirtnde kendlletjne vekA.let et
mek üzere, bir ve tndetbace tklrıcl 

bir a.za millıtzımı tayın ~der. Yevmi 
muayyeninde ve daımi surette jçtlm.ı 
lle muamelMı rüyet edecek olan l.zıı.. 

!arın gaybubetinde keza Meclisi idare 
Azalan meyanmdan ıntlb.ap olunmuş 

olan Aza mllllzlmlerı anlara nıyabet 
ederler. İ§bu encümen lAak41 ayaa 
lkl defa akdi ıçtıma ederek Mechsı 

idareye arze1iltcek bllcUmle evraıt 

ve mesaili MUdUrU umum! Ue bera. 
ber tetkik eder. Encumenl tdarenı:ı 
hukuk ve veza~l Meclisi idarece ka. 
rartaıtınlacak bir ta!lmaınameı dll
hlU Ue tayin edilecektir Enclimeru 
idare A.zuma hazır bulunduktan ber 
bir celse IÇ'fn üçer TUrk :ıra.ııı tıakkı 

huzur verıllr. 

tt inci muddel 11ıtye: 
Medi.ıı1 idare e.z.uı b.Utla.tı Mytye. 

den kendilerine t&haia kılın4Calı bjıı. 

scden ~ka mecliııte bAzır '>"Jluna. 
cakıarı günler için kendllerı.-ıe üçer 
TUrk Uruı hakkı puzur verilir. 

20 Jncf maddeJ anıacldlll •. 
lldeclta idare mevadı nıa.Jun.ı•• 

bir müddeti muayyene için b&iz al 

dugu lktldare kram6%1 ve ya.bu• ta
mamen l.zumdan btr ftY• blrka; 
uta ba veklletl mahau.aa Ul&!e edf'· 
ceğJ miaill~ meaallhf cartyıo..nin ru· 
yet ve tesvtyes1 lçin h&ril;:t~ da.Jl 
bir veya bırkaç zatı tevkil eyleye 
lf.r . 

Bundan maadaı Mecl1at idare bir 
Encllmenl idare teşkil etmek tızert 
Mecll.af idare &uları mevanmd&ll 
lkt veya üç l.za intihap Ye EnclJ-
meni idare a.zaıarmm g&ybUbet ve. 
ya mazeretleri takdirinde kendJlert· 
ne vekA.let etmek ti.zere. blr ve 111 

delhace, lkinef bir aza mlllUimi 
yin eder. Yevmf muayyer.tnde •e 
dalmı surette t.çt.Jma ile muameı.t.. 
tı ruyet edecek olan t.zalarm p)'• 
bubetinde keza MecliJd idare a.zaıa,. 
rı meyanmda.n intihap olunm114 ola!! 
Aza mUltzlmlerl anıara niyabet ecıer 
ler, tıbu encümen ı&.ak11l ayda ilıl 

defa akdi içtim& ede~ıı M.ecıtm ı. 

dereye arzedilecek bllc\lmle evralf 
ve mesaili müdürü umum.J ile bera. 
her tetkik eder. Encllm@nl fdarenjıı 
hukuk ve vezaın Meclisi ldarect 
kararlaştırılacak bir ı.aılın.atn&meJ 

dahW ile tayin edilee«ktjr. l!:nclJ· 
meni idare A.z&ınna ha.zır bulunduk· 
ları her bir celse lçın verilfl"elı ttc . 
.retln mikdan Heyeti umuınıyece ta 
yfn olunur. 

%1 ıncı madde! muad~leı 
M cli.ııi idare A.zasm& baııı:lat! a.. 

tlyeden kendHertne tabaı. lnnnaeaJ< 
blsaeden baıka mecUate b"6U buJU· 
uacakıan günler için vertı~ııı uc
retln mlkdan Heyeti umumiye~ 

ıaytn olunur. 
2 - ~.,n seneler zartındıt M'.eciia\ \cıa~ A.zaıarlle ldare EncUn:ıeaı 

A.zalarma ve'ilınl.; olan huzur haklarjyle İdare Mecllsı karartıe A..zalardaD 
tıazılarrıa verılml!I olan t&!lllısat tıakkında llanr ittihazı. 

Gerek a'J:l!ettUı gerek vekA.leten Şirketin en u otuz l30) bisse 'lenem. 
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