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Çölde müttel}k kuvvetJerl kum fırtınalan arasında Ucrlb orlıır 

Oluk, milli vicdanm mukaddes heyecanlanm 
an doğru bir şekilde ifade etmektedir. 

. · İrniı İsmet lnönünün Yazan: 

1.:...-:' lenelik nutku memleke· 1 ASIM US 1 
~ olduğu kadar dışında 

tf'hlikeleri ı;üratle üzerlerine 
çeker. Bu sebeple bi'r gün bil
meıiiğimiz bir istikametten ve 
bilmediğimiz bahaneler altın
da vatanımIZin t:ıarruza ma
ruz kd.!ma.sı ihtimalini bilyUk 
meclisin ciddi olarak göz 5-
nünde tutması icap eder.,, 

Mısır cephesinde mu-
~ ~ ~ıler yaptı. Şu itibar. •----------

\'ıedanm mukaddes he· --·--- d rede ta<J\'ir ettikten sonra çok na-
.,.._ "1 oiro bir §ekiti:le ~ L-- zik bi'r nokta üzerine millet \"ekil-
ı. . · • uu nutuk, Türk mille- 1 • :-b.dı dertleri üze.rinde ol· euniu ,.e JoJayıı.ıle htitun Türk 

Demiştir. 
İşte Büyük Millet Mec1i~i a1-

.. ı bugünkü i.manlığl fe· milletinin dildmtini celbetmi': 

!~kete götüren dertler "Patladığı gündenbcri m:m· 
..;;; durdu. le-ketimiz dünya harbine en %i 
) er ki bunların ba kay. ya.de bugün yaklaşmıııtır. Ha-

tmeı intihap devresinın dördlincü 
iı:tims. yılını ~arken milletlers.ra· 
sı atemininin nrzetfi~ manzara 
ile bu alem b~sında TUrkiye 
eümhurh·etinin dunımu budur, 

':" rtlztinde bi'r ta.rafın hl- kiki kuvvetleri.mir.i, sağlam 
~ dayanan bir siyaset vaziyetimizi bulandırıp gölge-
~ ~ emelidir. lendiren bir manevi telfış ve 

..__ llillt Şefimiı: daha sözleri- rztını.p havası bugUn vatanı-
};n bUyüğünd~n en küçü~line 

kadar biitiin Tilrk mi11etinin bu 
dummıln ~filli Şefle b.-raher ol. 
du~larmda. hi!: kim~nin en küı:ük 
bir 'iiphesi yoktur. 

,,_da b mızın üstünde esmektedir. 
~. u mühi'm bahse te. Böyle haller bir milleti hastn-

' • lnklı ve zayıf gösterir. Hasta-
~ Un küreyi ka.plamtş o. likl ·ıı bün h · 
"' ~n şimdiye kadar o· · ı mı et yeleri arieı 

~~i~:\:e=~0~~~ Berlinden gelen haberlere göre 
~e dayanan bir siya.set 

~:t~:ı~;:~ SOVYETLER KIŞ TAARRUZU 
'e ~bu mücadelenin esasm. 

~~·~:;::=~~~ HAZIRLIKLARINA BAŞLAOILAR 
~aksız Olan bu da'\oıa.
"-t· k uzun süren mubı"' 
~ ltesindo anlqılmağa bn' 
~ ı hatrra sulh ihtimali'· 

le d~ bu ihtimal henliz 
"-iildir: nutukta bu nok. 
~"I~ o_Jarak ~u tartdıı 
~"?· 

'~u•arcbc ~enler arasın
~ anlaşmayı bugUn Umit 
~ hiç bir yerde hic; bir 
~r.,, "Onun için öyle 
~ 't k.i 1943 yılı daha ge. 
~ daha insafsız muhare· 
~ ftÇcc~ktir.,, 
~ . beraber biltlln gec:miş S" ı:bi yeni dünya harbi ele 
~ ~gtln sona erecektir. O 
~ '1eti1Lrdan biri'nin hlkimi· 
~ "'1i 1, bütün tarafların l!la
~ ._ı:ına,ına dayanan bir 
~' il knrmak inık!nı hıvnl 
\ 9' ~111 Şetinıizin nntkun-
~ lu bu hakikati tcba-

"'· idedir: 
~~e.tlerin küçük büyük 
1'ı ~ ıçuı y~r yüı.ünde istik
'e haysiyetle ya§amak im· 
,t:bit ol~ktır. Bizim 
"- J) r &ra.!I e.i..vasetinde e
"-Ye~tllsipimi.z ollnu~ olan bu 
~tld n en insafm mücadele
d~ sonra ol!un k:ıbul e
t~ den büyük ııevir, duya. 

'~ \ Sr ~em.leketleri milletle. 

Tuapse kesiminde vaziyetin Sovyetler 
hesabına vahimleştiği bildiriliyor 

. 
Doğu cepbe!llnde •un•i alıı 

Berllıı, S (A.A) - Alman ordulıı.rı 

1 

mtştir. Bir zırhlı tren yokedllmiştir. 
başkomutanlığının tebliği: Kalmutlar stepinde bir Alınan kar 
Doğu Kafkasyada yapılan taarruz şı taarruzu ile dUşmıı.n süvarill çok 

ıar ve karşı tıı.arru2:lar. şlddetll sa • bUyUk kayıp!a.ra uğı'ayarak pllskUr. 
vaşlara yol açmı§ ve bu sa va§lar es. tülmtlştUr. 
naaında lttta.la.nmız mevzllel'inl mu. Stnllngradda evlerin ve ıo'kakla • 
hafaza etmiıler, karıı taarruzlar ya. rın ele geçirilmesi Ic.:ın yıı.pılan çok 
parak arazi akzanmışlıı.rdır. Slovak olddetll taarruz ııavaşı devam ediyor. 
ltttalıı.rı, kuşa.tıla.n dll~man kuvvetle. Pj.ke uçakları şehrin ılmal bölgealn-

rinl yoketmiıılerdir. Alagirin doğu _ kdeav'elmddeettlyui svaavlaşarlıanraa ksaahrınıetao:;~';~: 
sunda Alman kıta!&rı bir tıı.arrw: es 
nasında dU~manm çok kuvvetle te.b rma devam etmişlerdir. Dtl§man 1. 
kim edilmiş ve mayn dökUlmUı mev. nadlı bir mukavemete ratmen tek· 
zilerlnl yarmışlardır. rar arazi kaybettniştlr. Dllfme.nııı 

Bomba ile ve tayyıı.re ılllhlıı.riyle Uatll.ste yaptığı kıı.111 taarruzlar &. 

yapılıı.n hava hücumları esna.smda kl.m k&lmı§tır. 
dtl§mana yüksek kayıplar verdlril • (Devamı 2 nci sayfada) 

harebeler şiddetlendi 
INGiliZLER YENiOEN BUYUK 

BiR TAARRUZA GEÇTiLER 
Çevrilmiş olan mihver birliklerinin 

etraftndaki çember sıkıştırılacak 
Kahlre, S (A.A) - Orta prk tn. 

cillz tebliği: 

Sahil kesiminde ı\ddeUI dtl§man 
hUcumlan pUskUrtUlmtl§ ve mevzile. 
rjml.z muhafaza edilmi§tir. 

Daha cenupta plyademlz b.llcuma 
geçml§ ve çok sayıda eair aıınmı§ttr. 

Zırhlı kuvvetıer &rasında bllyUk 
blçUde bir muharebe b&§la.ml§ ve bil 
tün gUn devam etınlatir. ŞiddeU! 
muharebeler cereyan etmektedir. 

1n~lliz hava kuvvetlerine bağlı e. 
bemmiyetli teşkiller dUome.n ıxıeVZi· 

lerint fasılasız aurette bombalamt§ • 
ıar ve bUyük llU&rlara •beb oımaı 
ıe.rdır. En az bet yunkera tahrip e.. 
dllml§ ve djğer altı uçak dU§llrfilmUı 
lUr. Şafak vakU yıLpılan bir hücum. 
da yedi dtl§ma.n uçağı ya kılml§ ve 
baıka uçaklar hasara uğratılmııtu. 

Girit adasının cenup • b&tıımda 
bomba uçaklanmız fkl torplto muh.. 
r,iblne iki tam laabet kaydetml~ler
dir. Tobrukun ıim&Lbatısında bir ka 

:fileye karıı yapılan hUcum esnasın. 
d& orta bllyllklükte bir ticaret gemi. 
Al yakılmq ve daha kUçUk tonajda 
bir gemiye ı..abet ke.ydedUml§tir. 

Maltada bir mesaerchmlt dlişUrW . 

mll§ttlr. 
BUtUn bu harekA.t esnasında on Uç 

uçak kaybettik. 
• * • 

Kahire, 3 (A.A.) - Orı.:.ı şark 
n.iış~erek lngi!iz tebliği: 

l • 2 ~onteşrin gec->.s.i sahil bol. 
;esinde mcvz.iletimize kar~ı dıi§· 

J.'lnnı:: yap~ğı kuvve:.li hlicumlun 
püslı,ürttlık v~ ~vzile~..mı.ıi ..mu. 

!:atasa ettik. Daha <ıenupta dun 
erken aaatltrde piyadcmiz taar
ruzageçmiş ve önemli terakkiler 
kaydetmiştiı. Bu hareketler esna
sında bi:- ~k esir aldık. Zırhlı kuv 
\'etler arasında büyük muharebe 
başlamti ve bütün giin devam et
miştir. Şiddetli bir A:ıvaş cliın ile. 
\'Sm etmektedir 

(lJeuıımı Sa. 4 Sü. 2 de) 

MUHTAÇ MEKTEPLiLERE 
HERGUN SICAK YEMEK 

Vurdun muhtelif yerlerinde yardım 
teşekkülleri faaliyete geçti 

Ankara: 3, (A.A.) - Mektepler l 
rte ders yılının başlaması münue· 
betiyle yurdun muhtelif yerlerind~ 
sosyal yardım kurulları ile husus1 1 
teşekküller tarafından yardıma. 
muhtaç okurlara her gün sıcak ye 
mek yedirmek teşebbüslerinin f{iin 1 
geçtikçe geniş bir tatbik sahası bul 
makta oldultu memnuniyetle kay
dedilmektedir. 

Bugün de Kiilahyadan aldıAımız 
bir te)8raf, ilk Ye orta okulla kız 
enstitüsü ve akşam sanat okulunrl3 

• 

Bayramımız 
dolayısılJle ... 

Ecnebi devletlerden 
tebrikler devam ediyor 

Ankara, a (A.A) - Cllmhu~t 

bayramı dolayuılyle Arjantin cllm. 
hur~lıl ekaelAıuı Ramon s. CastiUo 
tara.tınde.n çekilen tebrik telgrafına 

relatcUmhur tamet lnönU bir te§ek. 
kUr telgrafı ile mukabele etmtfler
dlr. 
BAŞ\'EKlWôzt \'E RARtatl'E 

\'EK1Lt1lı'l TEBRİKLER 
Ankarıı, 8 (A.A) - Cllmhurlyet 

tDevamı Sa. 4 Sü 1 deJ 

PaslUk cephesinde 

Japon donan
masına yeni 

kayıplar 
verdirildi 

--..()-. 

Bir Japon zırhhsına 
500 librelik bir 

bomba isabet etti 

-'*" 

\ ~1111 koruyac&k ~eki)de 
\..."-ıtt "h da,·et eder görünen 
\~ Okunduktan ıonra önü• 
\:... -..,:-ıe. için~ takip edeceği
~~ .. ~:.?..•'fl. undililinden 
~: İttfakla.nnıız& ve 
~"iııı· , hülba bütün ta
\..~ ~cı!7.e ladakat etmekle be
~tt •Ye kadar oldnğu gibi 
~lr tecıbirlerini asil ihmal 
,~. 

~~ etlnı!"ni:ret htlk6metinin 
S"~ • nıınetler aı1l"• llemin
~ ... 9,ltttıvatt&kiyetler temin 
~ ~~Setin llnftmüzdeki yd 
·~. ı o kadar kolay oJ. 

''Q.j" 
~~t.ttı'lt~ ~iddetlenen duş. 
:lll.t t haV'a~ı ic:inde he'r gün 
~~ •inirlenmiıt olan 
t... ltf.i1taaı <>rtasmda tarafm:ı:hk 
~~ Çok YtirUUru-k hUkümet 
.. ~ • Yorucu olacaktn": §U 

':•ıı ?tı "lar ki biz her devleth 
til\i lÇzkllnQebetimuin mahiye
~tc~ ça ~Y1eyebilir bir ka-

Gıda maddeleri 
fiyatları düşüyor 

yardım ihtiyacında bulunan yUz 
seksen talebeye hususi idare ta 
rafından verilen tahsisat ile her 
gün sıcak yemek verilmeye başlan" 
cağını bildirmektcılir. Gene l\iitah 
yada Halkc,·i sosyal yardım kolu 
ile maarif cemiyeti tar:ıfından haf· 
lanın iki gününılc 200 fakire yemek 
verilmesi karnrlaştırılmıştır. Hun 
dan başka M11ğladan aldığımız bir 
telgraf Cümhuri~·et bayramında · 

bu ~c.-hirdeki çocuk esirgeme kuru· 
mu tarafından yardıma muhtaç yfrı; 
talebenin giydirilrli!;i ve hir Mn 
latya telgrafı da 186 cocu~un sun· 
net ettlrildilUni bildirmektedir. 

Amerikanın (:!Jlllp batl p::ıı;;ifjk 

mınta.ka ında bulunan kunetlerl • 
nın başkomutanı general lllek Artür 

(l'a:ı.sı 4 ·:~iidc) 

Ticaret VekAletlaln bir tamimi 

ithal edilen mallar 
nakledenler tarafın
dan da bildirilecek 

Şehirde 180 ton kaşar, 8 b in teneke 
Urfa yağı bul unduğu tes bit edildi 

Beyaz peynir piyaauı da dlln ı•v 
ıektj. Dlter ıııaddelerln. evvelki rUn 
olduğu gtbl toptan ve kUlllyeW aatıı 
teklifleri alıcı bulamamıştır, 

~-llı iç; Ye kuvvette olduğu- Gıda. ma.ddeıeri fi.Yatlarında dUn Patates liyıı.tıarmd& da S, ' kurut 
": dt 

8 
n JlOlitilre.mtzt gelecek- hissedilir derecede dlllUklUkler kıı.y. dU§liklük vardır. 

~<in..._~bat ile takip etmekten dedllmııtlr. Yalnız Sirkeci gümrUklırinde bet 
.,..· '''lYc ~. k tr • ~<leıt· ~egız. ve siya!eti. Ekstra., e s a zeytınyağı tiya.tları , bin tuıeke Urta yağı bulundul'U t;eı 
ha 'it ; dUrUstlUğUn her tara. toptan A.zaml 193 kuruşa kadar çık. bit edllml§tfr. Bu m1kdar blltUn ••-
l'-lrinı,. aydnlnrmm bUtün mu . mıştı. DUn 175 e kada.r dUşmUştllr. xıede 8 bin teneke olarak tahınin •· 

't;,'lld~ !"'e takdir edilcli~i ümi Kuru fasulye fiyatlarında nevilerin" dllmektedlr. Şehirde 180 ton kaşar 
~11 ~~;ıt. :· göre 8-10 kuruı dUeUkltik olm'!-ştur. peyniri bulunduğu da anl&§tln.ııştır. 

•ıı a~"lı nılınvet <liln\·ft milll't· 1 Çalı fasulyesi 68 den 61 kuruşıı dUş. Bunların fiyatlarının ı()ratle dU,ece. 
"ılllı 11 1 ~~a Türkiyenin nmnmi , mUştUr. Nohut 72 den 60 a, Urfa ğine muhakkak na.za.riYle balulına..l<. 

l le Pek &!'ık bir sn- 1 yağı 490 dan 450 kuruşa düşmU!ılUr. r tıı.dır, 

Diğer taraftan belediye lktiııat 
mUdUrlllğU kontrolörleri de tehfrde 
kontrol i§lertııe hU vermlflerdlr. Gı
da maddeleri ıatl§ı, faturalar Uzerln 
den tetkik edllm~ktedlr. DUn fatura 
•ına aykırı sabf yapan yirmi eınaf 
hakkında zabıt tutulmuştur. 

Bu sayede ithai mallarının gün1rüklerde 
bekletilmesini önlemek kabil olacak 

Ankara, J, (Vakıt nuıhcıbiriu

den) - Ticaret Vekaleti mınta1,n 

ticaret miidürlüklerine, ilhnlıitçı j 
birliklerine, de\'let domiryolları ve 

dcniı. yolları umum müıHirlfiklerl· 
ne '\"e dlger nl:ıknlı resm1 ılnire ve 
müesseseler İle huıık:ıl:ır ve nakli• 

<Devamı Sa . .4 Siı l de1 
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Demekkl, oaliası ;iDi, ol~un, 
mfü.tebit, bab:ıyani bir koca ona 
yaramıştı. O mehtap renkli, yase • 
min kokulu, ıncllem havalı bir sev 
'daya deı!ll; bakır yOzlO, paJabıyık 

h, bcğa yürekli bir kocaya n111ht11;:• 
nıışl. 

İşte şimdi ben tam onun btc
öiğl adam olmu,ıum. fakat iş işlen 
gccmiştf. 

~ Xaciye hıınım beni tanı3·amadı; 
Vcdıde şüphrlendl amıı henüz kat'· 
ı hükmünü vermiş ·dc~lldl. Demek 
ki, nlfı senedir güneş, kıır, :fırlıM, 
toz, ateş ve susuzluk içinde tunç • 
inşan yüzüm, yüzümü cerceveleyen 
sür ve siyah sakıılıın, heni tama • 
mile del:iştirmiştl. Ukin ne de ol· 
sa gözler hic değişmiyor; Yedide 
işle bu hlc değişmeyen gözleriml 
bir nn sördü de şüpheJcndi. Onun 
gene gözlerimi yakalamak istediği. 

ni seziyor, oldınnıyorrlum. 
Den artık eski şik ve zarif Kr• 

mal değildim, çete reisi deli Kemal 
dim. Vcdideyi tekrar bulmak \'e o
nunla birleşmek hülyası bir dahıı 
dirilmemek üzere sönmüştü. Onu 
dirillmek ihtiyacını duy.~:ım bile, 
irademe hfıkim olmak, fırsat verme 
mek ıazımdı. 

Cünkfi hnyalımdan memnun. 
aum. ... 1 

Kadınsız, aşkstı, he3·ecanı lı:en• 
'disinden gelen sert bir hayatı .. 

r· Çok geçmeden ·doktor 'da seldi: 
Pansm:ını fyl buldu; fstfrnhnt ta\•.si 
ye efil. Ayn.l{o kalktım ve biraz a· 
la) lı bir jestle: 

- "iazıkki tav.siyeni:r.i hılma~·a. 
c:ığım, doklorl 

Dedim. Bu ıo;ıradn <lokıorun :ır• 
'dında, onun omuzunun ü~liinden 
hakan \'edide ile karşıJaşlım; onun 
güzleri son cterecl! harret "e deh· 
şelle bfiyfidü: ufak bir cıl!lık atlı; 
hemen yururuğıınn nğzınn gülürdli; 
ısırıyordu; yan tnrnfn cekihli; bel. 
ki oıloclan çıkıp gidecekti. Ayni ıı• 
bylı seı le sordum: 

- Ne oldu hanım efendi, birşc· 
yiniz mi var? 
' O arlık dunılan für hayretle 
gözlerimin iclne kacak bakışlar ah 
yor; yumruğunu ısırmakla dc\·anı 

cclıyor: :ıdcUI kıncnıyordu. Derin 
bir heyecan duyıluğu besbelli icli. 
Kekeledi: 

- Yok .. Hayır .. Bir ufak sancı .• 
Bnzan olur efrndiml •• 

Ilir ufak snncı? .. Nerede'! .. Ral. 
calardıi.. Belde. bacaklarda veyn 
karnında bir ufok sancı. 

Hoy1r .. Kalbinde hir büyük S!ln 
cıl .. 

\'edlde arlık beni ıanımışlı; hıın 
<In şüphem kıılmnmışlı, llnll!i an • 
l:ımışlını ki, o beni sevi~·ordu; he · 
nu unulamıımışlı, hallıl suçlu rılrl:ı 

;:tunu artık hili~·orcln; benden "· 
lıınıyordu: plşmonlık dııynyordu .• 
lşte odadan cıkıp silll. Karşımcln 
fnzln ituramadı~ı, hislel'iııe hftkinı, 
olamadıl!ı için kaçlı! 

lcimde sonsıız bir gurur, vnhşi 
hir haz vardı. \'akllle o bana 3•cdi 
kal gökten Lakıyorcfu; şimdi Len, 
ona öyle bnkıyorrlııın. \'aklile o ı,, 

nıı dudak hfıkmiişıii: şimdi ben oa 
na karşı o hl lerl 'hıvu ·ordum, 

l\apıya tloğrıı bir adırn nllırn .. 
Doktor di;or<lııld: 

- Kenrllnize acıyınız; belki ya 
ra tekrıır deşilir! 

Onun omuzuna elimi koydum: 
- Merak etmeyin. nu yüzden 

bir zornr giiNörm hile nı<'~nı olm:ız 
sınız.! 

* llı'lsi iµtnı cflı•n lwlrnlnr. tt• 

nefffüu ,.e knlp i5lemesini iptal t• 

deıul\'orl Stı lı:ılde tcnr.ffiisle knlp 
\'Urmo ı, hi setmeğe sebep oldukta· 
rı , kendileri pnyidar hııhıntlııkla.-ı 
holde his nnsıl iptal eclllobiliyor'lc!e 
ınokki, hay:ıtn ve 118n sııı~a ,•alnız 
leneffilsle k:ılp işlemesi hılklın de 
~ilclir; haşk:ı csa~lıır clnlıi me\·~.ıt• 
tur? 

* Medeniyet, ~elıirll'ri diizeltc 
Yim derken ölülere hllr ralıal \•er, 
ıııh·nrl 

$ "Dir sont lınmanı, bir gec<' 
uyku kadar l'Oı {!unluk giflerir .. 
C:fıııkii lınmamclıı ter ilökiiliir, vi• 
cuddakl zehirler bıı ifrozaı ile ~·ı 
k11r; znlen uykn~ıızlıık cin kanın ze 
lılrlenm~I dl'mck o1du~ıı lcin ha.. 
mamın ln~anı vorınrrıırnk verdi~i 

•""• P.n '"iJl~r c:r-hl'P olmaktadır. 
.)eınck olur: hu h:ırıııe i<:e ııvk•ı 
·:ı: olrlır~n ~!hl " 1 11~ ızlu~ıı ı;id ı • 
tlk hamam <la ,, k 

ı x r ı ... 

~edealy!! tarll!!m~!d!_D !E•Y_!lle!ll .J~!ra!I~_:. 
-= -16 lncı ve 17 inci asırlarda 
Meşbar Tirle çiçekçileri 
Türklerin çi(!e:k sevgisi, mede

niyet tnrihinde !;Ok parlak bir yer 
tutar. KUtUphanelcrimizde, çiçekDenim ve! yürüaüm. 

Kuvvetim gercekten 
mlşti. 

yerinc ırel· çilik ve çiçek tarihi ilzcrine yazıl

Vedidenin şaş'kın halleri, beni 
tanıması ve hAUi sevmesi kalbime 
kuvvet veriyordu; onu büyle Aciı 
,.. muhtnc görmek bulımmaz bir 
ze,•ktl. AcabA ben de onu sevecek 
miydim? Onu hırpalayacak, ezecek 
ve hatta kırhacla <ıövccekmiydim ?. 
Böylece onun yüzünden çektiğim 
ıztırnpların öcQnli aJmak için yn. 
nda kalan bayata dönecek mly • 
dim? 

Hayır, onu wvmiyeceldim; sün· 
terce aç kaldıktan sonra önnmoıe 
çıkarılan zengin ziyafet sofrası gibi 
iştııh veren bu kadını sevmiyecek· 
tiın. Ban artık hi\rdüm; bir kadın 
nrkasında koşmayacaktım 1 CünkO, 
bu edimsiz, tlciı: mahltlklar erkek 
!erden 'daima hizmet bekJiyorlar. 
cfafma erkekleri bir uşnk vaı;iyeli. 
ne sokuyorlar. 

Bununla heralier nif bir şiiphcm 
de yok deltilui: AcnbA ~edlde berıi 
se\'di~l için mi böyle heyecan 'duv 
du? Bu s:ıdeee ~ki ko::asını kendi 
evinde glirmelden doğan bir hııyrcl 
miyc1i '1 Altı sene evvelki ıarlf, ki• 
bar ve ıenJıin delikanlıvı bciienmc 
yen kadın bugünkii kaba, vahşi \"t' 

hoyrat iblilalciyi mi sevecek 1 Dıı· 
kalım onun 'dn nıhu öeltişti mi? 

Kimbilir, belki seviyor! Fakat, 
bunun da ne faydası var; evli blr 
kadını .. 

Yalnız sağ elimi kullanmama ralt 
men, alıma bir canbaz kadar cevil{ 
bindim; kuvvetll bir mahmuı du. 
beslle şnba kal<lu-dım: kapılarının 
6nünde bir defa döndükten sonra 
yaralı kolumu kaldırarak onlara: 

- Allaha ısmarladık! 
Dedim. Hükumet kona~ına gi· 

<len yolda tozu cluınıcna kalarak, 
dörtnüt uzaklaştı rıı. 

• * * 
A!>ilere rsir rlüşiıp de şimdi kur-

tulan mevki kumandanı ve müfrc":e 
kıım:ındnnlıırı, hük<'ımet lfonağın • 
da loplnn~ık. Alôaddin tepesinde i· 
ki gliıı mııhıısaracla kaldıktan :;on· 
ra teslim olaular, ianuanna kwnor. 
dnnı ile bazı kimselerden bıışkııb. 
rı, lrnrııılmuşlıırdı. 

Askcrt mektep mücliırtinfin rcl • 
liAI ııllında bir harp divanı kurı.;~

du; hemen i~e bnşladı. Sehirtle si · 
lüh toplamak, tıı1minnı almak ~il>i 
lşler üç müfreze kıınıanclanı arns•n 
da laksim ellilıll. 

Ben istns~·on ~arlde<;fn de büyn. 
cek bir otele yerk}liın; gönüllüleri 
miıı lıii~·lik kı~ını mulılrlif otel, rv 
ve rnekleplere da{:!ılmışl:ırclı, \'nz • 
Ceııı, l<ıyaıı sı ra!iıncln ynğınıı edilen 
malları meyd no çılrnrrnak, şchr:n 

vnrısınun silfıh nl'nştırnıalnrı ynp 

mak, mnl Ye ran emnh·ctinl temin 
ctnırkten lbnretıi. 

Ertesi ~ııhalı, iılikfımrt avhmın. 
'dıı, Alfto<ldin tepesiıırte ,.e Tiirlıe 

r.ivorıncla on ekiz isyancının <lıır 

n~açlarınd:ı sallonc.lıklnn ı;(Örül<lli ... 
Aitamlıırım vıı1ifelerlnl pek iyi va 
pıyorlnrdı; Tivlerde bulunan sirnh 
ve Cl'Phaneler nrabalarla hiikiımct 

kon:ı!hnn 1nşınıyordıı. Du araınnhr 
.sıro~ınıla ~ilkte hafif hahndn a~ır 

birkac şey) cebine ııtıın iki kişiyi 
mük!'mmeJ bir fnl:ıkorlan so:ıra Af 
yonn yollıırhm. 1 çlint'iio;li 11cnç hır 
kırn lernvii7. elmiş: 

Kııharan ayranrna lıakinı olanı::ı 
ma ı hayatına maJ olmu~lu. 

mı~ çok kıymetli eserler vardır. 
Euglln "meşhur Tiirtc çiçekçileri., 
ba11tığı altında, bu eserlerden biri
Ui ne~redeccğim, 

''Tczkerei 3Ukfıfcciynn - Ci;ek
çiler terk~rcsi,, adını taşıyan bu 
eserin mliellüi on yedinci asrın 
ikinci yansında ya.~a.mıııur. Adı 
'Ubeydullah olan bu zat, Şehremi
ni ca.mi!!inin hatibi imiş. Uzun 
z::un.an çiçck1,ilik eden Übeydullah 
Efendi, bu fen unut.ul.rrınsın ve 
kendisi de hayır dua ile amleın di
ye, asrında Ye~tirilcn çiçeklerin 
evvela kimlerden zuhur etmiş ol
duğunu göstet-en bir risale kale. 
me allllt'fJ. Hicıi 1100 (miladi 1688) 
yılma kadar tohum yetiııtiren, to
Jıumıınu başka memleketlerılen 
getirip Türkiyede çiçeği ilk defa 
kendisinden .v:ı.pılan, ynhut ba,. 
knbnnın yetiştirdiği bir tohumu 
bir yoluyla elde ettikten sonra ilk. 
dC'fa kendisinde çiçeğe gelmekle 
§Öhret alan iki yllz iki çic:ekçinin 
adını toplamıstrr. İ!:inde, çok me§
hur simaların bulunduğu bu çiçek
çilerin isimlerile beraber yetiştir
dikten çiçeklerin cin.si ve isimle
rini öğrenmek, med~niyet tarihi
miz bakımından çok gUzel ve aynı 
zamanda. ~ğlcnceli bir şey olsa ge
rektir. Übeydullah efendinin tez. 
k~rei ştikfıfeciyarunın " Meşhur 
TUrk çiçekçileri " adı ile neşre baş. 
larken, büyilk bir zevk duyduğu. 
mu ilave etmek isterim. 

R•5Rt Ekrem 
Ebussuud Efrndi 

Şeyhulisld.m m~rhum tohum sa
hibi olup Uç adet zerrinleri zuhur 
etmiştir. Birini "Sarı Ebussuud,. 
teımtiye eylemişlerdir. Ve biri ona 
benzcır olmakla "Ebu~uud müşa
bihi,, derler. Biri dahi beyazdır. 
Ona dahi .. Ebu.qsuud beyszr., der. 
ler. ttçü dabi mevcuttur. Vefatla
rı 982 cemaziyillflhmnın be~inci 
pazar gecesi vaki olm~tur. 

1lya9 zado 
Bunlar dahi tohwndan iki arlel 

1trrin hasrı edip hala kendi isim
lt'l ile anılrrlar. "İlyas zade., der
ler. Biri san ve biri ilbikli sandır. 

Ahmet Sofi 
ÜskUdnri Cennet efendinin bira. 

deridir. Tohum dikti lıikin ömrii 
vefa. etmedi. Fakat hayntınrln iken 
bir zeJTini zuhU'r edip ''Dilkeş., n
eliyle meşhurdur. Ve 18.'ei rumirle 
tnrhında yetişen "Sofi kabağı .. ya 
hut "Dede kabağı,, denil~n lale
yi ilk bunun yetiştird@ söylenir. 

Geri kalan çiçeğe gelmiş eoğan. 
lnnnı ölii.mtinden eorı.ra Sa'ih e
fendi Hekimba51 ve Muharrem 
l!!.ta Ye Ço'rbac.t shp arnlnnnda 
tııksim ettil'!r. Bu zevattan zuhur 
eclen ciı;e~l~r Sofi zade Ahrııedin 
soğa.."1l"nnılan olm:ık lizere ~nyidir 
\'allahüii.lcm 

1brahim h~ıı :r~'lcle !\fehmet Bey 
<Sokullu Mehmet 'P~. A1ıfa.dmılım) 

H<ı.yatmrl,"l iken "GUJşenarfı., a. 
drnc'!a hir san zerrin ve .. Gti!reıık 
ve "Mil.sellimi Hlln zade,, ve ''Ha~~ 
zade Ktrl:ı.ng1cı,. adınd:ı üı; adet 
iiıJesi zuhur ctmiı:tir Lakin bun. 
lar K erest~ci Ali - ceİebi tohumla
rındandır. Kendi ~ tohı!m 1arından 
hayatlarında "Mes~ıi.nc,, ve ''GJl
eııdam,. ve "GUlgiınf,. ve ''f!enı
ınani :kabak .. ve '·Dede moru., ve 
''Nohudi,, aclında altı adet Jale· 
lcri ve ''Tığlı., a<h!ldS. bir fulyası 
whıır "!!nıiştir \'e "A~ustoeo !;llhu
ru'• el'\ cvve1ii bunlarda zuhur ct
ıni§lir. 

İbrahim Bev Enubt 
Amca oğ;n dcni!meklc .maruf. 

tur. D2.vut p~:ı ıa:Jedir. Yedi a
L>ursun görün· det ztrrini varchr. "Edhemi la'lin .. 

\'e "Edhemt Süleymanı,, ve "'Ne
kodın ..sörmek i t• bati 5ülev:ır.:ını .. diğer İ!'imlerile 

"8e!lti mani", "Saadet nişb., ve 

Bir okşam gec vakıt kapım nı 

rulıJu. 

- E . ., Gec! .. 
IJedlııı. Hmirber 

dü: 
- Sizi bir 

yorl 
- Nerede? 
- A-şafiıda., Snlonrlıı 

Yukarı bırakmadık! .. 

"Nihan kıı.deh,. ve "Süheyl tbra
bckli) or.. himi .. ve ''Ziya bah'i,· ve "Cülren

gi lbrnhim l:ey., ve IJih:mS'J?.,, de
- N<! i~tiyor? 
- Söylr.miyor. Kurnıınılıın:ı sö'\ 

lr.ye::eğim di vor. 

- ~aı;ıl hlr kııdın bıı'! 
- Yii7.iiııcle kalın hir peçe veı. 

Orıa bo) lu. ~ı:rnh çarşaflı .. 
- Genç mi yıışlı 1111? 

- Yüziinü #!Önııeclim, heğim. 
- A ,yal.:lıı dur1151ınrian. yüriıvli 

r.ilmiştir 
Be~il.ta-:-Iı iır:·al.iın Bey 

Jbmhim l::y zadı' .• \ltı ndet Jıi. 
lesi zuhur etmiştir. "RU3Leınifi
ıem, h;r turuncu 1 fı eclir. Diğer:e
ri · ·~:roefr.:ı1··. •• ~ !ili meyn1i~ .. ve 
••!zarı Yusuf". '·;iiJvrz şı:.rabi '. 
"lhreıniım n . dır ı. ·· 1 toh.· ll Yırık 
mtlezzirıindir ç:teğ'~ Reşikt ~şlı lb. 
rahim heyrle ge!mi~: ir. 

Ya.zan , ''Ahmc11,, denilen Hlal kadehli 

~ 1 
tu1fa:ıclı san zerrin ve "Çihandnd 

eşat Ekrem KOÇ1l SUleymanı,, adındaki l!an zerrin -1 tohun:.ean hayatlarında zuhur et____________ _. mi§tir. Ölüm.Unden s.onra rumi to-

sellim,, denilen Girit 1Alesi ve •·Fu- 'lıumundan bir gU'Zide lalesi zuhur 
Hbahri, bur.!ardan yapılmı§tır. edip "Ahmedi,, demekle meşhur-

Alt;parmak İbrahim Efondi dur. 
Tohwn sahibi olup hayatların. 

da. "Engtiztnüma,. adındaki zerrin 
bunlardsu zuhur ctmiııtir. 

A5~ı Hllse)irı 
EyUp imnrcti a~çısıdır. Yekpa

re .,Alkağıthane., yi pek çuk ye
ti~tirip yadigar etmiştir. 

};yüb Efondi 
Yeniçeri ıtmtiplcrindcn. ''M'ah

tfıbnn,, o.dmclski sarı zerrin ilk bu 
zatta görUrunü1.7tUr. 

Ahmet J~fencli Ka~ımpnşah 

1mnnızndc lllehmet Çelebi 

Üskildarlıdır. 1105 tarihinde bir 
eimas Hl.lesi zuhur edip ···Fe'ridi ci. 
hnn,, adı konmuş ve "Miriezhar", 
ve .. Evrengizib,, ve "Hudadad., ve 
'' Sole.kzadc pe-sendide-si,, ve "Ye
şil melek., ve "J{nvsi ilahi,. mec
muu y~di ai~ i~im k.onulmu§ ve 
"Bülend elmas., dahi demişler, Ve 
1109 ela bir laleSi daluı gelip "Ru
Yi a.'"lis,. di}•e ad konulmuştur. 

cephesnde durum 
( Ba~tarafı 1 fnel aıı/oda) 

Savaş uçak teşklllerl Volgnnın do
ğueundaki demlryolu muvasnlo.ıarını 
ve nehir üzerindeki feribot aeterlcrl 
nı tea1rli surette kesınj§lerdlr. Don 
cephesinde dU~an nehri geçmek için 
te§ebbUsler yapmI§ ise de bu te11eb. 
bilsler, her defasında. Romenler, ltal 
yanla.r ve Macarlar tarafından dil~ 
mana kanlı kayıplar verdirilerek 
pUskUrtUlmllştUr. ttaıyıı.n av uı;ıak. 
!arı, Sovyet sahra mevzllerlna alçak 
tan uçarak hücumlar yapmı~lardtr, 

Macar kıtıı.ları hUcum lruvveUerinln 
az çok §lddetll bir te§CbbUsU esna -
smda mUteaddld betonlu zeminliği 
ve nehrin doğu sahilinde mUteaddid 
fstlhk4.mları yoketml§ler ve elllrler 
aımışla rdır. 

İlmen gölUnlln doğu cenubunda şld 
detıi mevzii ııavaııar b&§tan başa ba 
tak o.ruide devam etmektedir. 

• *. 
eerJln, 3 (A.A.) - Öğrenildiğine 

g!lre, dUnkU gün Alman kıtaları Te. 
rekln batı rtmalinde birçok dU5mıın 
mevzjlerlni yeniden yarmııılar ve ta. 
arruzlanna devam ederek müteaddit 
meskt\n mahalleri jşgnl elmiıııerdlr. 

Berlln, S (A.A.) - Haber verildi, 
ğtne göre dtınkU gün Kalmuklar ste. 
pinden hareket eden Sovyetıer, mil . 
teaddit taarruz!ııra kalkmı~larsa da 
bu taarruzlar dllııma.nın 6nemll ka • 
yıplarUe püskUrtuı.mııvtur, 

• •• 
Berlln, S (A.A.) - Tuapsenın şi. 

maljnde §lddctıı Sovyet kıırıı hUcum. 
larını pU.SkUrtmekle meşgul Alman 
kıtaları çetin savll§lıı.r ortasmda ara, 
zı kazanmışlardır. Bu kesimde S!o • 
vak kıtalar.ı kuşatılan blr kUçUk dUş. 
ınan grupunu yok etm~lerdlr, Kc.za 
Tuapsentn doğu oim:>llnde mUteadd!t 
Sovyet taarruzları pUskUrtUlmUotUr. 

RUST.ARIX 7'AARRUZ 
llAZIULl/\l.,\U/ 

ııerıın, 8 (A.A.) - Cep.ıenln muh. 
telif yerlerinden gelen haberler, Rus. 
ıarın lklncl bir kıo taarruzu yapııra:.ı 
te§ebbUaU ele almak lçiu b!Ulrııklar 

yaptıklarını göstermf!ktedlr. 
Şuş;mlçldc ve R~fjn cenu~unde 

Rı.:s kuvvetleri ehemmiyetli aurette 
takviye edilmi§tlr. Stallıı blrllklerı 

namjle bil' takım yeni askeri U§k;ı • 
ler vUcuda gettrllmıştlr. Yeni bir zırt 
lı tümen de kurulmııştur. Ruetar, D1 
mal cephesini 200. bomba ve ke~f u • 
c;agile takviye etmişlerdir. Bolşevjl; 

rr.e\'zllerl etrafında Rus ıstihkAm el 
rııdmın faaliyeti gi5rULmektedir. Bun 
tanı Alman mevzUertne doğru deh. 
llzler hazırlamakta oıduklıırı mubte, 
meldir, 

STA/.INGR,\DDA 1',1ll\'ET 

Slokholm, 8 (A,A,) - :rerek ke. 
slınlnde ııav~lar mUtema<llyen şidde_ 
tini crttırırlren cenu;ı cephrsin!n her 
iki kcslınlnf'le durum 24 saattenb::~i 

değişmemektedir. S:.allngradda Al • 
ınan tayyarelerlla Alınan ağır top • 
çusunıın mtıatereken yaptıktan tnbri. 
bata rağmen petrol tasfiychani!sl bL 
nalarında ve Kızılllktcş:-Jn fabrikası. 
nın cenubundakl Eleme garında Sov. 
yet kılalnn §idJetle mukavemete de. 
vam ediyorlar. Blltlln bu kuımda yan 
gın son derece ~lddetll bir aurette 
yanmaktadır. 

Stanllngrad kcııfmlnde ve bir akar_ 
yakıt deposunun 8 gilndenbcrt yan • 
maktR olnuğu Votganın batı sahilinde 
hava 60 kilometre mesafeye kadar 
kararmıştır. 

etmişlerdir. Sıalingradın cenup do 
l:ıylorında islilıkfımlar \'e bloklı:ıvz 

lnr tahrip edilmiş ..,c bir düşman 
taburu imha olunmuştur. Sl:ılins;-n· 
dın doğu şiınnlindeıı haber verilen 
tek haılisc, mu\'afCakiyclle Lıilcn 

gece,akınıclır. 
'folJliğ ekinde. K:ın,asynd:ı .Nal · 

çik doğu cenubunda şidc.letli müda 
fııa sııvu~lnrı yopıldığı süylenmek
te ve Rus birliklerinin Almanlar la 
rnfınclnn ynpıl:ııı 3 hiicurn netice· 
şinde bir mıklnr Jtcrilecllklcri taı; · 
dik olunınnklaılır. Kııfkao;ynnın ndı 
söylenmeyen diger bir kesiminde 
:ıo .\iman lankı tccrir1 ve tohrip e
dilmiştir. Karncicnizdc Taupse il 
monının dosu şimnlinde Rus kıta 
lıırı clfişmanı mfilc:ıddicl me\'ZilPr
clcıı çıkıırmışlar ''C birçok tepeleri 
lckrnr işsııı ederek bir miktar esir 
nlmışlor, Alııııınlnrıı n!ıır kny1ptar 
\'erdlnn işlerdir. 

Almanlar mın-nf:f':ıkiyel..,illiğe 
gidiyor 

Lonilra. S (.\.A.) - Taymis 
ııazetesj bugiınkli başy&.ZJsında ~öy 

ie diyor: 
''Almaııyanm Volga fizer~nd•ki 

m uhnrebC'le mu\•nffakiycttizliği, 
.ırt1k Staling-nı. dUşse bile. sakı
ııılmaz bir hale gelmiştir.,, 

A lrnnnJıınn Alagiri zapteltiklc
ri hakkınr.aki iddialannından bah
seden gazete, bu mevsim POnand::ı 
pttro! sahr.s.na doğru devamlı bir 
ılcrlem.:deki :zorluktan anlattıktan 
sonra diyor ki: 

"Knfkaeyadaki tna.."M!Zun ç~k 
eiddetli olıI:nsına rağmen bilhas. 
sn mıit.l.r.fna j)I'ııjelcl'inin tefcrrila. 
tına 1ahil olmDsı cln.hn ziyade muh 
temeldir. Nclç•k. Ac'gir ve teh -
likede o1duğu bildirilen önemli 
Orconokidzo şehirleri Vıladikaf • 
kasın bs.,lıC!l demir yolunrtan ny
rıhır<k dağlar ı;evresine giren kol 
iann son durn.ldandır. Bunların 
i~gnli, Mozdr-k çrıvresinclcki Atmnu 
ordularınıu gerilerine iuır~ı muh
!en:el karşı hllecmla:-dn Ruslnn 
yo!den mahrum etrn°k :ımncını gUt 
m .. ktedir. Bu m~vzi'er ilkbaharrla 
tekrar cdilC"Cek bir te.nrruz için fay 
<in h har<' ket noktalru1 olabıl :cek-
tir. 

F ransada nümayiş· 
ler deva111 ediyor 

Almnnyaya İşçi toplanması 
hadiselere sebep oluyor 
l.rtındra, S (A.A.) - Almanyaya 

gönderilmek üzere Alman doktorları 
tarafından aıhhl muıı.ycne'erl yapılan 

Fransız l§Çilerl yuka•ı Savua da nli. 
maytııler tertip ctmı lerdlr. Fransız 

hududunda bulunan bir mı:hab!r haL 
ltın iki belediye bjnası ile başka u . 
muml blnaları ıogaı ettlğ!.ııı "C hU . 
kOmet memurlarını burn!ard:ın kov. 
duğunu yazmaktadır. İşgal altındaki 

Fransanın muhtelit yerlflı1nde buna 
benzer Mdiseler olmaktadır. 

Annemassc'de f~ller sınhl m~ayc . 
neye gitmek lstememi'.:lerd!r. lşçj 

kRydedcn btlro, askeıf muhafaza ııl . 
tına nlın.nııştır. 

Yugoslavya 
hadiseleri 

Mihver orada 30 tümen 

talebelerin iti 
Parasız yatılı !ınll 

nan tnlebeler listesinin 
nı da bugün koyuyoruı:' 

Samsun lisesi. 'l'aUP 
zurum lisesi, Mustafa o(O 
de ortaokul, Zeki Uz :B 
lu, Bafra ortaokul: Jia5" 
Mehmet Alver, Şinasi ]) 
ıunım lisesi, Ad:ınn I 
Mehmet Karnarsian }. ~ 
Osmaniye orınokul: M~ 
nemzi Tuncel Niğde orl A 

or aokul: M. Orhan J{ul""" 
. t 

rec So~ ·nı Erzurum tısı? 
but l\farıış ortaokul, F•_...ı. 
_>ym:ın Cnmlıca kız ııscr 
Tokay Erzurum lise i, S 
kul: l.'ahri Giir Erzurtılll 
mel Kurt Boln ortaoktıİ• 
naJ Erzurum lisesi. Sl\11~ 
Tur:ın Gökllim Slvns JİS~ 
se~·i n Korkmazgil, ı.nı 
Niğde ortoolrnl, Recep ô

1
• 

ortaokul, Divrik onno!.11 
Şk-crcl. Ali l\Lsırlı, Suıl..ı 
cep H izci Erzurum lise>" 
Ceylfin :Ni~dt or.tnokııl, 
rol Kemal Yüksel Erııı 
Tekirdağ ortaokul: Sefikcl 
tnkol, Habia ihar Çanıtı ~ 

i, Corlu ortaokul. Hü~t 
Fuhrl'ltln Özcr.lik A)·d10 

Hikmet Arın Cnmlıca J:ıj 
kat ortno1ml, O. Ullfİ~ 
mi! Kol..ıaJ Erzurum il 1l 
Buzluk Niğde orlookul, 1 

Necmettin Öncül El'.J11 

Hayriye Kobal Adantı 
Nlcdct Akın Nl~de ortJ

11 ııuf Durmaz, Bülent .Arli' 
11 

lisesi, Zile ortnokul: trf•,. 
Sadık Honcn. Ali Dftıt'~ 
rahman <höArctmen, 
J\nyscrJ lisesi, Hnlil pıtt 
Çnğlnr Bolıı ortaokul, ~ 
Ynkncıklı, Naci Knrncıt ııı 
sco;I, Trnhzon llse!ıi: fc 
• 'c<'nli Sn"ncı Dolıı arı•: 
yln Bayi ürk Sivas u~cs I 
çavuşloAJıı Bolu ortaoktl 
tnokııl: Osmnn Çeribn51 

okul, A. Melith:ıt Gün~lir 
lisesi, Fndıl ı\ybar DJ,·S 
si, Vnn orlnoI·ul: Snı'tetl 
ral, Sillahattin t'ıner rı 
si, Zongulılnk 1\1, Çelikel 
bect'cl Snllon Canı hen ~' 
Aydın p.,rmııb12 nolıl 
Hartın ortnokttl: Saim >
lu orlookul, $<!1·krt nııııı 
yJn Pekin, Sadellin Gijlt'< 
ı:csl. Korndcnlz Erc)'.;Iİ~ı: 
Onııl Dirnrhııkır lio;c'il. 

Gandinin Arne 
ya mesajı 

lngilterenin icra' 
Amerikayı da meıııl 

/ 
Amsterdam, 8 (A.ı..) 

ıstlbbnrat scrvlefnln bUd~•' 
re, Gandl Birleşik Ametl 1. 
birliğinin aylık mecaıual' > 
Tudey vasıtaslle b~rleşl~ 
bir mesaj gondermlşCr. ııı' 
ııajmda blrle~ik Amcrlk411ıııO 
yUk Brltnnynnın dl.gct 61 
gibi 1ngtlizlcm Hlnd!st.a~dJ.' 
!arından mesut olduğ'.Jllu 11 
le ve Hindistan lstiwJ.1111 

tanmmasıru istemekt"'dir• 

Ballla ,;;1. 
Mısır cepbe 

ildi 
_t~ 

Londra, 3 ( A,A.J i ı, 
Vaşington büyük ctcls \ 
fıık'iın ikinci o~lıı pcıe~Ofl 
sır cephesinde mnktCll 

lenıne~ledlr. fi 
Petcr Vod, lnslliz tıs 
risub~ 

·l 
T"t" . 1 . uıe'' u un ış erı 

tetkikler 
fi ) 

Anlmrıı, S. (Vakıf fll~ıt I'~ 
- Ticaret ,•ckülcti, tül 6ıc 
rinue tetkikler l'tıP~ecrl' 
knmpnnyadıı takip cdı ıııt t, 
sn~l:ırını hazırtaııııık ı~ıı~ 
ınütchn•m~larını ıOfilnır 
tnkal!lrınıı göndennlşl · 

şündcn belli olur! 
- nen Rlllnınotlıın, lıcjtiııı ! 
Senelerdenberi lıiç bir kodın b~ 

nl zly:ırcl elme111işli; bıı rio ho511ın~ 
girliyorılu. Simdi bir kadın heni ı· 
cin pl\rmek l<;Iİ\'C'hilir? Bl'ııdrn ıın 
i .. llyor hıı1 Rıı !;Chirdr 1:ınırl•ğıf'T1 
y11Tn17 iki kadın var: lH'nhıı onlıır 
d:ın biri mi~ Giıll lıir his nrlelll ı.,, 

J~n erri .\hnıt.t 

t .{ılri rumi tc::ı.:'111: ~~.hilıi olup 
1 n len ",\ilimtıızı!Jerr... cle-nekle 
ı:)!ırcı bıılnn bııı!t:ıı<hr ?Jıt!> ·le 

Tuepse kesiminde 1sc durum ~er • 
glndjr. üstUnlUk günde birkaç defıı 

bir taraftan diğer larafıı geçmekte 
jee de duruınu hlssedlllı dererede de. 
ğfştirmemektedlr. 

bulunduru~.,ormuş Bağdacllı Ruhi'd;:: _. 
1.01Ufra, 3 ( .ı.\.A.) - Ne'·l ork r:ıd r ctftv., 

ı;rıı .. ııma: 

vefat "t nıiııtir. ' 
1brnhim han ,.ıı.ıle ,\lı Ut:y 

''okul'u :ıfı rıulıııda ıı) 
''C'.::?.e.n~rlı.,. adındaki z,.rritı bun 

Jarda 1uh11r etmı .. ti~. Tohum Mch 
met beyir.dir ve •· 'B"' lu gıılrenk .. 

snvrm· rmnlt.I 
Mo .. kov:ı: 3, ( \ .A.) - So\) et 

ö~'c ıelıliği ekinde lıildirlldlğiıı" 

göre, Almıınlar, St:ılingradın fahri 
knl:ır m:ılıelleo;inrlP hlrçok hinalr.r• 
<lıııt tıırrlrdilmlş!erdir. Rnsl:ır, mi\ 
lenddlt tanrruzları ııflo;kurtmfı~l"r 

yosu general ~lilıııilo,·ıc'iıı ııu rıı<'. 

saJını okumuştur: 
"Bıı~ün. h<'r znmn'ld:ııı dıılıa foz. 

la nıüllcfiklerin nihai zaferi elde 
eclerrldcrinclen eminiz. l\lih,·ercL 
lcr, dc\'nınh ol:ırak Lıııracla 30 tu 
men lmlu ııdurnıak ınrcl..ıuri 

t 4hf' ... 
"Cfinı teı. ,,·er.,, • ııtll -" 

mıı)'lP c' il" 
. rd•ll -"" c:::.derlr blrl bfrı it df"' 

,.ı11t 
Ger murAdıo cAo ıe:,,..~ 

ııı.ı.ım aeld. ıt 



r::>OLITIKA 

illi Şefi dinler eı 
1 
mar"'lzaresı· 

1 

:: ~lrlrr be .. ri1ft demir ekib sefalet ve açlık bi·,ı 
fctciQİ n~an ve medeniyet harab oluyor. Bütün bu 
fQrQ11°rı11 ortasında bir hakihat parılda..,or · tek 

ı hak" · · " · ımıyctın kurulamıyacağ! an/aşılıyor. ------ ~ BUU)a harbi bu ~ ıl dıı ı.uolı şcl.lllcrb it• monık. 
ltc·t.ı.:rl )nluıı Jlkm:ıkta dıwnm rtti, Şr.hlrll'r vr ı· ııtw 
ı;erjlerlnln 11. tısız; h:ılk yıt;ınları, hu· t ırultıı. n(l') 

lclnde ı.aldılar. lmıaıılık oldurınoktı>n h~şkn ll!!lll tıı. 

nınuıJan bir ııcınac.ık lst.Jk ımetı• giı.tfl<ı;r d ılı 1 zj\ 1 

de blllll:mıııı:o) buhınUJOr. 

• 1 :'llE'J' 11'.Öl'\0 - \~ılış uu1 kuıııl.111 -

Jrıı.a ıılık ınaln uhı_yor. ncşrı lml
türti hararı oluyor. Sağ kalan in 
ııan açlığın. 'e "efnletin ı.otlnrı a
rusırııl:ı sıkıştır<lı~rı bir bedbaht 
hastadır, 

ş,.1 Yazan: ~A&JBı ERTEM 
>ilk ~~ılıurroisi İsmet inö. 
'l'tt.· ~ıllet l\ledis1'nin altın
'ıti ~nm llöroünciı içtiıuu 
1) lı er bakunıJan tu.m bir c· 
llıarıllhıklıırı ıle nçtılar. Diin
ıı11 ~aı:asını tcshit lııılmııın. 

ıtı Urk milletinin clii ııyn. 
ba/ 'e İd<'nliııi trharliı et
•tı ~ııulnn ol..,un, millt't 

~tt orunm~ı b:ılmnıııdan 
t' r~ııhedcıı tıe-.eı i 'e mil

~ ~h!le tarihin unııtnmıva-
il.:. h11

1~edir. 
~ta~ı: i ~Jiitüıı şic1ılctile, hiı. 
\tl\tbi l"I ılc dl'\nm etmrı.. 
ılı~ ll ~·er yer tezalıiirlcri 

lıı'ln~n .. •'ııı!nn kalbinin ıztı . 
'it•··ı nun nutku kadıır \c-

1\J 'l ·r ltdıt• e ı EIC'lc eden e r.r ne 
'tL• 

1
• Me<leııiyetleri hunıı, 

ııır e . • 
ltrı l'i ü tiindcn snpnn 

Hu hnrr bunl:ırı 'nıı!l or, Beri 
larııflan düıffu mil.yn mcln fü•qını 
c<lrıı h:ırbin ı)ylc al·a~ irı hi'r ti:tn"ı 
'ar ki muharipler ltecli ile lıalı;;ı . ~ 
tem"ıl eder bir sel.ilde hirlıirleri 
U7.t>rine ) iiniycre'k r.nti nctİl'cler 
ehle etmekten mahrum hul:ınımıl<
tndırlar. 

Bunun içindir l•i Uih'iık . rfimi-
ı.lıı clecliı;i ~ihi: · • 
"MuhArc"ıc c<kn 1er ara<nnirı bir 

anl"!'mııyr bagün için ümit cttir::
cek hiç bir yerıie hiç bir delil volt
tur. Öyle görilniiyor ki ]{) 13 yılı 
daha t?"<'nicı ve daha insafsız muha
:rcbelerle gec:eccktir.,. 

~tı ı\, tarJn)al'I hıırnhe ha• 
ı,, ~f \'e bu t:ırlalarön mor- hukmünü tereddütsiız lmbııl et-

1\t illet ''c olüm biçen mu. mek me\·kiinde bulunuyoruz. J)iirt 
llıııı,. ~-"ITlita in~nlıf,'ln ııtrra- yıldır l•an İçen to1ırn'-. iıısnıı kal-

1\ft•ln d • .ı bi ,Ye)'en deniz sehirlrrı" tarünııır 
r el'ınnrn taönn • 

~11~ 'e mantık çerı:e,·esi eden göklerin tahriJl ettigi bu diin-
lıııı ... tı ·ete anlatan bUy\ilk yada yıırm için hiç tiniit )Ok mu-

''-'llk dur! 
~ tnUmkii., cleğildir. 

,,}rı bül·iik ihtirasla dö. Bu kan yumağı halini alan dtiıı-
"ll' ı: ~ ya daha kötii J.!İinler mi gurecek-

~O\'\j aı,;da en hli.Yiil;ünıiiz tir'! 
._."' St-~lerin iclrikleri ılı- Belki' daha çok ıztırnıılnr çeke-

brı bır noktayı, yani be· eektir. li'nf<at harap olnıuı: meıle-
~b 11 ılovüıi y\lzUnrten çek· niyetin ufkunıla hrlinneğe bn_lıı-

ı ~ildecc insan \'e mit- b" 
~ol'rtıekte \'e giirdüğiinli dy~n ır fecir vardır, Bu fecir bu 

'•ıılatrnal·ma unyadn artık te-1< taraflr hiiltimi-
taısın p ~. dır.]· . ~·et denen faeianm bir dalı11 kuru-

~ e11ın e \O~nn ın- ~a • ğı h ki'k "d' • ı:tktil,Jerini ne <le bas- · m~ n~. 8 ·ı -~tı 1~·. 80 hakı· 
'tl'dikl • · h ~ 

1 
• k ntı buyhl• Şefın ılılıYle tekrar 

erı ıztırn ı ıc ru · edelim: • 

hrr
51 

• • d 
1 

"Biltün küreyi kaplamış olan 
~ bu 'd • ı~n e ç:ı kanan baı bin şimrliye kadar olan inkişa. 

, lıtt 1 r:ık nokı;anlı!;ı ny. ~ lllhıztırap ebebiclir. Tiir- fı neticl'Si olarak yer yüzünde 
il bir tarafm hi\.kimiyetine dayanan 

11.. il ~t a 8 1 olıtui!"ıı ttilıi he- bir siyaset -v.·apısmm kalamıvacng·ı 
""'lil ll'ahını nıill et \'e İn· ~ 
)""- ~llurıu bir surettı: iclı·ftk veya lruralamıyacağı anıa~ılmaya 

• ·. ""le 81'7 par ·nsıılır tle~·e- bar;Janmıstır denilebilir . ., 
~'lı · Uu. beşeriyet için ~·armki sa:ı-

"ıt ~"'er· dcıi'n miijclc-cisidir. Biz hıı brseri 

~'""".,. ·~·etin tnlihi ile lıe- t ·ıı~erı b ufku nönliniin g-fü:lPri ile <ıevre-
-....- ıll ir hak;kntti'r, on- rliyoruz. • 
."~ta~~ak hir idr.alılir. f"a. 

dt ?l~arlnn \'lll'ıamak da 
ı\rı!' ~ı.l•lır. Tarih böyle ~cl
fıı.1r 31\ bıı harıı hlııı)·e,.i, kıı
~h~r:l1ıın, ht>m kesif hir 

'-t'lı;-' ~t ,-ııpmnkt':t, hem 
l~ i111rt \•ti olc111r.-rı hıılrfr 

L• :ılltaJ-tnclrr ~ 
~ vır 
.... ~~t ~rette tahribatı de~ 
a~ ledır. Çunkü biıtiın be-

. tt,,..ahrjll nıat.incsi haline 
>'tt ıs bütün dtin) ayı \'e 
aı e<sorlcrini } ıkmak ~çin 

'~ llıtıııtur 
~· 4fet1· • 

ılıjl\() ı \e nman'lrz tahrip 
~ii'' ~öktin <lerinli1de
Saı bn altıııılan ,.e iis-

'ırttat tıla.rnk insanı ,.e in. 
tt ~ca üzerinde uı:raştığı 

tlerini \'ıknıaktaıl ır 
~ . . 

, 1111,r d 
e.r h •n a tahrifat ya· 

l 1aPıe mahkum 
ı'- 0 dular 

a (ı). 
"-ıu ·t\.) - Hususi mahke 
l Uç 111'lılda tahrjfa,t yapan 

lıtı le it ~eden on seneye ka. 
14tır :rııs cezalarına mab . 
rıııcı~ Unlardan üçü devlet 

t Çalı:,an mUretlıplcr • 

~~~. 
l{I '-k 

t ~1 §am'ki zelzele 
'ltoa. 

' dun ı:n §ehrimlzde zelzele 
~ tlıa.ne:.azı:ıu tık. Diln Kan
e~lttı~. bu bu!lurta şu ma. 

~ <! ( Sa : 
ıka 'itı, le l.ıirisi saat :!O 

1.. ı '> r 
'tıt "'tllııb ~ '>ll niye S<'Ce ıııcr 
~~ tahrn·uldan ıso kilometre 

~ b 2 J ın edilen idtletlicc 
~ L 48 d k' ~ •ı rır i .a ıka, 58 saniye 

kı zcl7.cle kn, dc,lil 

-X 

Elk yazı yazdığı <sıı ada ~lef on 
çuıdı. Hıç aldırmadan• cümlesini ta 
mawladı, mllrekkebl kuruladı ve on. 
dan sonra telefonu açtı 

Bır ses: 
- Mr. Gordon sizin derhal bir tak 

sıye atlayarak evine gclmcnLzl isli_ 
yor. Çok aecledır. ~n Harlcy 
Tc.rraıı'tan telefon edıyorunı. 

- Peki, goliYorum. 
Elk ııapkasmı ve §eınsiycslnl ala. 

ı·ak avluya çıktı. Skotııı.nd Yo.rd 
(Londra Emniyet mUdUrhlğü) nln ı. 

ki kapısı vardır. Bunlardan blrı 

VayUıal'e çıkar kl, taksi bulmak bu 
tarafta çott kolay olduğu ıçı.n Elk'lll 
buradan çıkması daha maküldu. Dl. 
{:er ka.pı ise Taymis rıhtımına çıkur 
ve akşam saatmda burada taksi pek 
nadırcn bulunur. Dalgın ve dUı,Unec. 
ll olan Elk farkında olllll\dan kendi· 
sinl '.i'aymis kıyılarında buldu. Par. 
ııı.menlo sarayına doğr'U yürUdU ve 
köprü .sokağında. eski bir taksj bula 
rak birdi, §Oföre adresj verdi. 

Şoför yaşlıca blr adamdı ve belki 
de biraz içmişti. Adreste şa,ırma _ 
maltla. beraber bin..'I. numaı·aıarınd:ı 

§aşırdı, Dik'in evinin numarası olan 
273 U ı;eçti ve Elk'itı ihtarı Uzerinc 
on onbeş metre ilerde durdu. 

Elk, şoförün paranın UsLUnU ver • 
mcsinl beklerken, arka camdan bak. 
tı: bır otomobil Dık•ın kapısının ö. 
nµnde lilmbaları sôndUrUlmu, olarak 
beklemekte idi. Bunda bir fevkalt'ıdc. 
ilk olamazdı, fakat kapının Ucı tara 
fında sırtlarını duvara da.yamı' ola. 
rak ilti kjştnln bekleyişine tabiilik 
görmek mUmkUn değildi . Otomob!. 
lin motörü işliyordu. 

Otomobilden inmi~ olan Elk bir a . 
dım geriledi ve arkaya bakU: kar!iı 
kaldırımda da. tam Dik'in evinin kaı 
§18ında iki adam bekUyordu. 

1 
Polis memuru gcrı döndü, Bir dolt 

torun evinin önUnda bulunuyordu, 
derb&l kararmı vererek ıotö~: 

Kaza kongreleri .cu
martesi günü başlıyor 

PJı tı kaza konı:rekrınc onümü.ı:· ı 
ıkkı Cumartesi ~iırıliııden itihnrcn 
h:ı'll n.ıraktır. Ynpıl:ın program 

ııııu ıbincc, kongreler ayın ..,onuna ı 
ı. .ıd:ır ikıni'ıl edilccckllr Vılıh el 

k:.ıı:ı kong11csi de KanuııueHclin 
15 şinden sonra yapılacaktır. 

Kaza kon.ı:relcrinde bilhassa hal 
kın dilekleri üzerinde ehemmi~ elli 
suretle durulacaktır. 

Bir kumaş tüccarı vurguncu
luk suçu ile tevkif edildi 

J Numaralı~ ınılll koruıının mah• f 
kemesi dun mlıhim hir ilıtildır h:ı 
dıse,irıin ınulınkrme5ini :vapnr:ık, 
iki ıııunifaturn "unmııcıısuııu le\· 

ldf rtrııi'>lir. 

Bunlar Sultaıılınmnmındn mn· 
nıfııurncılık \':ıpnn Mnrko Vnrorı r 

le ıcı ,:ıhtarı J.iıznrodur. Mnrko Vu 
1 o ı 80 kuruş:ı satılması razııngclen 
7.irır isimli men-;ucnlın ıııeıre'iıni 
l:!:'ı kuruştan O man adınd:ı bir tür. 

car:ı 5otmış, 15 hın 800 lira olnn ııa 
ra~ırıı alırken ciirmünıeşhut halin· 
ele l nkalaıımıştır. 

:\lnllar ile para müsadere cdıl• 
miş, suçlular milli korunma miirlde 
iuınumlll~inc verilmişlerdir. liid· 
deıumumlJik suçlulan 3 er sene a· 
gır hnpi5i htilzam eden mv.dde llP 
mahkemcl c SC\'kelli~i11den mnhke 
mc her ikisini de tev'kif ctmi~ti~. 

Vilayetlerden gelecek olan
ların ekmek karneleri 

Ekıra·k kıırtlarıııın dnğıtılm.ı~ı ol{lıı \atandaşların buradan kolay 
i 5 ı ı..ırııaınlanınışlır. Tıışrnı.lnn fst.ırı· Jıklıı mu\'nkknt ekmek kartı nlabıl• 
bula relen ,·3 tıındnşlarııı mnvnkknt ınesı icin bulundukları mahalli he· 
l-kınck kartı ulmntnrı işi etrafınd ı lcdı) el erinden, \'e köylerden selen· 
, il:lyrt bir tebliğ neşretmiştir. lerirı de mensup oldukları Nuhi.re 

Dilter taraftan koylerde vazı re miıdürliikledndcn birer sel alı:'lt 
gciren memur ve ô#retmenlcrlıı ek• belgesi almaları usul ittihaz ed:ı· 
mek isleri için beledi~ c ~eni bir mi51ir. 
fonnül bulmuştur. Bu fonnule ı::ö· • Bütün vatandaşların bu tcdbır· 
re, bunl:ıra ekmek kortları mııkarıı- den haberdar olmaları için tcblığ 
!inde un \"eyııhut da birkaç günliık tarihinden itibaren on beş .ııün 
islilıkuklan kendilerine kaMları a- müddet konmuştur. Bu müddetin 
lın'lnk ~urPlilP H!rilrrrktir. hitamından sonr:ı 1 tanbula felc 

t.stanbul VHAyetfndı>n tııbliJ 11dfl. ccklerin behemehal bu belgeyi IJA 
mtştir: mil olmaları. aksi tal<dirde bu gibi· 

İslerini gömıek üzere mU\·nkknl lcrc ekmek kartı verilemiyecı-{ji 
bir zııman icin lstanbul:ı gelecek lehli~ olunur. 

Fenerli değirmenci beraat 
-etti 

Fener caddesinde Ayakapıda 
226 • 228 numaralı cleğimıen müs· 
teclri Mehmet Emin Gencı>r hakkın 
da dc~inneninde bnlda, fasulye, 
nohut, kaplıca gibi bııkllvatı öviit
mek suçundan dolayı htanbul mil 
li korunma müddeiumumtıiğine ve· 

rllmişti. 
Öilrendiğimize göre, cereyan e• 

den muhakeme sonıındn hcrhang=, 
hir ıkAinncnde yukarıda ismi g';!"' 
ı;en rııııddclerin öviltiilerek -;ıılılma 
sının kamın nazarında suç teı;;kiJ 
etmediği :ınlnşılmış ve fırıncı l\fe1ı 

14 yatında bir kız yanarak 
öldü 

YcnlŞllllılrde , lnnak 80k~ınd:ı 1 
oturan Zare adında birisinin 14 
yaşındaki kızı Erden ı'filn gaz ocn· 
~ını yakarken elekleri tutuşmu~. 

etrsrtnn yetişilipceye kadar yan
mıştır. 

Bu suretle ağır yaralanan gene 
kız biraz sonra ölmfütfir. Vnk'ay:ı 

müddeiumumilik el koymuş, ce .. e· 
din defnine ruhsat \"erllmişlir. 

met Eminin beraatine karar veril. 
mişlir. Milsadere edilen unlar, keıı · 
disine Yerilecektlr • 

~!,E~!!DIN ~!~I 
_ Beni bekle:t'in, dedi, ~'akat çok geç kal.nu§lardı. Oto _ 
Şofor rıca etti: mobil yolun ağzını tıkayan kamyo _ 

Çok bekletmezauıiz. değil mi 1 nwı arkasından geçmeğe çalı§tı. fa-
ty1 bir tesadll!, doktor e~·in~ id.. kat kamyon geri basınca çarpıştılar, 

Elk ona kendiıılni ıtanrttı ve müsaade camla kırıldı. 
alarak en yakm poll.s merkezine te. Elk oraya yetl§tiğ'i zaman otomo. 
lef on ettı: b1lln içlndekilerj,n bel;! de polisin elı. 

- Ben müdUrltikten mU!etti§ Eık. ne geçmiş, polisler soke.A'ı !stil! et 
Ellnizdc serbest olan bütlln memur· mi§lerdi. 
ıe.rınızı toplayarak Harley Tcraıı•da Mevkutlar hiçbir mukavemet gBs. 
273 No. ıu evin her tarafını kordona lermedUer, go!ör tabanea:ımı yave.,. 
alınız. ıı,;ıkla vereceğim ~aret Uzer:- . ça ıokağa bırakmak ~re iken ya -
ne geçen bUt\ln otomobilleri çevirin. kalandı. Bu adamın eline kelepçe vu. 
Adamlarınız kaç dakika sonra orada ruıdu, ötekiler ise rahat durdular. 

.Merkezde Elk mevkufları adam a.. 
ola bilirler? 

- B~ş dakikada. Gece devrlyesı 
şimdi döndU ve elimde iki kamyon 
var, sarhos olan şoförlerini merkez. 
de alıkoydum. 
• - Pekı, bckljyonım. 

Telefonu kapadı ve doktorun ya 
nına dôndu. Doktor onun tabancası· 
nı çıkardığını görünce sordu: 

- Vabjm bir bA.dise galiba. değil 
mi? 

- Zanncderlm. Pollıı merkezini scı 
kakta dolaşan ikl masCımu tevkif et 
tjrmek için telA§a verdiğim tab.ak. 
kuk cdcısc başıma dert açıla'billr. 

Saute bakarak be!' dakika bekledı. 
sonı·a kapıyı açarak aokağa çıktı. 
Meçhu! adamlar gene orada bekle -
mektc ldller. Tam bu sırada sokağın 
ıkl ta.rafmdan iki kamyon görllndü. 
Kamyonlar sokağa gtrince mUmkUn 
mertebe yolu kapayacak surette yan 
lamaBına durdular. 

Elk cep feneriyle ~aret verdikten 
sonra ileri atıldı. 

Şüphelerinde haklı olduğunu o z.a. 
man anladı. Sokakta bekleyen dlirt 
kl§i, lQ.mbalarını s1Sndl1rmU!J olarak 
bekleyen otomobjlin marıplyeslne at 
ladılar, araba hareket ettL 

kıllı tetkik etmek fırsatını buldu 
Bwılardan d1Srdll kUlhanbeyi tipinın 
tam numuneleri idi. Be§incjsi ise bir 
Rus ismi vermi§ti, gözlerinde şeyta
ni bır z.ekt\ ıaığı parlıyordu. 

:Mevkufların ikisinde dolu tabanca 
ıa.r vardı. Otomobilde de ddrt tane 
kur§unlu baston bulundu. 

Elk emretti: 
- Ceketlerinizi çıkarın. ve kolları. 

nızı aıvayın. 

Şo!ör gUlümseyerek: 
- Hjç zahmet etmeyin, dedi, hepi. 

m\z nıımuslu (kurbağa.lar)ız! 
- (Kurbağalar)m namuslusu ol -

maz, hepsi aıç'ak adamlardır, Reisle. 
rinc gelince o alçağın alçağıdır. Nt! 
ise bu kadar gevezelik yeter. 

Komisere dönerek ilAve etti: 
- Bu adam.lan B§ağıya kapayın. 

Ben Lltnafu mUdllrlUğe götUrece • 

ğjm. 

Şoför eııdi§e ile sordu: 
- Benim orada l§im ne? Ne yapa 

cakSmız? İngilterede mevkuflan aöy 
ıetmek için dayak atmak kanuneıı 

yasaktır. 
Elk hiç de hayre yorulamaY.acak 

bir te~la CM'&P 'ftrdb 

-·-
1 GÖRilP iiDsüNoV~(~· 

!l!ll\ ( • i!i5!%hilfüü jC C \ C t} ıil;ti;\ s C '\is;ıQli'~ı>ID» < wJ 
Müteahhit hesabına ! 

De,·let ılıı.irelerinde uııoldür, her 
ı;ube, kendi ihtiyaı;larını, "ekı;ilt
me,, forle alır. l\leıuleketleki nıü. 

teahhit bollu~runun sebeplerinden 
biri' de' budur. ,\fesela, bir kasaıı 
talan dairenin et ihtiyacını U tli
ne ahr. 1'"iyat kırarak aldığı bu j,. 

i~in elbet kcnlJiue göre bir takım 
sehaplar yaıımıştır. 

'\'a 8ÜrUsU, sihiHeri \'ardır; ·a
hut da sürü sahipleri!e orta1'tır. 
Buhar ,.e yaz aylanndn oldoğu gi· 
bi kış mevsiminde <le hav\anbm 
banndıracak ai!"ıllar ku~u,tur, 
Ancak hu tcdlıirlcr c;n~·e indıı isi 
aksamatL, 

l\lilteahhiıle bağlanan Bf'lam 1"e· 
yn daire 5enenin her mevsinıln. 
ııe malı a~ nı fi~ ata alır, Me..-.elii et 
Jıazinnda sek.;ene insP. de o yfü 
on bf' ten yer. Fakat bıma karNı· 
lık olarnk, O\ala.n bir arııın lmr 
ha tığı ~nlcrdc de fiyat değis
tirrnn. Halbuki o zaman meseliı 

• 1 
pı~·asada et ''100", fırlamıştır. Yaz 
'e kış dalga<:ını önceden hP.saphı
mı.,lar 'c fiynt ''enn1şlerdir. 

"Raz.ıın miiteahhitlerin ele bo he-
aplarmıl:ı yanıldı'kları olur. Bot!· 

lu oldul;lan yere mal Yeremezlf'r, 
Yahut bulabildikleri mallar, müte
ahhit senedindeki e,·~afa u~n 

Odun ve kömür 
fiyatları yükseiiyor 

Piyas:ıd:ı sutılmakta olan oduıı 
lnnn fiyatları yüksclme~e başlamış 

• tır. 11 - 12 liraya atılım IJ\CŞe 

odununun çekisi 14 liraya cıkmış
tır. Buna sebep de, kok kömürünün 
az olmasıdır. 

Diger taraftan mangal kömürüne 
de zam yapılması için alukndarl:ır, 
belediye iktisad müdürlii~iinc mü -
racnat etmişlerdir. 

Kilosunun topl:ın 12 kuruşa. pe· 
rakeıı de olarak da 14 kuruşa satıl· 

mosını istemişlerdir. lklisad mü - • 
dilrlü~ii hu münıcaatı lclkik etmek 
ledir. 

Diyorama aerrıiai 

GaJatasarayında yapıhnış olan 
Zdfor diyoramnsı sergi5f hfi3-ük lıir 

a18ka görmüştilr. Partinin de tensi
bi üzerine sergi Pazar akşnmın!ı ka
dar acık kıılacaktır. Bu sıırelle ta• 
lebclerln de sörmeoı;i temin oluna• 
caklır. 

Altın fiyatları 
Evvelki gün 37 lira olan htr Re· 

Şadiye altınının fiyatı dün 37,50 li
ra. külce nltının bir .ııram fiyatı ise 
525 kuruştur . 

- Kanun <lilğiştl doatuın. 
Ellerine tekrar keleı>Qeyi geçirdi. 
Kanun değl§mcmışti. fakat bun • 

dan ooförUn maıeımatı yoktu. Bu se 
beble bir hayli korku geÇirdl ve yol
da hattı ba.rekeU hakkında kt\ti de. 
recede dll§ünmek fırsa.U buldu, Öyle 
kl Elk'ln odasına. girdiği vakit her 
şeyi aöylemeğe hazırdı. 

• * 't: 

Elk, Harley Terıuı•a. dôndüğü va. 
kit Dik onu beklemet:te idi. Elk ba. 
§lodan geçenleri anleUı ve: 

- İtiraf ederim kı kapınızda bek 
leyen adamları sorUnceye kadar i§ln 
bir tuzak olduğundan §Uphelcııme • 
mi§tim. Bana sizin telefon ettirme. 
dıfiniz muhakkak, işte beni bu nok. 
tada gafı! avladılar. (Kurbağa.!ar) 

hel'§eyl dUşUnmU§ler; mlldllrlUkten 
Vayt.ııal kapısı tarafından çıkacağı

mı hcaplamı§lar ve o tarafa bir 
takai gönderml§hırdI, bu araba beni 
alıp kaçıracaktı. Fakat her ihtimale 
ka.rıı evinizin önünde de adam bek. 
letmeği ihtiyatlı buJınuşlardı. Her _ 
§CY çok güze! tanzim edllml:ı. 

Dik .sordu: 
- Tanzim eden, emir veren kim? 
El~ boynunu bUktU: 
- Meçhul! Litnor emri postıı. va. 

ıııtasiyle ve (7l imzasını tll§ıyan bir 
tez.kere ile alınış. Bildiği bundan iba
ı·et ... 

Otomobil tC§kllA.ta alt, kullıınma.k 
mukabili haftada muayyen bir Ucret 
alıyor. Norma.! olarak işi Heron ku. 
!UbUnde §Oförlilk, kamyon kullanr • 
yor. Anlattığına göre Londrada bu 
§Ckilde garajlarda emre hazır bek _ 
leyc.n yjr.mi kadar otomobil bulun. 
makta.dır. Bu ara.balarm her birinin 
muayyen §Ofdrleri 'w'a.r ve bunıar haf. 
tada bir defa garaja giderek araba. 
yı yıkayor ve gözden geçiriyorlar. 

Dik Gordon kendi kendine konu. 
ııur gibi .söylendi: 

- Heron kulUbll ba ! Lol& ve Let 
Br&dl tarafmdan 1§.letilen ge~ eğlen 

et!ll ""'· m~r """" 

ı;ıkmaz. O ıaman daireler "müte
ahhit ııam \"C• he ahına., pazardnn 
atın alırlar. Zarar, zj~an hep ona. 

ılır. • 
. lliı: hir mahkeme, hon)arın bu 

) ıı1dcıı ıı.çarn kin rı da' ayı dinle
mez.. "1'a:ı lılnit etnlİ'•sin; kazan
dıklaınıı tııt •., der J;e~er 
Şimdi lstanbulfla tıpkı bona 

benzer bir mc ele orta a çıknuc 
h • t"'b" ·ı .. • uı.usı n ırı e tekeV\ iın etmic 
tir. Konturntlar, de\ let~e tesı;il ~· 
öili'r. ''Noter,, Jikte ka3 ıtlan , ar. 
d!r· Bunlnra yıtıılan şe' erio de 
hırer tanhhüttt•ıı 'kalır yel'i ~ok
hır. 

Kalorifer yakmıık, koturatıı gjr. 
mi" kn~·ıtlı bir taahhiill<en, hir ta
lnm aprtıman sahiplerinin bonı1an 
knçtıldlln '5Öyleniyor. Komiir bn· 
lamamı,.lıımıı~, nlamamışfannıs fa 
lan A'1i>i bir tal<ım hahanelerle cl
lıette Jrurtulamazlar. 

Şu halde yapılacak ic, J;ayet ba
ı.ittir Elinde bfü•lc bir konturah 
bulunan kiracılar, birer mektupla 
ev snhiplerini hııhrrd:ır ederek on
ların heo;abına odun l<ömür a1ma
Jıc'hrl8l'. Tıpkı taahhüdünü yapma 
yan mtiteahhitlere yapıldı~ ı::ihi. 

Hakkı Süha Gezgin 

lzmirHler tehrimizden üzüm 
aldı 

Bazı İzmirli tacirlerin İ5tanh'ıt· 
dan kuru ilzüm satın almak uzeıe 
şehrimize Qeldiklcrini yazmışlık. 

Dün, lzmirJi tacirlere şehrimizden 
30 bin 5nndık lnın.ı üzüm scılılmış
tır. Fi)allnr, 64, 65 kuruşa çıkmıo;· 
tır. I 

1zmirde diinku fiyat 68 5 kuruş 
tu. 

Ramide bir ev çöktü 
Dün snb:ıh, Ramide bir çoku ı 

tü olmuş, Cuma mahalle5indc, K.ı •• 
rlstan oka~ınd:ı 16 numaralı e' ;. 
nt olarak yıkıltnı tır. Çökme sonu. 
da evde otur:ııı liO )aşında .Mehınr ı 
enkaz altında kalmış, muhtelif ~cı 
}erinden yarnlnnarak ctfai) c tar. 
fından kurtarılmıştır. 

Yaralı •dam hastoh:ınt''c kııl 1ı 
nlmı~. hlldise h:ıkkındıı lıı!.ıklk.ıı , 
başlanmı~tır. 

Hrrıız hizmetçi 
Ferikö~ünde Zatiye adında bit 

k~dının yanında ı;nlışan hizmetçi, 
Huda, muhtelif 7.amnnlarda e\ drn 
bir hayli e~ya <:almış, yakalanarak 
dün sulh cezıı nıohkeıncsin{'e tr\" 
kir nlunmuşlıır. --ls\:anbulun bir aylık ihracatı 

Teşrinie,·vel ayındaki ihracatı• 
mızın yel;t'ınu 10 mih•o" liravı bul· 
mu~tur. Bu rakınn. :rıılnıı rhrimtı.e 
mnh ustur. 

Acıklı ölüm 

ErkA.nı adliyeden merhum 
Hılmj mahdumu, 1'ehrjmlzın 
tUccarlarında.n 

Salih 
maruf 

SELAMI SALiH ÇEl\"E 

kısa bir basta!ıktan sonra Allahnı 
rahmctjnc kavuıımuştur, Cenaze na. 
ına.zı bugün oğle namazmr mUteak 
ben Te§vlklye camisinde kılııı:ıca~ 
Edlrnekapı şehjtliğindekl ebedi tsti 
raba t.gfUıma te\•di edilecektir. 

~ıı evvelki Vakit 

4.11.917 
Al man t ayyare erinin 

taarruzları 

Bir Alman bomba filosu le§rlnı.s 
nlnln birinci gccesı Londranın kalb. 
gft.hında mUessesatı cskeriye ile baz 
İngiliz limanlarını mUesıılr bir suret-
te bombalamııılardır. 

.. 
~ Çnrşaınba P<'r~mbe -~ n. tc6.: 4 u. te&.: :; 

il( -- -
-q: Şovuı: 24 ŞevnJ: 25 

(-... 
llnır: ıs: Hrz.ır: l&t 

ValotJaı Vaaatt Ezall.I '"o.ıo.a O F.1.aoı 

Gftnee uı 1.2'7 7.JS U"i 
oıı~ 1.%,M 6,53 1%.U l.M 
bdndı 16.tO uc 15.t-& l.tO 
Aklanı UL~ 12.00 11.0! ıı.eo 
l'at.1 19.16 us 19.16 ı• imsak ıus 11.48 B.156 ll.11 
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MHn Şefin 
nutku 

Mısır cephesinde 
( IJuştıtra/ ı 1 ,,, ( SUi/,(IUU) 

Alınan tebliği 

Be e 
ya 

r Berlin, 3 (A.A.) - Alman baş 
.ırnmandsnlığmm tebliğinden: 

i Mısırdaki m•ıbaııebe, mUtemadi 
yen artan bir ~iddctle devam et
mektedir. Cephenin şimal kesi

nut. mind~ki düşman 7.lrhlı te~killeri. 
v ı ı e n ıı u: nu. 1 nııı kuvvetli gediği, amansız bir 

uktıı lıH yılmcl'l hıirl:.ı!l dnhn bU. knrşı hücumla yapıl3n sava~ esua
ytık b,r ıJiddelle devam edeceğlne 1ş:ı sında tekrar tıkanmıştır. 
ret ı:ıdilmlş olmasına dikkati çekmi,. Alman ve İt?Jyan hnva kuvvet. 
bir milletin ve;yıı. bir milletler zUmN leri, muherebcdelıi topluluk nok
:r.nl:ı bU~ün d!.lnynya tahnkkllm ede. taalrma İngiliz motörlü kuvvetlc
mlycceğl Jmydındnn olu olsa Anglo. rine, top ınsvzilcrlne ve geri ir~i
sahııonlnrtn cthann tahakltll::nıer mu. ~atlarma karşı Y<'nılmaz hücum
':'!.d cdılm!ş o!acağını s6ylemlş. tn6. lar yapmıglardır. Alınan ve 1~al -
rı:JnUn mcmleltetln ekonomik duru. Ytın av uçakları 15 dil~men tay
rnunu baltalayanlar hakkınd:ı bugtı. yaresi dü,ıirmüş!l"T, kendileri yal
'1e kadar hiçbir nutl;unda gl:lrlllme. ııız bir t~k uç~k kaybetmişlerdir. 
}en § dclctll bir dil kullanmış oldu. Ayrıca Akdf'niz ilzer!nde bir tnııe 
ı;-ur.u l)elirtmlştlr. si bir Alnuı.n dcııizaJtısı tarafın -

__ <> dan dilşilrUlmek :;artile 5 İngiliz 

Alman hususi tebliği ....................... __ ..... 
16 Gemi 
batırıldı 

.Berlln, s ( A.A.) - Huı;u;.;I tebliğ: 

Alman orduları başkuma.ndanlığ• 

bUı:arıyor: Kanada sahili dcığusunda 

bir Aiman denizaltı gemjlerf grupu 
çok 1;ayr( mUsa.it bsva şartlarına 

rağmen Amerika l!e lnglltere arasın 
da seyretmekte olan harp m(llzemes! 
ve erzak yUklU bir kafile ile temae 
teminine muvaffak oımu,tur. 

GUnlerce ve gecelepce devam edeL 
inatlı hücumlar neticesinde topyektln 
94.000 tonııa.toluk 16 gemi kuvvetle 
himaye edilen dUşman kafilesi ara . 
aında batırı!.mııı, bunlardan mUhlm . 
mat yUklU 8 il hedefe tam isabetle 
atılan ilk mermilerden sonra havaya 
uçmuutur. Topyek<ın ll 000 tonllA • 
toluk diğer ıkt vapurla bir muh,.lp 
Vt! bir korvet de torpillenmiştir. 

Ticaret Vekiletlnln 
bir tamimi 
(Ba,tarafı 1 nci sayfada} 

yat ncantalorına bir tamim göndı.:ı
ıniştir. Tamimde sahipleri tarafın· 

dan gümrüklerden çekilmeyen mal 
lar h:ıklnnda tiılim:ıtname hüküm1e 
rinin ne şekilde tatbik edileceği i· 
zatı cdilınekterlir. 

Bu huımstnki kararname ile ka· 
bul olıınan lalimntname hükümleri• 
ne göre, konşimentoların her han· 
gi bir sebeple mü5teri eline seç· 
memesi veya konşimentolar müşlc· 
ri eline lcslim cdildilii halde malın 
ı:.:uııırüklerdrn çekilmesi takdirincle 
bu mallar ticaret vekaleti emri)'·lr 
-;cliıhiyctli mıntaka ticaret müdür· 
luklcri tarafından nlı1kahlar nam 
''C hesabına gümrüklerden çekile· 
bilcce!\tir. Ilu yaziyele göre denh: 
Ye knra ~·olu ile l Ul"da gelen mallar 
ııcanlcler, kaplanlar veya tlevlct 
dc'lllir yoları idaresi tarahndon 24 
sanı içinılc scliıhilıetli rnıntakn fr 
careı ıniidürlüklerine hilclirilecek 
ve l'Crli \'C yab:ıncı bilumum ban· 
kalnr da ellerindeki konşimento 

vesııir nakil vesikalarını 15 gün 
zar(ında selahiyetli mıntaka ticaret 
müdiirlüklerine ihbar edeceklerdir. 
Bu mallar giimrüklerden her han~i 
bir sebeple <:ekilmediği takdirtlc 
Rlıntak:ı ticaret müdürlükleri bun· 
Iarın bir hnrta zarrınclo gümrükten 
çekilmesi için alıikalı lüccara leb· 
liılallıı bııhınacaklır. Ali'ıkalı tücc·ır 
verilen l.ıu müdd'!lt zarrında malı 

ııiımrüktcn çekmedi~i takdirde lira 
ret vekAlell bunları mınlaka ticn• 
ret müclürliikleri vasıtasile ve altı· 

kulılar nam ''c hesnhına m~mlckct 
te ithal edecektir. 

Ticaret Yeklileti lıu tamiminde 
~uknrdn zikredilen lnlimalname hı\ 
kümlcrinin ıaıbikinde mınlaka ti·. 
carrt mildürlüklcrinin azami <lilc· 
kat ııöslermelcrinıt istemiş ve bu 
hususta ith:ıltilçı hirliklcrinc, han
k:ılora nakliyat şirketlerine düşen 
vazifeleri de nnlntmışlır. --

Bayram1mız 
dolayısıyla 

f8aşlaraf ı 1 ııcide) 
bayramımız dolııyıslyle Ba§vekilim:z 
ŞUkrü Sl\racoğlu ile Yunan, Kanada., 
Polonya ve İran bo.şveklllerlyıe Sov. 
yetler birliği halk ltomls~r!erl heyeti 
rei~i Stalln arasında ve Hane.ye ve. 
kjljmlz Numan Menemencloğlu ile 
Sovy~tler bırliğl hartclye komjserl 
Molotof, lran ve Romanya har;cıye 

nazırları arasında. tebrik ve tc,ek. 
"kür teıg-raflan teati edilml,tlr. 

lRAN ŞAH1NŞAHININ 
l'ILDöNlJ.:'10 

Anl:ara, S ( A) 1raıı Şa'11n•a.. 

hl l\.' ı1 t L'\ ' b ı1 dO. 

uçı:ğı yere indirilmi§tir. 
ITMJl'AY TG/JLICI 

Roma, S,...CA.A.) - İtalyan ordula_ 
n umumt karargCüıının 891 numaralı 
tebliği: 

Mıeır cephesindeki muharebe, dün 
de artan bir şiddetle devam etmiş 

önemli dUşman zırhlı kuvveUerı 
tarafından yapılan şiddetli blr baskı 
müteaddit defalar bUyUk bir yarar • 
lıkıa karp taarruza ge<:en mihver kı. 
laları tarafından tesırll surette dur 
durulmuştur. Dllşman zırhlı va8lta!ar 
bakımından çok büyl!k kayıplara uğ. 
ramış ve bu vasıtalardan 90 ı müte. 
cavlzi tahrip edllml§Ur. Bizim kayı. 
bımız da yUksektlr. Şiddetli savaşlar 
elAn devam ediyor. 

Deniz vasıtalarımız blr deniz. 
altı gem}alnl batırmışlardır. 

11.K TAMWUZ AKIM KALMIŞ 
Berlin. 3, (A.A.) - Alman as· 

kerl kaynaklarından bildirildiğine 

söre; ~lısır <'cphcsinde Katl bir ne· 
tice elde etmek üzere lngllizlrrin 
slrwılş oldukları taarruz altı gün 
devam edeıı şiddetli savaşlardan 

sonra nklm kalmıştır. 
YEN/ TAARRUZ 

Berlln: S, (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri blkllri· 
yor: 

Askeri sözcü Mısırda 1ın;ilizlcrln 
48 saaUenberi büylik tanrruzlannıı 
yeniden başladıldarını, ve muhare
belerin batün şidrlellyle de,·am et
tiğini, büyük ölçüde tr.nk mııharc· 
belerine henfiz girişilmediğini söy· 
Jcmiş, İngilizlerin bu sefer de ilk 
laarruzdaki taktiği harp <'cfcrck 
mihverin kuvYclli bir şekilde tnh • 
kim edilmiş olan müdafaa hılıtını 
zorl:ımakıa olduklarını aneıık bü· 
tün hücumların püskürtülmüş ol· 
duğunu ilave etmiştir. 
CE\'R/J,EN M/m•ım BIULIKLEUI 

Londra: 3, (A.A.) - Evvelki 
siin Hommcl kıtaları Elalaıncynin 
batmnda kıyı kesiminde çcvrilmi<; 
ohın bazı mill\·cr piyade kuvvetleri 
le blrleşnıeifo calışmışlardır. Bazı 
tankların bir geçil lemin ettiği an· 
!aşılmakla ise de teşehlıiis <llin Al· 
manlar tarafından tckrarJanmnrnı-; 
tır. Miitıerikler hu kuvvetlerin et· 
rarındaki cenbcri dnh::ı ziyade sı· 
kıştıracak ve müclafa:ısı pek güç o· 
!on mevzilerini zapterlccek <leret·c· 
de kuvvetli bıılunmakl:ıdır. 

RIRÇOI< BSIR AJ]fWI 
T\ahire: 3, (A.A.) - Avusıurol· 

yalılar, Mısır kıyısı boyunca ileri 
mevzilerinde halıdan ve doğudan 
gelen lnaITuza rağmen h i dayan • 
maktadırlar. Bugünkü tebliğde bil· 
dirilen tank muharebesi, Sirli ah· 
del r:ılıiu:ın'a 'doğru giden çöl yolu 
üzerin'de J)ulun:ın Tel el Aggagir 
dire anılan mühim mevkide ecre· 
yan etmiştir. Montsooncry taarruzu 
nun Jı:ışınılnnli'cri vulrna ~elen tank 
çarpışm:ılnrının en Jıüytiğü bu ol· 
muştur. 

Piyade, mayın tarloları. müstalr 
kem noktnlnr vr başka manialar 
artmndan kendio;inr yol açm:ııta 
rncchıır kalmıştır. Muhosım kll\·vet 
ler Jıah·:ın vr Alm:ı11lard:ın rr.iirek 
kepli . .ı\lın:ın mih,·er esir adedinin 
çok yüksek ojdul?u sanılmaktadır .• 
Faaliyet yıılnız hu l?e~lmde olmıı· 
m15 f:ık:ıt hüliin ccphew sirayet 
etmiştir. Bıı, laarruzıın ikiııri saf· 
ha-;ını lcskil clmekleclir. simdi 
tank çarpışmaları olın'lklndırk~ irn 
clıı ~ ıtl'İ orılunıın h:ırckct eclcbliıı· 
rek korlar nrazı kaz:ınclıl!ını ı:öster· 
ınpL·ır•rlir. 

Alman taarruzları pUskürtlildll 
T.oııdra, 3 ( A.ıl.) - Mı"ıı ıh. ınur. 

lcfik hıııtına kıırşı Almanların yap 
tıklnrı hütün ıa:ırruzHır J:eri atıl 
mı5lır. Fııkot mih\'er kllaatı tn. 
m:ım!yle kuşnlılomnmıo;tır. 

Şimendifer yolu ile snhil :ırac;ın 
da el'an mihver km·,·etlcri dar bir 
korfrfordan frllbal .~esis etmektedir 
ler. Tiıı nrazide tonk f:ıaliyet göst". 
remem,.1.rtrıllr. 

J..ondrada memnuniyet 
l.ondrn, 8 (A.A.) - RrltenyP. ajan. 

"rnm asker! muharrir! yazıyor: 
Londranm aske~ mabf'llerinde ııe. 

klzlncı ord•un durumu pek memnu. 

niyete ,ayan added.llmelctedir. An1 
bir umumı ileri hareket bekknllme • 
mekteydf. BugUn neşredilen tebliğde 
mihver kıtatarmm Alman mevzileri • 
nln gerisine demiryotu lle aabll ara. 
sına 11arkmış olan 1nglllz kıtalarmı 
verlertnden çıkarmaya te1ebbUa et • 
tlk!erj fıı.kat İng\Uz kuvvetlerinin 
kazandıkları topraktan muhafaza et. 
meğe muvaffak oldukları kaydedil • 
mekteydl. Ancak birkaç mlbver tankı 
çember lçlne alınan piyade kuvvetle. 
rtne Utihak etmeğe muvaffak olmuş. 
tur. tnglllz kuvvetleri cuma gllnü Al. 
man batlannı yardıktan ııonra aahf. 
le kadar uzanıı.n A.!mıı.n sağ cenahı -
nın son ucundan olmale dogru ilerle. 
yerek dll§man mevzilerlnln takri~n 
lkl kilometre murabbaı genf§lll'lnde 
hir kıammı tecrit etmtşlerdlr. Almıı.n. 
lar şimdiye kadar bu çemberden kur. 
tulmağa teıebblla etmemltlene de 
böyle bir harekette bulundukları t~lt.. 
dlrde bu Alman mllrezelertne iltihak 
etml§ olan tankların bu vaziyetten 
kurtulmağn uğraşırken bUyllk güç. 
tuldcrle karaılaşacakları muhakkak • 
trr. 

Tobruktıı batırılan gemiler 

I~ondra, 3 (ı1.A.J - Mihvercilcr 
Tobruk limanına ;,•en!den Remi gön 
ılermişlcr fakat hunları teshil eden 
lnglliz hnviı ,.e dnlz kuv,•etleri ta. 
arruz ederek iki gemiyi de b:ılır. 

mışlardır. 

Taarruza lşlirftk eden uçakları. 
mızın hepsi salimen üslerine dön. 
müşlprdir. 

Amerikada mebus ve iyan 
. . 

ıeçımt 

VB.flngton, 3 (A.A) - BugUn bil 
tlln Amerlka blrleoık devletlerinde 
yapılacak olan seçimlerin hedefi A. 
yan meclisine SS, mebuslar mecllsine 
•82 üye seçmek ve 32 umumt vali ile 
d~r bazı yUkaek memur tayin et
mekt.f.r. 

Umumi . kanaat, cümhurlyetçiıer 

bazı Uye!}k kazanmakla beraber ek.. 
serlyetln demokratlar elinde kalaca.. 
ğı yolundadır. 

Pasifik 
Va5jngtou, 3 (A,A,) - Snla

.t:iyetl.i Vaşington mahfillerinde 
<lı.ln nltş:ım sanidığına. göre, Ja -
pon filo~unıın çekilmesi Jape>n ha
va. kuvvetlerinin son günlerde uğ. 
radığı çok büyük kayıpların ne. 
ti~esidir. Muharebenin neticesi U
r.erin~ hayati rc!ii oynıyacak o
lan şey iki taraft11. hasara. uğra
yan harp gemilerinin sUratle ta· 
n1iri olacaktır. Şurası kaydedil -
mekteciir ki, Japonya bu hususta 
~u avantaja maliktir: Japonlar 
Gadalkanala en yakın An:.erikan. 
Ussu olan Perl Ha.ıfuur mesafe -
sınin üçt~ biri derecesinde yakın 
bir ü.!:.se :malik bulunuyorlar. Ce
nup-b:ı.tı p:ısifisi meydan muha • 
rP-besinin birinci ravundu mütte • 
:iklcr lelıiue lıitmiş olma.k.la be • 
rn!:er, Birl<'§ik Amerikanın umu. 
mx müdafaa istekleri dolayısile 
bu ı;evredc u.nıri ol3n!.k mahdut 
bulunan harp gerr.ileri sa~ı müt
tefik hav!\- k\ıvvetlerini ciddi lir 
gayret zorunda bırakmaktadır. Mu 
harebenin ikinci ravunclu, mütte
ı ik muvaffa.kıiyetleri gemilerin A
\'UStr:ılya i~in emin bir iaşe hat
lr tesisine ve Ral:o?:ı karşı tarru. 
zıı geçebilecek emin bir il~ temi. 
nine nıilimit surete harcktl~rine 
imkan vdiği zaman başlayacak • 
lır. 

Resmi tebliğ 
Melburıı. 8 (A.A.) - Cenup. 

cntı pasifik uını•mi karargihının 
tebliği: 

Buna: Düşman Yeni Ginenin ~i 
mal kıy1~rnn Buna ysıJcın;nda ö
llf>Dı.1i UuV\"Ctler çıkarm.-ığa teşeb
büs etl!>i ... ;z <le muvaffak olı:ma -
r· ıştır. I<a"ile biri l 2 bin, ö~eki ı n 
bin tonluk oJm:ı.k Uzere iki !JUyük 
n:-kliye gcnı.isinden rr.i.irckkep bu. 
lunu;ı.·0!'dıı. Bu gcmilc-rocki al!ker 
Eayisı 7COO ki6i tahmin edilmekte. 
dir ki bunlara hafif bir knınziir
le bir destroyer :-ef:ı.kat etmekte 
Ve b!.!tün kafile 9 Japon avcısı ta
rafmd~n korunmakta idi. Eomba. 
uçak':ırımız hücuma geçerek va -
purlunn ynııı baııın=ı bir çok hem 
1.a düc;iirmil!i ve hll!>a::-lnr çrk:ır -
ın:şt~r 15 J11ron uça~ı düşUrülmi.i' 
''e kafile şimale doh'nl çokilmiş -
tir. l'ığleden sonr:ı. orta bomba u. 
r'tıklarımır. iki ncltliye geır.ısıne 
tekrn'r hUcum ederek gemilerin ya 
111 bacıma. bombtlır dü~lir.r.iiştür. 
lki bomb:ı ~emilerdcn birinin 'beş 
metre yakımnda. hask:ı iki hom -
ha d-ı ötoki geminin 8 metre ya. 
kmma dilşmü.,tUr. A!t~am hııv.:ı 
karanrken nihr bomlxı uı;:~klan 
Yeni bl'itanyanın <'enup yı-:n~ında 
tekrar hücum eder"e"k nakliye ge -
milerinde nhM:'le tam bir is:ı!=et 
kavdetmiş ve her iki ge."ninin çok 
yakrnlama da bır çok bomba dil-

Amerikadaki 
Türk gazetecileri 

Bir haftaya kadar dönüt 
aeyahatine ba!layacaklar 

'J\'e.ııyork, 3 (A.A.) - Birleşik .\. 
rncrikayn ve Kanadaya şimdiye kr. 
dar tertip edilen ziyaretlerin en 
meraklısını lamamhyan beş 'J'ürk 
gazetecisi sekiz on giin icin<Te Ilrt>. 
zilya yolu ile dönüş seyahatlerine 
başhyscsklardır. 

Gazeteciler, Nevyorkln birknc gün 
istirahat ellikten sonra tayyare ile 
Florldayn hareket edeceklerdir. Mi. 
safirler, muazzam endüstri gayre. 
tinin ve pek büyfik olan askeri say 
relin kendilerinde derin bir inli. 
ba bırnktılhnı ittifakla söylemekte 
ve Amerika halkı tarafından gös. 
terilen mlsarirpen·erliAin mes'nt 
hatırasiyle memleketlerin" dönecek 
lerlni lemin ctmekıe.dlr. 

Türk gazetecileri r.lrnl meselelere 
karşı büyiik hlr nllıkn ı::5stcrmi,ler. 
rlir. Oregon'dn hayvan yetlştimıe 

usullerini tetkik etmişler, Birle,ik 
Amerikada hububat ekimi mnllerL 
nl bütiln teferruoliyle öğrenmişler. 
dlr. J.ulssiano'da pamuk yetiştir. 

me işleri l\r.l<kıncln mnllımat olmı'). 
Jar. şimali Knrolln'de ,.e ccnuht K::ı 

rolln'de tütün zironlını ynkındtın 
·görmek fırsatını bulmuşlardır. 

İngiliz fmparnlorluAunun geni~ 
antrenman pliinma dahil hava mey 
dan1oMndan birini ziyaretleri esna. 
sında gene pilotlıır 100 tayynrclik 
bir filo ile nkrobatlk gösterllerclc 
bulunmuşlardır. 

Tek~a~ h:ıvn antrenman merkez. 
terinden birincle Tfirk gazetecileri 
muazzam bir nakliye tnyyarcslylr 
havalanmışlar, bundan sonra hava 
meydanının kontrol kulesinden bir 
manevrayı seyretmişlerdir. Bu ma. 
nevra esna ında yüzlrrce Amerikan 
asktrl motörlli taşıtlar. hava mn 
dafaa topl:ırı, toplar ve mitrnlyöz. 
lerJe birden bire nakliye tnyyare. 
]erinden çıkarak haYa meydanına 
taarruz etmişlerdir. 

harbi 
ıürmilşlerdir. Himaye gcmi!eri de 
şiddetli mitralyöz aıtesine t•.ıtuı • 
muşlardır. 

BUtUn uçaklarımız flslerine dön 
ınüşlerdir. 

Ovıı:nstanley c;cvrcs:n ele: Kt>ko. 
dayı aldık ve Ovaviye coğru ;ekil 
mekte olan di!şmanı takip ettik. 

Tin:orda: Müttefik orta bomba 
uçaklanndan m~ldtep kuvvetli 
bir t~şkil Dilliyi bombalamıştır. 
Çok lbüylik lıasa.rlar vukı:n seti -
rilm.işlir. Ba,.<Üa Cir te-skil de Bo· 
nona.ro köyt:ndeki düşman tesis -
lerinin bombalamııstrr. KI!f la ve ei 
vanndaki binalara iılehetlcr kay
dcdiler~k yangmtar çıkarılmış ve 
dilvman efradı mitralyöz ntegine 
tutuımuşıur. Biltün uçn.klanmız üs 
Jetine dönmüşlerdir. 

Bozguna uğrayan kafile 

Melburıı, 3 (A.A) - Cenup _ ba. 
tr paııiflk umumı kararrUıından teb 
liğ edllmiıtir: 
Y~nl Ginede Bunada çok bUyUk bir 

Japon kafilesi bozgun halinde çekil. 
mektedlr. 

Yenl Ginede mUtte!lk kara kuv -
vetlerl, adanın §lmaı kıyısındaki Bu. 
nayagjdiın yol Uzerlrıde Japon llssU 
olan Kokcdayı zş.ptetmlş!etdir. 

Orta bomba uçaklarından mUte§ek 
kU önemll bir mUttetfk kuvveti Por. 
tekiz Timorunun §imal.kıyısı Uzerln 
de Japonların l§g&l etmekte olduğu 

Dilla oehrlni bombalamıştır. Çok bU 
yük hasarlar yapılmııbr, 

Ba§ka bomba uçakları Benonara 
köyUndekl Japon teajsler1ne bUcum 
ederek kışlayı yakmış, dllşman efra. 
dını mitralyöz ate,,ine tutmu~larjır. 

BUtiln müttefik uçakları üslerine 
cönmÜ§lerdlr. 

Harp gemilerine hücum 

Memurlara parasız kum 
ve ayakkabı tevzii 

Ayni cinsten sekiz dese 
kumaşlar hazırlandı 

Ankara, 3 (\'akıt muhab1rlnden)-ı 11elertne ayakkabı 119 eli> 
Memurlara ve bunlat"ın ailelerine pa_.. m&.§, 70 liradan 140 ııraf6rl" 
rasız elbiselik kumao ve ayakkabı tarın kendtlerine ve aUel• 
verilme.si hususunda ma.llye vekO.leti llk kumaş, 140 liradan 1" 
bir kanun projesi hazırııımıştır. Pro- lann yalnız kendilerine et 
je esaslarına göre bu haktan umu. maş verilecektir. Kuaıaflat 
m1 ve mUıhak blltçelerle huııusı bUt. mıştır. Aynl kalitede yedi 
çeler memurları, bankalar baremine sen üzerine yapılraışt.Jr. 
tabi müessese ve teşekküllerden ay- Ayakkabıların imAUne P 
lı:t alanlar iaUfado edeceltlerdlr. maktadır Proje önürnuzd• 

Projede bıt memur ve mllstahdem de meclise gönderilecektir· 
ler başlıca üç gunıpa. ayrılmaktadır: §llldan evvel her türlü fot 
Maaş ücret ve aylık tutarı 70 lira.. l ikmalin.e çalı§ılmaktadır. 
ya kadar olanlar.n kendilerine ve a. 

« iHTiYATKAR » DEVLET 
BERLiNDEN TENKiT Ellili 

Cenevre: 3, (A.A.) - "lhtiyal ·, 
karlar,, b:ışlıAı :ıltındn rt)!şretliği 

maktılede Fölkişe Deobahtcr gnzc· j 
tcsi muharrırlerinclcn Dr. Siebcrt, 
mihYer de\'lcllcri tarafından Bol· 
şeviklere karşı acılmış olan harbe 
iştirAk etmeyen ,·cya kalben huna 
aleyhtar bulunan muhtelif A\'rUpn, 
milletlerine mensup bazı lclimai 
sınıflara ciddi bir ihlnrdıı bulun· 
maktadır. 

Böyle bir hareketin Almnnyacln 
doğurchığu h?şnutsuzlu~u sarih bir 
surette belirlen Dr. Siepart, bıt nın 
kalesinde ezcümle şöyle demekte· 
dir: 

"Almnn ordusunun do~u ~phe 
sinde tnhammüle mecbur olduğu. 
fedakı1rlıklıırın derecesi artlıijı ni~ 

belle dlger bazı milletlerin hu harp 
ten haric kalmal::ırına kendilerinin 
en az mahnuniycllere kallanacak 
surette h:ırckıct eıınelcrine veya 
kuvvetlerini başka zıımanlor ıcın 
saklamalarına hayret elmcmek im· 
bil dei!ilrlir .• , 

Doktor Sleberl, l\llhver de\'lel 
lerinin gayelcriııl şu surt'tlc tarif 
elmekfcdlr: 

"Avrupanın ·eni den leşkllillla ;ı· 

dırılmasındn ve biiyük Asyıının vıi 
cuda sclirilmc'iindc Amerikan Ye 
İngiliz alemi knıt ve dnimi nlnrak 
ort:ıdıın kaldırılmalıdır. Snrkın Ye 

Avrupanın hiçbir milleti zıımanln 

Kadın ve çocuklar Dakııı.r'

dan uzaklaıtırılıyor 
Vişl, 3 (A.A) - Kadlll ve çocuk 

oımak üzere 1000 kl~fnin iki gemi 
jle bu sabah Dakardan l<""'ranııa Uıtl. 

kametinde hareket ettikleri bl!dlrjl. 
mektı!dlr. Enaz Uç çocuklu Avrupalı 
aileler bu birinci katileyi te;;ıkll et • 
mektedlrler. 

lan 1ldncl bir taarruzda • bUyUk bir 
zırh!ıya 500 librelik bir bomba düıı • 
mll§tUr. 

Ağır bomba uçaklarımız dllşmanın 
Rabauldaki gemilerine taarruz etmlıı 
tir. 21 ton bomba atılmı§Ur. Hava 
bulutluydu. Bu scbcblc neticeler tam 
görUlememl§tlr. lki ı;emlye tam ısa. 
bette:- oımu;;ı vo gemller tutuımu., • 
tur. Daha ba§ka ağır hasarlar veril. 
dlğl zannedllfyor. Uçaklarımızın hep 
si noksansız dönmu,ıerdlr. 

Salomon takım adalarında gUndllz 
keşit yapmakta olan bir wüttefil< u. 
çağı 11 av tayyaresi tarafınd&n ta. 
arruza ugTamışlır. f::avaıı 40 dak!ka 
sUrmU§lUr. Düşmanın S toyyııresi dU. 
şürülmUştür. Tayyarelerimiz vazife. 
lerlnl bitlrml§ler ve s:ıllmcıı dönmUş 
lerdlr. 

Ha\"& \'e deniz muharebeleri 

yeni nizamdan kendini 
yııcaklır. Almanya \"C ııı 
doğu sahasında düşnıa111 • 

ri gün Anglo Saksonlarıll 
dnıı \"e Akdcnizdcn atı1S11 

n\lkaş::ı. kabul etmez bir b 
lini alacak ve Almanyıı, 
siluh knrdeşleri dünyaıt111 

sında yapılacak teşkilAlı 
kıırnrloştırncaktır.,, 1 

Doktor Siehcrt "fhtl~9tl1 
htidiscler iizerlnde le$irlıd 
bakımından sitemle ten~~ 
dir. Hu tesir, bllhassa )et 

capraşık ''azircllerilc .41 

dlişmıınl:ırını ceo;arcllc11dı 
retile vukun gelmektedir• 

Doktor Sichcrt. Ao~ıo 
rın Konaclalıl:ırı Fransı't 
fından açık kollnrla k:ıt1 
rını temin etme'> surrtilt 
dallıklarını \•e Dleppc 11

1 mn hareketine lstirfıl~ ti 
ni kn:r<lellikten ı:oıırn Dl 
tarnfınılan ~östcrllt'n h3rt 
lar ihtünde ne karlar dt 
~·al c:ulmtıın;ı c;ehebiyrl o:t 

ynr.makfnrlır . 
Doktor Sit'lıcrl, mıık' 

rirkcn, ll<ll cşhoo; oısıın 
olc;ıın. mulll<>lif lçtimnl 5 

sun krndllerini hıı hnrnl 
1 tanların şıı YC\ a bıı ~ek 

rckt llcrinılen en sonr1 P 
cakl:ırını belirlm<'ktedlf· 

Belediye mecli!)eri 
toplantı far• 

Anlmra. 8 (A.A,) - f 
rnftan alccğımız lf'lgr~f~ 
ni belediye meclislen111 ..:d 

• 1tJr...i 
lnntılarmı ~·aparok reıs. 
cümen!e:-ini seçtiklerim 
ttdir. 

B. 1 .•. ---o--.~ 
ır ngı ız vatan:-ıdi 

ten idam ed• 

Londra, 3 (A.A) - D'
111 

zırlığmın bildirdiğine gör', 
llz ta!ebcsi vatana blyaıı' 
layı idam olunmu§tur. 
~ 

Danimarka hariciY' 
Berlinde 

V' 
1.ondra, S ( A.A.) - s' 

Hnrich e N':ızırı Sca,·eııiı.I . ~ 

akştınıı Uerllnc ''nrdısı 
ledir. 
~ 

800 bin AıtıerikaJ11 deniz aıırı yer e/ 

Vaşingtpn, 3 (A. ~·~1. 
ar;ırı memleketkre golleri 
lan Amerikan kuvveti 1) 

kişiden iharettir. Ge 
başkanı general co~ 
Birle~ik Arot'rika donn t J 
kumandanı amiral ErPeE 

\'a§lngton, S (A.A. \ - Haber alın. ıönderildiği ve bahriY' 
11 

General Mak ArtllrUn umumi ka • dığtna göre, geçen pazartesi gUnU mn neşrettiği biı· ınt'}(ttl' 
rargı\hından: S (A.A.): Guadalkanal adasının takrjben 300 \>ğ"renlmektcdir. MektU!' 
Batı ıımal kesimi: Orta bUyUklUk. kilometre §imalinde Amerikan filo • kan kuV\ dl~rini kaz,9S1S

11
fll 

te bomba uçaktanndan bir kUçUk Cllo suna kar~ı yapılan büyUk bava ve de. şıdrklar:ndan doıuyı bll 
Diljyo taarruz etmiştir. Netice belit nlz muharebeıılnde yedikleri darbeler. rik edilmektedir. 
değildir. den sonra Japonlar Salomon adaları o - 4'fJ 

Doğ'u L'imal kesi.mi: f:alomon ta\nm cjvarından eı<rarenglz b!r surette çc. Mihver bir ayda 
adalarındaki umumi hareketleri des: kllmjşlcrd!r. Bu muharemc esnaııında kaybetti 
tekllyen ağır bomba ı.:çaklanmız Bu Japon!arın\ lkl tayyare gemfajyle, iki 
in Faisl limanında d·.Jşmıın "gemileri_ zırhlı ve Uç ağır kruvazl:lr clddl ha. .. •. ondrn, 5 (A.~-~ ;;,v• 
ne bombalar a.tmcylardır. Uçaksavaı· sarlara uğramış, 100 kadar Jııpon tay tesrın. a?'tnd;l mı.'n eoria 
topçusunun §iddetli ~teş\ne ve rlUş • yare!! de ayrıca ha<Jara uğratılmış .1 \"et!erının A~pa, 

02 11çJ 
man projektörlerinin ışığına rağmen tır. Amcrlkıılılar bir tayyare gemisi İngıltere Uzenncle 4 ıi'ı' 

4 uçaklarımız alçaktan uçmakta ldjlcr. 1 le, bir muhrip kaybetmişlerdir. B~; btttiğini bildirmekt~~Je 
18 ton bomba atılmı<Jtır. Bombalar muharebeden sonra Amerikan harp• Avrupa kıtıı;sı ilz~ir 6"" 
bllyQk bir knıvaz.Bre tam taabet kay gemjlerl Guadalkanal aı1aısına ayak len uçak auelı 8S '~il 
detm:şler ve kruvazör infi!Ak etmiş. basmış olan Japon kıta!arına taarruz 7.~ ini A.nı!!rHron uçaıı 
tir. Bir hafit kruvazöre ağır basar etmltlerdir. Amerjkan filosu orman. ~urmUştlir • 

. -0- t 
verllml§tlr. Bir ticaret gemisine tam ıardakl Japon mevzl!erlnl fk! saat b pi 
isabetle bir bomba dl\şmüştür. Daha müddetle bombalamış, topı;u mevzi. Vişide iki bom a ,,,~ 
başka gemilerin hasara uğradıktan !erini tahrlp etmiş, depolarla, ihraç Londra, 3 (A.A) - J.l,., 

b er .. zannediliyor. BUtün uçaklarımı~ nok. gemllerjnl parçalamıştır. AdayJ mil.. su, Vlşide bu nbıı 1 ııanaız avdet etrnlılerıJir. Orta bUy{lk da!aa eden rnUtte!iklere takviYe kı. bombıının infilAk etUP 
lllk.te tayyarelerimiz taratmdan yapı, talan gl:lnderlldlğt haber almmı,ıtr. tedi,.r, 
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liugunkü radyo 1 
7.30 Progrom ve memleket sa:ıt 

nyarı. 7 .32 Yiicudıımuzu çnlıştıro· 
lım. 7.40 Ajnns lınbcrlcri. 7.55. 1:1. 
30 Radyo salon orkcslrnsı. 12.30 
Program ve memleket sanı nyarı, 

12.33 l\Jüzik. (Pi.} 12.'15 Aj:ıns ha· 
bcrleri, 13.00. 13.30 Şnrkı YC tür
küler. 18.0-0 Program ve memlckc! 
s:ıat ayorı. 18.03 FnsıJ heyeti. 18.45 
Jla<lyo dnns orkestrım. 19.30 l\fem· 
lekcı s:ıat nynrı ve Ajnnc; hnbcrlcıı.i, 
19.45 Müzik. 20.15 füıdyo g:ızctcsf. 

20.45 l\i:ırş öğreniyoruz. 21.00 Ko· 
nuşma. 21.15 Heman soloları. (Pl.} 
21.30 Temsil. 21.50 RiyaselicOm 
hur JJ:ındosu. 22.30 Memleket sanı 
nynn, Ajnnc; hn:berlcri vc borsal:ır. 

22.45. 22.50 Ynnnki program ,.e 
kap:ınış. 

Ti/ lis gülü , 
- GORCU HiKAYESi -.. 

Egaate Nln~Ylll'dcn çeviren: N. AHMED 
- ı 1 eo§turdu. Ağlıyor, yerlere knpa. 

~ narak ağlıyor: 
~ gı~yıs gUntıydU. Ta'bfat, gız. - Ben mahvoldum, ben aruk 
'-id -..ıe§in altında baygın bir yaşams.m .. diyordu. 
~~ Yanıyor gibiydi. Yason, tekrar 11evgilisiııe yak-

~Iaı,Pa.tikruun kenannda yirmi Jaııu. Tekrar onu kolları arasına 
'ıt 'il nda bir genç dunıyor ve aldı ve sa.çlannı ok§!ı<h. 
~'lttaya bakıyordu. Elinde tut- Kri.stine aynlırken daha mesut-
.. bir olduğu gonca bir gillU, iki- tu. Ç.lııkti Ynson: t,, kokluyor. ckrin derin ne. - Yakında ni§antmız olacak ve 
>ııı~otdu Bu gencin gtızcl gi- evleneeeğiz. Diye söz vermiuti. 
Gııtıı~ onun bir zengin çocuğu ol. n 

Ot u gösteriyordu. B~:uı Uknuı.dze, Nigvzi köyil-
)\ı t~~; b::ızruı uzaklara. bir ha- nün zenginleorindendi. Yegane oğ
t~~Oi .d~n Poti Hmnnına ve lu olan Yason'u ~ol> nazlı, daha 
~ enl%1n orta~nda ilcr1iyen doğrusu çok :u-sız büyUtmUı.ıtil. 
~;re ~akıyor, baznn, güneşin Bu genç, ilk mektebin ancak ti-
~! a dınlenmeden çnlışan ka- çüncU stmfına kadar okuyalJildi. 

ara dalıyordu. Fakat bUtUn O da, rebıuıırun lıatırı i!:in. Yoksa, 
• ()nu nıecıgul edemiyordu. öyle h~arı ve söz dinlem~z ten· 
Y~r, kalkıyor, geziniyor, \"! bel çocuk, hiç bir mektepte sak· 

bir~anıyordu. Bir aralık; ha lana.'llaz<lr. Ma:ımafih bir gün, 
~ a~"ak sesi duydu: Yerinden sabrı t:?.Şır1ı. Muallime karşı gel-

'llralt dikkatle bak.T.ağn baş· me, onun kovulınnsile neticelendi. 
lJir B~C3n, biraz nıEça öğrcnIY.ıiş o. 

~t th•~Ö~1~ km, '=ol!: basit. c;ok ~~- lnn o~iunu, memuriyet~ ve~e~ 
!tıı ~a1 llınış, fakat gözlerine ılı- hevesırıe kapıldı. Zengın ve sozu 
~ıı.e 2leri miknatns gibi derinlik- geçer oliru!.S! sayesinde buna da 
~ Çeken güzel gözlU bir köylü muvaffak oldu. Fakat Yason, bir-
1 .'... kaç ay sonra tim.iri ile gavga et· 
~Yit ~e~e<lc knJdrn 'Kristine "· ti. Ona küf~decek lmdnr ceosaret 
~ ~ l'rıi söz \'erilir. Beni 15aatler. gösterdi ve bur:ıdai da kcvuldu. 

1::, l~tiyorsun İki tecrlibe, b::ıbasma ertık Ya-
\a)'!ntıı: bunu sövleorken gözlerini son'un köyı'len uz:ı.klaştmlmaması 
~il kızın gözlerinden ayırmı- lfıznn geldiğine inandırdı. Zaten 

....._ l) çocuğun meomuriyctine lüzum yok· 

\~il atılma YnMn, dedi. Darıl. tu: .. • . .,. 
cı ~ h~kkın yoktur. B.li}'orsun, - Koyde otur, Ye ıÇ. B;.r ek~ı· 
·..,t: ıııteditH gibi hareket ede- ğin yok •• 
~ bir ktz!m .Bugün tarlarla Dedi. 
~ d n lxıbama yemek' .getirelim. Yason, köyde herhangi bir İ§ ya. 
ttrrJ. ~~ istifa_de ederek sana gel- rnc~ kabiliyette değildi; Okuma. 
"it ger bu ıı, verilmeseydi. be1ki ga hıc: yanarnııyordu. Günler, haf 
t~ ~~leınireceo-ktim. Sonra an. talar aylar geçti ve nihayet kom
' b~ni yalnız bmıknuyor An fulara gitmeğe bnfta<lı. Buı::iln bu 
ti~~ı Yason, beni b{'ıkJc<Üğin e~·de, .. yarı? öbilr ko~u~a, başk.a 
~· gelemeodiğimi göriırsen, b~; gun .. bır ~r~ada~Jle 'lakın bır 

......_ başka şeyler gelm~sin. keıyd~ gunlcn-ını geçırmeğe başla. 
)> ~Orknıa, gene banı;mz. d!· Bu gezintiler, oncm b:ımba!k.n 

~'8on, yavn~ vavaR gen~ kıza hır y:ıc:ayışa arzu uyandırdı. '"'iı
~. ~.:Ellerini ;Her.inin içine al- zeı kızların peşinden koşreak, Ya. 

son, bu tabiatını o kadar ilerlet· S lıa!t•di, dedi dere kenarına, ti ki Nigvzi lcö,l.iinün rahatı kaçu. 
~~~:-gen ağacının gölgesine Kızla.r:r yalnız sokağa cıkannıyor-

' • in~. geonç kocah kndm~r ond~n 
'tııı Ceç kalncnğun. So:-.r.ı an. daıma kaçıyorlardı. !Vlyle oldugu 
, darılır halde Yason'un güzel viicudu, Av. 

'liaYtr, hayır seni geç bırak- rupa elbiseleri giyini~i güzel sce 
l' · hiraz ot~ ve giizel gitar çalması. bUtiln genç 
~-:an. bımlıırı söylerken bfitiln kız!an gizlid~n gizliye kendine 
~. 11 tir atecıle vamyor gibiydi. çekmisti. 
~l\ l:tnn vereceği cevabı hele· Becan Ukmadze'nin fakir bir 

....., bekledi. Kristine: komsusu vardt: Datie. Helml'>klczc. 
~'ıııı l>eki, dedi. Mademki geç Bu adrun, asrlzade komşusuna y~r 
l~·~c:ı.ı;m gide-lim. dım eder. misafirleri geldiği vakıt 

;~~ıgerı.ç, yanyana büyük gürg~n hizm~t t.:d~r ve buna mukabil De
~~ ~~n altına ı'loğnı ytirüdiller. cnndan haY'·anlnnna otlak ve bu
l!' ~~lerin nltma gelınlıılerdi. zan tarla alırdı, 
~an . duyuldu. Kocaman bir İşte bıt Datia'nm büyük k·zı 
"lll:ldaaYak cıcslcrlnden tirkmll§ Rı-iHine köyün y-eglnc güzel kızı 

....._ ~h11·ordu. Kri.stine: " idi. Herkes bütün komşular: 
~ ......_ )! " diye 't:ığırdı. Sonrn: - Kristine köyümUzün göz be· 

"e l'~ Yılan burada ne arıyordu. beli'idir .. der onu severlerdi. 
l'ar.o ~n·un gösrs!ine ynpıştı. Kilise dunsmdan dönilldüğfi va-
:---.~· r.;ü·ümsedi ve : kit köyde şöyle konu~lurdu: 

~ 111i b ını. bilir dedi. O da ırevgi- - Herkesin gözU Kristinede 
ti "Uc~~lıyordu. Babana ne gıi- kaldı Kimdir bu güuı kız, kimin 
tı' ltatrı u var. Sonra. yerden bir kızıdır Al!.ah ana ve babasına ba. 

t ıra· rtdı ve yılnna fırlatr.tok ü. ğışlasın .. 
~ l{'ristine kolundan tuttu: _ r-:e öiyor11un kııttleş. Ben 

......_ ı.ırnw. v·ırma .• dedi. bir kadının kocasme. "I\:adın ola-
. ......_ 'J!isin".. r:ık doğdum buna derler. Her YC-
al't 'nem si5ylC'rdi. Baıt ~,lan- ri e!!siz glizel,. dediğini duydum .. 

tı d ak iyi dcği'dir. Belki bu derlt'rdi. 
"·ıo :ı. onlardandır. Yason, bir glin bütün mahalJe. 
'ki 

1 
n, tekrar glllilmsccli ve elin- nin ~iizclliği ve iyi kalbliğile ö. 

lv llcı-~~1 yer~ frr~:ıttı. Yı!:ı.n, su. vUnclU~ Kristin~yi <le göz!ine 
ldı: !:aWıkJa.r arnsmrl.n kay. keMirdi; evlerine devam cuneğc 

~ 4i· b~şladı. D-.ıtia, efendisinin oğlu-
~S gen~ Yanyana otunt'uşlar, num e'ine gelmeğe tenezzül etti
~~, l{t'iStine'yi ko·l:uı nrasma ğinden son derece memnun oluyor. 
, il i~· 8açiarını oiqjuyor, gözleri- du. Çok defa ona nasıl muamele 
'llıt Ule l:akıyordu. Krirti:ıe bir edec~klerini şaşmyorlnrdı En u
%' ~crin•lt'n fr:.iadı ve: mulnı-yan hüsnükabul, Yason·un 
~ İ)ol'\ e oluyorcmn Y.-ısoıı, dedi. ekmeğine yağ silrUyordu. Hem:n 
~'d~ :n ki nişanımız o·ııncoya hemen biltlin gUnlerini ornrlo. ı;e. 
' &Juı~l'dc.ş gibi lmlacagız. Bu- çirmeğe başladı Kristincnin baba-

~ 'i uı.e ta.!ı:ımmiil edemem. !!1 ile annesi Marikanuı bu genç. 
.ıtıı iı. i!., demek öyle ha .. peki.. ten bc.f..Jm suretle şüphe etme1c

ta'i8~~erbsen.. rine de irrktin yo!ttu. Çünkü :hfa· 
~ ~~~ • tınla.rı .s(iyledikten son. 'rika, Yason·ıı kUçükken sUt anne. 
Ilı ııd:. ta kn.•ktı. YUrUmeğe hazır- lik yapmıştı. Bu. Yason'un slltoğ. 
~lıta dôenç kız. yıldınmhı vurul. lu olması dl'mekti. 
tı l'ıra s ?llnUşttl. Gfüleri kaı-:ırrlı. Faltat Yason'un, blSylc Ştylere 

llt ~ ıca.x bir yas, göz çukurla- ehemmiyet verdifi yoktu. Bir fır. 
~ •tıı~ağa başladı. Hıçltırıyor, satını bulup Ktistine'yi elde et
' fi eri içine alnıış ağ·ıy.,r<lu. nıeğe bakıyordu. Astlzade gencin 

t ??ti 'icrnrk beni sevmiyorsun öy. s·k s11t gidip geoımesi. Kristineyi 
• , t:'o <lScın? de lakayt hrrııkmış <le-ğildi. Yaso. • ,.._ ~e . . 
~-,llıt S(ı~ın Ynptığ•n hareket beni nun gilzelliğine giyiniş ve konu-
1 tldtı::uttu. Sevilmediğime ka- şuşun:ı bakarken, içinde garip ür
....._ ,.. . penneler hissediyor, manasmı tah 

~Ctf lla , ınıe yıınyan:ı. otı:rmam, lil edemediği duydullll' duyuyordu. 
t tt~Jııenı, seni sevdiğimi is- Kö)-iill yegane ~zel kızı bir glln 
'li ez llli? evinde ya'nızdı. Bir şey dikiyor ve 

Soldan safia: 
1 - ••• İse :ırşın burada, 2 -

Sersem ve budala, hn) ret edıılı. 8 
- :Mısırda bil' partinln ndı, nlımnk 
4 - Lahza, bir cins kh·mctlor ip· 
lik. 5 - Bir defo daha tekrar edl· 
lince yazmnk fiilinin evveline go· 
lir, nota, 6 - Dir bay..-on, mııbar· 
rlr 7 - Nota, yüz sene, 8 - Ateş· 
ten. çıkım, cemi edatı, 9 - Asya 
kılasındu bir ndıir, ıstıraplar, 10 
_ H:ıyvoıı \'tırmn sporu, snrhl A· 
nadolud:ı bir kıısnbıı, eski Türk reis 
Jerin<len • 11 - Pııpuz, donuk renk· 

li. 
Yukardan aşağı: 

SEHIR TIY ATROSU 

1

111 i 111 Snat tn..'10 da 
ıst 1'" D R A M K 1 8 U 1 

1 Nuh 
nm KOllEDI ltlSMl 

Asrileşen Baba 
Vumıırtesl ''e Pazar gUnlcrf 

15,SO da l\laflno 
Her Pe,.şembe tı3nt 16.:JO da tarihi 

matine 

Yeni Eserler 

1 - Boş ŞCl !er, (bir mürekkep 
kelimenin cemil. 2 - Bilinin füıt!i · 
ne ynslannn,fBu}gar pıırnsı, 3 -
Uzunluğun ıcrsi, Arnbislanın ccnu· 
bunda bir ınıntııka, 4 - Bir vilı"ı~ c· --------• 
timiz, akılsız veya çocuk olanl:ırın l'EHDE YE SAHNE - Bu biricik 
işine bakıın, 5 - Bir emir, başka sinema ve tiyatro mecmuasının Son. 
bir emir, 6 - Asyanın şimıılinde teşrin sayısı birçok kıymetli yazı ve 
l>ir nehir, hııyvaııların su !etikleri zengin resimlerle çıkmı,tır. TavsiYo 
yer. 7 - Yücııtlııki şişldolil!in teı- ederiz. 
si, hir işi ynpmnklık, lranlılnra es· • * * 
kiden yanlış olarak 'erilmiş isim. 'KÖYE DOGR.U - BUlUn k15y mc. 
8 _ P:ıtatcsilc mcşl•ır lıir koz:ıııuz, .solclcrjnden bahseden (KlSyo dotru> 
!) - mr edatın :Josııllılmışı, ~:ıhip, mecmuasının 57 ncl sayısı cıkmıştır. 
islllmiyetlen evvel J{ôbede lrnlunan Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
bir put, 10 S:ırlıoş değil, bir defıı 
dahrı tekrtır ederseniz fada boğıı
mayı tasvir için lrnllanılır. 11 -
Dlr r<'nk, açıklık ler, du\nrdaki 
lerlibııt. 

Dünkiı lıulmocamı-:111 Iıalli: 
l - Pikeyclck, N, 2 - Avare, 

İlh<'. 3 - Rasim, l\lizoh, 4 - A
nış, Somaki. 5 - B, R, Ton, R, 6 -
Ud, I\nrnlıük, 7 - T.iman, Tuzak, 
8 - Aruç, Ra, Cıü, !l - Nasır, Al, 
D, 10 - Nakil, Yeni, l 1 - Le, 
Falan, K, 

Kongreye dıwet 
Müstakil Ressamlar ve llcuI•cl· 

fraşlar Blrllğl11<len: 

7 1kincileşrin !H2 günü sn:ıl 15 
te n<'yo~lıı Hıılkcvincle tıklolıınacak 
konsre:rc azaların sclıuelcri rica o· 
Iunur. J 

Ruzname: 
Azaların Türk Ressamlar ve Hey· 

keltr:ışlnr Cemiyetine glrmelcıi rlo· 
Jayısilc Birlisin vaziyetini kar:ır
lıı~lınnıık. (41556). 

derim 
}•akat bM, bir yabnncmın oğlu 
Bunlann hepsinden iistünılür. 
- Kimıli'r bu, bahtiynt' yabancı 

Kristirıe ..• 
Ya.son ant olarak kapidnn giri-

verdi. G~nç kız. bu beklenmiyen 
misafirden ~ırdı. Kıpkırmızı ke· 
ı:.ildi. yerinden fırıam.·c:u. Ko.ç.mak 
istedi Faltnt evde bnı;ıka kımse 
yoktu: Misafiri knl"§Ilamak lazım· 
dJ. Aya.ktn durdu. 

(TJrvnmr ı•nr) 

Kütahya Sullı 1/fıkimli(Jinden: 
Günan mahallesinden Karh Yo-, 

rnn oğlu Ölü ?ıhı lafa varisleri Azi• 
mc ,.e küçük Halli İbrahim ve f"nh 
rna Zclır.ı lpcRin .şnyinn mutas:ırrıf 
olduklnn mczldir mıılıallcde kfıln 

hudut Ye evsafı salresi şartnıımedc 
):mlı 5G melre murahb:ıınd:ı B:ılı 

çcyi ha\'I ·o t<'rkos su~u me,·cut 
1000 Jirn muhammen kiymclli lıir 

b:ıp ahşap lı:ıne kabili taksim ol
mndığınd:ııı s:ıtılarnl. şnyuun izale
sine dair \•erilen lrnrnrn hinaf"n 
24. 11. 942 S:ıh günü snal 14 de 
ına1ı1u~mc k aleminde açık nrlınna i· 
le sııtılnc:ıkhr. 

Artırma şnrtn:ımcsl !i. U. 942 
tarihinden itilınrcn açıktır. Alınal\ 
iste;)·cnlcr y{izdc 10 nisbetinde tc· 
minrıt vermeye mecburdur. Muny
l'CB günde usi'ılen nidndon onrn 
cn cok artıranın iizerinde bırakılır. 
'Mü~tcri bir h:ıft:ı içinde p:ıroyı ve:: 
mezsc ihale bozularak 15 siln rnüd 
detle yeniden nrlırm:ıy:ı çıkarılır ... 
Ilu ikinci nrtınn::ıdn cn zb ade ar 
tır:ının iizerine ihıılc olunur. lki i• 
hole nrıısınd:ıl.i f:ırk ünce aland:ın 
lalı~!l edilir. 

l~bu gayri menkulün ihnlcstne, 
kııdar birikmiş ,·ersi ,.c evi.af ''r. 
bckdiyc borçlarilc dcll:ıliyesl ala 

·ı. .. n:ı ::ı lır . 
Miişteri şartnamede bütün şeral 

ti knlıul YC ilirıız h:ıkkını iskııt <'l•. 
miş s:ıyılır. Fazlıı mıılıiıııot olmak 
isc)enler Hukuk Mııhk<'nıe~i Bnsktı 
tibine nıüraca::ıll 942 /17. de mcv· 
cııı s:ırtnnme~ i olmyahilir. ( 4 l 5:i2) 

' ' 

- 120-
Hnnınurrel}lcl'Jn Oğnllarr .. 

Bunun Ozrrlnc lbnlll Fndıl, o n:ın:n:ı. b!lklı. TanıtJı. Bu:. 
balın.sının beslemelerinden birisi ı:u. A:b:n; efe:ıJislnln oğ• · 
, "-''"ce gUlUmsedl Onn )akln;>nrnlt e:ını üptll. Blfn.. 
.nnıı gunaı • 

dıl bu mUn:ısebctle sordu: 
_ Nı> ,·ar, ne yok~ Buraya nlctn geldlnT 

t _ ı•edcrinlz. bcııl blikOmdar efendimi~~ bir mcltiJpl3 

tla ,.,, onu ,·ermeğe geldim 'c._ ,.o mı,.,.. 

• :Ellndıl ı;Uzllntl k ti: 
_ Gilzel.. rcJd beY b:ıbıım nere:ıc 5t:ndl' , 
_ Dağı!ad:ı ynlnn blr ~·erde •. Ben! bl:r ın:lJdcel ohra~' 

ılzc ı;önderdL 
. - Bize do bir mektup getirdin ml1' 
1 - Jlayır, yalnız hUict\mdar efendimize vcrnm~k Uz"rc 

1 dlm zıı.ııncderı;cm bu mektup yilıütıılcn 
bir mrkhıp get r .. 
burada bekleyenler huzura. glremJdl. ~ 

lbnUJ Fadıl, bu s117.ıeri f,ıtınce mernkı arttı. Bir an r.'I". 

Tf'l hllkt\mdann buzunına gtrmck fı;in l\lelefun SadQn ile 
beraber ]'~minin bulunduğu rt:ıtrenln knpısm& gururlu bir ta

vırla Te sfll'ıhlı mnh:ıfızlarm ve saray usaktannın selAml:ırı 
arasında ilerledi. Kapryıı gelince mabeyinci fle knrşla,t;ı. 
ll~r ne kadar mabeyin<'! ona hUrmct göst~rd!yse de m te.. 
redıJlt hatekctlerlnden onun blllcfimılırm huzuruna serbest. 

l 1 t fı"r oımadıı:.ını sezdL S:ıdQnu g8stcrcrck 
~e g rmcs ne 1'm .. c 
nmlnı.nc bir sesle: 

_ Hllkfımdllr etenillm)zden benim ve arkadn5ımın hn-

1ura gtr:nesl için mUsaa.de nl .. 

l~'t. iYlr .. hiı; bir 7.anınn isbnt hafif sesle şar~ı 5Öy1Uyordu: 
1~11.sıııı 5teraen lıu zahmetlerinin Ann~mi de, babamı da seviyo. 
~it lô da vereyim. Ödeşiriz nım. 

l\labe~1ncl blrıız tered:lat ett)Jı:ten sonra lçertyc girdi. 

IClfııthl ""' SadillJ sabırsızlıkla bcklomeğe 1'a~ladllar. 
o l!lıfoda kapıda beldeyen hıılk birbirlerine: 

tlcr, Kiristineyi bUsbUtun Kardeşlerimi hcp!line tercih e-

-·-
Kışın yediğimiz yemeklerden eldi 
edeceğimiz kalori ne kadardır? 

;\'ücudun norm:ıl müvozcncslnJ 12 5, Tnzo Erikte 50, Kuru Erilttt 
bozmnmıık için alınan gıdalardan 2Ci9, Üzümde 60, İncirde 247,. 
istifade etmekte olduı;umuz nşikiıı- Kirnz 50, Frenk iizümii 32,totlı ha· 
dır. Vücudu bir motöre, makineye, dem iD,Cc,·iz (j(jQ,Kestane 3G7, fazla 
lıcnzctirsck bunu JlCk fılti nnlny:ı- ynğlı Okuz eti, 340 Az 'ağlı Okuz 
biliriz. Nnsılki, bir makine ,.e bir eti, 137, Yağız Öküz eti 98. l\oyna· 
molör h:ır!çt~n nlcl ılh rnıı iz eme ile nuş Öküz eti 17Ci, Külb:ıstı 1GO, Y :ıJ 
çnlışıyorsn vucud da aynıdır. Su h dnna eli 150, Çiy Sığır Dana <'lİ 
hıılde '\"Ücudda sarfiyatı nisbctin l 94, Et boyunu 4, Az yağlı koyun 
Jı.nri~len .malzeme nlmak mccbw 125, Cok yağlı Koyun eli 344, Pış
rı;)•elındcdır. Jfariçlen aln<'ağırnız ruiş yıığlı tuzlu Jambon 420, l':ızc 
malzeme yenip içilen gıdalardan tuz?n l ağsız Jambon 180 Karaca 
başka birşcy olmadığı :için hunlar dağ J\cçisi !H Kavun l~ Örd k 
don ne kadar istifade edebildiği · eti 124 K ... z cı'1• 489 G ' • eı· . . . . , .. , uvereın c ı 

mızi bılmcruıı ıcap eder. Yok ::ı se 103, Keklik eti 113 Turna h::ıl ,; 81 
f . 1 N h d 1 • .. 1 h • ıı:;ı ' ıne u a o dunır gibi oy e ::r Snz:ın balığı 109 Alnbalık 98 So 
şeyi. ~idcmizc doldurmak d~ğru balığı 207, Yıla~ bnlığı 320, 'Kın: 
değıldır. Alınacak sıdalar yukte Morina h:ılıi;ı 333. Ringa bnlıl;ı 2 4u 
h:ırır, b:ılıada :ı~ır olmahdır. Bunun l:lıl\""·n 2r.o ..... ,., s d 1 b 1 ,. 1 

J 11 '" r a, ı:ıt;.11 .ar: aye :ııı; 
c n oşasıla yazacağımız lı:aloıi 212 Cir('r 87 ı· 1 l60 Bô1 '· 1 .... cet ·eli • 1 ı· ı i · t • • • ' uı P ' 

0 >r• '' ~ )emet ı.: es nın nnzımın· Koracıı.. 133 n·ı 2'>C Ok•' -
d k 

· 
1 

. ı:;er • ı .a, uz ~ası 
e P<' zıya( c ışe yıırayncııklır:. 913 JJ ı ı k 442 ,, 
H 00 ..ı k J • , n 1nr ı sucu • • ı umurla 

er 1 ~ramoa a orı akı 55, Yumurtıı sarısı 3Ci0, 50 gram 
mıkdarı Jık tavuk yumurtası lli6, 1nck sütu 

Arpada, 358 l'irinçle, 357 Fa· 65, AlTnn 37, Rny:mok 260, Tere 
fntc l.c !lCi, J:Jn,·ııçlo 38, Knrneb:ıhar lılif 800, Morina hnlıl.")nğı 920. Jc
d:ı, 29 I.alıanad:ı 61, İsp:ınakta, 38 l:iUn 332, Yol!urt 5~, Sekerli mÜIC'" 
Domateste 18. Kcrfvizde 47, Fnsul· k 'ısiC süt 360, G:ravi:rer .peyniri 410, 
Yt"d<!, 35!1, Mercimek 341, Hiynr 12. Siitlii şclıriyc 350, SnU!am 30, 'l'tırp 
Şekerde 400, Zc)1inynğıncla 950. 38, Lnlrnna ttll'ŞUSU 18, Kuş.konmaz 
Taze Armudda 50, Kuru Arınndda an d:ı 23, 

Kütalıua Sulh llukuk 116.klmli• 
liindcn: • 

Hııcı Ahmet maballcsinden B:ıld 
o~lu Rıza Tiıriskri Ayşe, Lütriy<', 
Pcnbe, ebe Jlo müddc:ıalcyhlm Liit· 
Ciye, Muzaffer, lnaycl, l\lelımed 0-
scl ve saircnin müşterek mutasnTTıf 
olduklıırı Ayvalı köyünde lıudud 
ve evsafı saireler} şıırtnnmelerindl' 
yazılı on dört pnrca tnrlıının knbi· 
Ji !aksim olmadığından s:ılılarnk 
şuyunnun izalesine dair wrllcn 
2. 7. D42 tarih ve 413,1200 No. in 
tmrarn binaen rnÜUI)1edeyc cıknn• 
lan nıezkiır köyün Üyük kıranı 
mevkiinde 375 lira S.iymclli 'l irıni 
be, diinüm ve Yııyla alanı me\'kiln· 
de 270 Iirn kiymclli on sekiz ve Ay 
vah köyü yonkalı rnc,·kiindc 120 
lira ld)'lTll'tli sekiz ve Yayla ı:ılnnın 
dn keza 120 lira kiymelli sekiz w 
ayni mcvldde 90 lira 'ki)"Tnelli nltı 

ve fü•Cnl mcv·kiinde iki yüz lira 
kiymetlı yirn\i ve Çayır mcvkiinılo 
altmış lira kiymetli :ılh ve Kil li k 
mc' ı ilnı&e aJbnış Jirn lciymcm hlr 
Jmı;uJ, '<' tepe nrdın 200 lira kiy· 
melll beş , kmllnrl:ı n:ımı d!Eıer sa· 
zak nltınıfo 4') }irn kil-melli iki, köy 
charıncla 12.0 lira '.ki;metli nlh '\'e 
harman kenanndn GO lira kiyrnelli 
dört '\'C Elma deresinde 150 lirn 
klymetli on ve oyni meYkide 60 Ji 
ra 1.İl metli dört dönüm ki cemnn 
1925 lira ki;)-ınetll on döı1 pnrı::ı 
lnrla 1 O. 12. 942 Pcrşenbe 1ıünü 

m:ıhkr.mc kaleminde açık arlırm:ı 
ne salılnc:ı'ktır. 

Artımrn şartnamesi 17. U. 9~2 
den ilib:u·en nçıl.tır. Almak istc
)'enler yiizde- on nizbetindc to· 
minııt \'ermcğc mecburdur. 

Muayyen günde ustılcn nld:ıd:ın 
sonra <·n çok ıırtırnnın ü:ı:erindc hıra 
kılır . .Müşteri bir h:ıfla zarfında pa 
royı ''emıezse ihnJe bozularak on 
beş gün müddetle ~enidcn müza\e 
cJe\'C çıkarılır. nu :ikinrf :ırtırmarfo 

- Bir Kalkas 
Romanı 

Bfrrok r;abancr "dillere tercüme 
edllmı, olan lJfl eser, Niga.."i :Ah 

mel tarafından 'doğrudan dobro· 
ua GürcO dillncün'- tercüme edlf 
mlştlr. Baştan iona kadar a~k. 
nnccra t1e kahrorrmlık menkıbe. 
lerl ile Ctola olan bu ne(lı eser 
rark matbaafında ilk rrümuncdlr. 

fl1yatJ tO knmt olı:.n bo eaer, im 
lUlnı trcıdp gettreıııere Vaıat HJta. 
bevinc!e J1lzde tiO tenzD&tta %0 1nL 
ruşa verilmektedir. 

(Mevcudu azalmışbr) 

11)1'ANllUL BURS.'\SINL."'l 

S-11-9:12 l"iJ-ntları 

Kapanı, 

Londra l Sterlin r>.21 
Nevyork 100 Dolar lS0.5C 
Cenevre 100 1svi,;re Fr. 29.0<ı 

drid 100 Pezetn. 12.937;,ı 

Stokholm 100 tsvcı; Kr. 31,135 
ICSHAM VE TAH\'ILAT 

İkramlyoll % 5 933 Ergani 21.SC 
% 7 Blrinei tertip Mlll1 mlldn.-
taıı. jstıkrazı 19.-
% ri Birinci tertip Ujlll mUda. 
tan istikrazı 19.-

en :ııyadc nrbranın üzerine ihale 
olu mır. 

lld iholc arasındaki fıırk önce 
ıılondıın tahsil edilir. 

lşbu tnrJalıırın ihaleye kadar bt .. 
rlkııılş 'crslsilo tellnliyc.si alana n• 
ittir. l\lü!:tcri şartnamede l nzılı Iıü· 
tün şcrnill k:ı.lıul ,.e itiraz lı:ıkkını 
f kat etmiş s:ıyılır. 

Fo:ı:la molfımat edinmek ·i le;) en
ler hukuk nıohkcmcleri h:ısklıllbi .. 
n<ı ıniirnc.:ıatla 942/14 dosyada mev 
eul şartnameleri oku) :ıbilirlcr ., 

(41551). 

Ilaruntırre5ill'ln Oli'uTian ._ - 111 -· 

ctrafmılıı kazılan hendeklerden su nltıyordu. Bıı llendl'klcrln 
crk:ı.sınd:ı. antıcıların ve yolculann geçmesl lı;hı fılrçok 50• 

lialdıır vllcude gettrllmti'tl. 

Bllyllk tıurun romanın ba'ında yaz.ılt'lıtı gibi dört bil. 
yük knpm ,·ardı. Ba knpılnrın her blrlslnln 60 metre umn. 
luğ'unda bllyUk de.hlizlcrl olup dtı\'&rlnn tunçla. ve ltcrplt. 
ten l npılmı t;ı. 

Bn bfiytlk debll:ılerln lkt muazzam demir kapılan var
dı ki bu:ılrır aneıık blrluı.ç nöbetçinin gnyrctiJ le aı;ılı~ ka... 
panıyorda. 

Bu kapılar o kaC!ar yllksrktı ki bayrak veya mızrak 

'fc5ıynn atlılar bnmd:ın . serbestçe girip çıkn.biliyorlardr. 

Ddıl!z.ln, ıımnunda ufak bir meydanlık \'ardı. Açılan prnce.. 

relerden uzan glln<l3 lıJiltlıırlyle aydınhınryordu. B:ı meydan 
eığıu etra.tındıı. saray u,nkl:ırmın otnmıalartn:ı tahıııfs cdl· 
len yerler varaı. 

Bii~1ik 6Urun her kapıııınm U tünde bllyUk ~ yaldu.h 
tjrer ltabbe \'nrCiı, Bu lmbbelerln altında, !jehite glren ıo 

~ılmnlan scyrrtmek itin birer b:ılkon yııphnhnıstı. 

İbnfil Fadıl llo majyctı lloras:ın kapısına varm~lardı. 
kendjlerl!ıl bUrmetJe k.nl'ljılnyıın n5bct~llerln rehberllJ;'1yle 
bllylik drlıllz.lerden blrl ine saptılar. Hny,·ıınınnnın; dehli • 

:ı:in ta~ zemini Uzer}ndo aksettirdiği nııl seslerini t5ıten ka

pıcıln r, llrntıo ko:ıu ar.ılı: demir kapılıırı açtılar. 

Sndfi,,, ba munzz.nm binaya, kapısındaki yalclızlı 1nıb. 
belure hlll ran ~tL 

-n-
AL'nN KAPILI SA:n.AT'.1 

1hnill FacJıl Ue ma)J.'.ett börlellkle dehlizden, mey4iiDCr. 
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Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Oerhaı Keser 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABILlR 
. . . 

.... .. .. . 

Billlmu n .~esmı' Dairelere 
'veva o hükümdeki 

M üessesat ve Teşekküllere 
Re9mi dafrelerlll veya o blüdlacleld muesaeaat ve t,eıelddlllerln gal.8(.elet-de n&ŞredUeoek UAnlan, bir 

llmltet &lrket tan.hadan kabul " putelere tevdi edilmelltf' lc11. Bu Umıtet ılrket elyevm b.aH tasf\yedl'dir 

Bu defa yeniden te,ekkül eden ve bütün Türk matb·.ıatınm ali.kadar olduğu 

Kütahya Sulh Hd.kimllbinden: 

Balıklı mahallesinden Maliye va• 
ridat memur muavini Haşim Altın· 
baş ile müddei aley:him Ankaraıln 

Genel Kuıımay ikinci Başkanı Ge 
neral Asım Gündüz •e Kütahı.·a 
topçu alayında subay Ömer Gündtiz 
ve nüfu~ k6.tibi KAmil ebe, Nafia 
katibi Bahaeddin Atağan vesaire· 
nin müştereken mufasal"t'~f oldukfa· 
n Altıntaş: Çakır ~ı: köyünde muh 
telif - mevkilerde hudud ve e•· 
safı !lairesi şartnamelerinde yazılı, 

18 parça tarlanın kabili talc,im ol· 
madıltından satılarak şüyuun izale· 
sinf' dair verilen 7. 7. 942 tarih ve 
286/297 karara binaen saldtAa ~ı· 
kanlan Küçük Harım ôsmMı o~lu 
tarla~ıı TneTklinde 80 Ura kiymetli 
dört ve Selkecıijti mevkilnde 90 lira 

k.iymetli fJ tt Obnık mevkiinde 90 
lira kiymetli 8 ~ boz yerde ı:?O 

lin. ki)"metli 6 •e ayni mnki · 
de 180 lira kiymetli 9 ve Geveniik 
mevkiinde 240 lira kiymetli 12 ve ·ı 
Uzun çayırda 400 lira kiymelli 10 
dönüm tarla '\ile eoyı çayırında 360 
lira kiymetinde 9 dönüm çayır ve 
arılık namı diiter boı yerde 200 ii 
ra kiymefli 10 dönüm tarla ve tepe 
namı diger ,ehir yolunda gevenlik 
mevkiinde 135 lira kiymetli 9 ,.e 
tıe•enlik namı diger harım mevki· 
inde :?O lira kiyme~i 2 ve koca ha 
rımda 80 lira kiymetli 10 •e Kıri 
hiş mevklinde 1fi0 lira kfymetli R 
ve boz yer namı di§er Altıl altın· 
da 80 lira kiymetli 8 ve Süpürke 
likte 180 lira kiymetli 12 ve Tatar 
muhar yolu namı diper, Süpürge• 
likte 105 lira kiymetli 7 ve Ynlıık 

~ 0, B&.Jıf&A8J 
[.1'A8ABKUI 
Bl!l8APL4B ' 

1 DWıdteortn 
Kefldullıe aynl&rı 

tkr&mlyeter: 
t &det 1000 ~ 
1 • 500 • 

'· 2l50. 
lf • 100 • 

ıO • GO • '° • • • ... 
Türk Basın Birliği ve ortakları namı diger ı;üpürııellkte, 49 lira--------------------------~~ 

Resmi i13nlar 
kiymP.UI 7 ve Yolaltı namr diger 
'.\leylik veran mevkiiD<fe 106 lira 
kiymetli 7 dönOmki, ce~n 267.t 
lira kiymetll 142 dönüm tarla 3. 12. 
942 Perşenbe Rilnü mahkeme kale
minde a~ık artırma roretile , satı· 
lacaktır, Artımıa şartnameleri 31, 
10. 942 den itibaren acıktır, Al· 
mak isteyenler yüzde 10 ni~belin · 

de teminat •ennelte mecbu,rdur. 
Muayyen günde usulrn nidndan 
~onra en eok a.rtıranlı:ınn üzerin~ 
bırakıl11·. ~fftşleri bir hafta ınrrfın
da parayı venneue ih.te ıM>zularak 
15 lriin müddetle yeniden müzaye· 

Şirketin mevzuu ıştıgafi: 
Rumi daire veya o hükümdeki dairelerin 11e müe•eıelerin ticari mahiyette 

olmayan ilanlarının gazete ve mecmualarda veıair ilan yapılan yerlerde neıri ~in 
kabul oe nefir vasıtaltınna ıe11kedip neıirlerine ta11auuttur. 

Dl)'9 yazılı bahLDdafuıulaa ~ W~ nemi daireler llAnlarım doğrudan dotroya: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
deye çıkarılır. 

Resmi ilô.ni.ar Şirketi 
Bu ikinci artırma da en ziya· 

de artıranın üzerinde ihale olunnr. 
İki ihale ara'lıncfald fark, önce a· 
landan tah~ll edilir. f,tıu tıırlnların 
ihalesine Icadar birikmiş vergileri 
le · dellaliye~i alana alddir Mü,teri 
şartnamede yaı:ıtı bütün ,eraiti b 
bul ve ifü:ar hakkını iskat etmı. u 
yıhr. Fada maJOmııt edinmek iste
yenler hukuk mııhJ.:emrleri ba~kll.· 
tibine mürauana 942 / 13 dos;ada 
mevcut şartnameleri oicuya bilirler. 

ne göndermeleri Iaumchr. Bu yeni tirket bütün resmi ilinlan bir intizam dahilin• 
de ve kanun[ müddetleri zarf mda ve günü gününe istenen her gazetede neırini 
tembı etmekte olduğu gibi haıılabnın % 75 ini de Basın Birliği yardım te!kilatuıa 
vermektedir-

T aıf iye halindeki bir firkete ve)'CI diğer türedi muta11a11ıtlara gönderilen reı· 
mi ilanların dairel~rinin ma U,.mat ce muvalakatları haricinde, gazete adları cleği§h .. 
rilmek ıurdiyle nqrine teıebbü• edildiği öğrenilmektedir. • 

(.(1550), Binaenaleyh reımi daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyük 11e gündelik 
ıiyaıi ga:zetelerde nqredaek her yerde her kea taralu dan okunmasını temin ede• 
bilmeli için doğrudan doğruya ve yalnı~: iş arayanlara 

lstanhul Ankara caddesi 80 n~aralı Kayı Hanındaki C. ff, P. Eminönü Halkevi t~bül 
ma • Kurtarma Yurdu: ' 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi illnlar Şirketi 

A,allıdaki yazılı i'lere girmek 

isteyen vatandaşlann hüsnühal "'a· 
rakası ve iki fotoğrarıa birlikte Nu 
nıosmaniye cıım11 avlusundaki \'ur· 
da müracaatları, 

Gemici, Amele, Çarkçı, TPneke 
ci, Marangoz, Te~viyeci, Tornacı, 
Elektrikçi, Frezed , Rarı;ivon, Hn 
ıfeme. 

ne göndermelidirler. Telefon: 21025 

-ns-

ta ora.dan da Mıını.ur tehriııe 91ktıkt.aıı lll>llr&, beylik bir 

Qle) dana d<lğro ilerlediler. ŞehrlD tam ortaamda bulıınaa 

Altın kapı!>! arnyı, bu meyılaıııa. sonunda ıaL 

Bu .arayın kapıaı altın yaldızlı olduğa \cin ona bu adı 

\Crmhlerdi. 

l\leyda.nın ort,ıuunda bulunan Elmanıu.r eaıuistnl ~ 

Llkten ı;on.ra li&raya ccldiler, 

Sara:,'ln Şam kapısına düşen tarafından batka yakı. 

umda. bir tek bina yoktu. Bo binada aaraym muhafızları lle 

polis Anüri H' muhafız: kıtalannın komutwu otururdu, 

Mnnsurun oj;ull&rınm ve earay mensuplsruuıı evleri. 

!uuinel h!l a, llfih depoları, posta dalreın, Baç ve \'ergi 

dı\anı, vcsalr ll8kt>ri ve mülki divanlar araydan blraa 
Jzal,ça lı11. 

J\1Anb11r ~lınnın sokak ve yollarının her biri o devtr. 

del.i nıezkfir hük<ımdarın komutanla.n, devlet adaınlan 

a<1i,• le nnılı3 ordıı. 

Sara,ın ônu birçok a(hırla, mP.rkeblerle dolınuıtu. Bwı 

tıırrn ek!iNİ 1 Eıninlıı bukf.ıındarlığını tebrike ıelen ze\·at
lıırıı nJttl. 

:Sadün, bunlara bakmakla boraber Elfadıhn yanınd n 

u~ nlmııınak lı;ln onunla at başı gidiyordu. 

Polis Amirinin oturduğu blnava geljnoo, lbni.ıl fo'add 

adanıJarındnıı birisini İbnj .'IAhRnrn orada olup oloı:ıdıfrw 
ôs;:-rı•nrnl'k l~·ln gönderdi. 

lliraz sonra adam ı;cl:ll, tbni Mfıhanııı birkıı~ dakl!<a 

.. "''"' krndi81nl onğırtnn hükümdarm huzuruna glttiıtlnt 
bl ;\ lcdi 

lbnııl ı adıl, ı;araya girmeden cV\·eı :&Jclcfan &dunu 
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bUktlmdara takdim etmek için lbnl MAh&n ile ıonifecıektl. 
Onu bulamaymoa, earaya yalım: girmekten baflıca çare 

'bulamadı, Atmdan indi. Bunu gören Sada.n da merkeMndeo 

yere atladı. 

Şlmdl İbnül Fadıl Ue Melefa.n Sadbn yanyana aaraym. 

kapısına doğru llerllyorlardL 

Saray mohafıı.ları lbnW Fadılı gririlnoe onu ııellmladı.. 

lar ve yıunnda yürüyen tııha.f kıJafetıf, UZU.il aakallt, Me. 

lefıın Sadlma tuhaf tuhaf baktılar. 

&rayın iç ka.pısma geldikleri zaman birçok emJrler, 

v-!rler, ve memleketin ileri gelenlertnden b(rka(lyle ka.r

eılaşt ılar. Bunlar, yeni genç hükOmdan tebr(ke gelml,ler. 

di, lçlP.rlnaen birçoğu Elfadıh tanıyarak onu selamladı, 

Elenıiı•, tahta oturup a"kerlere •e d""let ada.ınJanna 

iki &enellk ikramiye ferınaomı •ertnce blitün Bağdad halla 

IPVlnç içinde kalm15tı. ÇUnım ~lrde müthlf bir ahıverl' 

bıt l:ııuıtt•. P.alerlne bol para dü,en aıtkerler, memurlar öte. 

beri alına!< için p:ızarlııra hUeum etmi,Ierdi. 

Bu ~ın.iyeften memnun olan memleketin ttlcoarlan " 
fi adamları da yeni blikQmdarı tebrik etmek jçln aa.raya 

geıml'ği ihmal etmeml&lerıll. . , 
lbnül Fndıl onların yanına yaklll§lnoa, ldnıj yerlere ım.. 

dar eğilerek, kimi ellerine ııarılıp öperek bu Vf'zlr otluna 
ıa.' gılarını ı:-österdiler. 

\'czirjrı oğlu bunlarda'? birisine nelWo kapıda ttekle. 

dil<lerinl llOrdu, o da bfr adamı Jt"Ö!•terert'k r.e1-'&p verdt. 

- 81J adam, hıışmetmefitnn huzuruna ı;-lrdlkten ı.onra, 

bll~.O ındıır efendimiz. polis !lmtri lbnl ıntıanı vanma oağır. 

•
1

• ~•-·•i ""'ınlıı m('Şı:-ııl olC:uğu için g'jremiyonız. 

Muhamırıen bedeli (6587) a!tı bin beşyUs seksen yedi Ura (~ 
~ kuru; ola.ıı nıuhteli! eb'atta (10500) onbi.n beşytlz Kg. o~ 
dt-mir kaynak telt (20. ildnclte§rln. 1942) Cııma günü saat (~·':,, 
buçukta Haytıarp:ı§B.da Gar binam dahilindeki komisyon tarafıJS 
palı znrf usulıle ntm alınaca.ktır. <' 

Bu lşo Sirmek lat:eyenlerin (l9{) d.Brt yüz doksan dört Urt 
ruşluk muvakkat tem.inat, kanunun tayin ettiğl vesikalarla ti 
muhtevi zar!larmı aynı gUn saat (U,30) ondört otuza kadar 
Rt-ısllğine veraıel(.rf llzımdır, 

Bu ite ait şartnameler komJayondan parasız olarak 

Tabald{Uk va •ı·ahsil Şubelerinde kullaıu!.mak Uzere ıu.zumu ,;I 
kalem evrakı ms.toua kapalı zart usullle ekajltmeye konuımuft11'' 
muur.un ta11n::ıu be1ell (10990) ııra ve ilk teminatı (S24> lira c~.!,., 
tur. Şart"lam'! Zabıt ve MuamelA.t mUdlirlUğU kaleminde görüle~~ 

İhale 19.11,94~ Per§embe gllnU saat (15) de Daim! l!lncUııı' 
prlacaktır. 

Taljptt-rln ilk temln11.t makbuz veya mektupları, ışart;name -:.J 
ibrazı IAzımgelcn veaika ve kanun htikUmlerlne göre istenilen ~ı 
saik ile 2(90 No. lu kanunun taritatı çevresinde hazırlayacald.r' 1 
mektuplıı.rını ihale gUnU saat H e kadar Daimt Encümene verııı~ 
zımdı;-, (1 
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