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~ARŞAMBA uno <ldare> 

) tt Teldoo 2HU "'•aJ 
~ ~-·s.A.YJ._=.~.s.~.; .................. ' ... · ... .. 

~enıur karneıeri ne 
~~ekilde alınacak? 
- ~ıçınde Avrupa: 2& • Vilayet, muamelenin 
~(Ski AvUStufy3. : Macaristan teferruatını anlatan 

tarihinden bir yaprak bir tebliğ neşretti 
Yazan : Asım Us 

~ ~l\ ,\''!'Upada seyahat eden yaya ka~ı tatbik e<Iilemc7. l\!a~a· 
4 tıcı J.914 • 1918 harbinden ı iı.lrın büyük 1\lman) a içerı.,ıne 
~ ~Qııttırya inıparntorlıığu- a,i'rmek istemeüiği ~ibi .A1mımyn d:ı 
~:~~~ olan \'İla?aY~ ar- buııu i tcmez. Hitler bü)iik Al
"''-" bu~uk Almanya ı~erı.,ln- nı:uıya lıııdudu dı~ıııda kal:ın Al
... ~~ buyiik hir Ahrum ehri man ıuJıklannı h.ep milli hududa 

ğ 0r\ince Htktlyle o impa- iı;erisiuc alıyor: hem de Alman 
iı: bağJı olan M~r:ıristan aılıkalnnın fe<lnk&rlıklnrı ıınJıa..,ı

'btt;:n 1 
tabia.h'yle hatırlıyor. na alıyor. ~ler;elii. ı;imdi İtalyada 

' ilca da. kend'ı kendine· bulunan Tıroldekı Alman ftılıkla· 
" . . t' 'J'" ~"İ Cıaba lUacaristan vaktile rı Alınanya)'a nnkledllmı~ ır. •· 1 

~:~ l!ıukndcleratmı ı\rn.,turva rol ıLığlurına alışmıı;. olan bn az. 
~torluğuna b:ı~l~dığı ~İbi l ııkJı\r )Cllİ geldikleri ova.ı_ar<la b~ 
hj,. ~clir de büvilk Alma.nya uuğlan bul:tnı.aynıc~ tabıı ola~ak 
L" ıt ırıi! • 'tıkı:r)·orl:tr. Buna rs~-ıııen fe<laklir-
~lltıj !ı . • Lık z:uuridir, Onlar da zamanla 
~il -tı~0°ruy'>r ve ho suale bi'r ,·eni ueldikleri toı>rakların ikJiıni-

t. """tı . r. . -. 

Dün akşama kadar memurlara 
63.000 beyanname dağltddı 

Altı vali 
ealılliye Vekilinin 

reisli tinde 

toplandı 
Bugün de clevam edecek 
toplantıda iQfe durumu 

görü1üldü 

İstanbul 'll'iı.,..unden t'fflit edil 
mfşUr: 

.Madde 1 - V~y.t vı belediye 
kendi merkez t-qkiıatı meawr Te 

müstahdemlerinin adedini btr t.akere 
ile belediye i1ttnıat mildtlrlutüne bildi 
rerek, memur adedine gOlft alae&kla. 
n be,.ana.melerj ait oldufu fllbelt!ı 
mariletife tent. ettirecektir. 

~ıı- İc,:j.. l" d Al ııe uyacaklardır.,, 
"ıı.~"-- ·• ıyana a mnn 
l=--..:.""1~ılnn ~i A\.·u.,tur~u-1\'la. B:ına bu iza'ıRt• \eren muhte· Ankara, 20 (V&ktt mnhablrindm)-

"""111 ,,._ • • · h t b mm bir n•:ılın Al· Ankara valjsJyle beraber vilAyetJerin 

r---------=---------~ Hergün HllPtpang 
6 ortaklll]I 

Sayfa KUPONU 
Sayısı Hery~e s Kanı, No. I , 

Milli Piy anıto 
biletleri or aklıiı 
Hisse sahipleri 2 bine yaklaŞ(JOI' 

• ~-'kefhkımi IQla okuyaculal'IDMz a._..da Mlap eettjt • 
... ... .. 1 .... 0 ~ıjı llllytik .. , •IAka ll)'altdırnııt, .. ._ =>tra.t 
... IQm "'"S."fmıttır. lllue •ıttları devam -.ıektedlr. , ... -.

71
-. • 

..... a ........ lurtll~ )1&1ecoe J'l)-..o laUetiae o~ oıa........_...ar. 

YENi SERi 
11.ponları bugünden itiba

ren neşrediyoruz 
~ .. ~ aRııl elaelialWHtak lııfr Ar"Clıkla lftlrak ..Ulea llllllf 

...... .,._ ....... lııe.r ay tıekr&r Nece&, yıa--., lletidMI ~ ..._ ı-.. 
........ ~~. Öllllld&deki ı~~ri· ....... itıl• -.. 

·••Qllı• it._._ ~ lfellar11141a kqpcıa IH!t~tmckt yir .Bn ~r-
.... .,...ıır.-.aı: ..,~'r· O. Hd 1ru.- lıı4tik11ren oku~ J1 JD1-_,.....'5 UU llAMe ~ıaneoe1llerd•r 

l'atra ol..wı.ıl'\llaruaıa, ttdnt.k lol• JM•aa 1 kuPQa toplaYMJllklal' • 
• ~ı. f!MUI JMllu lledelt ile "\ a.kıt kitap kuma,, ac reejne ~....._ 

cJıllde.,., ar.. .-lllluala.nııı alaW& l•teyea lqra Okn:ruculanmız ~
M ....,~, ~ p~ -.aıaı et;memeUdlrler. 1a4e ift• ~ 
Ml]I _.... • ....,...._.. lat.ie mallhı.lan maalNef ghcltırflelllıl;ıeealrti,. 

Doğu cephesinde durum 
b· ..... ,urnı <lnrumunu 1yı rem mu a a ı " 

\, ıt 2at:l bunu ıorılum: ınan ,·atand:ı ı ohnakla ber~r tUrIU işleri etrafında al~kadar nk&.-

1.ij'-ıı :ı. ~i A\ t M • memleketinde si}·ıtsi bir mc,·kı sa· letlcriyle tema.-ılar yapmak üzere 
";... U!'I ur:va - arnns- •• l d .· ı b ı 1z t Bur ~"' ll<len li'rj •1 • 1 s · ı Jıihi zat olm:lclıgrnı kil)'< e e)ını. şehrimize ge!en stan u , m r, • tt'- . .\~ya'· n~ ~1 8

"?rdu. 
1

8e Bu 7.Utın !:Özlerini' bu ... rkilılc n:•ii- sa, .Eakj§ehir, Kastamonu valileri bu 

M.-ı.kle 2 - Betediye hududu dahi • 
Jindeki llaıııa!arda M.ymua.mıar ın&l 
mtldUrJUııaııden T~l ~lediyı m•. 
haeebeajnden ına&f "'8 Ucret Man1arla 
ke.ndılerine merbut bulunan tıefklll.. 

tındaki memur " mUatalıdemlerjnin 

yek\uıunu bir .-ere At be!ı~e Ut. 
tı11&t mOdtlrliitGne bildtl'IOlklerdir. 

Karadeniz Madde 3 - Evk&t, .. lektnk, tram. 
''ay, sular, liman, g'Umrilk, denizyol. 
lan, Uaeler, poet& te.lgıııt Ye el1M8ti 

gucteleı'de uaın ohmaa resmi möel. • 
ue!erle utaııbul beıledl;ye buduchı de.. 

bjllndeki te,,kiıA.t.ında çalışan " bıı 
karardan MJtifade D&kkmı balıı oıaa 

memur ,.. ma.tabdemlerınln adedlır. 

bir cetvel halinde fktwat mödttrtUCG • 

sahillerinde 
· •kı ı ıçen. ıne ı::ı ı; • · · · · h • o~ .. 11· vekilin" :ı..., ı ~rin ·k· •.• ·:n b" 1 ledbım onlara Sl)UI bır e emmı. gün öğleden sonra GıJ ıye ın 

111-.q.,._1 
1 ıncuoı ıt:ı oy e k · ad ,....,.ml<ı bir :reiaiıi'l>ind<: mUbinı bir toplantı yap • L"' ~ "ar mHlır• derllm yet ,·erme 'tl?Jı zıy ~ ~~ b" .. e 

:""tı.._::u' 1-lohnt b • !.' • d • h",. tarihin hadiselerini bu-ıusı ır J(O· mı§lardır. 
b. ~~~·en bl a mıl uı~r~n. e ı.., riışle aydınlattığı lç:ndi'r. Diinya Konu§ulan muelelerin 'ba.§mda bn 

~iı.. "ıl~b· r sun. tesırınt yap- h" ı· 1 • . . t"kanıetini ta\·in 
.,"' ~ •re havret jfatle .eder ac ısee- nnın .'' 1 

• • • • • vll&yetlerin ia:ıe durumu gelmektedir. 
" "l>ıler· • · 1.• etmekte ;;:ermıı; tarıhın ı·ılerı 00 · Bu toplantılara yarın da devam edi-

"· ....._ b •nı açara•· . ı ·· b~ll ne btldil'eeekler " beyannameleri1" 
~"'- "''l"ır h 1 Al zan kıymetli hızmet er ~ore ı r. leoeıtı ve verilecek kararların derhal ~"'<;ltıta, , nvır .. Maetır ar • 

l.~lit, ~ ta~:ım.ilf'. ba~~ka bir tatbikine ge!;ileeeg; bildirilmektedir. 1 
• c:lii ~r f tıklallerıne -.on 

aıacaklardrr. 

(De11a.mı Sa. 4 !M. 2 de) 

~ llciindür. ~hcar;stnnın 
h.. ~, cl~~anya ile birle~nıe-.i 
,-.q. '""'g!(d. 

ı " ır.,, • . . 
tıı.._ ~ ~nra öılerını tcyıt 
~ .... tir d daha ziyade izahat 
'be,~ -at·· ll 'l~· ""' ı. 
~ "'"liı.ıı:katen , nkh1e Macari -

ı..~'\ itıı l'Ya i~ birleMıi ti. A· 
~ıı ""f\11 İd'Pnratoru l\lacari .. tanın 
~ ilf '· A\'1lsturya - ln&<'.ari'4. 

~.,' lıiJ~ ~ de, lctti. Fakat o za. 
~ı.~~~ii 11<!aristan A \'usturya

b'} d11~ altına "i'rmiş olmak 
'tt '. ~un, ~rsinf! olarak A\·us. 
'ııı tt\~i .'~ristan imparatorluğu 
SJ ~Q) 't•"dc blrinri <h~reeef!e 
"'~• "'~tdı:ı. M:wui-.tana nf.,. 

7ft1tıı 11 htl)•a ikinci derttede 

Şeker tevziatı 
bugün başlıyor 

Ekmek karnelerile mahaUe bakalların-
dan yarımşar kilo şeker ahnacak 

İ&tanbuJ vallllğinckn tebllk edllmlt. muvakkat 'edt»rin llbnmurna liisunı 

tir: 
Halkımız.ın fek.er l'httyacmı temin.. 

de zorluk çektlfi görülerek qağrdald 

hasıl olmuttur. 

....... 'h 

llıı~ 11.i .,, • • 11.ı f'ransada Ruen'de tnglll~ bombardı. -,.. 11 ••llıııı olftbihr. .. aca-
• C'\\'Q d İhtikar la 

mücadele 

ı - Ekmek ıc..taıuı .eol Witeftıdt> 
kt e;ylW • btrinc:it•ll"in yazısnıı t8fı • 
yan parçanm keeilip ikametglı.h mm . 
takalarmd&kl bakkala ay bafına ka • 
dar veri1meai mukabilinde nütue '-. 
oına şimdillk y&nm kilo ,e~r Yeri -
le<ıektir. 

i İtitı "lurya i'ntpsrntorunu manlarının tahrlbahn an ... 
P't lrıl'al di~·e tannnRkta 
"ta 'h.ıhrıu~ olabilir; fakat 
il ~ ""' A\·u tnrn \mparn. 
''ııa"dki ic:in \tıral olarak 

~ bit "llı~k hil im memlekde 
., t\ llıyet nasıl olur da a-

' "'' ~·et \.._ · · 'b. 11t 'P' ' ua hıt"llr. garıp ~· ı 
.\~stia a~t tarihi bir hadl-.e

•1t ~a küçül\ milletlerden 
""ıst~r "arlıktı. Ma<'ar n1n
~ '"Y'a~, te.,kll eden mjl. 

~t~ ~ hııtrn ~ayıltr biiyük 
~t'-'~'· 0.111n irin kendi 
" \-~~ta atmaca. ver 

'l'ı idi, O kadar ki Ma-
'•" '''rı İ!!tıeklerl yü:ı:lin
Ot'1ı~ 2•rnan A \'U<ıtnrya im-

tlte' ntt hii~iik zorluklara dü~ 
~ ;\\-.;:!\ lfıİ!iiftl olmak üzere '&'\i .,_ t~~·l\ ile f.';ırbistan a.
.,.: , .ı~laklan t;oıterezilir.t. 
~,İ(.a~tı_ ~eti tirlr \'e 96tar
~ ~ İlı1,,~ d~ oyleflir. A\"nt;tur. 
, , Olcııı~>sadı rnenraati Macar. 
~C!tj~ et kadar Sırplarlıı da :\
.. ~ t '~c""te idi. Paknt Ma
~ >otlatfl et. "nika ı jl,. bunu is· 
~~-~· .s?dccc kentli mal1e· 
!.'ııj l'ıll\,)\ d •ı:uı ~,ıı.,.turyalılann 
.:-. ıı_ oı,~. °"1uı ~atın almalarına 
• >\, lbi~l'larch. Bn lınl "irrpln
~"t h,' J\~~ loryalılara kar. 
• .._ • OldQ 'aş kın pe~·da o!mmnna 
~1~ıı,,.;_t~~ ııstıır~·a _ I:ıcari"' 
S.._ 11~ . Rhığo ile Sırb~stan 

l\'11 tı, tıj~ttil<ı:c ehemmiyetini 
·~~ "au~Yet 1914 • 1018 har-
11 t bcp ~sına sebep olnn ih
~ ı., he hnradnn gelmi,til'. 
., l\rll\tı h l'ııber n ,·al<İt J:ıı-.ya 
·'11~~ rıı~'roten Mnrnrlıır yine 
1 "'11 , 11'•1a"'hr Hiilac;a l'fıt. l' :\k . . 

''tı · 'h:vle A nıstıırYın·a 
'ttz' · · 1~ et; bii~ uk Alnuı.n. 

Almaayaya gitme· 
lerl için ... 

Laval Fransız 
işçilerine yalvar1yor 
"Fransa mağlubiy~tin fid· 

yeımı ödemelidir,, dedi 
(fw:m 4 ııciidt) 

Belediyeleri tenvir için 
Ankarada bir büro kur.uldu 
Ankara, %0 (\'akt muhablrlndı-n).

&lediyelerin tiyat murakabesi ve ıb
tiklrla mücadele i§lerlndekl ta&liYe. 
tinı takib ve !felediyelerl bu husuata 
tenvir ve ikaz etmek Uzere Ticaret 
nkAletinde mUtehalMıa elemaınlardan 
mürekkep bir bl.lro kurulmu§ •e fa. 
aljyete başlanmI§tıT. 

JAPONLAR ESiR BOMBAR-
DIMAN TAYYARECiLERiNi 
K~RŞUNA OiZECEKLER 

) 

Bu karar Japonyanın bombardımanını 
önlemek için verilmiş 

Londra, 20 (A.A..) ..... Japou hUkt • 

mcti hava akınlıı.n neticesinde e
line 'cıuşen d~-man n lot'rmı kur
;;uııa dizeecğini bildirmiı;:tir. 

Bu haber anayurt mbdafaası gene! 
şı yaptıkları hava akını nctıceslnd.: 

tsır alınan Amerikan pilııtlarmn ds 
kurşuna dizilecekleri ayni kaynaktan 
bildır:Jmekteclır. 

K~lfarın !!'!tye11i nedir! 
J..ontlriıt 20 {A,A.> - Mnnı:es

ter Gsrd~yan, h:iliısa olarok şöyle 
) ll.2.lye>r: 

''Japonlar, clkrine geçecek 0 1an 
ınüttc-fık tayyarccilcrinrlen "gay
r insani'' bir ~ckilde hareket et
tikleri anla~ılacak olan!an öldü -
reccklerini bikiiriyor!&r. Japonlar 

Fakat işin tuha.f tarafı 
esnasında hıçbır AmPı-.kı&o 

kaybcdilnıemj§ olmasıdır, 

tnı 11kın şiıpht.<t:Z :ıtıan bombalar'a .sivill'.:l' 
uçu:ınıa cldü...Oü takdirde bu suretle hare-

! ( Deuamı Sa. _. Sil. ô dit 

2 - Ba.k~a.r toplay-.eaklan kar. 
ili! p&rçalarını aldıklan fC9er\e mab. 
auplan yapılmak üzere oemiyeUert 
VMiuıMyle beledi309 iktınt mUdl.Wıö -
~tine tevdi edeceklerdir. 

Tebllt ahklmma aykm hareket •· 
denler bakkmda roitn korunma ka. 
nunu bUl<Umlert tatbik edilecektir . 
ŞEKERl.E lŞ YAPAN E8N'AF 

Şeker, şekerleme ve 1>$•t• yapan 
eanafın va.r.ıy~ti df tetkik edilmek. 
tedir. Bunlara normal aartiyatlarmm 
~üzde eltim nj•bet:inde ~k~ wıit J 
mesi dil§ünUlüyor. 
AOANADA ŞEKER ISTtF'ÇtL&M 

Ad&naduı haber wrildlgioıt c&ıııt. 

son günlerde burada da teker darı+. 

b&§göstermı, n karlı borada ""'• 
rın kiloaı 2&1 kuruıta kadaT çılıcmıe • 
tır. (Dtvamr Sa . .+ Sil. 6 da} 

Suikast suçluların R 
muhakemesi 

lkinciteırinin dördünde a~ı 
cezada nakzen ba,layacak 
rnUMS (:lK.Afü u.f\' TITW.\' 

Ankara. 20 (A.A.l - Alman ıı·· 

vük elçisi Fon Pap.!'ll! .,ııilı:ast lt·r
İip cımcklcn suçlu l"larak Ankn!'t! 
ağır ceza nıııhken-ftr;i:ıc s~vk ve ,. 
''clre mulıteUf C"er .. larıı mnh~{ım t

dilen Pa,·Jor, Kornııor. Ahrlurr.'! ı 
nan .Sınıını -.. Siileyrııırn !ldlarır.ıhı 

ki hiikÖm temyiz m.ahkeme~inc~ 
~'k!ed ilrni,tir. 

Snçluların venfilrn muh:ıkeııı• 

sine ikin~i le~rinin. rllirrlündi <;•• ı 
şıırııh:ı giinü ;ıal :l,30 rla başlan..,. 

c:ııktır. 

Sovyetler şiddetli 
bir mukabil taarruza geçtilH 

Bir llMrl geçPrl'k be.skınıt haurlunan 
Kazak ııüvarll~rl ... 

Bflrlln, 20 (ı\:.A.) - .Alınan ordu.. 
l&('ı b&§kumandanlığınm tebliği: 

Kalka.aya bntı:ımdaki dağların or • 
manltk scvrelcrinde dUşman taratın. 
dan ga.t.e~ inallı mukavemet, le. 
na lı.&vaıara rağmen tamamUe kınL 
mıotır. Tuapaeye doğru geçıt yolu tıa 
ltlnde l}tmalden ve cenuptan Uerll,y n 
kollar yo'l boyunda birbirlerıle birle~. 
mj1Jlerdir. 

Terek keshntnde dUşmaıı karplık 
taıı.rruzla:rı akamete uğramıtıtır. 

Hava sa:ııaşlarmda 10 Sovyet ucatr 
dUşUrUtmtljtUr. 

Stallrıgrad ştmaı mahallesinde 'AJ-:, 
man kuvvmlerı Sovyetlerin ellndea 
yeniden bir kısım evleri :zo:a.ptetmit • 
tir. Kızıl Barikat topçu fabrikam a& 
hnsındnkj temizleme savaşları devan: 
etmektedir. 
Kısa hareket sahalı se.vae uçaldan 

(Devamı Sa. 4 Sü. 1 del 

AMERiKAN OONANMASI 
750 BiN TONA YOKSELDi 

35 er hın tonluk iki yeni lngiliz 
zırhhsı donanmaya iltihak etti 

\;::' .. "nıuida ln.-.ıtı hızlandır~ .)'~ bı&' unııl buluu.... . ~.ıııurı • .r -aiti 
lı t)iı yapılmakta Vf' İ' tamıaıntan dıktun liOllr& grmi CCvriJltı 1ı&bl 

~:-kljnt> getirilmcktcdır (l a:ııı • nriirle 



-18-
- Zaten bh: ihcpimiz orarta l·u 

Junsnk da doldu•urnıyorduk kı. 
Gene boştu ,.e bız o t oşlıığu blllür. 
ııuı çc ')11dızsız bir ük ııllrndn du
yµJdııgu lrnd:ır l,U\'V"l!e du)uyoı • 
duk. 

_ Niçin bö)·le iıli'l 

- Ora.> ı ıJı>ldurao , ıa~an , bilJiııı 
~u mavi J;uJkc ycşıJ kırJ:ırın aı ~ı 

nı dıı do)durtır gihl görünen h ıl 
mı nıı ıJ unııturuın. r ışkunıiiz şını 

dı ne kadar znrnllıl.. 
SusJu, ~ııoaklarınrian ıışa~ı ik 

p::ırlak dıımlıının yı:nır/ ıııdıs.ııı , 
gördum. Bırşc:r slh le.> cıncılirıı ı • 
devnm elti: 

- Ve biz, kuı;;kurnii ... den dJhıı 
z.tı\·aJlı .• O hiç olnr .. 7~a Jıoşluğ nı 
l.ıissct.r111.> or! Onun ı,u oksüzlüiju l>c 
ni de fü:üyo~du. llirrfenbirc !.t·r· 
dum: 

- Ben, lıabanın bQıı bırnkltğı 
yeri dolduramaz mı.nm 'l 

Ne ıomandnnberj Jıckledli;ı bir 
fırsatı ynknl.:ııuıs E{oruııılu; hc,>ccoıı 
la cevap verdi: 

- Zaten sizinle I unun icın e' 
lenme§e razı ol<hııı Kemal ~.> .. 
:Uu ünıidlc .. 

f)rııı ı oJlarımın arasına aldını: 
kuc ı \l ılı ı; ha\·oyn kaldırdım . 

µ halde nicın DBI yor.şun o 
:-ıiz C\ ili l Hen o ho lıı[Ju fıııla ile 
odolrlııııııa~ iı;-in illl mııyı 'ln'I , o· 
dedı).Jl"Ull, 

J\ollanmd ı ~ ukbe:irken lıo;rn ı· 
ma sarıldı; söAsiimc rnkuhlu; onu 
bütün kovı.-etirıılc ıklım, üphlm: 
hem voşıırnn lıem gülümseyen. bu 
lt'\1ln ışığı, limidle şOıılıel i hlrlılrl 
ınc kanştırnn güzel gözlerini öp. 
tüm: 

- Haydi artık seni yntırayıııı, 
dinhm; geçıui"' günleri düşünme. 
Gözlerin ileriye bak~ın ! 

Duvoliını. selin ~Hılscsin i çık:ı.r 
~m. Penpe beyaz omtu:ları, 011,wı 
Iaşnıoğa hazır göğsü, ılık kokular, 
~nndcller adn:ran k<•lları meyduna 
çıktı. Onu tekrar kuenklıı<lım. Aşk 
artık sinirlerime )&)ılnııştı. Artıl: 

l>ütün vücudum, etlerim. kanını, 

kalbim. kollarım ve her yanım bir 
l>irinlıı ayni olmu~ııı. Ha)lıiımde 
:yarattığım, beslodiAını, lıfıyliltiiSilnı 

islekler alevden bir akışla dunn:ı• 
~an vnrlıilunı sıırıyr.r: nrdıkça hir 
nevi sarhoşluk veriyordu. 

İskarpinlerini ve çorııplarını 
kta çıknrdım. Heytc:ındcın titrt! Pn 
~!erimle onu bnııın nçitirken tal· 

th gülfımsfiyor: ~ôzlerini '\'Üzüııı

<lcn ııyınnı;\orclıı. l<'n onıı hııkıııeıı 
yıızünü kapıyor: nklnnmnk isti 
yor: daha çok kızını~ <.rdu. 

Dizll'rlın titrı~·orttıı. Arlık a) ıık· 
h dur:ıınıyncnk bir holde idim. O· 
nun da titrediğini l iç~etıim vt: -;or· 

dura: 

.>·ntırdım 'c örttüm: 
_ Ha~di, anık mu! 
- A;) dınlı'kto uyuynınam ki ... 
lşığı d:ı söndürr!um. 
füllcrden içeri ~ııtııı mclıtsbın 

oluk n~ ılınlı ınd11 •rı ~cnıiz ''c t:ış· 
L:ın l iı ıııehtnp pıırçıısı glhi JŞılrla· 
~nn ,·ilziiııe Jıııhır:ı\ .::ıJıalıı )lel,Jr.· 
mel; nrzu<.uıııı rlııycl•Jnı. 

0 SÖt.Jcrlni k Pl\''ll', ııyıımuş gt\ 
ruıui)or. fıık.ıl hfrar. sonra \S\'r.ş 

)tl\'DŞ kirpiklcrinı ı ~ırı~or. orala· 
ından hann hakl\orrlıı. 

l ;) Jmn ırnk mıı . lredicle? 
Gfıll'rini lckııır knpn)or: t k · 

rnr ses iz ı.ntı)or: hcş on d:ıklita 

sonrn ,;ene ,>eh~kJcrj ışıldı~ cırdu. 

- Gwlcıine mlrıı ı:ıirınhnr wıı? 
Bu ..,rpr kıırlı; f,rınıurclaııma\'a 

hcnzeycıı seslerle ııır "e' fer ~ii• le-
\ere Öll' ıarnfn ·~nıfu. 

Jlen hep ona ~ı:ıl.ı:.rrdum. J\a· 
raqJıkto lıiJc (lalp ı rl:ılij•ı Qmutl<ırı 

nıı ve ~oı.ıı·ıı ıliJk'ıle~ ko~ıı ~ııınrnl 

ı;:ıt·lorını ok n~ord••rn. 

:Hrııininıkl o, !i ı:.:ılı:ı kati r uyu· 
rtındı; f.fıııJdi iJI, fıOl"IZ) t hernlıer 

yntakhııı rırJodı: siyindi i penı:erc· 

nlJı ünündeki kollııfttı oturdu. Gliz 
lerıııj f\ııaciohı dn~l:ırının '"pe'erı 
ne, lam ffijncşin YQ\,1 Yll\'O~ ayı1ııt 

latmn'fa b ışlndıAı nrıktnrn dikerek 
ıı;co;siı 'lıırclıı. 

Onun y::ınına otıl'·ıhım; l'llcrini 
n'·uçJorı!'ln oldun v11 okşadım. 

••• 
Kırlarda dolaştık: al gezintisi 

yaplık, pfynno ça!rlık \'C şıırktlnr 

sÖ)'lcclik; foknt bütün bun tarı iki 
yeni evli değil iki yeııı tırkoılnş gi· 
bi y:ıptık. 

\'edlde kırlarda, '-'ollardo, gl>lı;!e 
le: de, lınıtfı bir ":ıloııtln sevişmrnın 
nıanusı olmndığını tekrar edi~ or • 
du; burnlnrdn her zıım nn ci ılıll ol· 
mnk l(ızımmı~. 

Bal ayımu:ın \'enc·dik, ~·is rıihi 
ıız:ık \'C mcşlıur vcı ıcrde olma~a bi 
le ndıı, Tcmılrl e ) ııhuı bir:ız <lnhn 
BDl' retle hiç olmnzo;n Hoııınnynda 

geçmesini istemiştim. Vedide buna 
dn rıızı olmnnıışh. '), hııl ayım h"r 
lııılde kendi e\·lnılc, ı.nbnsının ha· 
tınıları. hıraktıilı re.nklcr ve• koku· 
lar ıırnsındıı ya nmr.ktnn ''nz J:ec M 

ıııeın 1 sti. 
İlk seocnin erte~. günü de rır · 

tık onların tWlcr1nr P.elmemi, or:ı· 

d:ı '\ıışıımnmızı ıeklif l'ttl: 

- Annem )nlnız kalır. Sizin ıııı 

nenılt' bir orkarlnş \lir: henüz h'l· 
hııııız yasıyor; ne ı•.ııtliı !.. Fakat 
lılz öyle değiliz. Hcı : vnktilc o l::ı· 

clıır n \'C mesut giınlcrln geçtiğı 
C\'imizin boş knlmnsınn dııyanı.• 

marn; iıı nno onların do nıhlnrı 

"ıınnış glhi selb orl 

v I K 1 T 

mürur 
Faik Alinin ce\'abı: 

Manızu çake?'ıt kemineleridir. 
fnayetnamei samii münimileri

ni tazimle aldım. MUtaleasından 
zevkı~·n'b ve mü.:otefit oldllğum mel 
fufntmı inde ediyorum. Mücerret 
emri vaclbillittibai fistadanelerine 
tebaiy)•etle fıkmi mütereeme hak
kındaki fikri naçi:nne ve kem -
teıanemı nttedeceğim, Her şey -
den evvt>-1 şunu arzedeyim ki bi• 
.raderimiz <lnima endışej ahenk 
ve üslup il<: bikal'ardır. Kulunuz 
da böyleyim. Şu fork var ki o mu
vaffa:ktır; bendeniz hiisır. Bunun 
ıidn "Pret a l'cspoir" ı "iimidc !i. 
ınndc" SU!'l"tinde tercümeyi hem 
ııhenID beyan, hem aslrna tama
ınH mutabakat itib:ırile muvafık 
ve milrecc:ın gôrürüm. 

Eloqu<ınee'i hüsnn beyan sure. 
ti liitif<"Sinde tercüme edince ona 
dildade lilt s.ofntı pek yakışır. Fıı. 
kat ·•ennivrc,, nin mukabih tam. 
mı ol~. 

Sans ccsse, h~alde 18.yenkatı 
diye tercynıe e-dilmeli. Alelhus;.ıs 
bu fıkradg. Çilnkü ynnm sattr 
evvel bir daima var. Mecmuunun 
(lilyenl<ati sermesti bcllgıı.t) .ıru
retinde ifndesi ~akerlerine müna
Bip giln geliyor. 

(.Aklbet naendiş, !krbetnabin). 
Şüphesiz ki mana itibarile birinw 
ct.-ıi, tercüm<i e.yniyye itibarile 
jkineis.i muvnflktır. Birader <na. 
l.iin) i tcicih ettikten sonnı becli
hcgü) -yer·ıv ('bedihe beyan) 
:ddncH.ydi. 

D~interesse'nin (biga.raz) pek 
güzel mu'knbilidir. Ancak J..A.mo..r
tini garozdan ziyade hissi men -
fa&tcuyıden tenzJh milnasip olur. 
Bimirine mUtenli, yahut daha iyi
si münezzt'"h demek bendenize l!'ı.f 
~an, m."Ulen daha gür.el görUnU • 
yor. · 

Kerim, gencr~ux'niln mukabili 
tıunmıdtr. Alellıusu Lamartine te~ 
°'V'C'CCillı ve taa Hflk ellinoe. 

''Destin6" yi o fıkrada mukad
<krat diye tercUme etmek pek 
müphem kalır. Şnhıs tab.rini de 
kulunuz hfıç sevmem ve yalnız bi~ 
.tini makn.nu tezyifde. ve bnzan 
§ahsı haltimnemi tavsifde kull"nı
nm Bilmem o cUmled eınilc sure. 
tinde tercll.nıe <tmek mtilayim ol
mıyacnk mı? 

Hülasa 'bu tilmizi naçiz iki ze
~<ayı mülx?.mdn mahsulll irfnn ve 
tct.ıebbüilııden istifn<le ederek böy 
le tercüme edebilirim: 

Bu yazıda Faik Alinin 
f,fr mektubu ile bugün ço· 
ğumuzun bilmediğimiz. "mü 
"'r tezkere•i,, meırclesini öğ 
reneceğiz. Abdülhamid deır 
rinde bir vilayetten bir vi· 
lôyete bu tez.kere Üe gidi· 
lirdi. Mehmet Ali Ayni bu 
tez.kereyi alamaml§tı. 

rom.ileri hakkında mUteyemm~n 
ve mesut olması dUayı samımısı 
zibi zebe.nı vicdanımdtr ferman. 

DAG YVROMEZSF,.. 

Di~en sonra Süleyman 
NazifJc :Mehmet Ali ancak lstan
buldn gö'til$IJl.Ü!)lcrdı, o da tefjclı
l•Ud l!ILJttarı. Za:rınn ve vukuat bit'. 
bitinden yıllarca uzakla.~tmh. Ni
hayet Mehmet Ali Balıke!tir mu. 
ı.asnrrı:flrğına tayin olunmakla Na 

tan (yn.hn.t gal't'.zii j,·azdnn) mli- 1 zife ~~ ya.kl~'.fb. !1'i d~s~ ~örUş
nC7.7.eh, on n~enın mecları ilibııli ı.nek ~tiyakı ile mUteldsı ıdder. 
olobilecel< ibir eyi peri~anlrlda if- Fclta tortnda mtihlın bir engel 
on lmhiJlyyetini hai7,. fakat hiçbir :ardı: 1~iln.ır tezkeresi. Tabii ~o
hesabı hru is dintlen gelmez mü gunuz b1L"Il'Cyonrunw.: Sultan Ha
tclev\in ve mlitPlıcyyiç biintiwr.ı mit Z'.lmanındn Yllrt içinde seya
w pUr ihti5am •. ,, ' hat mil~a.:ıde~ ibağ:h idi .. "Mli~ 

K.ulunu.za b<iylc serbest beyanı tl'zkcreet., almmakswn bır '\"ıl:A
fikrü mUtnlea etmek ~sareti kUs. !> elten bir vilayete gidilemezdi. ls
tahanesi iltifat ve tenczztilll dev- t:bdat hüknmetine b:r miktar va. 
Jetlerindcı! "'eldl. NUvazişi peder riclat temin eden bu usul, nnmus
den şima.ra; bir çocuk gibi. Ku- !lu kimseleırin i!Jini geciktirmekten 
sunımun mazharı afvU iğm.az ol- başka ibir foy<b temin etmlyor
mas.rnı istir1ırun ederim. du. ~iyalnrm sürü sUrU gezdik-

''Bf>ni har eyleme ki iızeti sen le~ bir y-er.:le ı::ana\'rirlar, t3.C11', 
''enni tin memur' .e. nin müsaade alarak do 

Li'.itfana olma pismıuı ki budur l.l.şm3sl ~ elim ve De g1llilnç bir 
5ant kerem.'' şey! 

tm!ll. bahsinde kulunuz imsak .. Bure~ya uğrayarak vali ile ~ö-
v ~"'--ftan " k'n·..:.... B'r it.ı'a.r ruşmcğı ve • varsa - mahsus cmır. c _...... ~e ı ı..., .. , ı ı ... ı l . . 1-~.ı:.. il ı "- M h 
makul her .ııeyde iyidir. Arabi. ru. cnnı ~ uL<ıb• m Dn&p ı;vıcn e 
r;si kclimaun teııekklllilnde hiç tc- met Alı İstan~ı nilfus ~uruna 
sarruf edemeyiz. SonrA. zaten çok ~türacaat et.tığı . za~, ışte bu 
defa nsıllannı lbulma.k.ta clugsrı mU!"Ul' tezkercsı manınııı karşı
mü~ülıit Ye bnzan gavvası bınnn ı;:nda kalmıı1tı.: Memur. ,CMudw n: 
1Ugat olup knldığımız bir sok ke- ~~) y~ tezke:e .veıi!~ıyeceglnı 
limatı bulup anlamak kabü ol - soyle~s ve !tı~ bır sebep .ve mn

zert dınlmmıa.tı. Zavallı, dınleyc -
ııınz. 

J{ipling'in yeni eeerindc kcnıaü 
tehali.ilde arzı intizar ederim. Ki
tnpg!Z)ıktnn boğuluyorum. İnaye
ti celllei milnlmaneleıini bir re
hayı ruh olaenk. 

B3bnrda. desti keremnisar ve 
fazilpeyve"ti da.der ve daverilcri
nt t.nkhil f'debilmek ümidi şimdi . 
den bir hnz v tescili. bir zevki ~
zimi vicdandır. 
M~tubun perişanlığı inoyeten 

aflV buyunılsun . ÜçUncU sahife -
nin bir gafleti mua.dc ile bnşlanıl
dıkt:ı.n ~nra '1erha1 dikkat edilen 
meyli sutunınu ıslAh ancnk yeni
den iha~1a.mnkla knb'J olacnk, ve 
( pn r] er rikfıbı azimet olan) o ·• 
\'Ari de o vnz'ı {!'arin ile dn''a bir 
hın li beltljy('cekti. Tokrnr nivnzı 
af eder ve ı1estU dnm.c>ni miin°imi. 
1<'l'İlli takl:•IT il ek,.~1 ' rnE>sıırü jf. 
tilı!l.r eylerim. o·;.. kRtıt:ei 
umuru :ı.h\·alde MTI. • n haz-
reti veli~ıil~.,.,;r Vl''i' "ntn1ır. 

m di! 
Nihayet Bursa.da Stileymsn Ne. 

zfile pek n.z görüşebilm! , nceı.c 
Balıkes.irc gitmi~ (15 fi\lbat 322) 
J,radan bir hafta geçti geçmedi. 
Mehmet Ali Burııaılııki mınıu.ez 
refikine bir mektup yazdı. Bunu 
bulamadık. Fakat SUley:mnn Na. 
:r:ifinki cld~dlr. Uzun s!lt'Ccek bir 
mmuı.~in mu1tni:lde~i elan 
bu cevn!> nyncn ~dur: 

Burı.a, 26 ~bat ısız 
D:ıderi mU!\ZZez. 
On &..~elik istiyakı bir saatlik 

telakii mUte1ll.şi tadf.1 etme.1 şöy. 
le dursun, divebff rim ki, bu mil. 
liıltnt hn.s:-cti M.imeyi ikaz etti 
&mi hiç olmazsa bir knç geec tcltU 
tenha görmek, u son on sene 
znrfında gördliffellmUı: duyduğu -
muz dUştındilğümUz 6CYlC!'i birer 
hasbllh31i vicdant tarzında teşrih 
etmek, h:ı.sıh en srun!rni bir hayn
t uhuvv~i blit[ln ezeliyyet; vı> e

" .. def. R~ kndmnın g6n 
kümden: Tckiroağınıı;~ 
es'kiden s:ı.hiplcri ~' 
tun:bula getiıiltp sıııwı-. 

zayika olmazdı. İki u_~tttf. 
madrohazlar ortaya ~" 
buğdayı c;cmicilıere ıll 
~dileıi demıahzen 
l'.Wll8.D. da çılmrm yrp. 
zamanında z az gc.tirıP 
zayıka verirler. fındl, 6.,1, 
len buğdayı köyd«ı ol 
rençber gemilerine ~ 
madru.bazlara aldınnağ'J 
d:i:r? Bu hususta itabt 
olmu.,.nuı. Buyurduın ~ c 
bu babda. mukayyit ol\ll' ' 
iekele'cre gelen buğd~1 
nsla bir ferde de~ 
yesin .• 

•• ıı 
lstanbuldnn genlflcrr 

kaç.ını.nlar olduğu babe
1 irıte bu hus.ıstn !sla.'lbtl 

bine yazının hilkilı:'~·ı ,., 
znlıiresinden ynğ ve ·~" 
ve sn.bun ve sar ı:ııhi~· 
scler sipe.hl, yeniçeri 1' 
edr dergfıhı muallanı 1C'l ~ 
ni~i. g-c-milerlne yUlt~ 
danya .iskelesine ve b!~. 
gitmişler, İstanbul kU1~11 
kadn bıraktılar. Gece :5", 
l.."ayyit olup asla m}rlrc · 
gemi salrvermiyesin.,. 

Hüküm çok sert.tir. Y•b 
ln.nn kim olU?'Sa olsuıı 
mici'erle beraber ııap!C; 
emretmektedir. HIUdlJll 

u:tcr. rı" 
"Ve gt.r4ilerlndc bul?-.; 

relerin girift edip Jllfn 
teyleyesin.,, 

• • .. d 
Evet, dert aynı .. O~ 

tekirler başkaldırma.kttı. ~ 
faatleri uğrunda ha]~ p 
ve aç bı:ralana.lttadrrJar. 
nıi:nJ Jrn.rşrsmdn ir.sıııı 
mekten ~ndini olotnııı: 
tekerrllrler cezalnrile 
srı •. 

- Cşlıvor musuıı \'f'diılc'I 
- Siz üşüyor musunuz'/ 

Annemin, hele tı.ılınının hıınıı 

ho g._,rı cyecc~ini lıiJlyordum . F:ı 

kot Jıen ı!Ct'e Ycılidc:vi se,·indir • 
miş olmak için hemen kabul etlim. 
Onun sııadcti, benim de t>aadeli• 
min lıozulııınma. ı ııl(rıınrlo her e
ve kotlaıırnnk knr:ırını çoklıın "er· 
mişllm. 

"Daima ümide amade, mUcn
(Jelede nalıabilj gnlehe bir az.mü 
kun ete Ckmlrete) nhip. TA, yen. 
kati sermesti belii.gnt, bedihc-b<'. 
ynnr iihlnıt nebin, kemli siizlerl
ne yine ı,mdi lmpılrr. fnknt o ka
dar kerim. O kndnr nıeı•faatculol< 

29 şulıat 1828 bedi !"tile bir kaç giln blr1 ikte lır------=~--

- Hnyır... 'onnı.nıın.,. 

Knşl:ırı kıvıılılı glizleri biil ıidu 
\te omnzlnn lrnlklı: 

- O halele ııirın soruyorsuıı ':' 
ncınc>k l<öti) ordıı. 
Penpe kordeHidaıı bir keıncrı o· 

lıııı ı.:cniş kollu ipc'c ı:;eccliğini knr
y0I. ııın tı)ak ueuııd:.ıki hohçctlcn 
aldım; ııctım ,.c onun Bnfine seve· 
ihilece •i lılr şrkildc h:tıırak: 

- Belki sık1lırsın. Kendin ~o 

yun da bunu siyi 
Dedim. 
Heıııeııduılakları hurkuldu. \ lı· 

ıü rt'c~tı, 1 açını ötelarafa çc\ir · 
ru. \cahı't gene hir ı:ıar mı yapmış

bm. Onıı dnrıllmanıı:ı!\ irin \Jrlıltı 

hlı ı>nrnn ateşi içimdr 1,lilknılume· 
'J'e bile kalliınncok 1ım: 

- 1stemiyor~nn 84•l 11ııııııı, \'e
Bidc, hnydi lıö)lece giy.. 7.iynnı 

~' <likdlğin gibi olsun! 
Kızı{ın kızgın ı:ıiycH. Kolunr'lıın 

lutıırak tnıttır. ipekler ve işlt:mcler 
le gülürruıeycn yatnı!a g{SIOrd~nı, 

~o~ 
~~;.•,u~ 

* Acımamak, sus:ımamnk, kıııa .. -
m:ık elimizde değil; kalbin tencf· 
fii.-;ün kumandası elimizde rlcltll: 
gençleşmek, ihlil :ı.rlnnıanınk, lc
mizlcıımemiş lıuzlu yoil-ırdn düşme 

mrk elimizde değil: ekersizllk sr 
ib<'lıile pekliğe düşmemek, hu mc. 
um h:ırbe mani olııınk elde dcgi! ! 
Jlu tnkdlrde fnsnnın nzlm ve \r:ı•J" 
:sine pek n:ı: şey kı:ılıyor ve knları a 
zim ve irnrlc J>t:ı hnrıl sihl mnnlık 
sıı bir mes!leye snrfodilirsc l:ılıii 
biıtOn diinya z:ırnr görür. • 

* Kon. danınrl rımızd:ı knpJlı 
bir kap fclnde rlcvrl'lllS cır; makin(" 
ll'rı.lc hulırır d:ıhl t-ıu lando rlol:ı 

ı;ım115 ! lnsnnlnrın <i!ılıileri, mu · 
c·i<llc i lıtılı:ır ın;ıkirıc'crinclc d.ılıi. 

t ':ıti t klid elıni<.lcr. 

Ak,nııı: penpc bir yüz ı::ihi renk 
ve h9yııt r15kırnn, •ab:tlıı nndırnıı 

bir l az akşnını .. 
Odamızn çekildik. 

Tiıırnsı \·edidcııin h:ıhnsının , .•• 
tak oda ıydı; vnkllle kn) nonanılo, 
geçen hayatının birçok mesnt gfin· 
1 dni. gecelerini Yn'iıı<lıkları oda .. 
h.ocomorı lıron ., ka. 'olıı, d~ct rle
met dnntcllerı 5açıık saçak süslen 
mi' kocııman Jıir tııht gH,, •• fııce 
tü'dcn cibinlik ve onun tiı.ennd-0 
istendiği zaman karyola) ı ufak bir 
odıı haline knvnn aRır, ipek pcrıie
ler •.• Küciik ve kırmızı bir ftmfltıl 

cihlnllt. ''e ııerde!cri tepeden ekle 
rek karyolanın irine Jrndnr m:'ln • 
mış; 1><•~ ucnncln'ki ufak dilltmcyc 
hnsınc:ı yanıyor. 

nu ı:er~eıkten muhil' cm lıilr :ı:i 
r:ır yntaRıydı. 

(Dcııamı tıar) 

Her gün bir karikatür 

t:vsahibl - ::"tc nn1on;tıo ornd3~., 
Hır r~ - (ıuııdclj~lnrl tıkarıyonını. 

Meraklı sevıer - - -

Abdi lca<lim "" m\ic;~,.f!:m leri 
ı~nm AJ.t 

Senei cedlden'n znt ve haneda
nı fez'1ilünvnn ve mekiırim:ı:vntı 

-

yn e.mak iste-rdim. R•·be"tı teatii 
lıicıı;iyvat "<i~ikten •!"lnnı ben
ce Ama.re ile B:ıhkesrinin hi<: bir 
farkı ~·oktur 

Çörçilin uğurlu günü - ilk 
yapılmışh Fi! mezarhğı 

hava hücumu 93 
Kahve tarifesi -

asedi Linkoln'un 

sene evvel 
Abrahant 

Bazı nyl:ırın ve ~imlerin ha~a· Oslrrliç zaferini 2 kllnıııısnnl 
hmızdn iyi ı:c fena rol oynadıı;ı, 1805 ue, J,üç zıırcrınl de 2 moyh 
Jıcrkesı;c malümdıır. . 1815 de kazanmıştır. 

Cörcil icin -eumıırte i sünü u· 
lfurlo bir gündür. 

Çörçll bir cumartesi sünil• r1e 
do~ııştur. Cunınrtcsi gııni.nde e..
lenmislir. Afrikndn hnrp muhabiri 
iken bir cumartesi güniintlc feJU -
kntten kurtulmuştur. 

ı.:ı 

ilk hava hücumu 93 &ene 
evvel yapılmıttı 

llk hn,·n hücumu 93 ~ne e .. ·veı 
yapı lm15tır. 

Bu hucumda Avusturııl)nlılnr 
4.500 kadem irtifnuan Vencdilıi Bir ctunartcsi giıııiind~ ilk ola· 

ruk \-Ckil olmuştur. l1cne bir cu· lııınıhalıınıışlnrılır. 
mıırlc.c;J gunünde lr.lihnhollıı nıu- Miiheııdis Fr:ınz Uchntins, krıı· 
zarrcr olmuştur. la mürııco:ıt cdercl• lıombalı halen 

Kri'1or Kolomb, rıımn giinll'ri· Jnr icad ettiğini, hı•J,1nlard:ıki bom 
ne ehemmiyet ,·erirdi. baları. kendisinin l in cdecc>ği bir 

snnllc pallohhilcccğıni onlotlıi:idn 
Bfiyü-k seryah 3 !.ğustns 1942 

ye tesadfif eden l.ıir ı·unın ~iiııiinoi,. 

lspaııyndan hareket rdcrck 12 leş · 
rlnlc\'v<"l 1492 de gene :ıyııi sene· 
ııin bir cuma gününde ilk ol:ıroı.. 
loprn1!ıı lesndiif elli. 

İkinci scyahnlın le Amerika~ ı 
Klııcyf cuma günü kcı-r tıi. 

Son sl'ya,ı:ıti San lıuc:ır'do 7 ıe · 
rinisnni 1505 rle hlt:ını lmlımışmr. 

nu dn hir cumn gül?. ine tesadüf edı 
yorrhı. 

Jli:ıPQlyon Ponannrt için (2) ıı 

ıledi Ern}ct uğurla olr·uşltır. 
Naoph·on 2 Ayn<los 1802 de 

!-\on ül oldu. 2 na1'1ıns:ınidıı krn! 
ilfm edildi. M:ıri L::hl!! 2 Nisan 
1810 da c~lcıııli 

soı•ra mii<;a:ıdc İ<;lc·li. 

Projrsl kral in nfınıi n kabul e
dilt!i. 

l'chntiıı•;, !;O bıılonluk hir filo 
~·:ıptı. "\·oıcano., han> E(cmislnılc 

..~ııra('f;iıhını kurıırıık IN:r siiıı hir 
hnlorı bır:ık:ı. 11!. bnl" rı büvük ca•! 
denin ortn-.ındn pıı!bdı. Bu rJCk· 
lenmoyen "C lıavnd:m gelen tehdit 
hihiik hir p:ıııik uy11ndırdı. 

flonıbalordtıll bir-ıt"ÇI patlnmnk 
üzere ikrn Yere dü~errk birçok ynn 
jjınl:ır:ı smrnhip•t "'"rın!şti. Bu hn• 
,.n hürnnılnrı csnno;•ndo 4 kişl ol· 
rlü, 26 kisi d y:ıral,ıı:dı. 111rk.ıı; hl 
nıı rln v:ım.•n ılohyıc;il ' idil hnlire 
""lrni-;ti, J.:ıı,iıı lıo:ııtı r<lın .. n. hfıl 
kın lllllDC\'İ)Jlı fizcrtı'de ı;:ılCl fc. 

nn le irlcr bıral\mtslı .. 
\ <':ıccliklilcr ko,.kulrınndnn e\·le· 

rinclcn ılışıırı)a çıknmı.>·ordılPr, 
Diser 1tnlyonlor du yardım el· 

nıek iizerc hu şehre 1oıelmckten a· 
dcl!t 'Çl'kiniyorl:ırdı. Vcııcdiklilcr, 
ez lrnl ın nçhktan herhnd bir vazi · 
:rcıc rlfisf'cckti: \'e ntrdey$e teslhıı 
olıı<'n.kıı. Lrıkin tam bu ~mıdn hn· 
°\'il hücumları nilııı:rcı boldu. nuıl'J 
sr.b"p olıııı ıniihen<lis lJC'lı~lius'wı 
r:ıkipleri:rdi. Ve nleyhin<le lıir ta· 
kım cnlrik'l]"I" çl'virmişkrdi. 

Fil mezarlığı 
f"lllt>riıı ccsellrrl ne olu;\or?. 
nu sıı:ıl, senrle"dcnJıcri Alimle· 

ri düııiiııdiirnıkl elit. 
Bir fil meznrlığı lıı:-kikatcn nıcv 

cııı mudur'! .. 
lHıtırnlıııı n<'şr .:ılcn hlr f:ıhi:ıl· 

çi, meseleyi oldukç:ı n~ c1ın1nlm:ıl: 
tııclır. nıı iilinıc >re, filler, bir 
ııclıı in kenarına sid~rPJ.'. orndıı öl 
mektecllrler. \'c bövl<·ce Tlms:ılılar 
tarııfıııdnn yokedllmr:kıedirler. 

Fil cksriyn şu sııretJc öliir: 
lfoy,•nn ölece~i z.'lman hortumu· 

nıı rnı•hııkknk suret•c nilziil (sJlırt 
e(lt•r. nu suretle hny,•ıın h m ~ıcl:ı 

al:ımnz vl! hımı rtr viicuclıımı ı •f'k• 
lcrrlrn nııılıafozn (•cl!'lıilm 1: icın ii 
7--:rıi ~·?rlımıu vM;ırıı~ ı ı~ln•ı • 
mnz~ Cvad '( r1 fa, F •s"n 

DllnkU \Tatan'ın bir ~ 
:,-erinde (k ~~nçtı bir 1'~ 
tekrar ediyor. Klr k~~ 
dlr? (Kazançtı Mr kl\r) 1~ ~ 
ği olmnyor mu T Gaıtba ~ 
.zanc aayı!acalt bir k&.l' ;,» 
mi§tlr. O hnlde (klr) 
znnı;Iı bir klr) dememeli. 

Londra selirim~ 
verdi 

,~ıı' 
Lo11dmdnn bUdin'ld! ııı 

Tilrkiyenin Londra bti) 
ckselô.ns Re.uf Orba>'• il~ 
HıııiC:ye azın Mr. J!:d~,ıı 
cesi §Crefine bir oğle d~ 
mi. tir. Ziyafette jMe stİ""~ 
zevcesi, i.ma'at n3%II1. \~11-
znreti erkanma:ın W se(ıfl 
terenin eskj Türkiye 11t J 
Pers Lorenin, ordirıoıı;t 
r.n Belçika sefiri, So~ıfıı 
clçis' M. Mniski, Çek ~ıu~ 
mümesaill~ri ha.zrr bU 
dır. I 

Ofis~~ 
Mnhnıkat i.sleri ofiSI tııı 

CY.iun tevziinc icvnnı e~,ı 
Bundan sonra halka tcUt" 
lacaktrr. Memurlar k6r:1 te 
bedell~rlni tak•!t 
tc.kclrdir. 

Bağckıdlı Ruhi'de::} 
• uı. ~., 

l'llrn D§k (nld\n mO'" ı.l'I" 

1 • ,ıırt" 
Bir bcl!k~ ne~il'!!l ll• 1 
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Bn karne sayım memuru 6 ay ~-· · •. , --.. ,.,_, . .,,,.~ u harbin verdiği 3 ders 
hapse mahkUm oldl' ~~~.~~.~. ! ... ~llj~~-=~ ama! •• 

'il ' >1. Clrb b .. ,.. l . ·ıı uıını, kalktığı ')ere lnınec. 
oılal'ırını11a, mntı:ıklarımıza, tel 4o.. 
lapl ırımırn ııalılırır . .;;onra. tutar iter 
111 ne tifo D)bı oluruz. 

vt ~ u un >ır mı et kudreti ile yapılır. Millet 
, il r olmalıdır. il - Harbe idealle.· karıı konur. 

Bir müddet evvel ekmek kame.si memurlarından Kasım Altan lıılmll. \ar. l;'iebrlnıl~de yağmur, sörekU bir 
etrafında mühim bir suiiatimaJ rucy. 81, dun l numaralı milli korunma ' bdti olııJ or. Dü)llnüDiiz, t.i g~nlcı. 
dana çıkanl~ş ve 7 karne sayını mahkemesinde muhakeme edilmiş v" öc ı.o,anan tufan. ortalığ ıru~IL boğ. 
memuru tıe H f\'nncı adliyeye "crlL .suçu .sabit görül~k 6 ay mUddetlc muotu. Damlar ı;ökmüt. evler yıkll. 

Qrpfe mukavemet ancak te1kilatlı milletlerin 
harcıdır 

mişlerdl, haplı cezasına çarpılmıştır. Wlf, Hıbtıkır. bodrumlar dolmq, e;eı. 
Ik-lı·dl.renln okakları dolu.an., ora

cıaı.ı pi likit rı ı:iırcn hiçbir memanı 
l ol, mutlu r T ~..oııclılerle, si.ıpürücllle.. 
rln \lt7Uelerlnl .}Rpıp .}Apntadıl."ları 

Fırme1ıarm Yenlik eri karnelerin Djğer memurlarla fınn~arm da ler kömtlrliıkleri haearak kapkara 
mlkdarmı fazla. goatermek suretiyle 1 rnuhakemelerjne yakında bakılacak. akmı~tı. 
bunlarm binlerce kilo fazla un alma. tır. Batka l erlef'M. acl, bc.ledi) enin hor b Yazdn: SADBİ ~BTEM 

~p "-- • • 
3 clUıı.nmoz mı": . 

,,ili ~crı.} ete hır ço•..: 
ıe,. ttcriıbeler getirili • .Bir 

'erdi. Uu trcrübeler 
: _d~Ja hu~ lık fecla: 

.. ~ de Yük kn.) ıplarıı mal 
'"it 'le b bu ıh.inya.nın icinde· 
,., '-bi 11 harbin te-;irlt!rine 
"it l<ts t olarak U:\ cluk. l\lii· 
~bn tcMrinc de doğru
' .,;.a ~n?ruz kaltlık. Her 
"-~: ıı:uı enısa"'iz bir 
~it ha ŞU}»h siı bu ders-

1'8 hne<sini i tenıekle 
tt..ı ~an blteee~ini' de 

i:'ıze irnk:ın yol,tur. 
llbJı dabn . uzun siırme i, 
-.ıı:- 'azı.} etlerle l.arşı. 
-ıuuıclur 

~ ~ kadnr ·~e<;İt <le;:;i ... 
:~ti1s· ... J 

tGğaı ın, tecnibeler ne 
"• ~ ı:o~ııl,,ın, bütün 

'-&ı.._ •bel.er lı~tc millet-
"• ~n'i~~lcri knhul et. 
~t~ • gorc Jııt} ııtmıı;ıı 

"1ıti zanıri l•ılmıı'kta-

!tıııt~iretti:;i ili< haklknt 
l:ıtıt~rtrk milletin bütün 

il l'uh n teskilat ıkudrctilc 
~UYJa, maneviyctile 

~lc~~n milletin içinden 
llıltl'th lb.~~nin fedskirhğı 
"' !.ır kı .. 1m in.,nnlar 

ler, mahrıımh~ttıı-re 
~ 1<an1:tn111 dokerler, 
~ lu, hir kJsınl in~an
'~"İndeıı '~ kemlk

"'ı. ~o .. 'itnırlar arka
. , ~ • ntlc olduğu r;ibi 
1
• G,ıı~"İ t'mniyetle Mk· 
"- t\.tş iın11aratorloklan11 

-._ "'°'İ hoyltte uzak sı. 
llıı af,,.l~riıı arkıvıındn. 
~~" hnrıı artık 1•rl<i 
~ tı "İrtifa. mu}ı:ırebe i Sl'; lrtifn hnrıı ıırı ur
r...~'ter alıh'l:tnn """TU 

~!_. '-1() llıtıha rip 'a fını al
•. ~11 e h:ırı• hn' :ısı c"· 
'ti "" ':ı-tanın hrr kıi:o;e-;j 
...._ hlt ın an: <:Oruk, lm-
~~enr;, ltnstn, m:ıl(ıJ 
-~ harlılrı m:ıt"rti il'ap 

' k ırıcclıuri~ •timle -

'· hbt· . "~ ı ne ı<""İ \nrılır. 
~ ~"'" korunmaya 'e 
• ""~l'Q a. nınktacllr olrıbil
t.:.."'ıta ':ttar. nu neti c~·i 
• ~ lle temhı crlebili
~' kerJilc terbiyesini 
~-~ıtı~'"ra clahn ullı ~a-
~~ ıl e(lerek. hu terbi~ c 

• bıı,.11~!1'lan itibaren in
h;~İlıd '" unııtnlm:ıı iti· 
~~ti' Yerlc-:melictir. <\ s. si 'la. \ntnnd:ı<1!arıtn itf
. ,>~ : tr~rlufn:ı 'e tnar. 
ili ~o ~rınc 'hir ihti .. ns 

'fıd""~elidir. Askerlik 
.. ,. ı Yeni· lth·ntlar 'er-
~i=~fildir. Bu dr\ rıe

. ~bı'I· 'tzlfeler ltolıı.yfık. 
1 IJııı t n11. hartıin bize 

"~"'ıti'I'. Bıı der; i989 
.ltllai~ de,'t\m etmekte· 
~i" ~n~Ye yalnn ı,tiklill 
~·· nde ortncl,m kl\Uc 

• ' ~ ha.ıooo hanr olnıa~ 
·"• -~"11., g~tlik tr~k
'-i}\ ~!'tePtek~ nskıorJlk 
... ·~iıt •V~ited ~ci tnlebe 

~"" \ttbe 'azıff'lerlndrn ltiri 
.._" '."'i llitı ha11rbı nma dın 8 • 

il , na almnl<tır 
-~iği . . 

~ rkineı ılers u. 

~ti\~ 
ırı a~ 1:>c. anc k uurlu 

"'~- 1
1c kıtl"'8ı konabi-

._~-biitij k . at.. ~:::.llltı n . c ıfleri, b'ıtün 
~ •q, j' ,btitiin zekii ,·crlnı

ı..~ · tuı ef ı · ~~ •imi .. :r ırr ctnıış· 
)~~b~: hu~ıın imkanın. 
-~~~ ... "d 1!ının lülıor8tu. 
~ haıgr insan olrlıınu 
~ "- ~lı tırJanrnı!ftır. !\Jıı

il\aan ennenıi, en anıa n
S'-ıı, ~ ?"9ğluıı11, nrkesın:ı · '-'il ~:;!' 'e bet.,on blok
ll lt~ k 1 fııtulmıı-; lmş 

"'ft 0 3'nlu .. tur 
L\ii eııJ'ı~· • 
ı"'l!fl ~<le 1 rnanzar.t ö. 
~i ~Cf<fıarı-tıe harp ede-
• 1 h\iy~~ceı, in an .tnl·at< 

t. lıij~1ik "ınelin ate ili' 
lc"za tlaqı111r, hü~ i.ıl< 

nıJabilir • 
lı . 

hJ>l\bu::l~ri :..~ık ınii-
' "'ıl\eı~' harptir. t. 

, eetarebliz· 

ler, ürlcekler aneak boz~nn unsa
ru olarlar. 'Donun ıçın a'kla, 
şevkle dö'ii~mek kalplerde iman 
halin! nlnn milli damlarla mlim· 
kUndör. Ttirk milletlnin imamnı, 
hayat görüşünü ifade eden düı
tnrlan \'ardır. 1'11 dö•torlar bir 
milletin btitön fertlerini se' e &e• 

\'e can \emJeğe sevkedecek ka
dar bir mi11etin ruh11ndftn sıznıış· 
trr. 

Türk milletinin hayatının ıJüs
torlar batinde ifadesi olan bo sa. 
arlan millet fertlerinin bir ate 
oıembaı gibi, rahlann'la · tMımala · 
n lazımdır. Bv da ancak teskillth 
bir faaliyetle temin edi'tlr. Harbin 
'erdiği ti~Hncli ders ,ador: 

"Harpte mukavemet ancak bil
tUn kuvvetlerin hal'bin gaycsınc 
göre tanzim ve idare ed lmesi ı!e 
mümkündür ... 

Harp eden devletlerin lı~rbe na ıl 

!Jıazırbndrklan, \e harbi ua'Jrl kar
t;:ılftdıkfan artık yersiı rlrğtldiT. 

Totaliterler harbe daha ~ulh :ra
mnrunda hazırlandılar harbi" ha· 
zırlanı,, bütün maddi İrn' \'etlerin, 
ekonomik ,artlann harp gayesine 
göre ta.mimi ile başladı. btihsal 
hu gayeye göre hesapla.ndı, istih
lik bu ~yeye göre ni7.ama kon. 
do. R~3'1llleri' daha 1 fl14 harbin
de te,ekküle l>a~laynn harp ekn
aomisinin esa91 harp edrn de\let
lerin sulh zamırnmda ne kadar 
liberal olurlarsa oı,,011 harp ha
linde "de,iet ~"' :dizmi,, ocu11tri. 

'arına sebeb ~n bu karue .ıtayım tumlan gibi ı:alıı;ır, ortalığı tmul:ı.ler. 
htanbuldol ır.arardaıı bitııka net lce 

T b 1 'ermez. Çekıllp gltüi1 caddelerde :ı ramvay ara a arı muayyen•~ )JğJD yığın moloz, kum, !:RDJU; 

• bırakır. Hava açınca da bunlar )ı:u. 

mıktarda yolcu alacak nJJ:UP ufalanır ve ıoz olup MVrulur, 
!lieteklm, aradan on gün geçtlJi 

Tramvay idare.si balkın tramvaya 
glt·erken ve çıkarken takip edecek
!ert uaullerln tatbiki lçln yenı tedbir. 
!er aımaktadtr. Tramvay arabaları. 

nın motörlerj, binen faz.ıa yolcular 
yüzUnden dayanamryarak yanmakta. 

muayyen mıkdarda yolcu alacaklar. 
~ır. Bu hususta ne şekil tatbık edile 
ceği yakında belli olacaktır. 

hnlde, bizim "Şair lllcdlm eadde ı., 

lmnınıu bir de-re ;,atnğmdan fark. 
arz.dır. Adım baflnda bir molo. tepe. 
al, bir kum ttımseğl, bir ı:.amor yığı. 
nı ytlkıw.llp duruyor. 

Jlalbukl bu aokaktan her ... beb 
!"OPCİ1 geçer. Daha plak M>'lnnecle.n 

:e. vaziyet kar!Pamda tramvaylar ısmarlanmı~tır. kaldınmtar iıstünde aftperge .eıılerJ 
-----------------------------, du)arız. 'Kapılar ~bnır. \'öp Wıneke. 

dır. 

Tramvay idaresine Rcıım&nyadan 

gelen 200 bandaj, yerlerine takı!mı§. 
tır. D1lıı bunlarla 30 araba ~fere 

girmiştir. Yeniden WO bandaj daha 

•••••••••••••••ill•••••••••••••. leri tıngırdar •• Fakat ~.amur tam.ek. 
Y ann A ı...am ••tntermıezzo,, Şaheterinir lerJ, fOP yığınları, kum ır,pelerl mu-

~ kadclt' tir. Onlara klll18e dolraamn. 

MELEK 
UJNtulmaz Yıldızı YalDJZ. nngl'ırlar arada 8ff'acla tıunıcı. 

Amerikanın Yeni "' r.a,rpuaea, ortalığın tosa dumaaA 

ı 
botulchıpno görtirtlz. 

'·GRET A GA.RıBO,,su Bu tor., bu dumaa öfke ile u..a. Si.nemcuıncla 

\lir&& \ c ~ok lanı;) urıı:ı ruu;ıl cıılu. 
lor da JU aokakta.kl şüpnıntü l,lm
ları, hö~ le halt.atarca olduklan ;yer
de k»ln orlıtr. l'okSR l'llt•rfnclo mert 
lılr ~ ağmur daha yapeatıııa ve ~
nf eıellerle bunlAn .Urtlklf'Vecıett.e 
dair enet,lcrl mi \arT 

Di>ğru u akıl erdlnnek kolay ı11. 
ğll. Bir 81lbah, buraya iH-11 on araJ1a 
gondl'rllmı .. olsa;,dı, hepiml:ı kvta
lurdıık. Şu ba'!it lş ni~ln ~apıJIDIJ:W 

blhn<'m, 1\1'~ · 
Küçüle ı;e~ lerdt: har<'.&nan dlldm&, 

böyUk ölçUde cluılkllkleı:lıı ~ 

na vakıt 'e lmlcı\n btr&kmaı:. B1if:iM 
mesele kerıdlmlr.I kliçük t,ler:le aı. 

r&f1116y& tcnewil et~l'Ct'ek lııL 

c1ar ytlkeek ıı&l makt dır. Damlaya 
damla~a gol olduto ll:'İbi kik',,ük delllc
~nten &, koca bir ~öl 00,Shp gkler, 
Rem fllna fnaanıatı~ n:ı mçbir it Jdi. 
~k detQdir. 

H ahin Stiluı '7e_. 
İNGRID BERGMAM 

T aralınclan fQMne bir surette yaratılan 

• 
l Ş K.E NC E 

Mahrukat ofisi halka da 
vermek için hazrrhklar 

kömür 
yapıyor 

Robert Moagomery • aeorge Suder 
Numaralı koltuklar 'bagfulden aldlnhııası ric. olunur. 

Mahrukat oflai kazalardaki hallan 
odun ihtiyacı etra!mda tetkiklerde 
.bulutlflJlaktadır. otla. memur, dul, ye
tim ve mütekajtlere odun kömür tev 

Zi ettikten sonra halka da odun kö. 
mür ısatmak ıçin hazrrlıklar yapma\c 
tadır. 

Kazalarm nzıyeU bıldırildikts 
aonra her kazaya ne kadar odun,.. 
k6ml1r tahalıı edilebileceği karl\rl&§ • 
tırrlml§ olacaktır. 

Odun halka dcpo!ard tesljm edi.. 
!ecek, kendi bulduklaTı va81taıarta 
evlerine nakledeccklcrdır. 

ni kRbol etmeleri ile karakterfen- ararettir. Bö 1na t~kilatı sade- Li9an denleri •k • • 
mr.ı.th-. ce karam niamaameler. hatta l l cınayet 
G F..çıı:N büyilk harpte Fran- kananbrla temin edeme:rb, dün- Beyoflu Ballrevhlclell. 

sft, tn(liltere, Amerika da- yanın en i,yi .lıamtnlanpr, nizam- 'l'Urkçe, lngfımoe, .uım....... ll'ran. 
hil olduğu haJrle biitiin mohari'p· namelerini tercüme edebilirz.Fabt sızea, aıoon elektrik der*rinc ı. Kasımpa§ada ve Bakırkö,de 
ler de\'letia ikt11tadi meselelere tize liznn olan yalnız ha~·atm iş lklncl~. 942 tarihil')lj(l ba'l;lana- iki kiti öldürüldü 
müdaha.J.e:ıini 7.ILl'Uri görmii~lerıli. tarafını, fonD111111 ifade eden ka- caktır. Dün gece Kasımp&§l.da blr cina,.et 
:Su h.upt <lf' a.rtrk ~onoıulk mde. non)ar ~eğil onun robono, i~ yar- Deraler mecıcaııtdir. Kayıt ve ka.. işlenmiştir. 
le hir d"dr.t İsi h:ılini 111011 ur. lığlnı "fade tden zihniyet, fert- bul 25 '.B!rinciteşrin 942 tarihine ka- Kammpaşada oturan S&llh kapt,&4 

ma.ta. mu....ıtat olmU§lardrr. 
Bu, Kaımrıpapda oturan Ali ~~ 

lsimll b:i11dir. Cinayetin sebebi m • 
nUz &rıJaşıla.ma~br. :MUddclumuml-

ltk tahkikata devam cdıyor. 
Tarladan, a&elYeye. ,_.,. lla- lerhı 1nl fıleı h•ulehd De ........... dar deftm 4idiöelıııtlP. iaıaıt bir f&bıa cWa Go ulı:..St*'9 

dar her ekoiomik ve"° yal ''&Alta 11111 lıalamnalandır. Memleket mi- ı~ nmm ı.G~t ca.duı beraber Be)"Ofbma l'itmif. 1ıureda 1LUDllKöYDE BVLUNAH c,_. 
ciev1et emrine ~inniştir. nevverleri evveli kondilerini ba iki~ .HatkMimi9e ı:mn • VlJ'U& içkili gaztnomna girerek~ B&klrköy dv&rmda bir ciııa)'Wt 

ne,·Jetin hu hildm kudreti an. laayata alrştum~ endan 90DFa wt ·~ 1'jc& ederiz 'ftkte kadar lçm~r. samı kaptan lenmif, atla BakJrköytlııe tlzQm il. 
cnk teŞidlitJanma ''= tetkilitlan- da Mttln ınemleke~ Jm ı.anyı ya geç w.kit •rkad&§lariJ'e evine git seU. 

•h 0 h ...... -- - - -'LLn) lar. ""- ... nJ•- J'UL-... 'L<t.Jcim 0'--1" al.:1- •"IBeJİ m-'- -D ~IMrm•"' ••k•- .a--ıı.- .,...::. l'eJl Mümin &dmda bir JtX-"" -tna\•:ı t.ült\irCC, ZI TiayetÇe UJr ... J'-Yft mecoo ·~ •Pli u -•n ·~Dili ~ ~aue - • """ ..... """'a• rn•,.. - Urn&Ual& ._ v.rrn o~ 
Jı olmakla mümkUndür. Tefkillt· , ...... bo1"1andrı'. Hidiselıeri lllla- <lir. Ba TUİfe bia.-ıinivenite- ha mahalden geçerken btrdeıdıtre 6.. köytme dönerken be§ı lıt§la czilelıllt 
lanma her ~Yİ müsbet :zlh~ 1ııet illm mantlğt i1e mütelea et· nan, eli kalenı ta1aa ız--.lfftl'in- nAbıe br adam 91)cm.q, ellndek{ 'be • öldlh1llmutt1h'. 

~öre gön11ek, anlamak, iaah et- md, olam ,,1ı1uğu gibi ~örmek, dir. ytlk kamayı birkaç defa kaptna ııap Ce.et •bılba k8IJI bir koeuca 
mektir. Bunun tek if1tdeısi .ı.tll, clemago.P)'e <t~n fikirleri kar Harbin ~rnd"Q'e br'lar biae ver- lamııtrr. Sallhln arkadq!an korka • rafından g6r1UmOntır. Nöbetçi ta... 
s.'\ğlam ~tatistiklere dayanarak ~ılamak ve 'bunu bİT ahlik haline d.'ği derNeı- 'banlanbr. Da denler dan kaçmlflar, kaptan ı:ok na lılr del mihL 
meml~keü ve kuv\•etJerini tan•· Jr.,,_.. mtblevwrin \'Uİfe&idir. Hze J'U'blki glnleri .-ıl pilin- zaman .anra ölmOntır. Yanm aaı blb':ı~ ~ua":11ı Hllmf ve adi! ' 
m11ktır. 1'11tnevver 'ha vazifetlini arbk laalı- lamsnuır: ilzam gel~~ an. llOlll'& ~t yerine gelen sabrta m nsa an vaka Yerine git 

• ... ıı..--di la _..._.._.a_ marl&n •• .._ .. _ -- !latnı -'"-'a e_ m..lfJerdtr. • 

==B=lnaeJ\!l.l==~~e;y~h=teı-==k=ih=At=h=olmak====="=r==~='=~==gö==re1.ıl=·=bne==="=1111==k=·=n=mı==.acu=======t~===_....===·======================-== ......... ===-==-~:=:•:=::=J=-.... ==~ 
KuHipten çıkarken onlan teıır 

düfcn gördüm ve tnlı>ip ettim. ~ 
tomobilde bir saate yakın durup 
konuştular. Ben ya#ıııur alhnda o· 
lomobilin :ıı',knsında durar.t ko
nuştuklarını dinlemeğe (:8hştuu •• 
Vnziyellerinde, konuşma menuu • 
nun aşikane olmadığı besbelliydi, 

Celladın Kızı 
Naldedea: M. Kardeş 

• oşktan değil paradan bahsediyor • .,•••••••••••• 
lardı. Rey Bennel evine sabı!hı• si bile yamn.ış, faut eseri ancak i· 
dördünde girdi ve kadın oradan iri defa ~il edi'ebUdikten :ıoonra 
kendi evine döndö. repenıtuardan kaldmlnuştrr, at· 

Elk: yarışların bıthsi müşterek simsar 
- Hakkınız var, dedi, Loltı an· lılı yapmııJ, elindeld birlcaç paravı 

l'ak paradan l>ıthse 1Pr, O, şu meş• da bu i,te batırm~tır. Sonra "mu· 
hur kraliçeye benzer, Hani 107i habere ile etdrisllt md<tebl,, diye 
de. hayır 1573 de ölen kraliçe .• Her bir te°şchhüsc gkic;roiş, son melf"li· 
hnlde bilecek iniz, dördüncü Hıan· Airri d buna vererc!t InAs imiştir .. 
rinin, hıı~ ır Sarim, velhnsıt bir Simdi rotoırafçıhlc yapıyor. 
kralın kan ı idi. Altından bir tıı• _ Böyle mesl'"'- dcğiştlrme~c 
ba'k:ı, pdc hi :tıümiyorum ya, altın başlayalı çok ohıyor mu? 
dnn bir va7.o iı,:in kocasını öldiitl _ YıDardımberi hep höy)e, on 
ınü5tü. yedi sene eneRd ~aziyetini bile 

Dik 8ülüm cdi: ö~renmiştim, o zaman da bir dal-: 
.Mu.kayc eye di)erd, ~ok. T.ikin lilo kursu ida~ e..J!yormuş. Bunun 

Lola şimdi herhalde oHın tebakalıır la benwher teşebbüslerinin h~si pu 
pc inde koşmıısa ı,terek ... Rey ı;ew ra kazandırmamış 'ıtoğil, b87.ıl3ı-ın· 
net melelitsizin biridir. Bu ani dan para kazandı~ı olmuş. Anc.ı'!. 
muhabbetin 5aHcini iijtrenm•iti ov· hakild mesleğinin en <>ldulto hen· 
istiyorum ki... ce me~nıl, onun "'u değişen f.şlefr 

J::lk diisiinreli bir tnırla pıpo- nin maskeledi~i bir n esJ.eEti oidıı· 
sunu içmeğe devam edl'ff'k: Rundan eminim. 
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varki, çok güzel bir kızdır. Babaoıı
n:ı gclinrr. o tı:ıvti '-ilphe U\"Alllİı
rırı bir adamdır. i\funtıızr.m \.ir iş 
s:ıhibi de;tiJdir. Ha~.ın friin1erce or
l:ıdıın lrnyholur, sonr ı yoritttn 'ft 

bitl\in bır halde ev!ne döner. 
Dık ha~ rf't icin,i • idi' 
- Nasıl? Onu hnıyor

0 

mı!1nıı1 
Di)·e ordu. 

- rn•I. Con Rf'nı•f'fin lıaJi ,.~· 
rıtkimı tıdırik etmiş!i. Estısen o ma 
h:ılli saibıtaea da. i.f.:ıde birde ı:ıAriJl 
Jrn)boluş1an dolayı~ıle şüpheli te
lük'l.:ı edilmek1e idi. F kat bir mün· 
det m~gı.ıl ohnamıı rn)!men iıdn • 
ra-rını anlayamadmı. O hay.tmd:ı 
betı .iti.zrm trdir 'iıı r $1 

Her ay muntazaman bir, ha7.ı 
aylar ise 'iki veya ile defa orfaunn 
ka~Juyor. 'Kendısini bu sınıd~ 
çot arıııtım a d9 'Jı:lııı:ık mümkiın 

olmadı. Sehrin hiitfüı serserilerınl 
isticvap ettim, 'hali benim Jrndtır 

onlırnn d:ı merakım tt'hr.Hc edi) or. 
L<>la ile beraber çalışan f.n 

Br:ıdi de Bennet'i-ı ne iş )ltlJ>lığını 
öğrenmek için ~ole 11graştı, hııtt:ı 

hır gün ihttyıın ö~1~ maks:ı
dile kuvvete bi1e ıür:ıcaa-1 eti amn 
Bennet fist çıktı. 

t>ı"k havre1'41 sordu: 
- Ammta yaptınız h:ı ! Lev n. a· 

di Cbeniın l»ildi~İ!lft ı:ıcblivandır, hal 
illlııi..D Nt *bana biri... 

- İhtiyar Bennet manda kadar 
km-vdlil... Ne ise ben L<>la ile ı:co 
rüşmefe bile çalışırım. Fena bır 

kadın <k!Aildir, ama ne de olsa nıa. 
ı·era düşkOnünün 1>i::idir. 

Bahsi dcliştirdi: 
_ Dmıek GenteT'in «itömü de 

41\urbağalar,, m !.,;i1 
Dik ayağa kalktıla sırada ceup 

ff'l"d~ 

- Bıın:ı hiç şuphe ~. işte h• 
tinerden biri de ':'"Jrada ... 

Dik pençereye yalclaştı, Elk de 
onu toJ.ip etti. Fakat Jr~ı lcaldı
nmda duran bir dam onlan gfı
riir görmn ibir so«ak.ı saparak «oz 
den kayboldu. 

Etk hunu forketmemiışli, ııordu : 

- Nerede? 
- Simdi giıti. fakat.. .. 
Tam hnsırada -."11' ere t•amı ht. 

yuk btr ~angırh ile kınldı. Dik :ıni 
hir hamle Be Elki dr kolundnn \,,. 
lup çekerek kena":ı rırl:ıdı, attl .. ıı 
lntr5ıından 'k<.'ndileri d kurhırdıt:ır .. 

mı.. r.orilon sakirı hır ıu ır).ı: 
- 94 nıımnr Jı 1,·r.aııııı da11•1n

clıın a.1eş edildi. ikinci rlf'fadu J.ı 
ha) atunn ka...cledh c:ırl r. Xcret!c ı 
ıKe.; edildiğini ··;!-er m<'k i"tiv~ı· 

ckım, şimdi :ı111.,~11dı. 

Dır k~ dalri1ta ... 'Jra 94 nnm r:ı 
Jı hinanın damın<lt\ bos bir füıek 
kov:mı ve ayak izleri görerek t.-ı~ı
mi nlerindc :ıldanmadıklannı a 11. • 
dılnr. Bina bomboştu. Knpıcı lıc:
sabah ayni saatle ö!r' f'ri atmak il 
zere dıFtn çıkttjuır, bu sebeple bir 
~~-6!1115ii..X..• 

rada .hir satıe.r CYe lbir1nin girdiği· 
ni gönrn4.~lü, elinde 1'.'lnh bir şem· 
siy.e vardı ld. her htılı:k- bir tüfok 
ola<'tıkh. 

Dik sö~·Iendi: 
- Suikasti g:ı)el ı) ı haur'n· 

mışlar. katil için ',.iki y:ırım diı:ı:i 
ne taçacak ~~l v~r 

Elk düşünceli ı. ~ çıkarı ı .• 
rlı. Daireyr. rlöndu'<kri "alı:it Dik: 

- Garajda yapt i:ım tahkikat 
hoşlarına gitmediği ~in hu iş:ı ı;ıi· 
ristilclerindcn enıint•:ı. TeŞkilil (ev 

kalAde ':ilik, lah'ki1nıı mütl'aldp cin 
ireye döneı ken beni olomobilll' ez 
melt tşlmus cllilr. Oloınohil pc~im 
den knlrtınma bile çıktı, herckl't 
versin d:ılgın değ:: lim, 

- Arab:ının nu:rn:ırus•r ı ııld:nı, 
tabii ••. 

- Aldrrn. (x. L. 19741 ) •.. Fııl.:ıl 
nmnara uydurma b!r numara. T:ıh· 
kik ettim, bö' le bır numar:ı ın~'· 
rut değil. 

Elk çene ini k<Js1v:;r:ık düşiinrt" 
li htr tnvırla: 

- 1.olanın bu ise dair çok n• • 
lllmah oldu~nda h:ıhse girerim. 
icn şöyle hir doldŞll\ ım. belki lıiı 
se' ler öi(rrnehılir'lı. 

• *. 
Elk ~n,ııs )a':ı~ ~iıriı.ordıı. l\o

hında asılı c ki şem .,-cı;ilc ı;ıı 

beri i5siz kalmış hır memur:ı hı ıı
ı.i)w, çelik ceı"Qe\t'lİ f:Ö:ılü~ü '\'w 

hayli vıpranını.; pnrdc fıcm ı ı hl ıı 
zeyısr ku\'vellt>nliri~·ordu. O -.:ız 
kış ec;ki ıı ırdec;inüsno<.>n al rılnıoz 

dı. hic bir 7.am:ın du"meler:nı mı. 
lernrzdl. ince bir y, gmur ~·a~n · :ı" 
ta idi, ~pkosı sırı,;ıklam oJmust·ı, 
fakat o gene rm j~lni açını~ or
du. :E a en onu daima lasıdı~ı şeuı 
iyesin i aç.mı ola"ak r.ören de )"ok 

hı. 

.Tnıfıılg:ır meyd.ıoına geld~i 7.a. 
ma11 bir :ın durakladı, sonra gl!riye 
döoerflk, sene yavaş 'ürfidfi. 

roı.- Nt:) 

Tahkikat henüs deovrun etDWrt_.. 
lıtOmjniıı öldllrtllme teldi b!ebft ~ 
mUJI& da bir klflnhı m:l )'Oka bir ... 
kiflnln nı.l hücumuna ~ dalla 
belli detlJdir. Bu köyltın1bı Büxrka 
yllnde UzOmU attıktan eonn....; 
§eyler •tın aldığl, fakat Be man. 
ne de paralan 11zerlnde o1nıadıfma 
gÖre kendütjnln buna tamaen öldtrtil 
dilğtl sanılmaktadır. • 

Şüpheli ölüm 
Tepebe§ında Meşrutl)•et mahalle. 

.sinde oturun Haaanın f yqmdaki ot
lu dün hastalanmı§, kendine aohıcan. 
f!lcı lçirmf§lcrdlr. <;ocuk kaldmldıtı 

~i§JI QC>Cuk hastahane.sinde l!~!işUlr. 
Çocuğun ceııedjnl nıuayenc eden ad. 
llyc doktoru öJUrnünU ııUphclı g~. 
mU§, c scdı morga ka!dırtmıştrr. 

Yenı Eserler 
KoJe doğnı - Koy meselel,.:iııden 

bahseder. ~G ncı sayısı çıkm~n. 
Tavaiye ederiz. 

~ 1 Çar amba 1 Pe"t'mbo -~ 1. te!irln: 21 

\·:_::o·'"' " ~ 

~ ı ~"""''' 1' 
ŞeHal: J1 

to... 
Hızır: J69 

1 
Ht'l.ır: 170 

VakıtJar \aeati Ezani \ :ısatı EzaııJ 

Ojlı• 'l'.16 l!.61 i.16 12.54 
ikindi 12.59 6,3.; 12,59 6.37 
Ak~:ını 15.ü9 9.S:t 15.58 9.S6 
Tat ı J8.!2 12,00 J'U8 1%.00 
lmaak 19.:iS un 18.5% ı.aı 
Gtlne!! 5,3:; JJ.lf l>.39 Jl,1'7 
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iŞGAU ViŞiYi 

Dü~OBDO. 
HIRVAT MAREŞALi Suriyeye Amerikan aarıp 1t1r ~ 

ktfaları geldi Oniki yaşında KUVATERNiK TEVKiF EDiLDi Bern: 20, <AA.>, - Amerik:m ÇOCUk bir k 
imali AlrUıa Fransız 
armay bayatiyle 

u~:.:aıele de balaaayorm11Ş 

Mareşal, Paveliçe yapllan suikastr 
etmekten suçlu ... 

bta1an ile mfıhim :;ayıda Ameri • 

.kan uçaklan,Suriyeye gelmişlerdir. kandırn111 
Banlann ar~ındo ienci kıtohırı 111 
.,9 dünya !Mıks şıunplyonu Joe Lo- H ·ı kal 1 ... dJaı tertip 

Tayın.is ~·~: Lo~ra, 2a (A.A.) - Amerikan 
~ellerinin Liberyada karaya 
ctkıJ:ı;ası lknrJIS:nda Vişinin cndiş~. 
leri aı-tmaktndrr. Amerikalıların 
Libety:ı.da. bulunmaS!nın Da.knr 
i~ 1bir tclıUke ~şkil ettiği h<üc. 
ilanda :Uvfi.l'in izhar ettiği k:>rku 
1le Vi11t orduları ba.~komuta~n A
mmı.ı DaJ::lnnm simdi Cezayircle 
W]unduğun<ı clair Alman radyo
cunun verdiği h:ıber arasında bir 
münasebet vnı'dT. Çtinkil nrniral 
:Par.'lruun her ne lmdnr, haştn ibu
lnnnn oğlunu görmek il zere hu
stısf mahiyette ~r seya}ıa.t y:o.p -
makta ise de Vic:;j .sl~i mnhhlle
ri anıh"alin bu fmıattan :istifade 
edenk t>Imali Afiikndnki Frnnsız 
lnrvvet:Ieri yUksek kurmay heyeti
le sö:rü.~~let-de buluna~ğını sa. 
nl'YOTl~r. 

"Uberyrub otauğu gibi Broz.. 
zavil ve Lcopolvil'de ve bütUn 
nltm sahi uzunluğunda bulunt!.ll 

Londra, 20 (".A.> - Yugos· 
lavyada Hrrvatistnn bn§vekili Pa· 
veHç'e ynpılan bomıl:ıalı suilcaştın 
neticesi milli milda.faa nazın ve 
IIl'U"ha.lıef et ~.şefi Mareşal Ku 
vatemikin tC'Vkifilc neticelenmiş 
tir. Pol.i<J ve Gesta.llO suikastın mu 
halefct partisinin para ile tutu .. 
lan admnlannclan lbirı taraflndan 
yapıldığını iddia. etmektedir. Ma· 
re~ı. hava alanıncla. kendini bc:k· 
lemQk~ bulunan tayyaresine bin· 
mf"k ~zere oto'mobille gitmekte i · 
ken tevkif olunmuştur, Mareşabn 
o~lu da tevkif edilmiştir. Naıır .. 
Jarclan b~oğu azlolunmu~latdrr. 

1.gnfJn gayc"İ 

Ne\ ru"ıi, 20 CA.A.) - .Nevyork 

Müttefiklerin 
Birmanyaya 
taarruzları 

muhakkakmış 
lngili.z; generalleri harp 
pllanlarırıı hazırlamakla 

· meygul 
Yc:ıi Delhi, ,20 (A.A.) - Gene .. 
~ Va.veı, Ohlnl<"lt ve Stilvel Hin
distnn umumi kıını.rg~roda müt.. 
~rin harp l?iJiinlnrmı htWt
llamaJrh meşguldürler. Herkes jlk. 
babardruı. evvel mütt:efikleriıı mr .. 
manyaya gircce!dcrlnden (:[D.{u -
mr. Ohlıılek'e mUhim bir vazife 
~eceği söylenmektedir. 

Müttefiklerin msbctcn istifade 
edeı'bilccek )ollan ıru.ıunan bölse
Jcrc l!mdnr elebilmcleri i.çin dun. 
Yttnnı en ft.rıza.Ir toprakl~Jl.dn ç:ır 
~ak SOO kilometre ı:adar iler. 
leıJı.c!eri. luzrm cckti'r. Bun.dan. 
:90.IJm miihend · Jetin bu yolları m
lah edebilmeleri jı:in bır mUddet 
bek1cınC icap edeoektir. Bu yol
.!i'ar<lnn mu~ :miktarlarda si
lalı, ceı>h.a.ne vo )"°J,fecek nnkledi .. 
Jcecktir. 

• 

Do D 

Amerikan kıto.larınrn başl:ca va-
7Jfesi il.hassa Vişinin !'i}pheli va. 
ziYeti lt~~nda, harp harelit.ı 
i~in hayati bir eh~eti olan .Af 
rılqı. hava yolunu korumaktır.,, 

Gazete unlıırı ilave etmekte -
dir: 

"Amerikablar. tnsilizler. mu • 

hatip FransızJnr ve muharip :acı. 
çikaldnr, Afrilaı.yn çcnie; ölçüde 
kuvvetler ve pek btiyük miktnr· 
lf!J'da C'lltıh ve cephane yığmtBiar-. 
dır. Shnalf Afriada ""e Dakar cihe. 
tindekj mihver mevzilerinin mUt
tcf:iklerin cenuptan yapacakları 
bir hn~kctıe tehlik~ye girecekle
rin! anhımaı'k için .haritaya bir göz 
ntmnJt m•fıl.itUr • ., • 

Antakyada 
Millf Şef günü 

Dün heyecanlı le:ıahürler 
yapıldı 

Antakyıa, :.?O (A.A) - lıilll Şef 
1nönU'nUn Antakyaya. geU,lcrinin yıl 
dönUmU olan bu gllnU, Antakya he
yecanlı 1ezn.b.Uro.tla kutlamıştır. Bu 
nıUnasebetle yapılan ve vnıı ne §Chrf_ 
mlzde bulun&n mebwılarnnızm: mnı. 
.k1 ve eskort erkAn 'fle b!ltUn mektep 
lUcrln ve ukorl krtaatm hazır 'bu _ 
lwıduklan bu toplantıda. eöy!cnen ııu 
tuklarla glliıUn <incmi ve MUD Şetc 
klll'§ JOlan b31lılık bollrtilmi§lfr. 

.Bu geoe halkevbıde gene bu mllna.. 
* betle 1ntsnU'nUn hayatı mevzulu bir 
konferann verilmiş vo bunu bir kon.. 
er taktp eylcmJ~Ur. 

Amerıkan donanması 
.NO\'YOrk, :i!O (~\.A) - Amerika do. 

Mnınaamm ba"komutan1 Aminıl 
Klng bir nutuk :söyliycrek demi§tiı' 
ki: 

··- Amerika yakında. ıltl okyanus 
do.n:uımuma millik bUlunacaktır. 
Şimdi donaıunnnm elindo 750 bin to
ntıat.oluk Gemi ,·ardır. Bu rak&:ı:ı ya.. 
kulda lki misliDo çıkarılacaktır. Şhn 
dl Amerika 8fD.ğl yukım bir donan. 
:ma. tlc iki okya.nuat.& blrdc.ıı. harbot. 
nıcktodlruı 

(Başlarafı 1 ı:ci :ray/ada> .Amjraı l>undan sonra. Amerikan 
~ lıktcg.lJ:ı mUstahkem meVZjbıJ kuvvetlerinin giriıtltl t&afl"UZi lıare
fiddet.lc bomba.lıımı§la.rdır, &wq u • ~eUeri bahi• mevauu ederek J'ııpon. 
~filoları~ Volgada blr çok l&nn l,tto bu gibi tcdbirlerde.n kork. 
~ tr\ınlcrtııı ve yerde G d~nn u. ' taklar:mı .ııöylc.nıl§Ur. 
~ tı:ı.hrlp otml§lel'dlr. Yenı t~lllz:. 2Jrhltlan 

vyct Tobllğl Londra, :o (A.A), - Alnirallık da.. 
Moakona, ~ (:A.A) - Gece yarısı ircs!nln bugün resmen blldl.rd.Jğine 
~ Sovyet tebliği.ne ek: göre, talihsiz Princc ot Vellcs tipon-

St;alingracl Qevr sincı. dil,şın.an pi. do iki yeni İngiliz zırhlısı <'!onanma.. 
T<ld~n ve tıınklnrmnı §iddeUi ta. ya i!Uhak etmftıtlr. 
aı-nız:ıarı pUsktlrtUlmtııtUr. Muhare. Ycnt zırhlılar 3~ bln tonluktur. 

MACAR BT/l/Ş t;,UT/ff,Rf~ER/ 
Londra: 20, (A •• ~.) ' - İlimadl 

şayan bir kAyımktnn hugiir l.ondr:ı 
daki Yugoslav hüI-.ümctine gelen 

Mılll' cepllellnde 

Bir lfalyan 
Korgenerali 

maktul duştu 
Bu hafta içinde ltalya iki 

general kaybetti 
LoncJra, 20 (A.A) - Roroa radyo. 

au, ÇÖide blr .kolorduya kumanda e. 
den general l.l'rederlco F~rrari'nin 18 
bitjncite§lindc ınaktul dll§tUğUnU ha 
ber vermektedir. Birkaç gUn evvel 
Hitlel' bu generale damirhao ıılpnı. 
ru vermişti. Bu hatta i'1ndo İtalyan 
ordusu ikl J;:ene~ kl\ybebni§Ur. .. ----o----

LAvaı 
Londra: 20, <A.A.) _ Bu nk· 

şam sant yedide (İng!llz .snall} rud· 
Yoda mOhtm beynnoııa ~ulunncnk 
olol\ Uvlll. A1mnı y:ıyıı işçi tcda· 
rik edcce~lne dair ynplılfı ,-ııı:ıdi 
Yerine sctirmet iti ı daha uzun 
bir ımühl't Jstfyc:ıco?ctir. Parisdo J.a 
-Ylll Almanya flri /\1 ı:h:e :n:ıühleUn 
1Ildcıinunun :;onuna kndar uz:ıtıiın« 
sı Jrızımgclı:Iiğini .söy?omiştir. Arui 
rııl Dıırlanın Cezairc eitmesi diJ..
knli ~ekmektedir. Bu scynhat Ame 
Man kıtalannın J,tbcryaya cıkına 
sı Ue :ılükadardır. 

La\•nlfn rndyndn yapacaı!ı lieo 
ynnnt He Darlonın -:cy::ıhnti, Alınan 
ya ile işbirliği yııpiJ~adıi;ı 1atdir 
de Fransız mOs1c.."nlekı•lcrinin 1cb• 
lkeye gfreceiffnc Frnnsız milletini 
fnandırrmık icln haıırlanao :ıır·.·I· 
ram eilmlesfn:dondir. Şu h&dlsclcr 
herhalde La\•al ile Alnıanlann ~i· 
mail .Atrilı:adaki l<-r.-ı.usız kıtalanu. 
dan ,.c ~ulı:ıy1'ar:ınd3n emin bulun 
m:ıdıklarınt ~österir. lıcncrnı V::~· 
gand ile ıcncral Giro ~c bazı sub:ı1 
l:ıt" Almnnlnrln yrıpılnn işbfrli~inf 
tasvip tmcdiklcrini J•etcnc bilc!iı
nıişlerdir. 

J,AVAT,/N J."iJTl\lJ ibo ~lb:\BSıı. bir !abrlkn clvaruıda C'Qk. Bn.tnn Amc'°lkan gembl 
çetin olmu&rtur. Bir k l1l\Cle 1 Al· \"no•ngton, 20 (A. J - Balııiyo 
.ınan tı:uıkt tahrip edilmiş ve 400 dU,. nazırlığı, kUçllk tonajda. bir AmeJi. 
anan askeri 6ldllrillnıU,tllr. Stallngra kan h:ırp cemımnın ilktc§rln ba.§1&-
dm !1imal balısmda. latalarnnu: mev. .rında Atııuıf;tltto cenup .Amerjka. §f. 

Vişl: !?O (A.AJ - Du akşam 
radyoda, F.ra.nsız 4dkrlnc lıilap ca 
den J.:ı\"AI bilba :ı şurı • söyle • 
tni.,..tir: 

·nı Jnıv tlendirmi§lcr ve dllşma.n, mal laylları a.çTgmda torplllenml§ oL 
taal'rUUamıt Ptlakllrtmtl;;lerdlr. ıB;ir duğwıu bildirmektedir. Kurtanııın • 
tq>o çevreatndc t arnız eden Romen 2ar 'b.lrleaik Amerika. doğu kıym JL 
lbr geri Q.tumı, ve 150 kı,,f tildtlrill. manlarından blrino çıknr:ılmı§lal'dr. 
ım:DutUr. Romenler cephenin. diğa:r kc-

hllberlcre söre >.ro5idük Abrceht 
Yon Habs'burğ l'dae3r işgali altın<b 
bulunan Yugoslnvyanın :Vojvaclina 
en.letin<lc bir tedhi$;İ (etesinin lıa 
şında faaliyette hulunma'!itadır. Bu 
cetenin azalorı~an bazıları ~fo• 
car subaylan ~ ~ JııMdır. Hun 
Jnr kl:ynfctlerini nQği~1Jrcrek C3kt 
dhiseler gfymfşle:'rtlr. 

·~· ~ova 10 (A.A.)-SoYJet habef 
Jer lıUroaun& g'Öl"e, Qetr ntanıte"f'erl~ 
rl, Nemeı:ko ilo Ta.bor &U"umda. Ruı 
cephesı.ııe gttınekte olşn 1taly&Q •• • 
kerj yU'klU bir tren! YOidu cıkarmtJ. 
ls.rdır. ~nkaz ara.anıdan 100 den fa7-,. 
la ölü ve ya?alt ka.ldırılmqtır. Alker. 
ler a.rasmda bir çok ııoklaıı n.rdı:r. 
Bunlarrn karg8.§alık eaııaamda kaç. 
tıklan zanne411uıektıd1.r. 

ısunde 12,5 milyon 
ingiliz lirası ! 

Jngilterenin harp maarafJerı 
bu yekunu buldu 

Londııı~ 20 (A ..\.) - BUt.W 
Ava.ın Kamnraınııda bir milyar 
steıilnJii': 'yeni bir kredi acılmasuu 
i~teyen maliye nazın Klngsley Vo· 
od dcnıi~Ur ki~ 

"- lngilterenin ~imtli f{iinltk 
masrafı on Jkl ml)'y~n 75() bin ster 
lin.ıtdir. nu paranın on buçuk mu 
Y<>nu muhal".lpler ~J"Tf Jeri ve cı.'i 
~isler iç.in, iki ıııilyon !50 biıü 
mtıh~ur harı> sentslrrf f~fn sade 
dilm~edir. Bu rebmJor, her ser 
Tfs icin bundan encJl:l ııtkıunlaM. 
nisbetJe SOnde bir ce:rret miban 
ftbhetinde artmartınaır ... 

Mnliye naz1nn10 tntel:il hu lire· 
diJerin 'l'akönunu ll nılb'Dr 50 7"fl .. 
Yon steıifDSe cıhr.:ıaJdadır. 

amı e an..-. 
ula de huJurunaktarlır. dava e~ ~ 

k 1 1 Dün adliyeye ı;a;ıP Memar arae er intikal eı.miştir. !ddia}'& 
(Baıtar.a/ı 1 nci sayfada), diı;c şudur: ~ 

Jıladde .{ - Allkadar dnlre ve mu. Beyazıtta bir evde 
eaeaeler de iktaat mUdUrlut\lnden beri hlzmetÇilik ys.pall?ıif 
&ıdırtau.kları beyann&ııı..ıerı fUbo dtnda 33 yaşLvı.Ddıı.. 
UlUdOrler.l nsıtuilc ıneıınırJara tev. bir müddet evvel nilettilJ 
rJ edecUlerdtr. dak:i oğlu: ~ 

Xad• G - Memur VO mUst&hde.m - Sen de bck{ırSll1 
ıer tıe~en doldurduktan •on .. seninle evlencllm ! 
ra l.J:Dlrlne ıaımaunı tudill ettirecek. lıımnuştur. 
ttr. Bu tUdik. '511'88Dldl. tıe7anname<ıe İddiamna nazarıı.rı ! 
Yazdılı &U4ıli dradmm. nU!u.s cüıda. teklife razı Qhnu~. 1 el 
nma <l& kendi bılrW, (memurun kar çocukla ctcrlıal evtcrıJ!I 
1lefl vetjlmif Ur) kqdilo mlllıUrlete • vermi'1it'. • 
rek beyamıameyl teslim edccekUr. Şaynnı dikknttft lri~ 
Ve mukablliııdo ekwek karnelerini a. garjp b.ranndan ~ 
ıaea'lltu". kaJm.ıştır. Şhndi 7 a~; 
Karneler iktıaa.t tnlldlirlutQndeıı kay duğımu söyliycn Hııtı d~ 
ı:Mka.m.Jara almdldeo v•rlleock '"e her t!:old m:ıı~t~ zevcl11~ 
h&DO için verilme.lj ZhıQll'Clen kar • ni vadi imivn.çla k!Ul /J 
nder ha=tıa.tWlf olacaktır. de nhnnk i.!temiyor" 

Kah&lltıltt. umu.mı kanıe tcv~atı balunma.ktadrr. ~ 
aızaamd& mahalle hlrilklul nlltaa tez_ Bu iddi9.ya göre ll1 
k9"1erjni kont.rol ederek ltanıo tem de bu?una.n toeUk, bet' 
edacegino cöro meınur k&rnc.ıl alan. huunadrğmdan lılldi!!t t 
ıara bittabi umumt kan. veıilmjye. rUlı bir hukuki varJY',; 
cektir. tcdir. Yapt!nn muaytıı 
lhdıle •e - Mütekait:. eytam ve. e. eindc !iik8.Yet.çi ~. 

rauıll doldııraıc&kları bey&DD&melel'l 7 ayhk hamJlc olduı.· 
maat aldlklan malmDd'Wk'vine tn". 
tmsll& etUrdiktcrı. .IOIU'& kaıoeleriııi 
ümmet. eyledilderi ınah&l lııaJZD&k&m •. 
~dan alacakJardır. ' SekGr te 

(Baştarafı 1 ,,ti Kadde T - letanbula t&b.sU fgtn 
ıeJJ,p <1e &UMl t>qk& ,udıo Uwnet e. 
da ve karardan iltifMh •YU1en me. 
mur ve mQtüalt. eytam ve eraaU go. 
cak1a.rmdaıı. mektept• Jeşl1 olaıl1ar 
mektep 'bltli#iDdu ceıecek llate,,a ıa 
~ aamkl m.lsl!lil kaym•kamlıltça kar • 
neıerı verilece.kt.ır. 

Xemur çocuğu olup d& :müteple.re 
nehari devam edenler do devam ettik. 
ıerı mektep müdilrlUklcrinden bu va. 
.zjyet1erini tevsik eder mahiyette ıe -
tırecekleri veıftkalarla. ka~lertnl teb 
cill ettireceklerdir. 

Nihayet vilAŞ'etlD ~ 
aa.da )'B.pılan 8Ilu kODt 
yedi ttıccar vo 'bakkslllS 

:50 ton kadar aak1I ~ 
tur. ·" 

Ttlccar Mehmet .lı>"~ 
107:50, Ethem Tope.rdO 
Yılınazda 3000, tatııd 
10300, SaWıadc:Jı'ndo a~ 
133 ve bakkal A.rlftOc:tet' 
~ oeJcerlcr muaa 
suçlular mnn ko~ 
YerjlmL;:ılordJr. 

Kadde 8 - 1atanbuı be!edtyear hu. 

Aiti Alman generall. dudu İıarlcindekl yerlerden maaı a - .Japonlar e 
lıp da 1etanbulda oturan mUtekalt, dl 
.;.ı.m Ye erelllll bu vaztyetJer. ini kurşuna . •ıstı•ta atmış• narıdJ'e m1ldQriUkier:lsto 1'IC taoe bUro. ,ci 
•- .. mnracaatla alaca.klan beyan .(Başlara/ı 1 

Bunlar arasında 
kumandanlar 

Stolrııohn, 20 (A.A.;) 
Preaa: 

-- • ockl . • Bl)yl en mühim u.nıelerl dolc!urlulrtan sonra nahiye ket ede cnaı 
9 mUdfU'lüklerlne ve nablye mlldllrkrl lar. Bunun müttdk t 

varmıı Ctiuyan \l"Ulcrde belediyeye tıuıdlk et ne fena muamele~ 
- Unlted ~. vu ~ bu1Ul1 

İy! lblr ka.)'U&ktan lıabtr &llzl~ 
giSre, Alnıan ku:mand& heyeti araam.. 
da yapılan t~cde G gen~aı utUa 
etıntş veya. &ı,zden dll§mUGUlr. Bunlu 
a?'Ulnda ı;cnera.ı Feo4or fon Bok. ıe. 
Jıeraı Fraıu: Halder ve daha garibi 
genelkur:nıayda. Ha..ıdenn m&kaJUIDa 
namzet o!du&J.ı zaııMdllm HIUeriQ eq 
mahrem aaked DlQl&vfrl cener&l 
Altl"ed Jo~ vardn-, lıt&re§&l Vllhelm 
Llst te uzakJaotırılllU§tır. CCIJJffaJ 
Ma.kııimlllan !on Velcba!n, stallng?ad 
da )uımanda etmekte oldufu fl(Syl<ı:at. 
)'Ona da bOtllıt Kafkasya f~ln ku • 
mandanın ona verl!mlıı oldufu bilin • 
mtyor • 

Bulgar parlamentosu 
içtimaa çajırıldı 

Sof:ra: 20. (A.A.l • - Bugi}ok.ii re• 
mi gazc!t, Sobranynr.ın 28 İlktcş· 
rin 1942 tarihinde topfanm"tı.ı .~ 
ait kral tnr:ıfından !nıuılnnıın kn~r 
name~; neştTtmişlir • 

diğc·l" taraftım Alınonyauın lathik 
edece~l mcc.burf !~c 00.} un etmek. 
Sizin için hııysiyet Jorıcı o!an bu 
ikinci şık Frnnsan'n da haysl)·etı· 
ni l<ıracalthr. 

ımrtiıde "fealllkj olmıya.ıılar dn .ma. De «>ıdugu ~· ... d 
., aktıkları emvaldeD nztyeUerhıi bu 61Jl'etlc Anı~~ 
te'QI): ettirecekler ve bu. eureUe kar. ada.larmı tekrar ~tt 
aelertat ka)'makamlıklardan alacak • ve umumi surete mu 

manyayı bombardiı:Jll11' 
lardlr. . • akl ~ 

lıladde 9 - Subay allelerlnden bu.. man ıomc arını . ~ 
Junup da 1atanbul beledlyHI hududu Bu hare-ket ~. ~;r 
d&hllindo ikamet edenlerden aUe re .. cck kadar saf~· 
lelerinJn kıtalan belediye hududu da. nasıl bomb~dıkl~ t 
hHinde buhmanlar beyaMamelerilü Japonlann bö~J: bi ds)J 
lntaları komutanmttan, aile ~isleri ~aat etmelerı :ısc 
beledly. hudııdu lt.aricfnde olan afleler tUl'.,. 
beyanna.ıneleıinl merkez koanıtanlJ!m 
dan taadik etUnıcelı ..,. kamelerlnl ı.. 
kamet etUklerl kasa kaymakamlıkla. 
~ alacaklardır. 

Kadde ıo - Kemur olup da Yulfe 
gtren ve takat allele.rf latanbald& bu 
hm.anlar bu vut~tlerinl t&bltaya 
tentk ettl.rdlkteu 9lDJ'& memur kar. 
DUinden btllade edoceklerdl:r. Kanıe. 
lerini oturduklan yerin k&J'aıakam a 

lıklarından alacaklardır·. 

63 BiN BEl"ANN'AME 

.Bcrllnc go~ 
~rlin, 20 (A.A.) -::'a.1 

rıinsant bir §ekle ~ 
ler için şiddetli cx~i 
o.ileceğ.inc dair nc~
bc~i BerliPde. 
bc..~r hu:ku:kuna al-kıt' 
rine karşı yeni bir i 
hi.}·ctindc telakki cd_i..ıı 

Almanya vcsiknlt\I" 

mtnle.rbıdo bir b&lUk asker kaybet; ·a 

~_tt. 2 ~a.n Uçal!'ı: dll§Urlllın°'6-
~. M07.dok !;evre.sinde krtalnnm.ız 
:Alman taamızıo.nnı tardetmiştlr. Bir 
kes2mdc dllşınan piyadesi ve tankla.. 
.rı Sovyct ımevzflerindo bir gedik aç. 
nıı§?araa tfa btltlln gl1n §iddetll mu.., 
harebele:rden sonra. dt11111an taarruzu 
PllakUrt.1llmn., V<ı vaziyet dll.zelti!mftı 
tir. Voronej'In cenup doğusunda. .AJ. 
manlar, ağır kayıplara. mal olan §1.d.. 
detlj b!r muharebeden .sonra Sovyet 
latalan lkl mcskfm y~rdcn geri ço.. 
~. Başkıı. bir kesimde kıtaıa.. 
nmız dilşman iaa.rnız.lanru pUsktlr • 
terek 1200 kadar asker ve sub:ıy öL 
<ınım~Or. 

Karndeniz sahillerinde so,·yet 
mulmbi, tM1'l'mU 

oskova. 20 CA.A.) - Rö.Yter 
aja.:nsnun hususi muhabiri :FiarNd 
K:ing lbildizıiyor: 

biraz W~miıttlr. Durımıdaıı. ta.. 
arruZlar yap~n da Alınanlar 
ile~~şleröır. Cephe geriei 
ta.n:ııamen Stalingrat için çalışmak. 
to.<hr. Bıir fabrika lkenı1isindeıı ~ 
tenen ~ mayn· tarayıcı gem~i 
istenilen mllddetten yinni gün ev 
\·el v~tir. 
Romen ordUMI k-ı.5m Çekile~ 

Lldx>ıı, %0 ( ,A) - .001&.,ş:ın blr 
p.,>ioyn göre, Ru&yada A.lnuınlarıa 

yıuıynna çarp.ıpn bütUn mlllctlere 
mensup kıtaınr bu ıa, ge.ri alınaesk
trr. ÇUnkU çetin Rusya kJ8ı esnasın. 
da yalnız Almo.n kılalnrı mUdafaa 
muharebeler{ yapnbUmektedlr. 

Bu haberin Roma.nyada husuıo ;-e.. 
len endl§cyl izale etmek icin yapıl -
dığı .zannedilmektedir, ki bu makul 
görUlıı:ıektcdir. ÇUnkll Romenlerin 
~ark cepheslndek! zayiatı ölU, yaralı 
ve kaYJP olo.nı.k Sl50 bin k{afdjr. HA.
len bu cephede 400 bln kl§ilik bir or_ 
duları vardır. Doktor Manlu prk 
eephcaine yeni tllmenler gönderIIme
sine ıtıraz ctmi~Ur. Manfu ve tıı.rat 
f.ularm& Brıı.tıanu p:ırtımnin JlboraL 
leri mllzaheret etmclı:tcdlrler. 

''- Bir.kaç ay ·•vv~ı izden Al • 
maıısayn gidip rah~nuınınıı isrerli 
ğim zaman hu sfızlerimf:: anını:ı • 
dıın bir.kaçının Jıissfyatına dok•1 • 
nup dokunmııyac~ıın dOşilmnemiş 
tim. Den Yalnız: ıntınleıkclimizin 
Yüksek mcnfaaUni d~On.Dy0rdum, 
Biti h:ırbc ibaşkaları ~ev\:ettJ. Şim 
di bu harhin Ye bugünkil fe}Mc4'1i• 
mizin müsebbibi olanlar memlı.i<r
timidn selametini tc~ln edece.le o· 
lt.n -.e tara!'unud:ııı takip cdılen 
bu Yedne siya.seti fl>nlrid ctmetıc 
dirler. Hıılbuki, hl-im idn müna • 
kün olan en müsait suHa bu 6fyıı
set sayesinde elde e<lilf'hilir. Şfpe 
heli sözlerle isyan fa\s.iyt-lcrine ku 
lak nsm:ıktan <lnha fnydah işler 
vardır. 

J\albjnizc .hitap ~~"Ol'UlTl: 
Senelerdenheri döus1Hı1·e11 Jntbalo • 
rını bekleyen cocu.Jı:luı düşüoünüı. 
lliUıas.sa şimdi esu• bulunan ve 
büyftk bir ümit içinde yaşay:ın ·~ 
yann '"8ıitesinf ynpncak olan si~· 
Iere minnellar oTazıık olan kadın .. 
lnrı <lüşiinünüz. l'l"I d:ı rnilyonlnr 
ca insnn:ı sizin ~lh! hnrekeı ~rm"'c 
emri vcrHmf~ti. Onlar Jnı ernrl mü 
naknşa etmeden ''o'n ('ıkhlnr. hu· 
gün Alnınnyayn gitmcğe davet eıfr 
len 5lzlcr hükılmctinizln bu emrini 
yerine sctirmektc r eden tereddüt. 
ediyorsunuz? 

fşçikr, knrarın11.: Termeden söc 
lerirni ölcnıenlıi Mlronnn. Bt.n, 
bu hnrc.ketimle menfıı:ıllerinbi ol· 
du#tJ gibi esirlerin "t bütiln Fr-.ın· 
eonın menfaaUcrlni konıd~ıun .. 
dan eminim. Ou cstt.ldn yapııc:.nilr 
nız hareketin hüriiklO§Onü f>entm 
kadar takdir etmenizi Te Ahnan• 
yayn giderek birun enet işe buşla 
mıınıtı bütün ktt1bimle temenni e
diycnım. Bıı imliha•ı ktıtfdlr. Ben 
li~inize hlikiın. ol!!nm:. Frons"nttı 
silfıhlnrla JrnylıelE"tinl :rıiz iiletlcri • 
niıle kazıınabilinhir. Kendhıiz i· 
ço, esirler için, F:aıı~ft frln hütA. 
melin emiricrlne :•ııo t elmeni:ı J'· 
Zlmdır ... 

Elnnek bcyannameletlnln dolduru!. 
muma. dcva.m edilmektedir, I>Un ak
§&lllıa kad&r 8&.000 beyanname dağı.. 
lıhn!ftır. Bıı be,annaınelerln doldu
rulınam ctJınarteal g1lılU tamamlan ~ 
~ olacaktır. Ayrn 28 Bt!ld& beyan. 
ııameler al!kadar makamlAr tara.tnı._ 
dan AltJtarayg ı;ön~ecekUr, 

Bugün aaat 14 den itibaren halle 
ve memur!ara verflecek )'Cn1 eltmclt 
Al"tlannr kua kaymakamıamun ta
yin edecek~rf mutemeUer belediye. 
deıs alaoaklal"dn'. 

DflW tan.ttan yeni karuar için 
.Ankarada.n k&ttt g&ıderUmekV!dir, 

Ankaraya giden vali .,. belediye 
reiel Letft Xrrclarm bjl' ikt gUıı da
lı& kalacafl ~tir. Bu mlld • 
det ııartmda 1etanbulun dltt'r l~c 
if!erl etratnıcıa aılltadarlarla temaa. 
tarda bulunacaktn". 

c..ıııerc dnyana.rak .so_~"r 
da d~manuı bu ııarv ~ 
meşgul olmuştu. BU ~ 
dü§lllan snflarmdıı ıııı ,ı"'J 
lar tarafından ve ~ ~ 
liz hava :nareşali IIJl';ı 
m.essili Portsl ve Afft .;;. 
\"ti. orousu gcuer:ılltt'I 
taratlanndan rmbver 
ait gayri a.skert b61g( 

ahaliye kal'Şl ~tkça. ~·' 
dltkr hattriatıJmalrt...::::1 

0--

Bem elçimiz . ,,,ı 
ba§ına gid•,. 

Ankara;- 20, (Vıl<:t ,. 
d6n) - Dem cici ınl el. 
ri Karaosmnn oğlu lı rt; 
dan '"ndfesi başına. b' .,___., 

Ticaret oda1tı11 
projesi 

Vutyete ~ göre, 1atan
'bulun ekmek .ul\l .,~tl Ankanda 
ulleclllmlftlr. 

Ankara, 20 (l'{lf:ıl 
den) - Ticnrct -:-erıft.ft~ 
Jonnn ticartt odot1r1• P'. 
csnar birlikleri ı.an.ıJl:aı 
:tik cdilmr-k üzere "c er 
Okonomisi büro.suna 1" 

Sovyet lntabrı Tual,)5e istilro
mcitnd"~ ı;ıiddetli Alman ta.ar. 
r.uzunu t.esirsiz bır:ı.1.."tnak iı:in Ka
~ eahillerind c."Ilukabil taar 
:ntzlanh il:nılunmakt;a.dJrlar. 

Stı:l:no"Tndda Rus balır.iye silah 
~ t:"meml Resımtsef'in !m 
fı!aDdasmdnki muhafız tUmeni ile 
birJ.Btte solrakla.rda çarprşma.ktıı. -
fürlnr. Stnlin!?rndtn zaptı için ba.~ 
layan yeni muranrebenin !beşinci 
günil .Mman taarruzunun &iddeti 

Mare,.~l Antoncsko oldukça ağır 
hastndır. Eğer 6tecek olursa .Alman 
lar lllCllt'aatıer.ı korumak lçln Roman 
~ayı htmııyelcrı altına ıı.lmak zorun. 
da. ltala.cakıardır. 

nuıon Vrans.ır.ıar cerde bulunur 
sa buhınsuıılar lıc:dınetin fid~-c.h1i 
"derx:"lidlr?er. ftcı şıl..tan birini ~~ 
mek torunda~ ız. 'lir ltraftan nıaıl
dl menfaatlerle tunhhOde girişmek 

\"~f, ıo (ı.A.) - KJoöıloya kal'ft 
lngl!lz h&\"& nkmı i§S--l -1lmd.a bulıan 
~uyan Fraıwz buuu tarafından en 
~iddctıı bir tarzda t&kbih edilm•kte. 
dlr • 

Jurnal De Deha diyor ki: 
Mütecaviz. mazertUe.r arqtı.rıu . 

am. HlQ kimlM)'l ku.dJn.aıu. lla a • 
kında vurulan hedener ınakuduwı ne 
kadar caniyane oldUl\UlU 164term~. 
Ur. \'ıktlıuı. .Fra.ı:unz ~ı evleri Bulon. 
yada.ki tngUlz harc:ketlennı hatırla 
tıyor. Bu akıu btltlln dllnyada an • 
cak §f ddetU bir nefret uyandmnlftır. 

Ofis belediye :namma un tedarik 
edecek ve belediyeye aat.caktır, Be-
1.Wye hu&bıma toprak ınahtuUeıi o. 
!isine hUki)met tarafınd&Q para. Tt· 

rilmek .-ı~ı. ~ aÇll&caktır. 

Cenubi Afrika bqvekili 
SoYyet elçiıiyle göriitfü 

Londl"a: 20, '(A.A. - ıfıw.-ş:ll 
Smuts. salı «ünü ~lcı(t"n ~oııra S!.ı\' 
yet sefiri MııiSki iıo l\Zun bir nıü• 
lAkat yapmışhr. 

--o---: 
Rayıbank ikif1(:1 

Sofyad• 
Sob·a: 20 (A.A. l ll ~ 

kinci müdürll. M. C.tJ1 'J 
ş:ım Sofyaya gelce<''' .~r 
ıırı l\l. Boiilovun ınııd r 
fır. M. Bubi, SofyarJ.t 
kalacaktır. 
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Makar Çudra 
• Çingene aşkı • 

!.f .&bkdm GorkJ•den çeviren: O. T. ENSON 

~t:~. _ateşin içine tlıkürdti, ~!lne-yerek cevap v~r.Ii: 
llüı c Pıposur.u doldurdu. Soba.r'm ~güza.r ve zeki o:dıı -

' ·I' k gaı- merhametle inliyor, aı... ğuuu bana sbylemi.şlerdi. Lil.Jwı, 
1 ·lir~lıkta kişni:> or; tat,ı ve insarJar<la ya.lun para ile değil
lo~ r bir şarkı, etrafı kaplı- dir. 
~~ ~ ~ıyı suy,eyen Makarın Bu söz' erden !ODra g'Jzel kız 
}{a.k Ncnkl\ idi. Çekilip gittı. _ a.:. I>'1>0yu bana uzatarak: "Güzelim, dişlerin bit'3.Z keskin,, 

l ~ til 'l'ilttür dostum, dedi. Nasıl, oiye haykrrdrktan sonro Loyko a. 
lu~lt :ı Ş:U-lo s5ylüyor mu?.. tmdan atlay:ı.rak: 
·~t~r ~ .kızuı sana ~ık olmasını - Gün:ı.ydın. kardeşlerim, de-

J.raıı 1 tıı.ISin ?.. Ha.yır? .. Pekala! di. İşte geldim. 
it tıi aı.n , kızlara inaıı:na ve ken- Danila, cevap verdi: 
lenı:nı~ uzak tut. Bir kız, - Hoş gel din k artalun ! 
'l~ti Pıpoyu sevdiğim kadar bu- Hoş beşten sonra hel"kes yattı 
!ursa sev~r. Fa.kat onu öpecek ve uer:n uykuya daldı. Sa.bahle -

1llUI O!tı 3.l"lUnu .ka.lıbinde öldür- Yin, uy:ı.nınca, $ob'lr'ın başı bez
!JaJı:ı ursun. Seni biiyiller, ve bir !erle sa.ı-Jr olduğunu gö'rdük. Ge-
4t<lan~ı kurtaramazsın. Kız. ce ne cılmm:tu ·? .. Bize ızahat ola. 
l~l'l~r ~ekin. Daima yalan söy- rak; "At çifteledi,, dedi. 
l-tr ' :O':'an}3.r "Seru' dünyada Bu atm ne olduğunu hepimiz 
· tcyd · 1'i.i ~:~ ~.en fazla seviyorum., der anla.ınışttit. Bıyik altından g-i.l -
;'<llb:..ıı· m, onlara bir iğne batır, yorduk .• Danila da aynı şeyi ya-
1 Uiriın1 Ylrtaılar. Bunları çok iyi pryordu. 
• İ(ll'e · b('\atum, san:ı lıa.kiki t.ir Bukovin :ie bir mlıdcl et kıı Idık. 
~ ~1anıatnıo.mı ister misin?.. İşlerimiz yolundaydı. Sobnr da 
llıı~ ~ Yeyi hiç bir zaman unut- b zi.m'e beraberdi. İyi, sa.kin bir ar 

ı. Rlnı .... ftd t kad.,..,tı, H-:r ş~yi bilil'di, ru.sça v: t <Jer· • ...,.. ~ .. ....,, 
"llYlto ~· gen<} ve cesur çingene maearc.a okuyup yazryordu, Bir 
~ı;\'\ır ~bar'ı tanrrdr. Bir köy ta- §eyi :ınJ3ttrğı zaman. sana yemin 
~~~~ez.s:n ki, içinde onu ederim insan bir asrr bile aynk. 
~ hıı~1;c Yemin etm ş bir kaç ta dilu°lmekten usanmazdı. Keman 
~d '1nn:ıasın .. Fa.kat gene dı:ı caJmağa başladığı zaman ona rn

(k 01
1
• Eğt-r bir at hoşu ı.a. gicle. kip ç.tk:mazdı. Arşeyi tel'ere te-

iıı ~a: Atı nıuhafa7.l'I edebilmek mas ettir~r ettirme-z çıkan nota -
teııe f r ta.bur as'ker de koysnn !ardan in.M.nm kafüi cız.. erlerdi 
tı1:1l'th ayda etmezdi. Sobar atı ka- ve parçanın sonuna doğru neşe-
~ den ölın~k mfunlı:Undll. Bu musi. 

t.~ll tı ha.vali onu tanrr veya lliyi dinl'!dikçe, insanm hem g!l-
1~ahı_ll kanuşulduğunu işitmi~ti. leceği he.:n de ağlayacağı tutardı. 
:'lll 1....__ atlan severdi. Lakin on- Sanki, step göğe neşel'İ, kederli 
lla_ -.ııtı tııUdd be ı a· Bi hikayeo·11ı:ı~ anlatır gibi bir şey -
)\ ~ ~ b et 

8 
emc:o: ı. r di. Bu ~\hirli musikiyi dinlcd,ik. 

d: l\l'l rl. indikten sonrn satardı. 
:".'iıı.~ 'h~ SU gibi ~~rfederdi. Ken ~e insanm asabı geri'iyor ve sa -
~ıtıj i-; bi.r şey k-alma.zdı. Kel- nntldlnn adeta kölesi oluyordu. 
~İıq~~n göğsünden koparıp Eğe-r bu esnada Loyko ''Arkadcı<;
-.,trıti ~~ bu derece de iyil.ik .... r, brçakla.rınıZT çekin,, demiş oJ. 

() · oo .. onu takip etmemek elden gel-
~"i lt ~ne oldu Bir ilkbahar mezdi. Bizi istediği kalıba ooka:r-
L.b\!li~Ukovinde ~turuyorduk, d1. • . . . • . 
)" lliı 1\, ihtiyar Nur. Dr.nilanm Onu he~z delı gı.bı severqilc. 
r.~ci<ıa '7e daha bir çok kimse. Yaln~ Radda aan~tkara pelı: e -

llıi?., :&; N°on.kamı tıı.nmıın de~il ~e~;Yıtt ve~ı. Hatta .daha 
~ll. ~r kr:ıliçe kadar güzeldir. ılen gıdct...ac onun a alay bıle e
~~llıdda ile '.kryas edilemez. derdi. Loyko, dişlerini grcrrdatrr. 
~ 01 ~ônl.ava fazla itibar et- dı, ı;ıyıklsrını çekerdi. Gözleri 
~ ~. Ro.ddanın gUzel'iğini korkunç baktşlar fırlatırdı. Baznn 
~tı. !!ltııek .için kelimeler kifıcy:et ı da öyle lir h~~e girerd: ki, o. za
~ıı tı ~lkı mf b'r kemandan çı. man ko!"lm hızı oks:ırdı. 
~~'! ~eler onun güzelliğini ifn B:J.ZI. geee.1er Loyko stepte uı:ıık 
·S<ltl'tlir. Kemanı Q&lan da lara gıde!'dı. 'KelTlı'lnmr sahalılara 

' 1 ~aı....- k~ndi ruhu kadar bilme- ~-J~ ... r ağ'atırdt, Düı::ünürcHik: 
~\>- 'l.ll'. ''İki taş birbiri ilı:ıtüne yuvar • 

1 1ılt, ~~· h!r gece hepimiz oturmuş Iandığı •.rakit arn~ra girmcık doğru 
t~. •l'd '\.. • • • ·ı· d' ı ~ etlv.re gayet Uı.tif bir mu cımarı; ın'i!an ez.ı ;r.,, 
t~. kulağımıza ulaştı, İnsan Bir gün, toplanmrş konuşnyor-

~lt~tlı~e, damarlarındaki kanın <luk. İçimizde tarif edtJlmez bir sı-
~ıltt ~· ııu hissediyorou. Bu mu. lnntı vardı. _,,. -
~'lllti hı ~Zi aıieta mest~tmişti. Radda. Loykoya: 
~~~ 1 11..l-;~lade blı' rüyada idik. - Rize bir şey çal da .. kaLbi-
ll'~:};:ı- gitti!:<:e yaklaşıyordu. m;z ~elensin 1 .. dedi. 
~ ~d 'l"~ ka:rantklar içinden bir Sobar. yanmıb. U'ZIUlRn, J!;Özleti 
> ~ll'l~:l <>ldu. Sanatkar, atını ö- ktiJe tlik.il ; Rtıdrlayıı bakara~ ~e: 
.~~tt. l durdurdu. Artık çalını. ~anı~r bir genç kadın kalbi gıbı 
~.>, aln1z bıze bakarak güli.i n- ınlettı. 
\-~ ba' "Sen miRin Sobar? .. ., . Radd:ı,. ~ŞTnr ~Jan ~ra!~ c:e
fıtt., ~ • ~ila ne~ ile haykırdı. E- vırerek ?'illum'31:dt. Ötekı busbü A -

~~laiQ(' İ.oyko Sobar! Bıyıkları tiin at~~lendi. Bu c 'tllien !'evk;ıJ<ı. 
~tıt~l'tna düsen ağarma~a de bir sıahne id'i Fak..... Rnd<la 
t~ ~'il~ sa~Ia:rma karışın ~11. ş-:ytıa.ni bir tavrrla. ~ldanclı. 
~c~ ~ldızlar !kadar pe.rlakt:; - Lorko, o kıda~. ~~C'kten 
l·ti~lq· ·İi de güne,. n biı· şuasma uçma .. &ınnı burun ustU su bl
~ (j_~ .Atıyla birlikte yekpare rik.int".sine dilfjilp iyif"e bıytklnnm 
~ ti~ t l>al'Ça.Smdan yıı.pı"mışa n:latı:rsm. . • 
ı~ iiıı.ıı dtı. Bir ınUddet at~imi - Loyko, o!la faltıtşl gıbı .açrlan 
lıı ~~ ~.de d\U'a.1tladt. Derin ve gözlerre baktı, Fa.kat cevap ver-
l'~cıll&'özlel".ile bi7.e bııkarnk gü. medi. . 

~ 't~n Genç ad:::.nı, başka b'r sarlu çııl. 
11~t'e ~.aYlETseırn lanet olsun! .. d~. Bu ~-.ı fev'ka lfi.de ırii;el bir şey 
~~'ill· o.1u hiç de .sevmezdim... dı. 1btıye.r Nur duyduı;u zevkle 
1ıı t"~e baktıı!r vakit, ruhunu- ınüt(>!.l]adiyen hry-klarını bııruyor
l!ıı~·~ · Y<>l'dı.ı. Onu yarımda. gör du. Lakin bu şarkı da Racidanın 
~· · ~~~'l.n fı.deta iftih3.J' ediyor- hoşuna gitmem'şti; şöyle kC>nuş
~ ~ııl' ele~ıe insa.mn cidden şev tu: • . 
\•"ıl\ ~lıl>unynda bu k.:ıbil ins-:ın - Bir ~n si~ekler se!!lcrı:ı 
ı~\ll>t, b l~inde bir isabettir. kargalara uydurmak iskmişlerdı. 
:~"tVa ltı ~ten ~üzel olan bu diin- 1~te bö~:· e "..ız;ı~ıyoı:ı:;rdr. . 
q. litı. $~t b.çnıeık imkdıısız 0 _ Bu sozkrı t~ttır ışıtuıez yUzıi -

1~. '-'lll:ıdi hikaYetıin maba.adini milL.e kar at1ldııhn1 zsnnettik. 
rlrıa Da.nil, ha.y!Juroı: 

h '- 11.. • !!lordu• (Sonıı yarm) 
"ı.ı '. ·~e ,..;: · 
lı:ı_ l~ce .,,0 

.... :ı:eı ça'rvnrcııın, LoYk:o. 

~~ ,, e tatlı l!lesli kemanı sa
·'-· .rapı1 ? 
'l'l .. -

t ' ~ &'Ulerek. 
l~a ervı· . 
~~ıı tl ~·ft ·ıtrı ~-aptnn Faknt tnJı. 
~~ı ~ .ı..~~lll'lladnn... Sevdiğ .m hir 

111.. lıj ,.._ "'~~ünden •-aptrm T<'l "lll -·ııtıtl 1t • • 
~tltı ~ a}hinden aldım. Ke-
':ıı arşe·. hatl-'l 1ı<l1l'. Lakin !:lim
' ~~l\ ~1., lntıhkcm tutuyorum. 
k ~;ı... • •• 
t \ı · • da· 

llıe? e tını ınıa hav·rete ıliiştirme 
~ ~alt ... aıı kendimize ben<let
l'ıt~ o ela Qırcz.. .M~ lüm. Lakin, 
l'tt '~ten..· Ynr l'IC-kildr~ hareket et-

f ·ıııı:ı.•·ı li' 

Vazifeye davet 
Davufpaşa Orln ol.·ııl rlirel:/öriii 

ğünden: 

Oku'ıımuıa ta' in edilen Eclehi 
yat mezunlarınrla~ Mıı1nffl'r llnlttl( 
ıın :~ine gelmesi beklrnrn<'kteciir. 
(Davııtpnşa Orla ol.-ııl Rıidiirü) 

E. Giirsol!. 

ZAYİ 
Vefa lis<"sinden 19~0/1!H1 sene 

sinde aldığım 29fı0 sayılı tıısdikna· 
nıcmi ıı1l i ettim, \'<'nisini ıılnc::ığım 
darı eskisinin hük"Dii ynklur. 

SEYiT Ali 
2 ---........ --3 .. IReis bağırdı: ''Yanan • • gemzg: düşman 
~ ı,-o--ı--ı--ı

' 1--+-+--tıımrı-

"'1 

donanması arasına sokun. ,, 
., 
e 
9· 

- GemiciliAile tari!lte şöhret 
kazanmış e~kl bir millet. ~ - Tc•· 
lıihte bulunur. "culmr,, un ıırkadıı 
şı. 3 _ Vapur misafirlu.nesi, nı;tıı 
bu 'la bir notanın tersi. 4 _ Bir 
emır, kız evlad. 5 - Dir oyun, mey 
dana çıkarılan iş. 6 - Atlantid krıı. 
licesi, bir '>ayı, 7 - Bedava geh-n. 
vergiler, 8 - Tahsil etmemek. 9 
_ Cem edatının ıer•I, bir hAyva· 
nın tersi, yarı karııııhk. 10 - Bir 
cins toprnğm tersi, şifa vn~ıtıı~ı. 1 t 
- Dünyanın dörtle üçü, bir emır, 

Yukarıdan a,~ağı11rı: 

1 - Bir cins ;and:ı?Iar. 2 - İs· 
tanbulda ferahlamak üzer.;ı olan bir 
semt, bir emir, 3 _ lsim , bir cins 
boya. 4 - Eskiden Cı'-ı.ırı.ı;>•a yemek 
dağıtan bir ,.er, lıiı- edat. 5 - liir 
edalın kısallılmışı, pa!lııtma vasıta · 

Iarmdıın. 6 - Parçanın tersi. döı t 
gözle beklenen. 7 - Bir çiçek, he· 
defe vuruş. 8 _ Cümle, bir emir, 
tezkeresiz yapılmıyan bir sporun 
tersi, 9 - Sıfat edatı, ııd lakınıın. 

10 - Su gibi olmak, :nıyla atılanın 
tersi. 11 - Tallıca soğuk, ince de
mir çubuk. 

Diin.kii bulmacamızın halledllmf, 
ıVekli: 

1 - Konservecl. 2 _ Aya. 11, 
sara, 3 - Raz, ey, iman. 4 - P, 
akmak, İki, 7 - Lfynk:ıt, nrh, 8 _ 
Abece, aç, za. 9 -.R, ısır, kum. 10 
- De. 

Bugunkü rad~ 
7.30 Program ve memlekl!L saat 

ayarı. 7 ,32 Vi.icudumuzu çalıştıra• 

lım. 7.!0 Ajans hahcrlcri, 7.55 8. 
30 Radyo salon orkestrası 12.30 
program ve memleket sanl :ıy:ırı. 
12.Ş3 J<arışık program (PJ.) 12.45 
Ajans haberleri. 13.00 13.30 Jiicnz 
ve Hüseyin! makamlarından şarkı· 
Iar 18.00 Program ve memleket ~a 

ot ayarı. 18.01 FnMI heyeti. 18 '5 
Radyo dans orkestrası. 19.45 Yurt 
tan sesler 20.15 Radyo ~azetesi. 20. 
45 Bir nmrş öl":reniyoruı. 21.00 ko 
nuş.ma. 21.15 Müzik. 21.30 Temııil 

21.50 Riyaselicümhur hanıJosu. 2:!. 
30 memleket ~aat avnrı, Ajnns ha · 
berleri ve Borsalar. 22.45. 22.50 Ye 
rınki program ve kap:ınış. 

ŞEHiR 

l lı'ı'ı' /l,'li; il /ı 
ıııulı· 

TiYATROSU 
~aat ıoso da 

DBA&I Kl8Mt 

KIŞ MASALI 
KO&IEH1 KJS~O 

YA L 'A NC 1 
Cumartesi, Pazar &1lnlt'r 1 ~.SO ds 

matfne ve ber Ça~nıba 14 de 
Çocuk rtyatrosn 

Kanuni Süleyman devrinde ya· 
şam1ş, Seyit Ali Rds nammda bir 
kaptan vardırki, Hndım Süleyt:ııın 

Paşadan sonra, Hındi:.tana giden i 
kinci Türk donanması, bunun ku 
mandası altında irlı. 

Bu ikinci Hind ı;eferi bir kaıtı· 
nın eseridir. 

Seyit Ali Reis. Bu Hind, seferi 
ne ait olan hatırasını (Miratillne 
malik) isminde yazdı~ı bir l.itnp 
ta pek güzel tasvir t•lmiş, höy!e<'e 
Şark tarihini süsleYt'n bir eser l'0· 
cude getirmiştir. Türk fnosuııu, 
(Keçratta) bırakmak mecbtıriye 
tinde kaldıktan sonra. (Send, Pcıı· 
çap, Efgônistan, Ma\·erııyünelıir, Ho 
rasan, A2erbayean, lran) tarikile 
1stanhu1a dönmüş, lıuradak'i halk 
ların A<lMını, bu eserrikte yazmaAı 
ıınutmıımıştır. 

Seyit Ali Rei~in birçok eserleri 
daha vardır ki, (Umman) denizi 
hakkında yazdıftı muhit namındnki 
kilııbı, Hammer l:lrnfından Alnı:ın· 
caya tercüme edilmiştir. 

• *"' 
PortekizliJcrfo Umman denizin 

de1'i (Hünnüz) ad:ısını işgal etme· 
leri, henüz yeni felhediJmiş Yemen 
ve Adenin seMmetini t~hıJit ediyor. 
bu adrının bebemh:ıl Porte-1d7'1ıh• r 
deıı temizlenmesi irap ediyordu. 

30 Kadar Türk gemi.~i Mısır 
kaptanı Piri bt>yin kumnnd.,s.ncla 
(Hilnniiı )adasını kurtarmak i{:ln 
Po,.tekizliler iizt.'rine gönderildi. 
Piri bey nedense mağltlp olımuş, 
gemilerile Mısıra iltfcn etmi~. bura· 
da onbeş Türk gemisini bıraktık • 
tan sonr::,~üc (yühck kadırga) ile 
Mı~ıra avdet eylemişti. Beyin hu 
mağlühiyeti, rüşvet aldı~ına han•le 
dilerek orada ltafası Turuldu. Ye 
Ba~radaki on beş Türk gemiı1ini 

alıp '.\fısıra getirmek ıizere, 961 de 
Seyit Ali Reis kunı:ından tayin e
dildi. 

Ebaonced ka:p!an clıın , G lata Da 
rüs~anaifımire lt'etr:ihdnsı Hüseyin 
Reisin o~lu Seyit Ali Rei5, Hayrcıl· 
dinpnşa ve hrnnpıışnlnr ffibl un 
namdar kaptanlıırm malyetlerlıııle 

bulıınmuş, Rodoıı harbine, kııptnn 

Anderecloraya ile yapılan nıııhare

brye işti.-ılk etmışll. 

Kendisinden ene! bu kfiçiik 
Türk clonsıınıasını Bn-;raclan 1'foı;ı

ra getirn ek işi, Kam sanca~ınd:ın 
mazül :'ıfurad bey n:ımınclaki hlr 
Yi/!ile havale edilmişti . .Faknı Hıir· 

rniiz adası civarında, Portekizlıle

rin hücumuna marıh knlan ~furari 
bey, düşman ile yaptıAı mül11iş r-ın 

bar:ıbcde şehit dii"IT iiştü. Şohit· 
ler meyanında lrnpl:ın reisi Sı.ilt'y· 

man Reis, Recep Reiı.; gibi namdar 
kapclanlnr da bulunuyordu. lşte lrn 
harpten kurtulup teJ,rar Bnsrayu il · 
tica eden ~emileri .,cyit Ali Reic: 
Mısıra getirecelcli. 

Doıırınmayı hnreket .:ttimleclen 
cnel Seyit Ali Rei~ Allaha sıAıııa· 

rtı ... yelkenleri açtı. 
Yolda her ra5t l(t'ldi/:!i l(t'•?' idOn 
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H.aru.ntıl'l"etlcl'ln Oğullan 

-
- Demek verdllderJ sözden .:ıayara~: Me'monıı vvmnl{. 

tan vaz geç(,.ller ha!., Ne haıo in3lln!ar; bu t 1 kim )f.i.Ptaf 

- El!adıl lt>nürrebl yaptı!. 

Selman, heyecanla sordu: 
- Hanı Harnnorr ... td1 " aefere çıkan Vf'Zlrf Eltadı1 de-

ğil mu. • 
- Evet ta kendlııf .• ~ adam, öyle bir ı, vaptı ki bo. 

uın sono, bo bükQ.metln vık~•masıdrr. Netekim o mazlum 

Tezlrln katline de o ııebeb olmuştur. ltalnr-' o irntil ı.JMfüıesı, 

devlt'ti ııarsınıığa ve battr. yıkmağa yett'rd;.. Bu lklnl'I lıA. 

di,se de buna ln:dmam Mlnce l'!'u ne vıı.hlm bir netice \ere

ct.ğinı tal: f anlarıım. 

Bekim Behzad; bonlan ııöylerken gözJPrl blddrtl" ınr. 

Jıyordu. Öyle ki onun bo halinden Selman ddeta Urk .. ı gibi 

oldu: 

- An •• uıısıl v1dllf diye ııordu. 
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EN DO<lRU HABER 

Heltlı'1 cı-rt blr hıırckette bal,imı salladı: 

düşman donnnmasıııı ~oruyor: 
_Yok! 
Cevabını alıyord:ı. Nihayet Lah 

sa tariki ile Bahre~ ne gectI. Dıılıre 
in hAkimi 'Murad dan da: 

- Deryada l;pffar yoktur! 
Cevabını a!dı. 

Seyit Ali P.eh c:!ü~an He u~rıı!ı 
tığı bu sırada. şu gllrip h l ·nyeyi 
de anlatmalh ıınutmıız. Orn ki rte 
nizciler, tahminen S('ki :ı: kulaç de
rınli{k ellerinde 'le~ll ile clıılnrlar, 
orııcfan t. Ilı bir m çıknrarak h!ık im 
l\lurnda götüriir!ermiş. Hi\kim ıfe 
Derya Kaplanı Se,,t Ali Tieise hu .sn 
Yu göndenne~i unııtmamış ! ficio; 
şunu demektedir: 

- Bihikmelullah hu su, yazın 

bütün ırnlnrdart dah:ı leziz. daha so 
Auktur. Buraya Bahreln d<'n ilmesı 
nin sebebi l)e denizin in altının !at 
Iı, üstünün tuı:Ju sıı olmasından 
dır. 

Xihnyct (Hfirmitı1) anası önilııe 

varlıyor, hatta Çil.rar. Cndi kepur
lan geçiliyor, h nr(cglln önl7 · 
rine geliniyor Rasradan iıa -
rekct edeli t:ımam kırk gün olr.uc;' 

İşte buradıı Ram:ızıının tnm o
nuncu gftnii, Por!e1dzlller kırk par 
ça gemi ile karşılıınna çık"1nr. 

Dört tane (Kr:ıka) muadili hüyrı k 
baskın gemllrri, on i'ki kıt'a (Grnrı) 

BE8APL4RI 
ı lklncJteşrlD 

Ke11!desine ayrılan 
lkramtyeler; 

ı ııdet ı ooo llralılı 

ı. ııoo. , . 
u • 
10 • 

2ô0 
100 

60 

• 
• 
• 

ı 
lnrı, Üç büyük Gal~ onları, aıtı pa 
re Portekiz <Krav'e:. ı) vardı. 

S<:vit Ali Reis, >.IJ ;ı hın inayeti 
ne sıjjınnr:ık hemen donnnma;> 
demir aldırttı, 'elken' eri fora ~· 
tırtıl, direklere fPandrclcr, saıı.:ıı' 
Jnr actırıtı. Harp b:ışlııdı. 

Artık müthiş bir top tüfenke r 
leşidir gidiyordu. ~ihııyet Seyit ..\ 
ll Reısin usta topculımndnn birısı 
cliişmanın bir Gal,1onunun ort sıl' 
bir mermi d~ürter~k semh f bıı -
hrttı. Bundan korknn düşmn.n pupa 
yelken Hünnüze l:açlı. 

Gece 1mranlık 'Ve limanlık lılr 
hn\'a fkcn birdenbire bir rü1.,gı\r cı 
lı:ıvercll 1 Onu'l arkasını bir saf:nnlc 
lnkip elli. Yelkenleri rüzı::l\rn nv -
durup d('ryaya açılmaktan hoc;k:ı. 
hlr çııre kalmıyordu. Zorlukla {Sc
hnrc) ye gelebildiler. Nihayet lıu• 
rııdap do hareket edin on ~ dl 
Slln deniıde kaldıkt:ı n ı::onra, Ka· 
dir gecesi (Mfs'ket) k:ıles' eh nı ına 
Yardılar. 

Gene burada ~alıah~)in erhrn
dcn, Gornııdor'un oğlu GuH• kap•a• 
nın kumandno:ınrlnki düşnınn d, .. 
n a nmrm görünıfü; ~ok kııvve lli lıir 
donaıının .. Ynlnız on iki lıii vül. ı r 
l"ıt ı:t<'misl, yirmi iki (Grabı ) , ıı

dı: Hcnsi oluz diirt prırça idi. 
(\onu ırrırır'J 

-89-

Meymfİne, o anda kı7.arnn gllzel çehresini göstermemel• 
lı;iıı llll.!Jrır öne f'ğmlıttf. 

~ğer Behmd o 11ralardn onun yUz.Une bak syd1 Tuhııf 

bh parlayışla parlaJ n gözlerinin ve ç. tlk ka1lannın tesir. 
lerl altpııl:ı kalon.lttan ken:Jinl kurt,ıunmazdı 

Fakat eı, ban:ı cesaret edemedi. Denn.nlre göz.IPrlnl çe. 

Tirdi Genç k11.m hareklıtını umlttan taldp ettiğini gördU. 

Çok tecrübeli bir kadın olan Denan.r. '1c'\'"ll11lnenln 

yUzti utangaı.;lıl{tan başka hlrşeyucn dolayı kızar•h~ oı an. 

l:ıd: Fakı'lt hekimin oım. karşı tukmdığl soğuk tM'lrlara blr 

mAna ver"'ınedl. ö~ 1<' ki az lmJd, eslı:I k m:ıntlni <:l e drl:'lştlr<'

cPl<ll, Cu lııP hayret edcrPlt tıu muam'lıanın diiğl...u:ia~ ı;öz. 

mı>k i• f'llne bir fırııat dlişrueııuıl diledi. 

O !lltııdıı hrklmln: 

- Demin onun için konuştuğunuz Sı-trrnn ""rede? 
\Jedl~lnl l')lttl. 

Bunun ÜZl•rlne flf'nanjr, lrnrldonı lşarPt eılr.rel<: 

- t~tP orada ... Sa nn ı; :ı ~'lrnyım mı 'l' 

- H:ıyır, ben l<cndlm ona gldercğhn .. 

()jye~k (Selman!) d!yc baykırcıı. Ve odaı'I lrll.-.·t ki ı 

h"yl'.cıın leinde. kimi tı:ıyrctte, kimi mUtereödin bir halde 

bırakura!t koridora doğru yUrtidü. 

Selman, efendisinin ı'"ndlslne seslendiğini dnyuncn eo. 
vap \erıll: 

- Emrinize Amadrylm efc.'ndim .. Slz burada mıs.nızf 
Heklın, ona yaktnııtı: 

~en:ı b' ~ • ka.t bu sefer ga. 
tlct.ı. ır ıncvkie dü<.:rrtiiştü 

' <>ndan tarafa döndü, 
lllallepc - Bajjclmi caddesi 53 • 

ııumara Ali Bnlii Flr11't, 

- Billyorı1un ki Uarunurrcşld bu son seferr ('ıli,.rJt('o' 
~-anına oğlu Elme'monu almt'ftı, B:ıl';d:ı:l'dan hapeket etnıı-. 

den e\'VCI bütün devlet adamla.mu, tmm:ındıınl:ımıı toplaya. 

rak Me•munu biat etmclenni sö~ll'mi,tı. Onlar ds t.likftm. 

dıırhl{ tn<'mı glydlğı ı;aM&n kendisine uyacaklarmıt ıW1 ver. 

rrtşlerdl Bıırunurreşld bnuuola kalmı:vıuak servet.!nln mtı

blm bir kısmını bu vellahdt t.er3<rtmlı}tl. Bıitıln lrunlaı F.J. 

tadil lbDl Silhe,yl'ln azlmktuane hareketıylt. oJınuııta. 

- Çok geç kaldın. n n! ın~rl)!C lr,:lnde bırnlct1., V~ "'•l· 

rıı tı9*111ı geriye ı;evlJ'crek, t<uııının onundu duran Ut'.ı.ı.u.tılrı 
~.li.lt'J..ldl: 



·-

ve akşam 

....... 
Sa\q aenedi 

Zinı:irli kuyuda Ma<,lak yolunda. 
kain 21 No. lu murakkam tuğla har-
manında kain 4•5 Nn. lu ocaklarrta 
lmaJ edilip ihzar edilen ve Halit 
'N'ur:ılın tahtı las:ırrufunda bulu. 
nan 150.000 adet tui.:luyı birinc.ı ve 
ikinci ne,•inden olmak üzere beher 
bini harman teslimi 2;> liradan ol· 
mak üzere Halit Nural Mahmut (iü· 
ranıye satmış ve par:.ısını teırrıarucn 

alar.ık işbu tıığJalarrJan hiç bir hı:ık 
ve .,elahiyeti kalmamıştır. 

Müşteri Mahmut Gürani işbu ~~ 
lelıırı bul{linden itibaren iı1terlii!i 

saatle ka!ıiırmak h~kkım haiz bu· 
ve bütün ağnle.rı derhal keaer. Her Ecza:Mden 

lunduğundan mC?:kür tuğl:llarla <,U· 'ı••••t11lll••••··············· .. , reli katiyede alakası kalmadı~ını ı ı 

ile sabah, öğle 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di~terinizi hrcalavın1z. 

, . 
~·~.... • - ·' ' ·• " ' • • ın - .,.. ' " 11111 

llJllM-.._V?' t11lil [ iirk Basın Birliği ve Ortakları ~ 

ıarl 
KOLLEKTlF Ş1RKETINDEN: 

1ae mı ııa 

!~ ,t . 

btanbul •ltjlU ticaret dalrealnln 28'788 al.cD numaraı.mıla mu 
kayyed ve htanbolun bütün yevmi pzet;elerinin his'll'dar •llduitu Şir 
Ketlmuin mukaveJeslDIJı 6 ocı maddesinde şlrkettll)fzln mevzuu ıntcaJı 

Resmi daire veva o hükümdeki dairelerin ve mii 

esseselerin tica,-i ınabiyette olmayan ilanlarmın ıraze\ 
ve mecmualarda vesair ilan vapılan verlerde nesri ici• 
kabul ve neşir vasıtalarına aevkedip ne~rine tavas 
~uttur. 

Bo lt;lbarla RESMi DA.tlU!:LE R.tN, bütün gazetelerde ve mecın ". 

ılarda o~rill• tı>t.ed!klert U4o.larnu bondao böyle: 

lıtanbul Ankara eadde.i No: 80 de bulunan 

Tlrk Basın ıırıııı ve ortallları 

Resmi ilAnlar Sirketı 
ne ı;-öndeJ'llUllerln:I ye UAn.lanıı ı:;uaü &iJDUne oeorlıı.i te'"'110 etıl;:-•u•i· 

11&n eyleriz. 

' ~ 
İılllmll"'9.,.lllllE!!lml .. lilll .............. llll .......... ~ç~~IG 

De.let Demiryo&lart • • Lmaanları l tletme 
Umwa idareü iJanla.rı 

Muııammcn bt;dell (24.000) y!nnidört bin Ura olan (2) Lkı adet Hava 
KompresörU (27. Birl.ncite§lin. 1942) Salı gilllti sa.at (15) onbeşt• Hay. 
da.rpaşada na.= blna.sı dah11lndeki komisyon tara.fmda.n pazarlık usulil• 

as.tın almacaktrr. 

Bu işe gırmek l.steyenlerin l3600) Uçbtn altıyüa liralık kat'ı temi.na, 
ve kanunun tayin ettiğ1 vesatkle birlikte pazarlık gUDU saatine lı!.'.e.da.l' 

komisyona :rıUr&calltlart IA..z:nndrr. 

Bu ı,e ait §<U'tı::am~ier komt.syonda.n paraatZ olarak da~tılmaltta.dır. 
t628) 

• * • 
Mtttfıahbidl nam w beaabma mubayaa olwıa.c&k ve muha.~ınen be.

deli 27500 ıyirmiyedi bi.n 'be§yüz) Ura. olan 1.000.000 tuğla 211.1942 Pa
zartesi günU ı:aat tli de açık eksiltme wıulU ile Ankara.da İdare binasında. 
toplanan Merkez ~ unc.ı Komisyonunca Mim &lmıı.caktır 

Bu ı,e girmek ıateyeruerin 2062,50 (ikıbin altmtt iki lira elli kuruş) 
liralık muV11.kkat temin&t ile kanun.un ta.yin ettiği veoıik-ı.lan hlmılPn ayni 
giln ve aıuı.tte a.dı geçen Komisyon Rel.!liğinde bulunmaları ıuımdır. 

Şartnameler Ankaradıı Malzeme dairt'slnde, Haydarpaşııda Tesellünı 
•e Sevk ~ğ'jn~ görlllebllir. H74.) 

* * • Muh&mmen bedeli (U.000) ondört bt:n Ura. olan Cl0.000) onbin kilo 
lıa§erat J\:dtırüci.I rr.ayi (Fillt ve em.ııali gibi ha~re.t öldUrücil mayi nevin
den) 8.11.942 Salı günU l"&at (15) onbc§de teahhtidUnU üa edemeyen mU.. 
tı!'!ahlıjdi na~ Vı!'! hl'sabın~ açtk t'ksUtme u~ulU ile ııatm almacaktır. 

Bu iıı• g.ı.rmek tsteyenlertn (1050) bin elli liralık muvakkat teminat 
Ye kanunun tayltı ettiği veslkaiarla birllkı;. eksl?tme gUnU .aatjne kadar 
komisyo?.J rel~liğine mUraca.atıarı lA.zımdrr. 

Bu t,e ai~ ~-tnameler komiayonda.n para.ıs~ olarak da.ğıtılmakt&drr, 
(653) 
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- B1ıaz 50Dr& te)ual' ieleeetim. ~ 

Deııanır, heklmin, ııaraym mıilhakatından ola.u evlne 

ıtd.GcetmJ anladı. 

Bekim; .araya ıeUııce ora.da yatmak Adetinde idJ. (), 

onde, Selman arkada yürlkyerek koridoru Je('tlıer Sa.rayın 

b&hçeı.lne gıktııa.r, oradan da eve dotru yoJ aldılar 

Bekim atrr adımlarla yürUdliğtl halde Selman ko,ara.k 

ona :ııor J<etiı>}yordu. 

Blraz fiODl'a eve vardJl&l'. Selman ya.nmdak) a.na.btarla 

l.apıyı açtı. Her fkfeJ ayakkabılannı ç.ıkar.ı.rak tçerlye gir. 

dJJer. Selman hemen duvarda aarlı olan bir lıa.r.dlll vaktı 

~onra ka1ı1J.ı ı.lirgtillyerek Pfendht otnrunc.:ıy& k&dar .t..)A"· 

t.a bekledi 

Hekim. odaow hlr k~eılndl· hulunan bir mindere ku

ruldu '\~-akta duran ~ğına da 'cll.rŞı~ında oturıı.ı.;:. •UU 

80yledj. 

Blr&:r. dinJendlkt.en l{)Ora hPklm sordu. 

- Söyle hakalım, ne var, ne yok Mekf:ı 

tışa.l< guldu: 

- Sen de ınl beoj Melefan diye ç~ın)·o....wıı 

- Bu dtyıı.rdaki va'df<'ınlz bitip, arkaınndakl !i~tuğu. 

muz gayeye vıı.rınca;) a. kadar adın ~telefao ola rıı I< kalacak

lu •• ŞtnııJI r.öyle bakalım bana ne habı•rler ge·ıı~ln ·~ 

- Sanu bn şehlrd<' benuz klıtı.Slınln bllmedlj!'i bir haber 

~ru Şayet llu haber ııuynln.<'.ak ohırıır. l)rtıthk \llnk 

bullak olıu. Ralktn da bir kısmı gliJ.erı bir kumı al{lar 

Rektıu. tıaflfOf! ökııürdü Selmanı ke_ııkin ,Pakı,Ia.tjyJe, 

'""1bınln lçindt>klnl öğreoeoekmlş gibi ımzdiı: 

.--ua. QDW'A cııidin öhimünıleo ba ka. bir baborln ""' mı t' 

İstanhul Kadao,lro Hı'ikinıli~inden: 
942/ 2fi3 

Beyoğlunda Hii~eyina~a mahal. 
le~inde yeni biilhiil mııhaltesinde 
Kapancli ookdhnd•ı 55 No. lu ha· 
n<'de Agavni ve Maknıhiye: 

Taksim Tarlaba!>ı Leylak sok:;;k 
5 No. lu hanede mukim \[atildanın 
\'ekili A \'Ukat Ekrem tarafından 
aleyhinize açılan ve Beyo1{1unrla 
Hiiseyin a~n mah;dl•'.çinde K:ıpan· 

C':I <ıol(a flınıfa eski rn ~enj 34·35 ı\o. 
lu evin kaydının mü,·ekkilcsi namı 
na ıa~hihine dair dıh·:ının ınyap· 

la rrn ıl:ı C'<'rcva ıı <'den ın uh:ı kcnıe~i 
\Onıınr!a: Yııkarı<l:ı ·ıdreo;i ve kapı 
numara<,ı yazılı ·evin kaydının d:'ı• 

vaeı namın:ı tn"hihınl kahili trn .• 
viz olmak İİ7•' e 8. 1 O. 9 t2 tarihin· 
ele kıırrır ,.erilmi<ılır. Aı:lre-ıini:ıin 

mt>çnuli:vetine hin;ı('n olbapta ltii 
kiim Hül:l .. esı tehli;; m;ıkamına ka· 
im olmak üzere IHn tdildi~i C"ihel
fo işbu il:lmn nr~ri t:ırihinMıı iti
baren nnbeş ttiin uırfın<la temyi'7. 
etmedi~iniz taklirrle meıkı"ır hök
ırıün kıılh·f>t ke'lhcr!ereıli il:ln olu· 
nur. ((14()9) 

Adalar Sulh lirra nairl'sind,n: 
Bır borçlan rlo1 ayı mııhcu:z o. 

lup paraya çevirilme~ine kıırar ,-eıo 

rilen hüyük bir ayna, hir kolluk. 
iki hıı<11r c;andah·ıı. hir c;ıı 1-üpii. al· 
Lı rluvar - lrvha$ı 27. 10. !H2 c;alı cıii

nü s.>F1f onr!:ın itiharcn Heybeliorh 
:\~· Yılrlır. c-ndrlec;incle s:ıtılnc-nktır .. 
l1irinri arlırmııd:ı kiymeti muh~m· 
tnenin :viiırie yetmiş he'iini bnlm:ız 

ıniibeyyin işbu sa1ış "Pnedi muma· 
iJe,•b ~fahmut Gilraniye ita kıhn· 
mış olduğundan kcvfiyet J(azcteler 
ile ıie ilan ettire-c~ini Halit Nural 
teahhül ve kııbul eder. 

A dre~: Nişantrı!jmda r,.,vlkiue 
ra<tdesindl' 19. No. da mukim rr.ez
kıir orakların sahibi Halit Nrıral. 

t.~lanbul Kadmıfro Htfkimli.ğirı• 

dl'n: 
Taksim Sıra Selvilerde 1*.f Xo. 

lu Kapsal opartımanındo Redros. 
Sıdıka ve Te\'fik soliukpınar .-A

risleri lar:ıfındao aleyhinize açılan 
tashihi kayıt davasının cAri mı ·. 

hakeme.sinde: Gösterilen ;kamet-
ı;riiJıta hnlunmadı~ınızrlıın tebl iğatın 
ifa edilemediği davetiye varaka'll" 
na miibaşir tarafından verilen mes 
ruhattan anlaşılmt'I ve adl"e'.'iini:ırl" 

meçhttliyeline binaen lebllğahn il!ı 

nt'n ifasına ve muhakl"m~nin 24. T 
Sani, !l42. tarihine miiı-arlif Sııl~ 

~ünti c;aat (10 ona tali1dne karar 
verilmiş oldu~nrlım yevmi ....e vak· 
ti meıkürda htaııhuMa Tapu tfoi
re<\i kinde Kadns.t1"0 mahk~eıııine 
J(elmedi;lini:z ve hir vekil dahi gön 
rlerm<'diltini:ı takdirde hakkıntzrl:ı 

ı:rıvan ml\arneletj y:ıµıla"ııaı Hukuk 
u~ulü mııhakemeJeri kanununun 142 
n<'i maıirlt>si mnl"•hinC1' fehlil( m::r 
kamına kaim olmak üıeNI ilan olu· 
nur. <41406) 

•m ildtl{"j arttırma 5. 11. 942 ~ıtri. 
hine mü-ıııdif pe~Pmbe günü ayni 
mııhııl ve 5aatta <atılıcl",aınıfan talip 
olanlnrın mahalli mc1kiirrle hn:ıır 

bıılıın:ıcak memuruna miiracaatları 

llAn olunur. ( 41405) 

inhisarlar U. Müdürlüğ_ünde~ı 
1 - K11tı:: fs.bnkaımıda birikmiş oıan tahminen 3000 kilo karton pa.r

tuı açık a.rttırmA usuli!tı ıtııltlacaktır. 

2 - Karton parça.larmın muha.mnıen bedelt 1080 Hra., muvakkat ~
minatı 162 1iradn. 

3 - Ar!1:rır.a S.1194-2 Salt gilnii S&&t 11.10 da. Kabataş-ta lıavurm 

ı:ıube~indekl merkez satrş komisyonunda yaptlacııktll'. 
4. - Kcrton parça&l nilmnnelcri her glln öğleden sonra ~ 

şubede gfüıl'. .'!bılit. 

il - lsteklilerin ıırttırmıı içi.ıı tayin o.!unan gün ve ıııiatte 
p&ralarlle bırl,!•te adı geçe11 komiayou.a müracaatları ua.n olunur. 

teminat 
(722) 

lstanhul ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Mukrı.ddetr.a.. Rıza P~a ÇaVUf oA"lu çıkmaz ııokak 8 numarada Triko. 
ta.j fabrlka.81 ı:.ahıiJt)smaU ve Ali Mehmet biraderlere: 

Fa.brik~rn:zın ıl:tlyacı için glimrük rcslmlMinden muaten verilip se . 
neı.i za!'fmC!a iıtlPnıeyen 449 kilo yün lplıği , 2391 kilo s11n't tpel< ve 195 
kılo mcrm>rl:ıe ir•lığinin buıııardan maada 2205 kilo ylln ipliği 1000 kpo 
merseıı2'e ıptır, V-'l S50 hi!o pamuk iPllğlnin teka.bUl ettiği rcsıın ve ver;;;. 
!erin tahE:!iı İhti.v.t VekMetınden bild.ltilmiştlr. 

Bu nıusf nıar'de!ere ait resim ve vergilerin tutan olıın ?.3926 lira 1 
l<uru,urı 17:.!3 nuıııaralı ka:ıun htikmlle 30 gün zarfmda veznamize yatırrl. 

maıu. a'<~ haJöe tahsili emval kanunu ahkammfl göre baltkrnızda tııklbfıl 
yapıla~a~ teb.ığ yerine kıılm olmak üzere illin olımur. (701 ı 

- '71 -

8folmını, ,,atmb. 

- Allah atkın&, bunu n~"D ö!~ndin. Bu h~bı>r 1ln> 

dJ geleli. Poııta ıi.mırt bile cndan mail.ima.ti yok. Ben bile 

poı.ta tatannm göjtıı;üne uhtı çelik ltwhay1 ı:örme~·lnM kcu. 

dielnin müblın bir haber getfrdfkhıt itğrenmiyeooktlnı. 

Beklın, gayet ta.bil blr tavırla: 

- Ben ne post\. tatıurnı ve ne de gö~line ıu.tıAı IMF. 

hayr JÖrmeden bu ha.beri ö.Çrendlm •. Evet Seln:ıan ! lbru

nurn,ld öldti. Bundan ba1:1ka dıtha. mü.him haberin var mı: 

Selman baıtmı ııallayarak: 

- Bundan daha mü!tim hahftr ne olahtlirf dedf. De. 

llM'lk btltün emeğim bol)& çtkt1. Balbu.ld ben bu lult.Prl geti. 

rlrken hayrette k.ıılacağuıı ve oonı takdir edooği.nt umnıaş

turn. Ben bu haberı teM.düfPn ö~rendlm Ve bana htr lciilçe 

altma ı:no.11 oldu .• Bilmem .ana daha na.sıJ raıda.lı olabi. 

lirim. 

Hekim~ 

- Sl<nJn bana faydan çoktur .. :!W.nln 7f"kAndan "' eer. 

bev>kll~lııden ç.ok 15f!Yler bakllyonım. Y&lnu. balkın &raa~ 

gi!ip onhruı oo konu-ıtuklarm1 bana bildlrmekliğln kA.tl ... 

Hde kiHMnh<'~·lerle olan ı<l;otıt"t>tln~ lılc:bir dlY4'Cf'tlm yok •• 

- Blitün bu yoptJldarnn bıın.<J f'lıPntmiyE"t,sl~ gibi ~Ö· 

rünü~·or .. Bana öyle gcll~·or ki sen l<a.;1,bda.n halM'r a lan bir 

adam!llm, 1"Ö)1e bak:ılrrn Hnrunurrt'"jidin öltimUndan baıtka 

ne mlihlm haber vardtr 'l 

ı· - Ondan daha mühim haber, Ha.runurr"'ıiJln adAmla. 

Pınm Me'munu bat• ve blntlr.rini boı:makhr. Bunun il-ODU 

ı.~ndilf'rlne ~ok pahııhya mal olacaktır, gö~~-cekı.ln 

Se'm'"d, ba;Jnıtıe kalllllftt. 

Fukaraperver cemiye 
ana nizamnamesi 

AJJıcimı Umumiye · 

Maddi' 1 ·- 'i''emtyet:bı Mil: Yem ma-hau.Me "Pa'lıuwapa uer 
l\Jadde := - C'emiyetin merkezi: Bt>ptıtııX Yeııt m >••• 

kal\: No. lfl/ Z. 
l\ladd"' 8 - C-emiyetin mewa ve ga.yesl: Malt lm4ftltl 

ve muht;aç, basta, ihtlyıı.r, yetim · otaınıa... yardtm etmM. tJ 
Maddt> ıt - Oemi~·et kendi mevzun bamıln1le dtıı. mezhePı • 

bl bua-tla o.sla. iııtigal etmez. 
l\lıt.dde 5 - <Jeml3:et:n oriMıMll!lleri: Bnkametfn mliır • ılMfte 

..,._1' işbu ('t'mfycttn tcsbı.t müeamlelert 8§&tıda esamHI ~ -
1 - Nll-;o Kcıetae. Yent mahal.le A:r:k e1e1MH solmlıt ~o. 

1 nıııkım ve Galata '!" .'f'ÇUlar c&dde9lıule Z5 No. 
memur T. C. t1lbaasından: 

2 - tFtırat\ Emanulliıll'9. T. O. t4'bea.ıımdan YeM ~ 
btt'l caddelli No. 10 ~de muktm ve &ıyoğl1I _.. 

<•1.ulı.: mttdtiT'ö. ......ıll 

S - &oMıi Kostruıdlo{dta. T. C. tebaaam.d&n Yent -;:;;-• 
, kat Retlt 9fendi sokak No. Sl ffde mukim .e 

bıif iskeleaıi No. 10 da Nf"f, ~ 
4, - ~•r KostantinldU, T. C. tebeuaıdaa Teni ,,. 

) aptıı sokak No. 6 evde ve htanbul Yemi, 19ke)e81 
Jaf tlMıcarı. 

Madde 6 - Cemtyetl:n h&lan: Medeni haklara -.bip ..e cıs 
'JUH bitirıoiıs olan her plus cemiyet Az.asından blrinl:n tanrirt 
idare bf'yetJnjn tRsvib ve ek~yet karartle Aza kaba) olunur. 

Madde 1 - Kayıt edılen her lz&ya ke~·flyflf..l kabol* i.')bn 
l'\ln bir n llsbasne berabe!' kaşıt ve kabulüne dair idare Hyet!Jllll 
lle bildJrfllr. 

Madde 8 - Oemiyetla mevm ve gay~I aleyhine Jta.tt.ket, 
ker.auı, h<'ytl idar k.ararlie d<>rhal iıubktan ç1ka.nlır. ~ 

Madde 9 - Cemiyet Amlarr •ene"i 120 Ur&~"I S'f19D1emek ~ 
2.; kuruf \.'erirler. Aidatlarını cemiyet ldal'<' heyeti lım:atlle et> 

rü ınukbuır: oı.ık&bilinde verilir. ı 

Madde 10 - Cemiyet.ııı yuvarla.k ve etrafmda Tö~ ~
''Fuk&J'apen:er cemiyeti , lbars}n.ln ortaımıda ''1940 tala tarih~ 
tında merl<ez.i ''Boğ&zlçJ Yeni mahalle,. keli.memlnl bAvi bir mll~ 

l\ladde 11 - Umu~i h~~ett her sene. Mart ayı urfında - ~ 
arr. Hu t"pl.ımtı en az Uç ıun enel günü, eaatt, ~·eri ve ~~ 
il~ goze~ I~ tlt.ı,, lr.&ya Ttı htUdmıete V!hrlre1l thba.r olon:Of·,..;.ı 
Klu~~1·en ıı.:1erde yiJIAI bu uıitıle teVftk&n fevkab\de olarak t~..ı 
ve ct'miyete kayıtlı A.u.dan te:rekküb eder. Mtızakere lçl:n D),., 

bir ra:dumrı mevcudiyetidir. ' 
Madde 1~ - Kmıgre l~tlmaları 11 Di)j ınacMMıe yanlı nı-;_,; 

de l'apılır. Blrinet içtimada bir oieab t:emin edllmeue tek.raf' t.41" 
Jitat 3-Bpılır, Artık bunda. r.jıııab aranmıyarak mevcutla Uctffll 

J3 - idare beyetf bir reis 'e dort azaüan lbarı,t olnp k0111" 
dan bir llt'n6 ıç.ln aeçjlir. İdare beyetı '\'e7alft aralarında t,ıak91°' 
İd'\1'<! heyet;t cemiyet;e &it l~lnl gtirlh" ve ecmiyett U!ınırU f'Clet\ _, 

l\fadde U - ( ,mumi heyet içtima.1 rel" veya varsa Vf'lcllf 1" 
'e)etl rl'isj tarafmdao açılarak içtlrtı.ı. ııiNJ.bı anıa.,ılmak ~ ~ 
yapıldrktan sonrll aza araamda. bir relı ve ltiznmu l•adar kltiP ~ 
tin·a bu 1Ul'etle. idare olunur. Zabıt ve ~·aı.ı ~lerlnl dP. kAtipler 1 

J.;j - '(;ruumi he~ et llli&ğıdaki huıım~ara karar verir; 
A - Ana nizıunnıı.1DC8lnlo tadilin& 
B - Hesa11larm tetklldoe 
(' - Bütç~uiıı tetkildne 
ç - ~ne\11 aldl\.lr 19 ncu ınadduinin A. fıkr&e1 

~ı te~hitine 

D - t,~mh·cttn fu.hinf', · ~·_,.1t 

l\Iadde l R-Umuıul he~'t>l C:<' tutulan ıAbtt ile ttt lha.z: oluna'D bltclJ'lll;rlt' 
reıat t.irl hazır bulunan aza t,aralından im~'\ l'dilir ve herıt.eılJI Uf· 
ccıni~·et nıerkeünde bir :ıy roüdıJptle ilfın edllerPk oıuhafa.'l'Jlo ,.dl ı' 

llatidı• 1T - ldıı.re heyeti on~l<', gunde bY. toplnntı yaparl-'· 
tanlı < Ptni:';etP a.it l"lt>r j(,'ınaiı-. 

:\tadd•· Hl - lrlarP bey~tçe cemiyette 
ıu~ıhatazaaı IA:rını J;'l!len defterler; 

A - A7a deft,.ı-1 

'8 - karu defteri 
C - Gelrn ve gideı:ı evrak dort-t'ri 
Ç - \'aı •dat ve sarfiyat defteri 
D - UU:inı;o ve heeRbt 'kııt•ı df'ftcr1 

MaddP U> - Cf'mi;vc>tln \ ·arida.(; ka;1o:!klan ı,nn\ardtr! 

.~ A - <..clniyet, "7asının kanunen nıuıı.~e• rniKd~rt ' 
iı:ı.ere ver"crkterı duhuliye ''C alıtat 

B - <:1:.ntiyetia u1e11faatine ''e blikfioıct;ln mü aJt.de.4flll ",/ 
zamanlarda verllec!rk !>alo, konııer, liyatror ı.tne,- ı 
~ıi.ıt}ıın. .,.ıl 

O - l'.enıiyete 'eki oll\n vo hW.-flmetio nriısaadeııll• " 1 İ 
t"ak hf'r nevi tPberrııal. .-''/ 

l\lııddt> ıo - Cemly.~tın kemh kendine teahedebllmesj ancıı." il" 
termdt> nıul•n.·;ye~ faal aı.anrn iı!;tc lki11ini11 re;}lerinin hir1etaıe' f 
ldıo olahilll'. · y.di~ I 

1.Uadd.• 21 - (.'emı~··~tın lm•lreti m:ıli~ e'li müsaade ettiği tll ti ,l1 

be tcıoi• edclı;lir. lflıır ,ubc brr(>ti ldar :iı;aııından birioıin ın•re ./. 
icra~, fa4Ji~·l't edf-.,.. ıııııl f 

Maddı> !2 - Umumi bc~·etinin '"eaPlik içUmamda rl~ııcri''pt!ııtııİJ 
v~ reyi hafı llP üc :r.ıı.t m'\lraklb olarak lntlhab ohınur, bıınıarın :ı~ 1 
ı:-ı-n &l'Re3·c ait ('eruıyetln heeaba.lmı tetkik ve teftiş ı~ ıtenP. ,.,.r.ı' /.ı 
nelı~I tl'tklk.ıtlarını ımı.be~yln olarak eı.babt mur11'ell rapor 1,ıııı '/ 
mı>'<, cerııiyetin tcalj'line daU miıt-1cııla'l"l1lı be;1-·an eJlr-mek olof' Jd)' 
-.e mühleaları onıumJ heyf"(;e olnınmak özre reise verilir. &{et /. 

idare beJC1inın lrraat raponına a:vnGO detti tar.mıdır. k'lıf .,-.J 
l\tıtd" '.?3 - l'.:emJyAttıı fMbf ballnde men.Jnıl ve Jl'BYri "'"~ ııl ;" 

llt \.'e alncaı. gibi blküwW. OJeWU.dat ve t1ervet ve hulru:ktJ 1 1 
Rum i!J<9kul!n>a gt·~P(lelltlr. ~ 1

11
, 

Maftde 2.ı HlU..Qmetçf' arı:etlıl"Mk \tbn nl,..ıı.mn:ıme ~at'ıl"' 11111t0~"/ 
goııternı-cek beT g>bna. tadllitJ lfaTa heyetf Umunıi.rn nıeı·ın k ıl4" ~ 

Ml\l•ıımı \ilay~çe icmsın& lüzum gÖflterllen tarlllAtr h:ı.~i ,t1" 
takdim ıillmt,ıir. (4UI3) tro;ıa: Nlkıt 1'0911 

Yirmi dört maddedıc lbaret oldoA"u ta"4ilk olunur. :·
11

' ~ 
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