
BOL ÇEŞiD ve l'ENİ STİL 

M:OBiLY.&. 
lla~":'çç; g][~;~r:Şıer 
LİMin:n ŞiRKETi Salonlarını bir defa 

gezmeklt., tatmin edilirler. 
istnnbul, Fincancılar, Ri1.a Paşa ~okuşu 

No. 59/61/63. Telr.fon : 22061) 
::----....-;.;.;,;;;.;;;:~~;;...:.;.;,;,;,;,İiİİİıııııİıııİİİ-----------

Sayın Müşterilerim, 

Bayraklarımızın 
Ay - yıldızlan natüreldir Relsicümhur, Milli. Parti 
Bnymklarımız bul•mur. Bilümum okut illamatan. 

Beden terbiyesi fllfiması yapılır. Tnşrnya slp:ırt,, 
tedJyell göndcrlllr. 

t.;eyzullah Göç Ek Galata, Mahmudiye cad. No. 106 J 

Sene 24 - No. 8267 - Fiati her yerde 5 kuru~ PAZARTESİ 27 Teşrinievvel 1941 Sahibi: Nccmcddin Sadak - Neşriyat müdtirü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Rus cephesinde 
harp ilerledikçe ... 

-..-..·~-

Rostof şehri 
çok tehlikeli 

vaziyette 
Zaptedilen şehirlerde 
•iddetli sokak muha

rebeleri oluyor 

Bir habere göre Almanlar 
Stalino' da geri püskür
lülmüşler ve «Harkol» 

dadü§memi§ 

~sa bir durğunluktan sonra 
cletı cephesinde harp yeniden şid
ırıutndt. Uç gündür Moskova en 

11 it h~ Alman taarruzlanna kar
cıaş~!UYor. Harkof düşman eline 
OtQ u. Cenup kısmında Sovyet 
te Ularının çok tehlikeli vaziyet
l&(l OldUklannı bizzat Moskova 
CetıYo~u SÖylüyor. Rostof alınırsa, 
~ Upta Sovyctıcrin son müstah
lt.ar' hatıan yıkılmış, Volga ve 
fJ~ kasyaya doğru yol açılnuş 
lfat aktır. Leningrad, Moskova,. 

d~f, Rostof şimalinden cenuba 1 Londra 26 (AA.) _ Reuter: 
tut ' Sovyetıerin uzun zaman Moskova radyosu, bu pazar günü 
btr Un~ayı umduklan kuvvetli saat altıda yaptığı ne~riratta, ~~- • 
!at llıudafaa sistemi idi. Alman- manl~nn, .. Rostov kesımın~e •. m~· 

' kısa hazırlık devrelerini takip teaddıd ?u~um ~·.talan teJk,ıll~ı v~· 
' -uhtel'f h k tl d cude getırdılderını ve bu tehrın, gıt· 
..... ..ı ı are e er en son- 'd h f ı hd'd b ·cı, bij .. gı e da a az a te ı e maruz u-
tı h Yük fedakarlıklarla bu hat- lunduiunu haber vermektedir. 
)orı tlnak için son hamleyi yapı- Spiker, perşembe günü, Almanla-

tı.r. rın, Sovyet müdafaa hatlarına mü· 
b.liatkaftan sonra Moskova ve teaddid hücumlar yaptıklarını ilave 
~'U$tof da düşerse 'hiç şüphesiz e~iştir. Almanlar, ~ir noktada, b_u 

Ug ha . ' . . mudafaa hatlarına yuz tankla ve nı-
ltıa rbı tamamen bıtmış ol- hayet kuvvetli bir p:··- ·'~ te~kilile 
t.::Jt 'l.. Mesafe büyüktür, ve Sovyet hücum etmişlerdir. 
li)oerıerı çok kahramanca çarpı- Şiddetli cereyan ede~ ~~ar~?e 
l:a l'iar. Sovyet ordulannın geri esnuında, Almanlar puskurtulmuş
ı.. 1a.n kısımlan daha şarkta mu- le.r v-e 14 tank. al.tı top v~ bir .kaç 
~''etnete d bili l F pıyarle taburu zav•'\t 'Vermı"Jerdır. 
l:at, h'ılh evMam kede r er. ld a- Sokak muharebeleri 
a.ct . assa oş ovanın e en 
111 nı. Londra 26 (A.A.) - Rus ve 
tt esl Sovyetler için h~m aske- Alman raporlarından çıkarılan ne-

1110.,0t'O ıİ sk l~~~~~~~~~~~~~~~"iap:a~~~~~~ 

• Sara11ılı 

---
Alnıanlann son işgal ettikleri yederi ve taarruz istikamet'i' ~em manevi bakımdan telafi- tice şudur: Moskovaya karşı yapılan 

~~~ bir ziyan olacaktır. Bunun hamle Ruslar tarafından muvaffalw 

tkıa U' ki büt.ün şehir halkı düş· yetle durdurulmakta, Doneç havza- e=====ıı=========================== 
b.. tıla sokak sokak, ev ev boğuş- sına yapılan hamle iıe daha ziyade 

lerini gösterir harita 

~lll}'a davet ediliyor. şiddetlenmiş bulunmaktadır. Rwı 
~ tebliğleri ilk c1,efa olarak Morlovya-
~ t-Ofun Almanlann eline geç· dan bahsetmektedir. 
--._- de Kafkasya ile Rusyamn Mühim bir sanayi ıehri olan Sta
~~asını keseceği gibi, pr- lino bet gün aürsı muharebelerden 
ı.. doğru aşıhnası daha kolay sonra Ruslar tarafından botaltılmıı· 
"il S&.h tır. Almanlar Rus hatlanna girmele
~Ütıı a açacaktır. Almanların bu rine imkan veren muvaffaluyetlerin-
tı?ıa düz bozkırdan Hazer kıyıla- den sonra tekrar nüskürtülmüşlerdir. 
)a ilerlemeleri imkanı, Kafkas- Diğer taraftan Almanlar Kalininin tei! ayırmak tehlikesini husule işgalini tamamlıyamamıılardır. Şeh· 

itebilir. rin bir kısmı hala Ruslann elindedir. 
ti Sovyet Rusyada harp bu şekle Sokaklarda muharebeler olmakta-

ltı terken, başka yerlerde vaziyetin dıHr. k ed 1 • 
llhteJif akliilerinl de görüyoruz. ar of zapt i memış 
A.v Moskova 26 (A.A.) - cKızıl 

Cf'e . rupanın her tarafında, şid- Yıldın gazetesinin bugünkü başına-
~ tlı düşman işgaline rağmen, kalesine göre, Almanların bir çok 
~?nünistıer türlü hareketlere ce- defalar zaptıetmi~ olduklarını bildir
flı et ediyorlaı-. Gün geçmiyor ki dikleri Harkov oehri yakınlarında. 
~ tada burada üç beş komünistin Sovyet kuvvetleri hala faaliyetle mü-

g.tıtş1ına dizildig~ i haber verilme- dafaada bulunmaktadırlar. 
il) (Devamı sahife 2 sütun 4 de) 

llfs. Bu suçlar gerçekten komü-

Napoli'ye 
yeni taarruz 

~ .tlerin eseri midir, yoksa, ko
~ Ürıistlik, ölüm cezası için kolay
~ Yapıştınlan bir suç damgası 
~ldu, Bilmiyoruz. Herhalde bu 
~ altında. yer yer küçük züm

..,eıeriri, düşmana en ufak ziyanı yangınlar hala devam 
~etnıek için canlarını tehlikeye 
ı6°nnaktan çekinmedikleri göıü· ediyor 
~r. Almanlann Sovyet Rusya- Londra 26 (AA)_ (B. B. C.) 
b zaferlerile bir arada başlıyan Italya' dan Libya' ya sevkıyatın ya· 
~tı haı, yarınki Avrupada başgös- pıldırı Napoli limanı birbiri arkası 
il. ~ecek mücadele zorluklanrun sıra dördüncü gece olarak yeniden 
~~ll'ıeti sayılabilir. Sovyet Rusya, hl•nıbudıman edilmiştir. Cuma ge· 
"ll b cesi yapılan akın 6 saat sürmüştür. 
~i . eynelmilel mezhebin merkc- 5.ılı gecesi çıkarılan yangının hala 
'tı.ıd.ır. Fakat, bu inan, büyük Av- devam ettiği görülmüştür. Tayya· 
!!.alla memleketlerinin çoğunda reler bombalarını bırakırlarken ye
lto Y:r etmiştir. Eğer bu savaşta, ni Sıfilakln görmüşlerdir. Ayni ge
lta llltınistliğe karşı bir «Ehlisalip>ı ce Rego7a, Liskata' da ki fabrika· 
ll• Ikınması varsa, mücadele uzun hır, Trablus, Bingazi. Bardiya li
~1tt rıanları ve Gazala tayyare meyda· 
ltış ecek. geniş olacak, işgal ve tet- nı bomh.:ırdıman edilmiştir. 

devam edecek demektir~ ....................................... , 
aıt~Usya harbinin dikkate değer 1- ~crt sözlere rağmen - gerek 
to1~lerinden birini de lngiltere de Japonya, gerek Almanyaya karşı 
~ ~Yoruz. Sol cenah mebusları ağır yürüyüşlü tavrıdır. HattA., 
Ilı 6k~mete, şimdiye kadar görül- ilk sulh haberi bile Amerikadan J 

l<t ecıık şeldlde, hiicuma başladı- geldi, Hitlerin, güya idareyi bıra- ı 
ti t. İngiltere gibi hudutsuz hür- karak Devlet Reisliğile iktifa ede
b{et ıncmlekctinde, harp içinde ceği haber veıiJdi. Bir rivayetten 

1 
~e, siyasi tenkitlerin ~ın ehem- fazla bir tecrübe balonunu andı
bı .Ye~t yoktur. Bunlan herkes gt. ran bu haber, Rus harbinden son
d' hlikUınet de serinkanlılıkla ra Hitlerin teklif edeceğine ihti-ı 
.., 

111
ler, isterse cevap verir, isterse mal verilen sulh sartıanna bir ne-j 

~l'tnez. Fa~at bu defaki hücum- vi istikamet tayini de olabilir. 
ıı t' ~oğrudan doğruya harbin ne- Her halde Rus harbi ilerledik• ' 
Si Cesıni ve lnrriltermin müdafaa- çe siyasi ve askeri.sahada yeni ye-I 
~ 11~ alakadar ettiği için İngiliz ni akisler göre.ceğiz. Rus harbi, 
ttıtk.arının bir kısmında iz bırak- varacağı neticeye göre, bu büyük 1 

aması güçtijr. dünya kasırgasının dönüm nok- 1 
t' ·· 

Ukrayna 
müstakil 
olacakmış 

Kont Ciano ile Alman 
Hariciye Nazırının 

görütecekleri meseleler 

iki hükumet adamının 
bazı planlari tetkik 

P.decekleri bildiriliyor 

Nevyork 26 (A.A.) - Zanne
dildiğine göre ltalya Hariciye Na
zırı kont Ciano'aun Alman Harici
ve Nazırını ziyareti Almanya ile 
ltalya araşında yeni bir iktişadi 
muahede aktedileceğine alamettir. 
iki' hükumet adamının bazı planlan 
tedkik etmesi muhtemeldir. Bu plan· 
lar mucibince Ukraynş miistalcil ola
caktır. 

Berlin 26 (AA) - İtalyan Ha
riciye Nazırı kont Ciano'nun B. Hit
leri ziyareti halckıında cD.N.B.> 
ajansı aşağıdaki tafsilatı vermekte· 
dir: 
Görüşme iki saat kadar sürmüştür. 

B. Hitler ve İtalyan Nazırı, vazifesi 
icabı hazır bulunamıyan Alman or
dusu genel kurmay ba§kanı f eldma· 

Moshovada 
herkes askeri 
vazife görecek 

I Şehrin kumandanı halkı 
süngü süngüye muhare• 

beye davet ettı 

Sovyet merkezinde Kızıl
ordu üniformasını taııyan 

casuslar varmıı 

Moskova 26 (A.A.) - Moaova ko
mutanı bugün Pravda gazetesinde çı
kan bir makalesinde ~yle demekte
dir: 
ill~man, vatanın merkezine yakla

şıy0r, Hazır bulunmaklığınuz lA.zımdır. 
Moskova topraklan düşmanlı süngü 
süngüye muharebelere sahne olabU!r. 
Bunun için her sokak şimdiden askeri 
bir manzara almalı, her ev bir kale 
ve her vatandaş da bir asker haline 
glrmelldir. Moskova clvnnndakl istlh
ktiınlnr her gün daha kuvvetli bir va-
7Jycte gelmektedir. Sovyet hava fnn
llvctl artmakta, tank hiçbir zaman 
görüJmeml~ şekilde ço~almaktadır.• 

Giıneral, halkı düşnan tarafından 
Mosklvaya göader1lm1' olan casuslar
dan sakınmaya çağırmakat, bu casus
lardan çoğunun Kızılordu üniforma
sını taşıdığını bildirmektedir. 

reşal Keitel'e ıvekaleten topçu gene- ][9 .1. .k k a •I er a 
rali Jold tarafından askeri durum -------------
hakkında verilen izahatı dinlemişler 
ve generaldan Harkofun zaptı ha· 
berini öğrenmişlerdir. General ver
diği izahat arasında İtalyan birlikle-

(Devamı sahlfe 2 sütun 6 da) 

BU AKŞAM 

Sinemasında 

ARABACININ KIZI 
Filminin yıldızı 

HiLDE KRAH 
İkinci şaheseri 

\ 

iS ABEL 

Memurlar ve türkçe 
Falih Rıfkı Atay. )İfan hakkında 

şunlan yazıyor: 
- ... Acaba vazife yalnız liaancı 

ve lıigatçılann ve edebiyatçdarm 
mıdD'? Hayır! Her Türk, en baait 
vazife batında bulman bir memur 
dahi, sadece altt'r..,l.jmı yenmeğe 
çalqarak, bir hizmette bulunabilir. 
... Bir ütihin chakub ı8baire• ye
rine cplaai laukuln demesini ne lriil
fet, ne had bilme.lilı: aayanz. ••• Ga
zetelerin resmi ilin aatularma ltir 
ıöz geaS.mek, uyqsl..Wan uykudan 
111'~ rahahnılwk sayaa kimse-
lerin ne kadar çok ~lclu&.ınu ~e 
gö.terir ... Sauf diliadea ~et dili-
n~ ~at ~ :zamanda d~~~ 
sek bir seviye dii~do"',TU gidıyo-
ruz. Mabadı kavraxıtta birlik, ba
relı:eete i.e beraı;.lik lizundll'. 

~ 
Buaün dördüncii sahifemizde: 

~ ""e rarpen ua.şka bir hadise tası olacaktır. · 
~ı·jka Bir!Cflk Dtvleııeriıün 1 Meemeddla Sadak 

isim bahıi; mulıarrir-

1
. 

lerin müıtear namlan ı 
Süper filminde Yaaa: iZZET MELiH 

~ .................. ~ L J 
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Moskova etra
fında cember 

• 
sıkılaşı_yor 

Almanlar, Oka nehrini 
geçmişler, Ruslar Kırım

da ricat halindedir 

Vichy 27 (A.AJ - Oflden: Muhtem 
membalardan gelen son haberlere gö
re Rus cephesiride muharebeler, ar
tan bir ~d<.'letk! devam edlYor. 

Lenfngrnd ve Kronstad Alman top
çusu ile tayyarelerinin devamlı bir 
bombradımanı altında bulunmakta
dır. 

Mokova kısmında Ruslar, yeniden 
ricata icbar edilmişlerdir. Moskova 
etrafındaki Alman çemberi sıkılaşıyor. 
Almanlar Oka nehrini geçml.şlerdlr. 

Cenupta. Rostof şehrinin büyük bir 
tehlike altında bulunduğunu Ruslar 
da ltlraf ediyorlar. Doneç havzasında 
Alman ilerleyişi devam ediyor. Kının
da şiddetli bir muharebe vuku bul
maktadır. Ruslar bu nuntakada da 
rlcat ediyorlar. 

Amerika ajansının 
vera•ği malumat 
Vaşinrton 27 (A.A.) - Unlted 

Press'in Kublşeften vuku bulan istih
baratına göre Doneçte Rus ordusunun 
vaziyeti endişe verici olmakta devam 
ediyor. Bu mmtakada muharebe ya
kında bitecektir. 

Almanlar, Rus kuvvetlerini muha
sara etmek ve Mozask ile Yaroslaveç 
mıntakalanntlaki ağır ta.zy1klerinl 
idame ettirmek için Moskova cephe
sine yeni kuvvetler yığ'ıyorlar. 

Diğer telgraflara göre Almanlar, 
ba.şlıca ot.oombll yolu üzerinden Mos
kova •üzerine yürüyorlar. Ormanlarda 
pek fiddetll bir muharebe cereyan 
ediyor. RU.llar bu cihetten devamlı 
akınlar yapıyorlar. 

B. Roosevelt'in 
bugünkü nutku 
Londra 27 {A.A.) - CB.B.C.) Ame

rika reisicümhuru B. Roosevelt, dün 
donanma günü münasebetlle bugün 
lrad edeceği nutku hazırlamakla m~
gul olmuştur. 

Amerikan vapurlannın sllAhlandı
rılması ve bitaraflık kanununun ilga
sı müzakeresine bugün Amerikan 
Ayan meclisinde başlanacaktır. 

ıran yolu ile 
Rusya'ya 
sevkıyat 

Tuğgeneral Rolls'in 
gazetecilere beyanatı 

J..ondra 27 (A.A.) - <B.B.C.) İran 
yolu ile Rusyaya malzeme sevklyatını 
idare eden tu~general Rolls gazeteci
lere Ruşyaya Iran yolu ile glttlkçe 
hacmi altım malzeme sevkiyat.ı 13pıl
dığını söylemiş ve demiştir ki: 

- Sevklyatın artmasını temin için 
İranda şimendifer baUan ıslah ve 
tanzlm edilmekte ve yeni yollar inşa 
olunmaktadır. İrnn körfezindeki 11-
manlan da tanzim ve ıslah ediyoruz. 

Malzemeyi Ruslara Hazer denizinde 
ve yahut Tebrlzde teslim edıyonız. 
Ruslar da oralardan cepheye gönderi
yorlar. İnglltercnln gayesi. Rusya:va 
günde üç bin ton malzeme gönder-mektir. _______ _ 

Ru; t-b iği 

Stalino'yu 
tahliye ettik 

Almanlar 50,000 ölü ve 
yaralı zayiat vermişler 

l..ondra 27 <Radyo saat 7 ,15 de) -
Dün gece yansı Mosovad:ı. neşredilen 
resmi Rus tebllğl: 26 teçinfevvel gü
nü Mojask, Maloyaroslaveç, Harkof ve 
Tllganrog mıntaknlannda vahşıyane 
çarpışmalara devam edilmiştir. 

Merkez kısmında Almanların yap.. 
tıklan illrçok kanll taarruzlar kendi
lerine ağır aylat verdirilerek tardedll
m}fllr. Almanlar, ölü ve yaralı olar:ıt 
50,000 zayiat vermişler, 250 tank 170 
top ve malzeme ne dolu takriben 1200 
kP.myon kaybetmişlerdir. 

Birkaç gün süren fiddetll m uhare
belerden sonra Stallno şehrini tahliye 
ettik. Natamam malümata göre cu
marte.sı günü 17 tayyare kaybetmemi
ze mukabil 27 Alman tayyaresini dü
şürdük. 

Bir Alman generali 
maktul düştü 

Londra 27 (A.A.) - IB.B C.ı Mosko
va radyosuna göre Kallnin civarında 
düşürülen blr Alman tayyaresi içinde 
otuz altıncı Alman tümeni kumanda
nı general Offenb:ıh bulunuyordu. 

F ranaadaki idamlar ve Ağır yaralanmış olan Alman generali 
İtalyan noktai nazarı biraz sonra ölmüş_tü_r_. _ 

Lortdra 27 CA-•\.l - (B.B.C.) ttnlyan Alman askerlerine kış 
la,,lst partisi umumi katibi ve Reglm.e 
Fnş1sta gazetesinin müdürü Fnrlnaçı teçhizatı verilmemiı imiş 
yazdığı bir makalede Fra.nsadaki re- 1.ondra 27 (A.A.) - CB.B C.) Mns
hlnelerln idamı hakkında İtal:ran kova radyosuna göre Moskovn clhet
noktai naazrını şöyle izah ediyor: !erinde şiddetli so~klar hüküm sur-

cNantes şehrindeki elli rehinenin dü{tü halde Alman kıtalarına henfiı 
lfuı.nunı memnuniyetle ya7Jdık. Her kı.!J tecbizatı veril~m!.ş ve Alman as
sulkasdın yüz misli bir mukabele bll- kerıerı 48 saatten fazla müddet viye-
mlsll görülmesini lltlzam ettik.• cekslz kalmıştır. 
lllllllllllllllllllllllllSlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDlllRlf 

[Şehir tiyatrosunda •Şair evlenmesi, De~ berber. 
Vatan yahut Slllstireı. gibi piyesler oyna~tıo.. '\k} 

Cuetecl - Neden eski piyesler sahneye lı:onacak üstat}.. 1 
Reji.öt - Baktık ki aahnemizin yenileneceği yok. bari piyesleri 

OM U7ciarUaı ,41edikl ... 
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Ge~~k· e 
Moskova 
önündeki 
muharebe 

- -;---.....- ---- Sd~ ,. - - - - ' Fra sada 
buhran yak
laşıyormuş 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
lA~KE:~ô VA~öVrET f ~e!!.! "!t--"'LSZ---...!" ~~@'il -- u ~ - -ti 

uc.rıin 26 <A.A.> - Alman orduln 
ba.şkumandnnıığmın tebliği: Moskova ve Rostov 

Alman tnyyarelerl, dün gece ha.
clmlerl yekfuıu 12 bln ton tutan üç ti
caret vapuru tahrip etmişlerdir. 
Başka. muharebe ta,yyn.relerl de in

gUterenin batı, cenup ve cenup do~
.m snhllierlne hücum e~erdlr. 

Reuter ajansi ağır Rus 
tanklarinın faaliyetin

den bahsediyor 
önünde muharebeler Almanların top yekiin 

yeni idamlardan vazgeç
meleri bundan ileri 

geliyormuş Şlmnl Afriknsmda Almnn bombrı. 
tayyareleri Tobrukta.kl aSkeri t.estsatı 
büyük bir müesslrllkle bombalnmış
lardır. 

Moskon 26 (A.A.) - Reuter: 
Ağır Sovyet tank birlikleri Moskova 
önündeki meydan muharebesi cana
sında Alman muvasalelerini altüst 

Rostov'un askeri ehemmiyeti -
Harkoftan şarka doğru (aarruz ihtimali 

Londra 26 (AA.) - Pazar gü-

D\Şnan tayyarelerl, Alman toprak
lan üzerinde uçmuşlnroır. etmişlerdir. l.zvcstiya gazetesinin RusYadn muharebe son derece fld-

1 detıcnmlştir. Gelen haberlere göre 
harp muhabiri birkaç gün evve başlıca iki harp sahnesi vardır: Mos-

Sovvet tebliği 1wmen ALnanlann elinde bulunan kova, Rostov... Moskova önünde bU
Kalinin' e 8 Sovyet tankının birden- yük bir meydan muharebesi b!l.§lamı§-

1\loskova 26 CA.A.) - Sovyet gece bire girdiği ve dar sokaklarda bü- tır. Almanlar Moskova.'ya karşı büy\lk 
yarısı tebll~l: tün toplarını ate§liyerek etrafa pa· ·kuvvetlerle taarruz ediyorlar. Bu ta.-

25 11kteşrln günü, kı~nmız, Mo'L- nik saçhklannı ıve bu panik netice· nrnız yarım ay şeklinde yapılıyor. ;a
halsk, Ma.Ioyaroslavsk, Tnganrog ve sinde Almanların tehrin öbür ucun- rım nyın şlrnnldekl ucu K:ı.llnlrt' de, 
Makelevka istikametinde dilşmanlB daki köprüleri attıklarını yazmakta- cenupta.ki MaloJnroslavesk'ded!r. 
ı;arp~ı.şlardır. d Merkezde MoJnsk bulunuyor. Bir 

ır. 

24 ilktcşrindc. henüz tam olmıyan D"v b. S t tank b. liğv• K kaç gün evveline kadar iki uçta.n ya-
kamı g .. ....,. 35 Alman tayyaresi ıger ır ovye ır ı a· pılan tnarruz daha ...ıddetU iken "imdi ra ara o..... ım· · tik • d '~ · 1 "" .. tahrip edilmiştir. On altı tayyare kay- ın ıs ametın :cıu oı:nan an ve merkezden yapılan hilcumJar daha 

bcttlk. Kati raknmlarrı. göre, 23 ~- ovalan ıimalden cenuoa kateden ~r basmağa ba§ln.mıştir. Almanlar 
rin günü. evvelce blldlrlldlği glbf, on aağdaki yol üzerinde bir iaşe kolu· burada Smolensk.'den Moskova.'yl gl
değll. 32 Alman tayyaresi tahrlp edil- na muvaffakıyetle hücum etmişôr. den geniş otomobil yolunu taldb ede
mlşttr Kati rakamlara göre, 24 llkteo- Bir gün sonra aynı Sovyet tıınk bir- reke Moskovanın önüne kadar gelmi§
rfn günü Moskovı:ı. clvnnnda, evvelce liği djğer bir Alman iaşe kolunun lerdJr. Şimdi Moskova kapıla.nnda 
blldJrlldlğt .. gibi, 1'1 değll, 20 Alınan ortasına girerelc 25 kamyonla. 4 harbedlllyor. 
tayyaresi duşiirülmü.ştür. h·1· h · · Al Rostov cephesine gelince, Stallnov, otomo ı ı ta rıp etm1L1. aocıra man 

25 Ukteşrlnde, Mookova clvannda tayyare meydanına ant surette gel- ve Makejevk.a'yı zapt.eden Alman kuv-
14 Alnuın tayynres1 düşilrillmüştür. rni,tir. Bir Alman tayyaresi hava- vetıerl Rostov'un kennr mahalleler1ne 

Jtalvan tebliği 
kadnr ilerlemişlerdir. Rostov'un ciddi 

lanmağa vakit bulamadan gövde tehlikeye maruz bulunduğu nnlı:ı.şıl-
kısrnıdan ezilmiş. diğer bir tayyare maktadır. Rostov'un büyük nskeıi 

Roma 26 (A.A.) _ İtalyan ordulan de havada iken düşürülmüştür. Geri ehemmiyeti vardır. Bu şehir Kafkas-
umuml karargahının tebliği: kalı.ın Alman tayyareleri Sovyet yayn giden şimendifer hntıannın blt-

Afrlkada, Marnıarlka ve Gondar tanklarını bomba yağmuruna tut• l~tlklerl noktadadır. Rostov'un zaptı 
bölgesi karo huduUannda, mfifrczele- muşlardır. Rusyanın Kafkasya, Ue şimendifer ba-
rlmiz keşi! taarruzlan yapmış ve mU- ğını kesecektir. İsvfçrede çıkrul İllus-
c r ateş fanllyetlnde bulunmuşlar- limen gölü bölgesinde tre gazetesi bu hususta diyor k1: 
dır. Hava kuvvetJerlmiz. Kerfra tay- .. Rost.ov'un Almanlar tarafından 
yare meydanını bombalamışlar ve va- vaziyet zaptı Kafkasya. ııc ~endifer yolunu 
hada tccemmü etmlş olan makineli kesecelU gibl, Azak denizi çevrilerek 
vesaite mitralyöz ateşi açmışlardır. Londra 26 (AA.) Reuter Kırını yarımadasının da çok müşkül 

ajansının Kuybişef (Samara) deki bir vaziyete düşme51ne sebep olncak-
Alıruın bombardımruı tayyareleri 1 Al 1 

Tobruk körfezine isabetler kaydet.rnış- muharibi bi diriyor: man arın. 
krd!r. llmen gölü bölges~~e ~ir ;tazyi~ 

İnglliz tnyyarelerl Trablus ve Bin- yap~nlc üzere Knh?1~ bolgesınde~ı 
g:m\'e bombalar atmışlardır. Sivll bl- gergın durumdan ıstıfade etmege 
n::ıfarda bazı hasarat ynpmışlnrdır. matuf planlan altüst olmuştur Göl 
Trablus :ıhnllsi :ırnsındrı. nz miktarda civarndaki muhtelif kesimlerde gün
ynralı vardır. lerce devam eden çnrp1~malardan 

Blng::ızlde , Aı-ap mahallesine bom- sonra düşman ilk men.'Zilerine sürül· 
b~ı::.r dü<-mü tur. Ölü ve yaralı yok- müş ve ağır zayiat vermiştir Bir Al
tlır. man piyade fırkası ve hücum kıta-

Roman yada 
petrol istihsa
latı azahyor 

AH·ı tayyarel"'rl r:r:ı·~~Unde uçan !arından müte~ekkil bir alay, Sovyet 
bon b::ı. birlil~lerl dun o.,l~~~ soıır_a, müdafaa hatlarına bir noktadan Bükre§te yeni kurulan 
Mcltada, La Valettc deniz usmıne hu- . .. ff k ı (l Sov 
cum etmişlerdir. Tayyare knrşıkoyma. aırrnkegelmuva ka b?l mh~şsa a. . = Alman şirketleri istihsa· 
topı:usunun müteaddit tayynrclertml- yet ıta arı mu a 1 ucuma geç1C1 ... ... "' l 
T:" r.ct1ğı ls:ı.betll ateşe r:ıı;men., 1rl ce, hücum taburları silahlarını ata· latı çogaltmaga ça ışıyor 
ç::ı.pt:ı bomb:ılarlı:ı., hedeflere t.s:ı..betıeıı rak kaçrnı~larıdır. Bu suretle Al· 
knydedllmlç, yangınlar çıknhlmıştır. manlar, bir müddet evvel zaptett.ik-

Hlmaye tayyareleri rc!nk:ıtlnde leri Kolm şehrinden tardedilmiııler-
uçan. duşmıın avcı ·tnyyarcierl tC§kUI dir. 
ııc tnyyatelerlrn!z arasındaki bir mu- limen gölü civarında cereyan eden 
harebe esnasında, pilot albay Lcorta, ve üç gün süren rnuhnRbelerden 
üc; Spitfire tayyaresini alevler 1çln<le sonra ~imanlar, iki bin nefer tele-
düşürnıü~Lür. 

fat vermifler Velye kasabasını kay
Akd<?nizde, deniz keşif tayynrelerl- betmişlerdir. 

mlzden biri, bir başka düşman tayya-
resini düşürmüştür. Mojaiıık lcesiminin fol cenahında, 

Dün akşam torpilli tayyarelerimiz, t ~9 uncu" mo__törlü Alman fırk~sı, 
Orta Akdeniz şarkındn düşman deniz bır le.aç gun auren muharebe ll'Ct.ice· 
kuvvetlerine hücum etınlşlerdlr. Tcğ- sinde, Sovyet müdafaa hattına gir
men Lulgl At.ranl'nln ldnreslndek1 mcğe muvaffak olaınamı~tır. Sov
tayyare tarafından atılan bir toJ:'l)U, yetler, piyadenin, tanklarla topçu 
bir kruvazöre isabet etml§tlr. tarafından himaye edilen altı oid-

Rus yaya 
malzeme 

İngiliz Bahriye Naziri 
deniz malzemesi de 
gönderildiğini söyledi 

Kettering 26 (A.A.) - Ami4 

rallik birinci lordu Ale~ender, bü4 

yük Britanyanın Rusyaya hir n:ük
dar deniz malzemesi gönderdiğini 
ve Sovyetlerle ç.arp11mağa memur 
takviye kıtalan taııyan clü,m.an 

' nakliye cc:rnilerine, ayn .ayn '4 
taarruz yapbğını eöylemi~ir. 

Alcxander, Ruıların, Moskova kon· 
leransında istedikleri her §eyin. 
aylık partiler halinde gönderilmesi 

detli hücumuna mukavemet etrniı
ler<Ür. Mevziler, aüratle bir ~tde:n di· 
icrine gcçmİJt,ir. 

Cenuptan yaklaprak bir pşırtma 
.hareketi yapmak istiyen bir Alman 
birllği imha edilmiıtir. Almanlar 
oimdl, MojaisJC cephesinde, ufak Ru
meSı ve Fin birlikleri kullanmakta• 
dırlar. 

Amerikadaki cereyan 
V~ 2_6 (A.A.) - Ayan 

hariciye ~ncümeni. ticaret gernilni· 
nin açııi denizde istedikleri yerlere 
sefer etmelerine imk&ıı vermek üze
re müsellaıl gemilere dair kanun la· 
yi~asinı, ona karşı 13 muvafık reyle 
kabul etmi,tir. Kabul edilen 18.yiha 
yalmz ticaret gemilerinin silahlandı
rılmasına mGnhaaırdır. Ayan rüesa
ıı, kanunun pazartesi günü tetkiki 
iç.in ic.ap eden tedbirleri almışlardır. 

Uiikreş 26 CA.A.) - 1939 senesinde 
altı mllyan 240 bin ton olan Romanyn. 
petrol istıhsallitı 1940 senesinde be§ 
milyon 810 bln tona düşmliştür. 

1940 senesinde Romanya. petrollerl
ntn başlıcn müşterisi olan Almnnyn., 
şimdi bütfin petrol tstıh.salatmı elin
de bulundunna'kt.a.dır. Bu sene istih
s:ılln fıızlnlaştınlması için ehernml
yetll hamleler ya.pllmlş oldultunda.n 
istihsal yekununun dokuz milyon to
na baliğ olacatı zanedilmektedlr. 

Harpten evvel petrol işletme ve tas
fiye şirketlerinin büyük bir ltıs:mı ec
nebi &ermayesile t~kkül etm~ bulu
nuyordu. 

Rumen topra.kaıtmın tı.zamt verim 
temin etmesi için Bcrlinde t.Continen
tal Olb isminde bir olrket teşkil edil
miştir. Bir şubee1 yakında. Bükreşte 
taallyete geçteelttir. 

Bu ~ncet yeni eondajlar yaptıktan 
başka, yeni petrol damarlan bulmak 
için Romanyada. bir de •Petrol aronın 
enstitüsü-o tesis etmiştir. 

Harbin iptlda.8lllda İngiliz hükiime
tın1n kontrolu nll.ına geçen ve Astra 
Romana. petrol şirketi eshanunm bü
yük bir kısmına sahip olan petrol şlr
ketıerln1n yerine §imdi Alman çirket
lerl kaim olın~ur. 

Petrol kuyulannın hepst Plocstl 
bölgesinde temerküz etmtştlı'. Burası 
2anncdildlğtnin tnmamtle ak.s1ne ola
rak Sovyet hava kuvvetleri tarafın
dan JA.şey denecek knClnr az bombar
dıman edilml.8tir. 
Ploestı bölgesi, birçok ehemmiyetli 

ta.lfiyehanelerln bulundutu Köstence 
limanına bir boru Ue bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Yeni Lizbon elçimiz 

nü çıkan Observer gazetesinin dip
tır. Rostov'u ele geçiren Almanlar ce- 1omatik muhabiri rehinelerin ilanı 
nuba dor;ru inerek az Anzalı emziden neticesinde Fransada husule gelen 
Novorosisk'e kadar uza.nabllirler. Ora- vaziyeti tetkik ederek diyor ki: 
dan Karadeniz sah.Ulnt takip edei"ck 
llerlemek müm.kfindQr. Bu manevra- cMarqal Petain'in rehine olarak 
nır. muvaffakıyetf, Alman ordusunu ltendiaini gösterdiğinden bahis Vichy 
Kafkns da.ğlnnnı ~tan kurntam- kaynaklarından çıkma haber Vichy 
cak ve da~lanna çevrllmesint temin hü.lı.umeti tarafından ne teyid ve ne 
edeeektlr. de tekzip edilmiş olmakla beraber 

R.ootov'da.n başka bir yol Bakfi'y:ı. Londrada, Fransa.da buhranın gitgi
ve meşh~ petrol menbalatına gider. de yaklactıgıv nİ isbat eder mahiyette 
Gene Rost.ov'dan oarka doğru tabll y 

hiçbir mnntası. olmıyan bir ova uzan- telakki olunmaktadır. Almanların 
ınaktadır. Bu ovadan Stalingrad cıva- top yekun daha başka idamlardan 
nndn. Volga nehrfntn aşağı mecrasına vazgeçm~ olmaları da bunu teyid 
glt.mek ka.blldlr. Almonlar Stalin- eder. Zira Fransızlar için ol<luğu 
grad'a. gitmek suretUe Kafkasyadan kad.a.r İngilizler için ôe &şikardır k.i 
Rusyaya. Bakft petrollerlnin deniz yolu l>u af inaanf duygulann değil ~p-
ve Volga. nehri vasıt:ısııe nakline de 1 .. 1 .. h 1 · ·eli 
lmkO.n brrakmıyaca.klardır. Bu sebeple ı mu a aza ar neticcsı r.> 
Rostov önlerinde Bovyet ordulannın BelcilCalılara bir ihtar 
çok şiddetli bir mukavemetini bekle- -
rnek l:izımdır.• Londra 26 (A.A.) - Reuter: 

Gelen haberler, İsvlçi'cli askerl mu- B~lçilta topraklarında Alman aubay
harrirln tahmin ettiği gibi, buradaki Iari öldürüldüğü takdirde sayısı tak· 
muharebenin son derece şiddetli ol- ril>en 400 ü bulan Belçikalı siyasi 
Clu~unu göstermektedir. cstrlerin, öldürjilen her Almaıı için 

Bu 1kl esas harp sahnesinden başka beş esir hesabile idam edilecekleri 
~mdl üçüncll bir sahne daha meyda- Alman makamatı tarafından Belç.i
na çıkmıştır. Bu dn. Harkort.ur. Al- JCalılara ihtar edilmiştir. Sırbistanda 
ınanlar büyiik bir hamle ile bu vehrl da tenkil hareketi aynı derecede 
ve ştm:ılindck.1 Blelogorod'u ele geçir-
mişlerdir. Şimdi buradan ~tita Os- şiddetlidir. On gün evvel ölen bir 
trogosk: ve Vorones'e doğru ııerı~eğe Alman askeri Jçin sözde komünist 
çalış:ıca.klnn tabm1ı1 edlleblllr.. Al- 200 Sırp idam edilıniıt.ir. Üçü kadın 
ıruınlar bu suretle Moskova • Rostov olmak üzere eekiz kioi de ltanuna 
şimendife~ hattını kesmek için çalışa- ayliiri olarak silah taşıdıklanndan 
caklardır. dolayı idam edilmişlCTdir. 

Akdenizde 
İngiliz donanması 

kumandanının beyanati 

, Londra 26 (A.A.) - Rcuter 
ajansının garbi Akdeniz İngiliz filo· 
su nezdindeki husust muhabiri yazı
yor: Cuma günü kendisile yaptığım 
bir mülakat esnasında Akdeniz fi
losu Ba~kumandani amiral Cunning· 
ham lngiUz denizalti gemilerile lngi· 
liz hava kuvvetlerinin eylul ayı zar
fında ltalyan limanlarından çıkan 
mihver gemilerinden yüzde otuzunu 
mütecaviz bir kısmının batırıldığı 
kanaatinde bulunduklannı söyledi. 
Cunningham şu sözleri illi-ve etti: 

cltalyan ticaret gemilerinin bu fev
kalade zayiata uğradıktan sonra 
hala denize açılmayı na"lıl göze al
dıklarını anlayamıyorwn. Fakat 
tahmin ediyorınn ki Almanlar ta
rafından icbar ediliyorlar.:. 

Amiral tamirine ve denize indi
rilmeaine vak.it bulunabilen İtalyan 
donanmasına meıwup gemilerin ha
len dört, beş zırhlıdan, 8 pusluk 
toplarla mücehhez iki l>elki de dört 
kruvazördcn, bamt 6 pU9luk top 4 

1arla mücehhez 14 kruvazörden 
il:İaret bulunduğunu tahmin etmek· 
tedir. 

Rosf of şehri cek 
f ehlikeli vaziyette 

Moskovada 
harp kati 

saf haya girdi 
Cenubi Ukraynadaki 

Sovyet ordulari vahim 
vaziyette 

Berne 26 (AA.) - Moakova
dan gelen haberler, Sovyet hük\imet 
merkezi etrafındaki muharebelerin 
kati safhasına girmiş olduğunu fakat 
cenubt Ukraynadaki Sovyct orduları 
vaziyetinin son kırk sekiz saat zar
fında hissolunur ·derecede vahamet 
kesbetmis bulunduğunu ve mareşal 
Timoçenko·nun Stalingrad'a gelerek 
umumi karargahın bu şehirde tes.is 
ettiğini bildirmektedir. 

Alman ileri liarekati 
devam ediyor 

Berlin 26 (AA.) - Alınan 
orduları Başlurnandanlığının tebH~i: 
Doncç havzruımın ifıaline devam 
edilmektedir. Doğu cephesinin bao· 
ka keaimkrindeki harekat da devam 
etmiııtir. 

Alman ha.va kuvvetlerine mensup 
kuvvetli teşkiller, Doneç ile Don 
arasında, Moskova muharebe sahne
sinde ve Voıofun doğusunda bulu
nan düoman kıtalarile müstahkem 
mevzilerine ve kollarına şiddetli hü
cumlarda bulunmuşlardır. 

(Baş tarah 1 İnci sahifede) Uzak ıimalde, muharebe tayyarc-
Moakon 26 (AA) - Bir Sov- leri Mourmansk dcmiryolunun bazı 

yet tebliği zeylinde mühim miktarda kıaırnlarile balıkçılar yanmadasın· 
zırhlı kuvvetlerin hücuma geçtikleri da bazı barakaları tahrip etmi~ler· 
zannını vennek ilııere Almanların d 

k 
ir. 

Moslcova civarında tahtadan tan Moskovaya yapılan gece hücum· 
kollan bulundurduk.lan bildiriliyor. ları ~snasında Kremlin üzerine bom
Alman fapt kıtalarının bu gibi hi- balar atılmıı,tır. 
lelere müracaat etmeleri Rus cephe· 
sinde fazla miktarda hücum arabası Düşürülen Sovyet 
zayi etmelerinden ileri geldiği ve tayyareleri 
bunun aynı zamanda Sovyd kıta-
ları tarafından müdafaada gösterHen Bedin 26 (AA.) - Alman ha-
azmi isbııt ettiği belirtilmektedir. va kuvvetleri 25 ilkteşrin günü 55 i 

Kısa röporta~ 
Umumi bahçelerisniı 
yoluna giriyor, fakat 

ağaçlar ... 

Bundan bir sene kadar e':e!' 
umumi bahçelerde çim ve ç!Ç. 

iJcar ekmek gustosuzluğ~ndan} di>' 
etmiı ve bahçe mımarlıgı bil 
hirşeyin mevcut olduğunu:)tııefl 
nun bizde de tatbik cdi bıl 
icall ettiğini yazmıgtık. Artı~ıtl'
hususta pek şikayetimiz ka 'f ~
dı. Taksim bahçıesi olsun. b\. 
sim meydanı olsun, i}i bir Uit 
çeciliğe misal diye gösterı1İb 

Fakat bu sefer de ağaç 11~ 
Bakınız, ismini gizleyen 

mütehassıs ne diyor: 1 
- Yollara ve yolJarın kerı',:ı 

larına dikilen çinar ağaçlartll jll 
etrafına pek yakında muntaı• 
betonlar yapıldı. Fakat bunı-; 

• 1 •· d 1 · • kı~ur agaç arın gov e erını sı _. 
cak ve yamrı yumru edecek. ··ııt 
kilJeştirecek tarzda~ır. Busu st 
kadar yapılanlar haydi ne> 
bundan sonrakiler için dilt~, 
davranılmasını dilerim. Bet0~ı
ağaçların daha açığına '>'8 r 
malı; yahut ilerde yuvaların.~, 
lahı için yaya kaldırımlarının ~t 
narlarına konulan kesilmiş Pir ıı. 
taşlnrı buralarda dn ku1lanı tt1

11
, 

lıdır. Bir do: Ağaçların al~lıırıdi 
ekilen çimleriD bazı yerlenne 

11 
kilmiş kükncrlerle sedrüsler >11 

çam fidanları bir kaç sene sO~ıı~ 
ağaçların gölgesinden kurtulA Jf 
güneşi görmek için formnh~{ f' 

kaybedecek, sipsivri olacıılc ;ıt 
dır: yahut ela kuruyaca~lar }ııl 
Güçlükle ıve zamanla y.ctışe~ ı.eıı 
çamlar, vakit henüz müs8ıt le' 
sökülmeli, başka münasip Ytdıı 
re diktlmelidir. Mütehassıs o 
ğum için ikaz ediyorum. f. 

Ukrayna müstakii 
olacakmış 

(Baş tnrarı ı inci .sah~~~~ 
rinin ordunun cenup grupuna il1,,w 
ettikleriıU ve muvaffakıyetle • 
yctte bulunduklanru zikretınif~~t~ 

B. Hitler İtalyan Hariciye 1"'' 11d 
ni öğle ~·emeğine alıkoymuş, ~o~ 
Hariciye Nazırı B. von Ribbefl ıl~ 
topçu geınera1 J old, ltalyanın ~ pJ. 
bliyült elç.isi B. D.inno AHieV- ,of 
manyanın Roma büyük elçisi ;· ti'f!. 
Mackensen ve Almanyanın ~I 
daki büyük elçiliği nezdinde :;J' 
ataıcsi general von Rintelen Y 
te hazır bulunmuşlardır. Jtıt?' 

Alman Hnriciye Nazın v"'1 1' 
bentrop ltalyan Nazırını ak~aJl'I 
meğine davet etmiotir. 

Müzakerelerin 
ehemmiyeti J 

Roma 26 (A.A.) St~~ 
ajanr.ı kont Ciano ile her J-lit~ 
buluımalannı ve yeni AvruP t~ 
iki büyük şefi" olan Duçe ile füh[ 1JI 

ıevk ve idaresi alhnda bugiirı1~,~ yapılmakta olan İtalyan •. ': ıf 
müzakerelerinin ehemrniyetınırı 0,ıı. 
tün Avrupa matbuatı tarııfı~ 0r 
belirtilmekte olduğunu ka:rde~ı) el 

Doktor Funk'un Romayı ı.J)f ' 
ve beyanatının kont Cinnonurı J 
reri ziyaretinden bir kaç gün r',,J 
vukubulması basit bir te adüf tl11 
olmadığı gı°bi İtalyan - Alınan f ! 

zakerelerinin de, bugünkü nıu.ı~ 
ihtilalin en ehemmiyetli birincı ı 

halesini te~kil eden Roma .~ı:~ . .
yürüyüşün yirminci yıldönümurı~ d f 
lamıo olması da sadece bir tes'I 
mahsulü değildir. . 1J 

J 1 Al .. d.. sıY •. ,1 ta yan - man tesaı:ıu u w 
bir ittifak ve harp zamanına .~0ı< 
hasft' bir ailah arkadaşlığı deS~ıı.ı9 
O, aynı zamanda sulhün ve Jı'" 
sonra!ının ona götle teşkil&tlafl.,,ıl' 
lacak olan inkılabınwı yürü~e'~~~I 
amil olacak fikri, iktisadi ve 1çtı 
hir tesanüddiir. 

vadedildiğini söylem~tir. B. Alcx· Amerikada sulh lehinde 
ander, ilkteşrin partisinin teslim b • k 
edildiğini söylemi ve §unları ilave ır nutu 

Ankara 26 (A.A.) - Lizbon 
elçiliğine Kopenhag elçisi B. Şevket 
Keçeci tayin edilmiıtir. Lizbon elçi
liği -vazifesi şimdiye kadar, memu· 
riyetine ilave olarak Maddd elçimiz 
tarafından görülmekteydi. Tayin 
yüksek tasdika iktiran drni~tir. 

hava muharebelerinde, 1 O u dnfi 
Londra 26 (A.A.) - Moskova bataryaların ateşile ve 4 ü de yerde K 3,811 

radyosu, Kızılordunun organı ohm olmak üzere oeman 69 Sovyet tay· ._ _____ .;;.. ____ _ 
etm

0

ııtir: Vlchy 26 CA.A.) - Havas ajansının 
Boston'dnn haber aldığına gore, Blr-

cRuslara, istedikleri malzemeyi lc·..tk Amerikanın Polonya. ve Belçika- A 'k d · b' 
d k Ş ~· merı a a yenı ır gö.-ı ermeği vadetti . imdi, ou ci- d:ıki sabık elçlsl John Cud:ı.hy, .uer 

lheti unutmamalıyız ki, netice :iti- ocydcn evvel Amerika• isimli 1nflrad grev tehlikesi 
barilc. müttefiklerimizin zaferi, bü· taraftıı.rı cemiyetin himayesi aıtınd:ı Vichy 26 <A.AJ _ vaı;ingtondan 
yük Britanyayı namağlup olarak bir nutuk soylemlş '\'e kongrenin tas- haber verildiğine gore, 43 bln maden 
mtıhafazn ctmt>kten ibaret kendi vlblvlc. sulh lehinde, cihanşümul bir amelesi, eğer maden sahipleri, mem-

f · • b ·ı d teşebbüse girlşllmck üzere Cfunhur- lekctin diğer mndenlerlndc mcr°i olan 
za erımız.c ag 1 ır. 't reisi Rooscvclt'e hitap etmiştir. sffidikı:ı. reJlılllni kendi hakınnnda dn 

Bi inci )qrq bu sö?l ri, garpte ı M. Oudl\lıy, zamanın münnslp oldu. tatbik etmlyecck olurlarsa, bugiın 
ikinci bir re hf! tr i ini ialcyen rnii- u mütalfıasındadır. Eski ~flr demiş- grev ilanına karnr vennlşlerdlr. Grev, 
nçk~idleri ~ "clc-rJı-rf"'· "Ö~·l•rniıı ve tir ki: Birleşik Amerlkndakl l'n miıh1m 7 çe
;: \ıii.i~• .. fil·le kin bir tek çt>phe v~r· Aml'rlkanın, harpten tevakkı ede-. llk tabrlkıısının kaoanm.asuıı intaç 
dır~ di.> e::-.k sözlerini bltirmiıtJr. ; mlyeceği lJIUrdır.. J edecektir. 

«Kızıl Yıldın gazetesinin, son yirmi yaresi tahrip etmiştir. fi h"l" ı· · 31ı~11 
·· fı d Al d ~"' · t h Yeni har ere a a e ını 1• gun zar n a man or usu .._..yıa ı· Aynı gün zarfında Alman .ava b .. :ıııt " 

300 b . · ı·· 1 h ı·.. l rnmamış azı munevver . ı ...• I• nın ın o u ve yara ıyn a ıg 0 • teşekkülleri, Sovyel demiryollnnna ı>" 
d v h kk d k" h b · t · Ş rın mnjüskülleri yerli yersı:ı. ,

0
t-ugu a ın a ·ı a erı ne~rc mış- muvaffakıyetle taa,.nız etmiştir .. ark d Y 

landıklan dikkati celbr" 1
• 

tir. cephesinin cenup kc:::iminde dokuz b" kehfl'l 
B 

1 
Mesela az menus ır . b t 

Londra 26 (A.A.) - Reuter'in düşman treni tahrip edilmiştir. un- k 11 E bı 
geld. ikç.e m. aJ.·Üs ·ü ... ~~e d '· 

Kuybişef (Samara) dnki muhabi- dan bnska 26 tra::ı de vohim hasara 1 kelıme mı y :ıe mnJU kulll .~· 1• 
rindcn: Kırım berzahı üze-inde mu- u~ratılmıııtır. buki büyük hnrfler yalnız cu~.I· 
hnrcb"lcr devam ediyor. Sovyct kı· Mcrl:ez ke;iminde Rus tayyare b 1 d h · · )erde ı-" ar arın 1\ \"e as l!!lm ı•\ 
talan çekilmeğe mecbur olmmılar•n 'meydanları şid<letle.bombalanı:ııştır. )anılır. (Fantezi dizi'miş ser•ll 
dıı Almanlar gedik açamamı 1..,rclır. 7 tren, l O lokomotıf. 2 1 de .ııryolu ha!nr müstesna.) 
Kırım" da her sehir ve kasaba bir istasyonu. 12 top ve 250 araba' L # 
kale haline getirilmiıtir. : tahrip olunmuıtur. '-------------.... 
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KonyalılaT namina iki 
cevaba biT cevap 

Darülaceze 
Kiı yaklaıti8indan· 

müracaatlar çoğaldi 
«Milli konmma kanununun t.atbm 1 DariilAcezıeye kabul edilen acezenin 

ı..baaı bütün Türki edirıt diı'• bir mlktan, mevslmlne göre değt.şmckte
hzı Y t dlr. Yazın asgaı1 hadde inen kadro 
lbir . Yhlnıftık. Bwada da esaa, z- kı§Jil artar. Bu itibarla sonbahar gl
ıc.: avukat !>AY Cemal Çançar'm rer girmez, müesreseye yapılan müra.
ib ~adan göndercliii, pM.alWktan. caa.tıer de ço~almaktadır. Son gün-
tİkirdan ve kontrolsmluktan ıiki· ıerde Darül~ce7.enin mevcudu 995 kl

ht nıeldubuydu. şlye ball~ olmuştur. Darillacere mü
. konyaldıardan _Öyle aamnm ki dürlü~, müracaat edenlerin hakika
.dofrudan doğruya menula alaka· ten muhtaç ve kimsesiz malüI olma.
et.,. b" lanna dikkat ediyor. Mevcud arasın
dd - 11' kaç vatand~ cev:ap yaz: da ancak 70 k~i dilencidir. Bunlar da 
ha ar· Sonra da Beledıye reıs vekili vaktlle dllenclliği kendilerine meslek 

Y. F. Anadal bet büyük daktilo ittihaz ettiği halde, son zamanlarda 
~esi uzunluğunda bir mukabele· ihtiyarlayıp çalışamıyacak hale ge-

e bulundu. Gönderilenleri «ilk çı- lenlcrdir. 
"-.. ıaYDnızda ve ayni sütunda Mat- Kadın dilenciler arasında çocuğunu 
Le.at kanunu hükümlerine tevfikan» kucağına alarak köşe başında el açan-
~ · · · t' r1 Kabil oba lar ekseriyeti t.eşkll ediyor. Yapılan 
cL, emızı ıs ı~o ar. Y· tahkikat neUceslnde çoğu güçlü, kuv-
k nıaalmemnunıye. Çok muhteTem vetll olan kadınların bu çocukları ıs-
Gnyalı millet14'lanmızdan bir kıs- tismar ettikleri anlaşılmaktadır. Da

"'lhln gönlünü hoş etmek (diğer kı- rülace'U! müdürü Dr. B. Bekir ZA.flr, 
"- - ve ekseriyeti teıkil eden kı- mahkeme kararile müesseseye gelen 
llırl - ise ilk nqriyatunınn mevzu· bu kadınları bir hafta müddetle mü
~dan elbet ek memnun kall'lllJhr. ) essesenin temizlik ve saire işlerinde 
laterdik P ad çalıştırmaktadır. 
~ · ~akat ~u _k ~. ~un y~ı- Aceza miktarının artması üzerine 
8 dercme yenmız musait değil. müessesedeki yatak miktarı da azal
rrı '-ta, kanun da bizi, sanıldığı gibi, mıştır. Son gelenler için yer yatağı 

echur kdmıyor. verilmektedir. 
d Bununla beraber fU nokta üzerinde Darülacezenin çocuk kısmı da çok 

llralun. tekamül etmiştir. Hele süt çocukları-
Bir t · r kat abat • b'b nın bakım tarzı, son fenni telakkilere 

ol.,.ak fır 1 avu • se>: 111 aı uygun olarak yapılmaktadır. Darüla
fnı : « ç Anadolud~ı bazı esna- cezenln çocuk kısmını ziyaret edenler, 
:ik_. ne çarıklı muhtekir olduklarını bilhassa buradaki dikkat ve itinaya 
"'P'endik!» demİf. büyük bir ehemml:ret verildiğini tas
,_~h.! mektupta da, bu, «Konyalıları dik ediyorlar. Ramazan qayramı mü
"'Dki:• sayılıyor. Ben pluan, mü- ua.sebetlle Esirgeme derneği başkanı 
.. aclelerile, fahri hakemlik edeyim. bayan Rana Sa~ı Yaver'in rlyasetln
liaL __ . ? C . y ki z· de bir heyet, muesseseyl Zİ~aret ede-
-rec var mı. evap. o • D"a, k ki k k · 

~e'· ·ı edil • 8 re , çocu :ıra oyunca , şe er, ı;ı~-
clc:ıı ~ te,mı memq.: « azı» cek dağıtmak şefkatini göstermiş ve 
d rnq. Sonra, memleketin ıurumı- çocuklan sevindirmiştir. 

• burasında c:arıkh veya iskarpinli 
'8aaa: f&yet ihtikar yapmasaydı, bun
j& kanunlara, tedbirlere, mücadele
.,~ ~iizum görülmezdi. Belediye reis 
eltilı böyle bir ikazı pyn tabii bul
~IJ_ıd ... Uzwı ve iyi yudmlf mek-

""'81dan anlıyonan ki, vatanclatla
.._ verilen cibtikir mücadelesine siz 
~ İttirak ediniz!. vazifesinden o da 
~Lerdardır. Miifteki avukat, kiğıt, 
ltaureklcep, posta pulu ve zaman 
~ederek böyle ~ir farzı kifayeyi 
L • ediyor. Ona müte,ekkir olma· 

Emvali metrukeden 
eınlak ve arsalar 

Beyoğlunda bazı emlakin ve arsa
ların en\lakl metrukeden olduğu ve 
füzuli olarak işgal altında bulundu
rulduğu anl~mış, bu hususta ted
klklere ba.şlanmıştır. Ölen veya mem
leketten ayrılan bir takım kimselerin 
yerine başka blr takımlannın ikame 
edlldi{tl anlaşılmaktadır. 

Tedklkler bittikten sonra bu emlak 
ve arsaların hazine na.mına tescllleri 
yapılacaktır. 

"Ydılc. 
Muhterem Konyalılan gocundu· İstanbul İaşe letkili.tı 

aan diğer bir tabir: cOduncuıt... genitletiJecek 
..:nun İçin tarziye vermeğe kalkılsa, istanbuldaki Iaşe teşkUMının ge-
d sefer de, memleketimizde ne ka· nlşletlleceğlnden b:ı.hsctmlştik. -Bu •r oduncu varsa - ki aralannda hususta tedklkler y::ı.pılmakt:ıdır. Şinı
~nevver zatlar da mevcuttur: - diki halde Bfüge Ticaret, Iktl.sad, Be
; ay efendim, bizim mesleğimiz lediye Iktisad müdürlüklerlle Flat 
~ birıey midir, hakaret mi ifade mürakabe şenlğl arasında taksim 
wqer ?,. diye ayağa kalkacaklar. edllmlıt olan işler bir elde toplanacak-

f~•.Ydi onlara da bir tarziye... Bir tır. Iaşe teşkilatı her maddenin stok 
- vaziyetinden, flatlerden haberdar ola-
-.ıt dairenin i.ı-;ıne dü,eceğiz ! • • 8 ~ eaK~~ 
.. elediye reis vekili F. Anadal Flat mürakabe komisyonu kadrosu 

lö}'le yazıyor: gen!şletllecektlr. 
L o: - Maalesef odunlar Konyaya ...................................... . 
•len dı~ardan gelmektedir.» büyiik bir mü3&11Ulbakirlıkla, batta, 

1 
__ tl.lnun kinayesini anlamamazlık- tasdik ve itirafla mukabele ederler, 

,..... ıc!elim. .. Yine de cidden maale· Böyle yazılar, sütunlarınıza hemen 
lef... (Zonguldakltl"r kömürcülük· her gün akseder. Bir tek bemşerimiz 
.leriJe, İstanbullular iyi ayakkabı yap• çıkıp: «Vay!! lstanbulluları tahkir 
~la, Bur::alılar teftalilerile. lzr.ıir- ba!ıt divasma kalkmaz. Memleketi-

er üzümlerile iftihar ederler. Şa- mizin her bölgesinde ayni zihniyetin 
ht, Ankz.ranın misalini kopya ede· doğmumı dileriz. 
tek. kcınyaldar da ağaç yetqtirir, bir Diğer bahislere gelince, Belediye 
~il sonra odunculuk cd<bilirlerae, reis vekili, gazete karilerini pek il
uu, kızılacak değil, övünülecek bal gilendirmiyeeek rakamlar sayıyor. 
j•Yılır ... Muhakkak ki iyi oduncu- Bunlardan öğreniyoruz ki, avukat .:!' kötü ibamcılıktan güç ve mak- peyniri 90 kuruta pahalı all'lllJ. Pe-

ldür. rakende fita 70 - 80 arasında İmİf. te! • münasebetle batka bir noktaya bh... Kömür ve odun fiatleri de 
as etmek isterim. fuymuş... İlb ... 

1>i,. tir tebrin maddi, yahut manevi Lakin, bütün bunlar, Konyada 
noksanını ileri sürünce ora balla- tekmil iktisadi İflerin dörtb&§ı ma

"ın (yahut ora halkından bazdan- mur gittiğini isbat edebilir mi? Biz, 
~; resmi, yarı resmi, gayri reımi buradan gözümüz kapalı cevap ve
h:'alaıtn) hemen hiddetlenmeleri ~biliriz: Hayır! ... 
t Yr; alamet değildir. Bir camianm Ve elbet bu hükmümüzde yanıl
~kide, tarize. latifeye, kinayeye, nuyoruzdur... Elbet, Konyada da, 
• tta ıiddetli hücuma dayanabilme· Adanadada, Diyarbakırdada Milli 

:• Yüksek gradosunun gösterir. Kon· korwıma kanununun tatbikatile da
~~ar, çok eski - ekseri tehirleri- ha ciddiyetle uğrqmak gerektir ... 
~ınkinden pek daha eski - bir Ve elbette Cemal Çançar tarzında 
1-rllrk medeniyetine sahiptirler. On- uyanık vatandatlann fahri himmet-

dan bu g«:llÜfliii beklemek hakkı· lerine ihtiyaç vardır. Ve elbette ve 
~~ır. Meseli, İstanbullu bemteri· elbette matbuat sütunlannda bu gihi 
~ ... bir çok içtimai kusurları var- yazdar İntİfar etmelidir ... Zira yalnız 
~; amenni. •. Fakat buna rajmen methüsena m:tbuat için de, Konya 
_.e.ıdi. örf ve ~detle.ri, • lcötü b~lan Belediyesi için de bayırlı hirfey aa-

C)"bane tevcih edil.mit tenıkidlere ydamaz. (Va - Nu) 

ırakıp gider bay Amca... rİ)"C toplar kalmıştı! ••• 
~ - Her harp geriye bir kaç i<:ad 1 . .. f stanbulun fethinden bile ge--
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Bugünün en zor işleri .• Uıa~r c;•rp:wd~Jj 

,Şiirle ticaret kol 
kola, fakat .• Tramvay yolcularının hid

deti saman alevi gibidir: Bir zamandanberi şiirden ticaret 
sah:ısında İstifade ediliyor. Meseli 
karaır.cli kağıtlarının içine mısra
lar, beyitler, kıt'alar yazdırdıyor. 

Karamclayı alıp da açtınız mı? Ba
zan halinize uygun, bazan da biç 
mü:ıascbeti olmıyan ıcyler okuyor
sımuz. 

"Müşteriler bazen kızarlar, Kon~üktörün 
numarasını ahrlar, fakat .. ,. Tacaretin içine biraz §İİl' ka.-.fbr

mak da her halde epeyce karlı bir 
İf olsa gerek... Çünkü geçen sene 

bir seferde 100 - 110 bilet kestiğimi leseydln ya ... dem~ mi? bir ıekercide iki türlü kare.meli gör
blllrlm. Sonra çok ağır bilet alıyoruz. Hani mii§tüm. Birinin fiati 140, ötekinia 

Romanlanml.ldakl kahramanları 
s::ı.yınız. Yirmiyi geçmez. Tıpkı orta
oyununda, Karagözde olduğu glbl için
de muayyen tiplerin, muayyen kah
ramnnlann bulunduğu Meta bir 
.roman kadrosu• teessüs etmiştir. 
Aşık, genç kız, kızını zengin adamla 
evlendirmek lstiycn ana baba ve saire 
ve saıre ... 

_ Bir araba tıklım tıklım dolmak herkes bilet parasını şöyle avucunun 180 kuruıtu. Sormuıtwn: 
şartlyle ne kadar yolcu alır? içine hazırlasa ne kado.r rahat edece-

- Çok kaldım bayım? .. 100 kişi, ğiz... - Niçin birinin kilosu 140 da 
hatta belk.J daha !azla.. Halkın garip bir adeti: öteki 180 kunq? .• Ne fark var. 

_ Tenhaca olan sererler hanglle 8 .1 t• bükm' kf Şekerci cevap vermİ§ti: 
rldlr? ı e ı e •... 

Maalesef bunlıınn haricinde cdcbl
yatunız, aranuzda ya.şıyan öte~ si
mnlara elini bile uzatmamıştır. Adeta 
etrafımızdaki insanları tanunıyoruz. 
Mesela vatman kimdir? Biletçi nasıl 
yaşar? Bir tram\·ay kontrolöriı hnlkı 
nasıl görür? 

- Saat onla on bir arasındakiler-.. Bundan sonra tesadüf karşıma blı - Kilosu 140 kunı§8 olan aade-
İştc bunlarda biraz rahat ederiz. En kontrol çıkardı. Hani senelerdenberl dir. Kilosu 180 kunqa olan ise ni
cğlencell seferler de kışın FnUh - blletlerlmizi kesen, yüzlerini tanıyıp yetli karameladır ... 
Harbiye, Maçka - Beyazıd, yani Bey- cia lslınlcrinl bilmediğim.iz, hatta so- Görüyor musunuz? Ayni kara
oğlundan istanbula gelen nra.balnrın kakta kendilerini sivil olarak gorünce mel&. .. İçinde fİİr varsa 180, yoksa 
ilk ' ·eferleridlr. Eğlenceden çıkanla- bile içimizden· «Kontrol bugün slvil 

Bunları tcdklk etmek aklımıza bile 
gelmemiş. Her gün avucuna paral::ı.n 
s::ı.yıp kendisinden bilet!mlzi aldı~ımız 
kondüktör bizim için tamamlylc meç
hul bir insandır. Sabah akşam gün
de en az iki kere hayatımızı kolları
na teslim ettlğlnılz vatman h1i1iı 
keşfedilmemiş bir alem, başka bir 
dunyadır. Kontrol da öyle ... 

Ve bu el süriılınemlş tipler yanıba
şımızda iken romanlarımızda hlUa 
Halid Ziyanın kahramanlarına ben-
1Jyen tipler... Zamane Ahmed Cemil
ler!._ Garip bir vaziyet!.. 

Son :zamanlarda her tramvaya bi
nişimde: . GaUba bugünlerde dünya
nın en güç lşl tramvay biletçillğl. 
vatmanlığı ve kontrolluğu oldu. Bir 
daha Lşlmden hiç şikayet ctnıl:reyim. 
Her halde bunlar muharrirllkten da
ha meşekkatu .. ıo diYQrum ve böyle dü
şünerek de halimden memnun oluyo
rum. 

Geçen gün. senelerdenebri bu ifte 
çalışan bir kondüktör, bir kontrol ve 
bir vatmanla konu.şturn. 
Halkın hiddeti saman 

alevi gibidir 
Kondiıkt.örle arka sahanlıkta idik. 

Lakin o içinde bulundu~umuz araba
nın biletçisi değildi. Elinde kutusiy
le depoya lş almağa. gidiyordu. Va
zife dışında bulunduğu halde tram
vayına bindiği arkadaşına yardım 
ediyor, arka taraftan yolcuların 1n· 
mest binmesi bittiği zaman zlll çekl
yorc'!u. 

Bana şunları nnlnttı: 
- Son zamanlarda tramvayların 

halini göriıyorsunuz. Siz günde bir 
kere tramvaya binmekten şikayet edi
yorsunuz. Halbuki biz ayni arabanın 
içinde kaç sefer yapıyoruz biliyor mu
sunuz? 

- Doğru! .. Kaç sefer? 
- İstanbuldakt hatlar ikiye aynl-

mı.ştır. Fatih - Harbiye, Maçka - Be
yazıd, Eminönü - Bebek ı:ibl yerler 
büyük seferler Addedilir. Hani va
purlarda evvelce: a:Esfarı b:ı.ide., e:Es
fan karlbe ... » vardı ya ... Bizde de öy
le Bu esfan baldeye çıkan vatman
lar, b!letçller günde 6 sefer yaparlar. 
Yani altı defa Fatihle Harbiye ara
sına gidip gellrslniz. Zaten mesai 
müddeti dokuz saattir. Bir sefer 45 
dakikadan hesap edUlr. Gidip gelme 
bir buçuk saat tutar. Altı kere bir 
buçuk eder dokuz... Ötekllerinde ise 
8 - 9 sefer yaparız. 

Beni kendi hesabıma hiç bir şey yıl
dırmaz. İlle ve 1§.kln şu kalabalık 
zamanlarda arabanın bir başından 
l>tekl başına gitmek olmasa ... Boş blr 
arabanın lçl tam dört adımdır. Ba
zan bu dört adımlık yeri ben bir ba
şından öteki başına on dakikada ve 
kanter içinde gcçerlm. 

Çok defa ara.banın içinden geçme
n in müşkülatı karşısında, dışandan, 
sokak yolundan istifade ederiz. Me
sela arka kapıdan çıkar, ön kapıdan 
tekrar arabaya girerim. Böyle yaptın 
mı kimseden bir şey işitmeden, ayak
lara filfm basmadan, rahat rahat bir 
kap•dan çıkıp, ötekinden girdin mı 
idi? Senden rahatı. senden mesudu 
olmaz. 

- En kalabalık olanlar daha ziya
de hangl seferlerdir? 

- Her sefer 'kalabalııktır ya. Fakat 
beşi beş geçeden sonra tr:ımvaycılar 
asıl mühim kalabalığa. hazırlamrlar. 
Bu hal sekize kadar süı-er. Bazan ben 

" · 140... Yani bir kiloda ıür farkı 40 nn dönüşü ... Son tramvaylar da rena giyinmiş• dedl~lmiz Istanbulun halk 
değildir ya .. amma kalabalıktır. tarafından, vaktile Parlsin sakallı po- kurut tutuyor •.. 

- Halk çok sinirli mi? . llst gibi, tanınmış kontrollarından biri Şiirle ticaretin daha böyle kol-
- Bizim halkın tramvay biletçlle- ldi. kola yijrümesini ve nice mce mer-

rlne karşı hiddeti saman alevi gibidir. Kontrol da şunları anlatıyordu: haleler aımasaru can ve gönülden 
Kızar, numaramızı alır... Ben kaç - Biz de günde dokuz saat çalışırız. temenni eder.iz. Şair tüccan, tüccar 
kere numaramın alındığını bilirim. Her on daklkad:ı. bir kere mutlaka blr 
r'o.kat blr defa bile şirkete şikayet arabayı kontrol etmemiz lllzımdır. §&İri kazandırsın. Bu arada vatan
cden olmamıştır. Ilk hiddet anında Yani gunde 54 araba kontrol ederiz datan ağ%I tatlılaıurken, dilinin 
numarayı bir yerine kaydedenler çok- Bugün tramvaylar çok kalabalıktır. ucunda güzel bir mısra dol&isan ... 
tur. 1'"'akat sonra: cAdam sende! .. Za- Çok bileti yırtmamız lca.b eder. Iştml- Geçen gün bir ahbabımı ziyarete 
vallıyı ekmeğinden ml edeceğim!• z1 mümkün olduğu kadar ~abuk bitir- gİtm.İftİm. Bu zat tekfri de karame-
derler, ve şlkft.yetten vaı.geçerler. memlz lazımdır. Gel gelelım b:ızıları- •~yı d ... d O. .• 

S b h ! l · d h h Bil 1 rlnl aa a, ıurı e sever. :ıun ıçm a a se er erın e emen emen mızın bir adeti var... et e şayanı d • azıh • • ··zünc1 bir 
pek az kavga olur. Daha ziyade ak- hayret blr tarzda bükmek!- O kadar a.ama Y aneamuı ıo ~ . 
şamları dönüş seferlerinde kavgaya k1 bu kıvrım kıvrun biletleri açmak ı kutu karameli durur. Bayram dıye 
rasgelmek mümkündür. Sabahleyin adeta bir mesele haline gelir. Bazan bana da ikram etti. Aldım. Kara
dinlenmiş, dinlenmiş evinden çıkan 1:>encerenin kenarına. sokarlar. Bıı,ıan meli.yı ajzıma attıktan sonra kiğt
adam niçin kavga etsin? .. Sonra. yağ- da çocuklarının eline veılrler. Biz gel- dma da ıöyle bir göz srezdirdim. 
murun da kalabalık üzerinde büyült dik mi: 1,t.? aynen tunları okudum: 
tesiri vardır. Yatmur ba.şlar baf(a- - Haydi kızım. ver amcaya biletle- . 
maz hemen yolcular artar. rl! .. derler. -cSenın bahtın açıktır.> 

Çok ağır ağır bilet Çocuk nazlanır ve nihayet verir... cMinareden göz kırpma!..• 
Halbuki 10 dakika sonra başka bir Evet itte bu kadar! .. Bu ıah-

alıyoruz arabayı kontrola mecbur olan memur kartwnda parmajun aizuncla kal· 
- Bir tramvay biletçisi ne kadar tellş içindedir. llUfb. 

kazanır? vatman ne diyor? Eskiden bu karamelilann içine 
- Kıdemine gore ... Yenilerin eline Tramvaycılar arasında halinden en beyitler yazan ıairi tanırdun. Ken-

35 lira geQer. Sonra 48, hattı\ 50 Ura mt'mnun adam ntmandır: d' • doatumd v b lar · · 
alan biletçiler vardır. Biletçi isterse ve - Biz o kadar sıkıntıda değiliz. LA- w . . u. e un ıçuı 1011 
kabiliyeti varsa vatman. sonra üçün- kin bazan iki cami arasında kaldığı- der-:ce IJ'I ıeyler. bazarl~r~ı. K.a
cü sınıf kontrol, sonra bir yıldız ta- mız olur. Mesela araba tl'kllDl tıklım melilardan hatta aanata.arane mıa
ltıp ikinci, niha.yet birinci sını kontrol 1olu ... Bir lstasyonWl önünden geçi- ralar çıkardı. Ve bu İf ona epeyce 
olur. Terfi dereceleri de bunlardır. yorsunuz. İnecek yolcu da yok. ister- de bir para getirirdi. 
Bir de her ay hlç ceza. almazsan san:ı. seniz durmaz, arabanızı çekersiniz. Halbuki timdi? 
bir para verilir. Bu para ötekilerden I:S-kln bu sırada kaldınmdan elil~ k~- Bana karameliyı veren dostum: 
alınan cezalardır. Onun için sizin hlç Jile sıu işaret eden bir zat görursu-
rapor olmadığınız ayda çok cezalı bu- nüz. •Ha:rdl beklemesini" Yazıktır!. - Bırak allabqkına ... dedi, tim
ıunursa ellnlze fazla para geçer. Ce- deyip arabayı durdurur, arkanızda eli karamdilann içine de yeni pirler 
zahlar çok değllse az para alırsınız. duranlann homurtımına ta.tmen o yazıyorlar ... Bir de sen bu yakmlar-

Blletçl durdu: zatı blndlrlrsinlz. LAldn bir 1stasy(xı da acayip mısralara raslamadıf
- Hiç rapor olmıya..cağız amma ah sonra bir yolcu daha almak isterseniz, yazıyordun. Al sana i.te... yalanda 

şu unutkanlar! ... Bazan mesela yolcu- be~ dakika evvel arabaya blndlrdlğl- bunların •• d ..... 
nun yanından 20 kere ve gırtlağınızı nlz zat size: ıçm en: 
yırtarcasına ırbilet!• diye bağırarak - Vatman! .. Bu kadar doldurma rt- cYeme bu karamelaya 
geçersiniz. Fakat o, pencerenin kena- ca ederimi.. diye çıkışmaz mı? kulağına sok .. > 
rındakl yere oturmuş, keyifli keyifli Maarnaflh aramıroa ne kadar mü- tarzında beyitler çakarsa biç Pt
etrafı seyretmektedir. Feryadlannız nakaşalar geçse, biz ~al~, hal1t da blzl nuyalım.. yazık! Şiirin ticarete ti-
kendisine vız gelir ... Fakat kontrol ge- sever. Blrlbirimlzi bır gun göremesek etin d b" f d d 
lince, size: yapamayız car e ona ır parça ay ası o-

... kun:uyordu. Sui gönül ez.lendir--- A ... Unutmuşum ... A cvlMım söy- Hikmet Feridun Es ıP ===-========-====-==-==-==--================= mek için fazla para verip niyetli te

aid 

Fotograf ı..Pinden bir kes,. 

Cumhuriyet refikimizin, foto edenler, son yirmi iki aeınelik hldi-
muhabiri B. Namık Görgüç Emin- selerl bir panaroma teklinde takdir
önü Halkevi salonunda eon yirmi le tanafa eımiflerdir. SerciYi. lstan• 
iki senelik bldiaelere ait çektiii fo· bul Cümhuriyet Halk Partmıi Ba,ka
tograllardan mürelr.k.ep bir eerP., nı ve İzmir mebusu B. Re,ad Mi
tertip etmİfl:İr. Sergide 900 fotograf maroğlu açmlftılr. Sergi on ~ gün 
tCJhir edilmiştir. Sergiyi ziyaret açık kalacaktır. Ziyaret eerbıe.stir. 

ker alanlar vardı. 
Acaba timdi niyetli teker aabp 

ne mskezdedir dersiniz? 
Y' me kilo baf111da 40 k""lf fİİr 

farla İltiyorlar mı? Yoksa üste kırk 
lnı111t mu veriyorlar? 

Hikmet Feridun Ea 

Şikayetler 

İ§lek bir yol bu halde 
bırakılamaz 

Haseki hastan~slne gidenler 
caddeyi kaplamış olan seyyar 
satıcılarla dllencllcrln tehacü
mile karşılaşıyorlar. Buradaki 
koku, pl.sllk ve sinekler dertıal 
dikkate çarpmaktadır. 

Dilenciler, halkın merhame
tini celbetmek için ~lere baş 
vuruyor; yahut vücudlaruıın 
l'ınzalı kısımlarını teŞhlr ediyor
lar. 
İflet ve g&ı önü olan bu büyült 

cadde Ue biraz ilgUenmelidlr. 
Ali Ertürk 

Bay Amcaya göre .• 

. .. Dünya, 1918 harbinden bir 1 
elde tayyare. bir elde radyo ile 
çıktıl ••• 

••• Bu har pin nuknat&alı ma,ynilo .•• I ... Otomatik toplara ealci silahla·ı B. A. - Nasıl icad edilmedi: 
. nn tekamülü sayarsak henüz bir ıey Ajans telgraflarında tazyik yerine 

ic:ad edilmedi denebilir!... baskı, bölge yeme kesim denme-' 
hep bu harbin icatlarıdır! ... 



Farı ~ 

isim bahsi; muharrir
lerin müstear namları 

Gorulüyor ki uzun ıı.sırlarea hırls
ılyanlar. kadim Yunanistan ve Roms 
usulünü ~arak iptidai knvlmler:lnki
ne dc;nmü~Ier, ferdi :lslmle iktifa et
nıic:lerdlr. 

B.zr gel.r::e, fslm bQ.bsı şöyle hillft.
sa ohınabllir: İslii.m türklerde aile 
tf'şkılntı umumiyetle zayıftı: zevcc
J"rln taaddüdli, padişah sarayların
da. devlet rlcal!ylo derebcylerin ko
n:ıkl"nndn ikballerin çokluğu, lınrem 
n ı:clfımlık !ldcUerl, kuvveuı ve 
ana"leJI bir aile ocağı kurmaya mfu\l
dl Bundan dolayı olacak ki soyadı 
me~elesınc P"k ehemmiyet verilme. 
:ıni.ştir. aıı;yonız: Eski zamanda, 
Jl.n.,dolu'd:ıl·i zeamet, sipahilik ve 
tun'lr sahlplermln, hatta nz çok hcr
t: in bir nile lmıi Hı.rdı; bazı vezlr-
1 •1... devlet adamları, mcmlcketıerl
ı .n ı.<:mlyJe veya b!r lfıkabla tanıl
rnı ı.. rdı: Koprulü, Sokollu Glrldli 
K m:ınke.ş, Solu, Kara, Had~m ... Fa~ 
k t te~"ik olunarak bab::ıc1nn o~la ge
r n, ailenin birliğini ve devamını 
r-ô:oteren bir soyadı kullanmak usu
lü hele bu.}uk şehirlerde ve Istnn
b•ıld:ı. - nndiren tat.b'k olunurdu. 

\1, ı:tl)'lc bir erkek çocuğu doğun
r::., .kendisine Mehmed, Ahmed, E'bu
bckır, Ömer, Osman, Ali, Süleyman 
g.bi mukaddes bir 1s1m verilirdi. 
Sonra, cocuk okuyup yazmayı öğ"re
nJr, hfu:nuhattan icazet alırdı. 
O zaman ismine, umum.iyeUe sırat 
olan bir mahles eklenirdi: Fazıl, Said, 
Aziz, LAtır. Zeki ... Fakat on sek.lzlnci 
:ısrın sonuna kadar m:ı.hles u kulla
nılır, her halde isimden sonra. gelir
di: Fazıl Ahmed paşa, Celil Mehmed 
pa.ı;:ı, R.eşld Ahmed erendi... On do
Jmzuncu asrın b:ı..,--ından itibaren, do
ğan coeuğa mukaddes bir :lslm ııe 
b rnbcr hemen bir mahles V<'nnek 
M •t oldu. Meşrutiyet de\'rlnde de 
nıJr ismi modası çıktı; birçok klş.i 
mt\Mctlerlnc babalarının ısım veya 
mahleslnl llilve ettiler: Nihad Re
şad, R~gıp Rnit, Aziz Fikret, Cemli 
Mu. •r . Te.b.I bu u.wl, tefrik ve teş
his maksadını layıklyle temin e<re
m"zdl. Nihaytt Cümhurlyct hfiltiı. 
m"ti. ıroyadı kanununu çıkarn.rnk bu 
muh m mcs ı yl nlz:ıma koydu. 

••• 
B, zı şanlı soyadları bütiın bir mil

let n ukranını ifade eder, parlak za
fer.er hatırlatır: Atatürk, İnönü. 

I· ran~'d:ı Birinci Nnpolfon Ma
re~'1:ı1 Ney c Duc d'Elchlngcn ve 
Ucu• cu Napo on Martchal M~ • M:ı
h na Duc de ·Magent...-ı unvnnlannı 
"ı mı lt?rdi. 

••• 
I mln güz"ll Hya çirkini olur mu? 

Bazı c!l,.r r t-J!dlr, b:mları sakil-

Zamanımızın en yüksek .ş.lirJerl &]. 
tında çıkan •Yahya Kcmaı. lsmJ, müs
tear bir namdlr. Büyük san'atkArm 
nsıı ismi Ahmed Agfih'tır; cedlerln
den Şeh...<iivaıı paşanın hfltırasını ta
ziz için cBeyatıa soyndını almıştır. 
Latin hfllA. mail2llltlclerlnt yalnız 
cYahya Kemale diye 1mznlnr ve bun
da haklıdır: Tanılmı.ş bir muharririn 
:sml değişmez bir cflrmn11 mnhlye
tin,dcdl.r. Mesela Ga.brtele d'Annun
Zio ya Italya Kıralı Prlnctpc dl Mon
tenuovo ünvanını verml.şU; §alr bu
nu yazılarında kullanmadı. 

Ben ne d'Annunzio'yum ne de Yah
ya Kemal. Bununla beraber naçiz 
ismimin küçük btr hikayesi v~r: On 
beş yaşımda iken, 1lk basıl::ı.n ynzıla.-
nma asıl Jsmlml koymuştum: Hattat 
Zade Süleyman İzzet. Ahlned Hnşlnı 
ve Hamdullah Sup.hı beğenmediler· 
bir sortn tsmıne benziyor, dedll6rİ 
~işündük; evvel~ Hattat Zade 1Je 
Suleyman'ı attık; aoru:a •İmıt> e ek
lenecek bir ıstnı aradık. Aşkı Mem
na'dakl Melih bey takınn • Melih." 

AF.ŞAM 

Yahut, kerevizlerin saplarını de
met gibi bağladılct&D ıonra yaprak

Çam topraksız 
dikilmez 

~lık §aPka :uwdellerlnl ~/10/ 
Dil Pazıarteainden 1tJbaren ve iio 
gQn mü.ddıetıe Cihan Palu ote
lhlde sa.ym Ankara Bayanlanna 
teıhlr edecektir. 

27 Teşrinievvel 1941 
-=--

ÇEMBERLi TA$ 
Sinemasında 
29 İlkteşrin Çarp.mba. günil 

muhıetem ~l... GÖZ 1'a· 
ıaqtıtıcı .... Güzell.\ği ve sans.Llll 
tam mAna.&llc yarattığı harWlY1 
velhasıl basene ATI"Upada birin· 
cllitl kazanan ~ her yerde ıs
rarla aylal'ca devam ettır:Utıı 
emaals1z fa,hesert. 

OPERET 
VİLLY FORST ve MARİA 

HOLST'un emsalsiz muazzaırı 
§aheserini görme~e hazır olunuz. 

ŞARK 
Sinemasında 

BALIKÇININ 
la.~na kadar toprakla ört~clidir. Çam cinsinin ve nevilerinin 
Luzum hasıl oldukça topragı açıp -ilı:iai müstema olmak üzere her 
diplerinden kesmelidir. Kerevizin hangi biri topraksız çıkarılır ve 
b~y~~lanması iç.İn bir buçuk iki ay dikilirse tutmaz. Bu yüzden her ıe· 
kafadır. ne binlerce çam fidanı urara uğrar 

Gece saat 20,30 da 

KİBARLIK 
BUDALASI 

KARISI 
Emsalsiz bir muvaffakiyeıle 

devam ediyor. 

Tepesi kırılmış 
çamlar 

Tabiat, çam ağaçlannı daha zi
yade yük&elmiye ve uzunlaımıya 
sevk.eder. Bu ağaçlarda gcnişleme
ıine ink.işaf, uzunlamasına mltipf
tan daha azdır. Bu itibarla her çam 
cinsi ve ÇC§İdinin tepe tomurcuğu 
dallarından daha çabuk büyür ve 
uzarıır. Yalnız Japonyadan, Çinden 
ithal edilmiş bir nevi vardır ki; bu 

çam uzunlaşmadan ziyade yayılma
ğa müsaittir. Boylanmaz ve bodur 
kalır. Çamlann hepsi orman ağacı 
olduğu için münferit olarak süs 
makaadile park ve bıdlçelere dild-
lince, daha ziyade itinaya muhtaç
tır. Bu gibi çamların tepeleri ıert 
rüzgarlardan kolaylıkla kırılabilir. 

Bittabi, inkiıafı temin eden hu bü
yütücü kısım ortadan kalkınca, ağaç 

bir kaç ıcne içinde kuvvetten düş· 
meğe hatlar. Ya kurur ıveya ıekü 
bozularak kU'lburlaJlr. 

Buna mini olmak için yeni bir 
tepe tomurcuğu meydana getirtmek 
zaruridir. O zaman ağacın tepesine 
çıkmalı, kırılan inamın yara yerini 

lceskia bir bıçak veya deatere ile 
düzelttikten aonra bu yara yerini 
katranla örtmelidir. Badehu, kırı-

lıın yere en yakın olan bir dalı ya
vaı yavaı yukarıya kaldırarak ya
ra yerinin altına .ıkıca hağlamalıdar. 

Bu suretle bu dal dik. lrir va:ı.iyette 
büyümeğe hatlar ve bir iki sene 
içinde tomurcuk dalı olarak ağacın 

inldtafını tanzim ettniı bulunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fena değil; yeni, •edebi. bir ıruıı ... 
İşte o zamanda.nberl makalelerim -ye 
kitaplarım İzzet Melih lm7.ttsiyle çıktı 
ve bu Ja1m o kadar benim oldu ki nü
fus tezkereme geçti. Fa.kat soyadı ,ka
nunu •Mellh11 1 kabul etmiyordu. 
Kardeşim Dr. Knzım Esad'la, kolny 
yazılıp okunur bir ts1m seçtik: Devrim. 

Marunafih muha.ırlr imzamı de~
tlrmedlm ve yukandakl müllihazayıı. 
göre, d~tlrmlyebllirlm. Yalnız bir 
zorluk karşısındayım: Resmi makam
lar için türkçeye çevirdiğim, yahut 
ileride t.ellf edebileceğim eserlere soy
adınun konma.sı kanuni bir mecbu
riyettir. O halde iki çeşit imznm olu
yor; ta.bli doğru değil; bu Hdllği ni
hayet ortadan kaldırmak llizım. İ,şte, 
ısJnı bahsine hasrettiğim günden da-
ha iyi btr fırsat bulunur mu? Mtisaa· 
denizle, bundan sonra her yazımda 
ŞU 1ınzn görönsftn: 

izzET - lılELİll D~VRİM 

ve kuruyup gider. Çam familyası 
ağaçlan reçinelidir. Kö1tle.rjn {berin
deki reçine höcreleri daima havasız 
ve karanlık yerde faaliyıet gösterir. 
Işık ve havaya maruz kalırlarsa lca.· 
tılaşarak höcreleri yırtılır. Bu wret
Je köklerin hayati inlcipflan ve top· 
rağa alııma kabaiyeti birdenbire 
inkıtaa uğrar. Her hangi bir çam 
c.iınsi ve çeıidi oluraa olısun mutlak 
aurette köklerinin etrafını saran top· 
rağile birlikte çıkarılması tarttır. 

Toprağın, köklerin üzerinden ay
nlmamıt olmaaı da eautır. Bunun 
için çamın, toprağa yakın gö•deai' 
ölçülür. Gövdenin kalınlığı kaç aan• 
timetrc iee bu miktarı on adedilc 
zarbetmeli ve hasılı zarbın yansı 
uzuınluğunda bir İpin ucunu ağaca 
bağlayarak çepeçevre bir daire çiz
meli. lıte bu daire içinde kalacak 
toprak kütlesi ağaçla bfrlikte çaka· 
nlrnalıdır ki çam pfllladan tubun. 

Dairenin etrafını açarken derinli
ğine de dakat lazımdır. Fidanın ha· 
pna ve boyuna gÖre derinlik deii
oir. Fakat azami bir metredir. Top
nığın dökülmemesi için çuvalla aar· 
mak ,·eya tahtalarla fıçılama tarzın· 
da toprağı tespit eylemek auretile 
ağaçlar istenilen yere götürülebilir. 

Üzüm begonyaıı 
Kadıköyde S. Tünelmana cevap 

- Üzüm begonyanız her ıene kışın 
yaprak döker. Bu cins, sovanlı olan· 
lardandır, ilkbahardan evvel '(şu· 
bat - mut) aylannda hali. funda 
toprağı ile yarı yarıya karıpırılmış 
yaprak çürüğünü Mlwya doldurup 
begonyamzı bu harca dikiniz:. Göl
gede bulundurunuz, çok MJlamayı
nıL F"ıdanınız ltuvTetlenir. 

SİNEMASI Bu akıaJ11 
güzide brn kalabalıkla 
temelinden çabeına 

kadar dolacaktır 

HiLDE KRAHL 
• ABABACJNIN KIZI • filrrunin yıJdn:ı 

Büyük &fk romanl&nnın, bütün heyecan ve hls 
Boralarını yaşatan flllmlerln en essl7.l 

S A IB E. L 1 
Şaheserini: S E S Sinemasında. bu ikinci süper filmini cmsıı.Js<..Z 
bir a&nat kudreti De ca.nlandınyor. Hayatı ve n.şkt acı.klı bir sır 3lz1C• 
}'erl bir Bar Kızı ... Suçlu bin sevgi_ Bir muamma!.. 

' Suareler lçln rerlerlnlzl evvelden ayırt.a.bilirsiniz. Telefon: '9369. 

Gön'iil Esrara 
Bat rollerde: 
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1914 DEN SONRA 
Herkeai hayret içinde bırakacak Film 

:=M TAKSiM ve SUMER 
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Berraklık -. tavaiye~in ne kadar berrak ola-
v bilecep"' ,_··plt:elidir. 

a&aıa hqmubaniri cBeıraklı-la ::.L!!.__ '---•-~ -'~~ Bunların ,.erine Vaıan ba,mu--.nı> .....,... -.-aa yeni bir Mniıinin kentli öz dqpl.nn-
"-l:ale 9erisine haıletlı. Clan illaam alarak btS,.e 1rir ma· 

Ttiıtk in1n1lbmda .,.. Cümhuri- kale 9eriai meydana getirmesi el-
Jlıtt rejiminde ·gereken berraklıği bet daha faydalı olm-. 

~ müt-.ıtkirlcrio sözlük- Bir miaal 
e arayan IJu mabıle sen.in- c ... Vapurumuz, tespit edilen 

!eıı L..!_• ;.:-m· 1---lı' doktor ~-'-' d leri , uınne_, gvc:ç rotayı uuüp e iyor ve g~e · 
01rnedin'iıı. ikincisinin Cle lakoç- ancak .ekiz mil yol alıyordu. 

!:ı::~r doatan ilha.ile ywuMiaiı Yollarda. emıü,etimizi iıW ede-
·---uyor. c:elt hiç bir laadise CeNY- etme-

Aluned Emin Yalmllllm, inlcı- di. Büyük bir emniyetle ..,.abat 
ıu,..;; .....,,.wadaki aörütlesme et+a'lc ... > 
~ lııel hailacLiı ı;.. l.wc;li ve Bu samlar, ne bir btup klti-
~ah cloatl.ta ell>et lııir İnai- fiıWı. ne Mı Okyanu.t aeyyahmm 
liz.cl lrir HoHandalı, bir Amerikalı.. lıamalandır. Son günlerde lıtan-

oat takip edecektir. baldan Pireye gidip selen Kurtu
hlt npuna mürettehabndan biri· 

el Yal>ancılann haltkunızda neler nin jf..ıeainden bir puçadır. 
Ütündaklerini öirenmek, fiiphe Harpten ~el bu eatıTlar, kl-
~k ki. fayduız değı1dir. Fakat fÜ amiral Byrd aibi iMİ,. macera 
l ~lı: olmıyan, taftdığı Türl doet- adamlanauı aeyahatnamelerinde 
Utu nihayet yakada la§ınan bir okunur, 1'~ecan verirdi. Bugün-
eeın;yet roaetinden .ileri sidemi· • bir l.tanbal - Pire yolcusunun 
Yen bir yabancının biııim millt lntibalarau teıkil elliyorl ••• Har-
~•raltterimiz, milli bünyemiz 1iln dtmyayı ne 1'ale setirdiiine 
•lt'kında ortaya atacaiı fikir Te en lrGçük ve en yelun 1'ir miull .. 

Cümhuriyet bayramı 
Eminönü Halk evinde YElPrlac a k 

m e ra s im in programı 

KUS BAKI$/: 

Sevi1t111eli • 
Dll 

sevinmemeli mi? 

Mühim karşılaşnıada GaJata
saray - Fenerbahçeyi 2 -1 yendi 

Bir müddettenberi bütün İsveç 
se?fnç içindedir. Sevince sebep 
fsveçtn cenubunda Lund mınta
kamnda bir petrol damannın keş
fedilmesklir ... Petrol son otuz se
ne zarfında maden kömüründen 
fazla tı,met kazandığından her 
tarafta petrol araştırmasına baş- Diğer maçlarda Ga Beşiktaş - Vefa.ya, Beyi.az • Taksi.wa. 
lanmışbr. lsveç tc fen heyetleri J · · -~ 
vasıtune muııteur nokta1araa Siileymonive Beyoğluna, • Spor - KesımpofOya galip g~ 
sondajlar yaptmnış, fakat bun- Ltg maçlarmın befhıci hatta müsa
Jardan hiç bir netice ÇJ]ananuştır. bablarma dün ııwıem.hce n Şeref 
Bunun iızerlne İsveç, kendisinin atadlarmda devam edtJ.mlftfr. Hava

nın blr bahar güntl dJ1 l1lF.el OlUfU 
bu büytik ae"et kaynağından yüzünden atadlara büyit blr aeylrcl 

mahrum olduğuna hülonetmif- ~::ı~ıcn ~ olan~~~ 
tir. tasaı"8.y - Fenerbahçe taqılqma&ının 

Avrupa harbi petrol ve bemi- yapıJdılı Fenerbah99 ltadında 8 blno 
nin kıymetini bir kere daha mey- yakın bir aeylrci ktıtleat bulunmUftur. 

t Miisabataıar normal tftllde netl-
dana çıkarmıştır. sveç, petrolsuz- celenmlş ve ıurrtuun mWılm karfılft4-
luk yüzünden büyük sıkıntılar ına.sı, tahmlnlmlz sll>I, Galata.sarayın 
çekmektedir. Memlekette otomo- galebesi lle kapanuutbr. 

Fenerbahçe stadından baflı1ar&at 
bil ve otobüs seferlerinin çoğu müsabakaların taraultmı .....ııe bll-
durdurulmuştur. gdlan dlrtyoruz: 

c?unnuştur. fşllyen arabalarda Süleymaal7e s - BeJotl• t 
benzin değil, mangal kömürü kul- Fenerbahçe aıadında gintln ilk ma
lanılıyor. Bu sıkıntı içinde mem- çı Siileymanlye Ue BeJollu araaında 

. yapıldı. Hak.e111 euı Tncanm idare 
lekette bır petrol daman bulun- ettiği bu maça Beyotıu taJcunı on tt-
duğuna dair verilen haberin bil- filik bir kadro De Çitti. Buna mukabil ... -----------~, cumları ara.smda ve mütevazin olarak 
yük sevine uyandırması pek tabi- Süleymaniyelller her samaııkl kadro- Puan cedveli geçiyor ve tara.feynln üstünlüğü aı-
id' - Iannı muhafalfa edlyorlardı. Kunet- l'akmı JI, G.B. 11. A. Y. p, nıak ~ yaptı~ gayretler bota gldl-

ır. lerln müsavi olmama.sı J6ı;1Aden, çok Bept~ 15 15 - - a 4 15 yordu. 
İsveç'te petrol bulunması çok zevksiz reçen ~ Uk deTNllni sn- G. Saray 5 • - ı ıo 4 13 Bet dakika kadar bu vasiyette de-

garip sekilde olmustur. Lund "'el- 1ıeymanlyelller ı - O l&llP bitirdiler. İst. Spor l5 3 1 1 8 5 12 vam -~~?-oyun, yavaş yavaş Jkşlkt&-
. " kinci devrede BeYollu.spor biraz mu- Fener 5 3 _ 2 H 5 11 f1ll .,........ altına girdl ve 7 neı datı .. 

lınınönü Balkevlnden: Ciimhurl-ı saat 20 de: kınında oturan bir işçi büyük bir kavemet eder ırlbi oldu ı.e de devre Kasımpaşa 5 3 _ 2 14 ıı ıı kada Sabrlnin gür.el bir pasından 
~n on ııekiz1nc1 yıldönilmüne tea- 1 - Açış: Haıtevt DU, P.<leblJt.t IU- kuvunun etrafında iki kilometre- sonlarına dol1U yoruldu ve bu fırsat- Vefa 5 2 ı 2 s ., 10 lsUCade eden İbrahim, Beşik~ uıc 
~-~en 28, 29, so blrlncitqrfıı 1H1 de besinden .Alleddin ören, lik. bir sahanın tamamen ak tan 18tifade eden Silleymanlyelller üst Büleymaniye 15 ı 1 s ı 18 a golitıü yapmakta m~ülıita utra.-
-·ıaua salonunda ppılacat mera- 2 -.. Sc'5E: eetıtr Mecllsl lza.smdan çor ime iki gol daha yapaı'a.k: MaÇtan 3-0 Be>yt 15 ı ı 3 5 15 8 madı. 
~ ait. program a.watıYa çıkarıl- Mellba Avni. olduğuna diklmt etmiştir. Bu ı!a- galip olarak ayrıldılar. Be~u ı ı _ 4 15 21 ., Ba sayı, Vefalılan bo7.du, ıeıı .. ıgtı-

. Merasim ılrlf tartJarmm Evi- a - Temll1 (Kral Ödlp): Balkevl hnda ne bir &taç vardı, ne de ot... fatanbabper J, K•-.pefa J Tatslm 5 - - 6 - 17 ş zel oynamata bafladılar. 2 d:ıldta 
biirosundan aımınaaı rica olunur. Tmısil fQheıd, Kövlüler .. -"hı.,.. diktikleri zaman geçmeden S&br1, takımının ltincl go• 

21 blrincitqrin 1Hl alı gibıtl saat 4 - Şllr. • • ""6Q'.I' Günün ikinci maçı İstanbulspor ne ıa•ft~ft-' uhaclmlerlnln .. ""'·v- Jüntl de çttardı. Ve devre 2 - O Be-
la ele: ı•h bunlar çabuk kuruyup soluyordu. Kur"'Pt.§a arasında yapıldt Hakem -Y ~ QO• .... şllctq lehine kaoandı. 

l A41t lll !da he Cakidar llalkemu1en • ıımatterln 1daraslnc· ~ oynanan bu nt.ll bir hucumu Fener kale_sl~e epey İkinci devrey ~· Bellltbflılar çok aıtı 
~-;lal ~H~~~ re - Cümlıariıet1mlzln 18 'ıncı yıld&ıtı- Hele büyük kuyudan çekilen SU maça her iki takım en kuvveW kadro- tortuttu. Bereket, cemllln şutün1l Cl- baf)adılar ve bu sırada Vefa talecrino 

2 mil a.p~daki progftdnla kutlanacak- ile sulandığı zaman, köküne ldb- larlle 1'tlrlk etmıtıeıdl. M'11abakaya had &ıledl, ll'enerıuer de buna 20 ncı ,apılan hicumhn talctl mehnretıe 
~Konferans: Hallcevi relA Yavuz ıu: rlt suyu dölrillmüş gibi, hemen Kasımpq&mn ortadan yaptılı art blr daklkada mt= =~ ~ bertaraf ettı. Bu mkı tazyik onuncu 
~-:- Tem.u (Kral Ödlp): Baltevl 29/10/Hl çaqamba ,ondüz aat akınJa ballandJ, ta bet daldb.lı mü- oaıatuaray r dakikadan ltfbaren Vefa Jeblne dön-
-"111811 tllbesl, 11 de: Haltevt önWıde, balkın ve btı- kunıyordu. ~ sebeple bir knım tevuln ıreoen oJUD bu dü•tadan IOll- n Fenerllleı: bir sayıdan mahrum dil. Ve bu sırada Muhteşem. bJr rrı-

4 _ Şiir. \ün okullar talıebe81nln toplulutne köylüler kuyuya •MefWll ku]U > ra Istanbul8porun bubll l\lt.ına gir- :-1~· ~ne~e~ "'t ~- kitten Vefanın yeglne golünü çıkardı 
... ~ birtncitefrln lHl çarpmba gtlnü &ören: adını vemıJşlerdl. d1. Yerden Ye ima paslı bir o:yunla n.- ::ne e;u soJ~~amak ~in ~ eb~ V~eft~•-tehlikeye girdiğini göre~ 
-t 30 de: 1 --~ maqı (Halken bandoıBu ı bette bi bebi kip 1caJeyt tehdid eden İatanbulspor- BefMIWIJ9illl'r tekrar hızJandıl~ r ve ı tarafından), şç1 bunun el r se ;ular nihayet '1 nci 11akikada Kadirin müdafaa tablyest yapıyorlardı. 35 inci soldan YBl>tıklan akınlarla rak'n ka-
bes - Açış: Balkffl Dil, F.del)tyat tu- 2 _ Panl ve Halltevl namına ~ olacatmı düşünmüş, nihayet bir cok sıkı blr ısütlle llk gollertni yaptı- bdakikl adı rlandithlbafren1 Galahnft tasadalray mu- leyi sardılar. Bu sırada Şukrü iıçüncil 

inden Adnan Öiüt. R d K ta f d ) . . 1 ac m e a a aza ın;Um ar. Be,ştttaş golünü ya t v f 11 -.!.- Söz.· H-''---' """l •debfyat .,,_ (avukat eşa a.ynar ra m an ' müesseseyi bu cıvarda sondajı ar. Buna mukabil Fener müdafaası gay- P ı. e n ı :ır b~ ı;,~ •nA"u uı ~ ... ~ 3 - Şürler (talebe tarafından)", - . 1 ;penaltı D.zand.ılarsa. da ataınadılıar 
3 

den Tank Zafer Tunaya, Gece 20130 da Halkevl salonunda: yaptırmaga razı etmıştir. Yapı- Kasıınpaşatılar bu sayırian sonra reUi ve canlı oyununa devam ediyor- ve aon dakikalarlada Şükrü, tnkımınm 
4 - Konser: Halltevl orlcestrasl, ı - ~ (Edebl)'at tubea1 relsl :Ilı- lan sondaj neUcestnde 30 melre canlandılar ve ctnahlaıa ile yaptıklan du. Oyunun ailratl naım14 b1r halde .dördiincn golünü de kalecinin hata-

- Şiir. Taıer> akınlarla İ.staııbulllpor talAalne ın- iten devre p18üz olarak bltU. .undan yapınca mac 4 1 Be ktapı 
.... 3Q birmclteşrln 1041 peqembe cilnü •: şurİer Bando konaer1 derinlikte petrol bulunmuştur. mete bafladılar. EôerJit blr-fffllde İklDci devreye Galatuaraylılar bal- pllblyetlle nllı~,.et buldu şı ı 
~at H t.e: 

3 
- Temall <Hıükevi ~kolu Yalnız ortada bir mesele ftr• yapılan bu !11cumlan ~ tçtn aa- ladılar. Bu devrenin llk dtttlcalannda ' · 

ı - dı .. n .siyah müdafaası fula ~lıtmak ıtı takımda da lüzumsuz blr asabiyet 
- Aç1.1: Haltevı retsi Yavuz AbA- tarafından). r: Dunyarun bir çok memleket- mecburiyetinde kalıyordu. tTzun mtid- ı&zütiiyordu. 2 nci dakikada Oalata- Cünıhuri t b d 

30/10/Hl pertembe reee aat lerinde petrol damarlanna tesa- det Kasımpqanın hücumq, istan- aray, Fener oıaı önünde ,enlden ye ayramın a 
il~·-= =.~::'ı.e.t mubar- 20~ da~ <Güzel tlar ubeal düf edllmiştir. Fakat yapılan tet- bulsporun müdafauı altında geçen b1r gol fırsatı yakaladı. Bunu ftner yapılacak maçlar 

3 _ 
8 

rl .... .;:ed GA--'-) aan& 1 re- kikler bmılann pek zayıf old ğu- oyun nihayet 17 ncl daClkada semere- kalecisi Ö1;1ledl. 4 üncü daldkada l:f- Cüm.hurlyet bayramı tatlllnd n la-
le por hanbtle · - ..,y __. • U sini verdl Yeni bir atında Kasımpaşa fak'ın yennde bir VUl'UfUJldan istifa- tlfade ederek ltlüpler arasm:b hususi 

~
birsneitetrln 1H1 peqembe gtbıl 2 - Tema:U. nu ve işletmek için büyük teşki- merkez muhaclml tara ile ~m de eden Mehmed All topu Mustafaya bir anlaşma Y&ı:>ılm~tır. Bu anl:ı ma-

r 
IAt yapmaia deimedliinl meyda- beraberlik ıoUintl J&PtL geçirdi, o da çok güzel bir e.şape ile f!: göre, bayramın ikinci perı;embe 

Gu. ·Nu· .N ANSı.KLOPEDı·sı· ı İstanbulaporlular YUl1ettn teıhl1ke taqnmm blrlncl sayısını yap~. Bu JWlUÜ Şeref stadında Fcnerbahç" Ue na çıkarmıştır ... sveçtekl petrol de oldutmıu hlallecUnıee &Qlldılar v; gole mukabil Fener muhacimlerf btl- lıtanbulspor, Galatu:aray ile Besiktq 
._..., ______________________ .. ~ damannın da böyle olmasından cidden güzel akınlarla rald.p kaleyi aı- Jilk blr debfetle Galataaaray kaleslne ve ~tbuat takımı ile Galatasaray 

G 
•• korkuluyor. Bol petrol damarlan kı§tırmata bqiadılar. Ve 2'1 ~el dakt- hücum ettiler. Mellhln blr dalıfmı tekautlerl karıılqacakl:ı.rdır. M:ıçlara 

Zl•ya okalp tada Mük ,erkle ilrük1 · Galataaray kalesinin direkleri turta- ıaat 13 te başlanacaktır Bu kar. •la.t· 
ekseriyetle derinlerde bulwıuyor. topu çok ~r~anarK İst!n'bWS:~ rabUdl. ı lncl dakikada ortadan pyet mala.r hususi mahiyette. olduıs-ıınd n, 

lL...L fsvectekl petrol madeninin yer- tekrar galip vaziyete geçlrdl Ve d müsalt. blr top alan Fikret yerinde blr takımlar en kuvvetll oyuncularllc s:ı.-
~!11' Tirt miitefektdr ft lllmll tan, tçtımaıyatl da memleutın tbtl- yüzÜne vakın olması büyük ümid- renin bundan sonrası sıkı bl 6 ev: aotuttanlılıkla ve mükemmel blr şilt- haya çıkacaklardır. 
l'l Oôtalp'ln wfatmm enelkl rin yaçlarma göte taıt>lk eden Zlya be:v · d 1 b r m ca le talmnnun bet'aberllk golünü yaptı. 

nci Yıldönümüdil. merhumdur. İdeal .nıstı bJ'lılılt ola- ter beslenmesine imkan bırakma- t! ~ aı;:.!~ıag!~~slne rağmen, baş- 20 ncl dakikadan itibaren Cklata- lk• • •• 
Götaıp 

1816 
da Dlyarbetn·fl. doldu.! rak .meftikreı tablrlnl bulan odur. maktadır. . ray hücumıan daha fazlalaştı. ve ıncı küme maçları 

~-adı Mehmet Ziyadır. ikJncı ıs- Onun etrafmı alanlar, aözlertnı, mtlr- Bir İsveç gazetesi bunları kay- blwncı d~~-~ lkitı taam~ 22 nci da~~ aoklan llerliYf:ll bir İkinci tüme maçlaruıa dün ~ 
-...u, 8elln.lkte mN>IA.a olarak kul- fit llbl dlnlerlerdl. Her faallyetlnl, . r enerji e __...,, k anlarda .w- Galatasaray hucumunda top_lnl ola- Şeref stadında devam edllm1ftir. ÇoC 
~ ann Türk nılllb'et.çWll ütııerlne tek&lf et- dettikten sonra bulunan petrolün tanbullpor, Kuunpaf& kalealnl müt- rak saiaÇJia gitti. P'ener müdafaası sıkı geçen 6u karşılaşmalar netice
~ ııeı,!:fl ~ ~ ~= m1ftl. Bunun 1çlndir ti. cihan harbi- zengin bir m.'\den olmamasını te- tül vulyetıere aobra Ud, öç tomer sol taraftaki hücumla me..tul iken, alnde Kurtuluş, Fyübü 3 - 1, Doğu, 
~hıde a!er1 ~ 0 bltlftll ııJn .cmund& latlll bneUerl tara- menni ediyor Bu gazete diyor tı· ~dı ile ded~~ netıce.1z1 • ....._ kaldı. Hitmet, Clhadın üstünden topu Pener Hallet 2 - 1 m:ıtıftp etml.şlerdir. 

· tından tevldt edildi. Mal&& allrtlldü • • ,.,,,. .... onuncu an -ren mö ... atlanna yerleşttrdl. Ve Galatasaray 
tt lllüeldet miilld,e klMHalne devam :va · <·Bugünkü muharebelere petrol tevadn bir flttle d6ktlldtı. KV.fllıklı bu suretle fklnct p.Ubl7et IOOlnil de -

..._;_lt~di kendine franmca, amca- Fakat oa felitetıert dktlUa karşıladı. muharebesi adı verilebilir Petrol akınlar ara.sında l99ft1 oyun, zaman kazanmış oldu. ~o uncu dakikadan ttl- Fenerbahçe klübündeki 
~ arapça, far.ıııça. 6frendl. Ta- Malta earetıııden sonra Anltaraya .. .. . .: zaman iki kaleyi de tehlikeye aotu,or- Gaıeı Galatasaray hücum hattı tama- ih ·ı" f h il ld 
._ ~ tarihine ve 1s1lm fel8efaııhıe ıeldf. Oradaıı Dlyart>akıra 991dlerek her işte mad~n komürünun yeri- du. Nihayet p.ns İ.stanbulaıpora yar- men Fener sahasına yerleşmlş bir ti a a O U 

lr tedtitlere gtriştl. cKilçQk Mecmuaı.yı neşretti. 2923 de nl almağa başladığından her dım etti. Ve ailratU bm fut.boltıu olan tarzda çal1'ıyor ve Fenerliler de bil- Uzun bir müddettenberl Fcner-
28-21 Yatlarında ruhi bir buıhran Maarif Vetlletı telif ve terctlmıe !'elsi memleket petrol teminine çalışı- Vakur, geriden tapblı t.opla tatuı- ha&."8. Melih vasıtasile seri aJcınlar ya- bahçe tlüb~de zuhur eden anlaşa.. 

~!reret tab lle beynln ate4 et- sıfatlle Ankaraya döndtl. hinci ıntı- .. .. Ü bol petrol buL."J>Ol'Ull üçüncü golünü ç•al'dı. parak mağli1blyetten kurtulmağa uğ- mamazlık dun sabah tıiibün m"rke
"' l'atat ku;rı. beynlnln ~ türeal hap devresinde Dlyarbatır mebusu yor ve gozun . bulunan 22 ncl dakikada Ka&unP94Blılar blı raşı10rlardı. Fa.kat bütün bu d_~ın- zinde yapılan fevkalade blr kongre Ue 
~a sıkışıp kaldı Küçük bir ame- oldu. Fakat az sonra hutaıanarat 1s- memleketlere dikiyor. Harp dola- penaltı kazandılar. Fakat bundnn isti- meler netice Yermedi ve bu mühim balledllmif ve lig maçlan bidayetin
;:_ntıa çıtanıdı Bu· hldiaeden blr tanbula döndil. 1'ransız hastaneeinde yısile petrole olan lhtiVAI' bir kar fade edemediler. 25 inci dakiJcadan oyun 2 - 1 Galataarayın gale-Qeslle den itibaren takımlarında oynamıyan 
... iİdd t · ef ede • .1-y Y +~---- bitti. oyuneular dünkü Galatasaray maçına 
~b e sonra., yük.sek taAtU için is- Y at rek SUitan Mahmut türbelll- misli arttığı bJr zamanda küçük sonra KasımpaıaiıJar ~ulapor lftlrb etmltl dir 
bııiıı!la geldl Büyüt güclükler içinde ne götntlldO. meml k ti rd gi trol da kalesi önünde~ tehlıteler yarattı- lleyk• Z, Taksim t Spor m111ıı:~de. derin bir ı~ 
"tttu 11Jordu. Parasız 1Uı melttel>i ol- TüM ıneden1Jet tarlh.1; Tüık tiiresl; e e e e zen n pe - lar. Fakat bu hucumlardaıı hJçblr ae.. Şeref atadında dnün blrlnet maçı uyan4ıran bu anJaşamamazlılm ba 
!ata için baytarlık taıwlıtne bafl&dı. ~ülilın esaslan; TtlJtielımek. marlan bulunması bir tehlike teş- ınere tem1n edeme2bıı, Si llıcl c1a~ Beykm lle Takalm aruında yapıldı. wreııe halledilmesinden dolayı all
lı t son sınıfta poUUU. ııe olrqtı- t.HımJapaak, Muamrlafllıak; '!mi kil edermiş•. itikada yeni bir K••mtı .. lllcwmm- Hatem Halid Galibin idarealnde •· bdarlan barareUe tebrik eder ve Fe-
~~lt, mektepten ~c:b. bayat: Xızı1 eJnıa; AJıut ıt*: Jılalta İsv~ gazetesi memlekette sen- : =.-;• :=m ~ = baya çıkan takımlar en JcuneW bel- nerl>Mçe tıübümüze muv:ıffakıvetler 
fe Q Ta.tfcllada n lıfehtertwıe- me~lan bqlıca kit& landır ilah 1 e 1CJD1a ıolarıııı mllhafaa ecUJorlardı. Oyun dileriz. 
1'I ~Udi, 80Jll"& DlJarba]ura .ti- telll __;.. .,.. gdetel~ ,mımı; gtn petrol DUMlenl bulunmadığllı- da ~it canlı oynadı, ~ da bu nret- Tatalmin canlı akınları arumda bal-
._~. 1899 Ja JOOI arasmda tendl sayım nıataıeleri vardır. dan dolayı Adeti. memnun görü- ~~U;n~ plebellle nt- 1Adı ise de onuncu dakikadan IUbaren Spor müsabakaları rb;:1- tahatltne devam etti n etra.- nü Böyle bir aevinç manasız- . Be)ııkoalular hltlmlyeU teeı. ettiler ve Sanyer Jlalkevtnden. 
~ toı>Iadıtı gençlere teltlnleTde bu- I yor. GalatM&raJ 1, ........... ı bu aı.rada birinci collerlıti kazandılar. 1 29 'ftfrlnlevveJ Ml Cümh rtxet 
bır · lletnıtıJıe~ lnJnlM>mdan sonra, zmir Belediye reiıliii dır. Fakat .. gazetenin )'Udıit Günün möh1m ~ma ma Pldll\ ~ln~vre 1 - 0 Beykoz lehine kapandı. ba~ sQnü saat 14,30 da yap~a~ 
~~daşUe Dicle ı.ttmıı bir gazete a..- 26 (Telefonla) _ Beledi- er büsbütün yabana atılacak -™ ~ a1111run .s&ı ta- dı. Sıla~!~::= hızlı!:':: spor hareJce~ert fUD}ardır: 
llııı ~~ ve Terakkinin fQbe- ye meclisi üç ikiDcitqriDde topla- gtbl değildir. rafını oercevellyen tribünler hınca.· 1ealni ardılar. Bu aırad& ~teaddlt A - Kiçükler arasında 200 metre 

1909 cak - . • • • _.bmç cloılnuıftU, iti taraf da maoın ne- fına'1ar muhac1mlerin acelesl Jii- k<M}u. 
'tetı da IWhad ve Teraldtlnln da- na ve o gun re.as seaıçanı yapıLı· "tlceslnden eıvvel tatımia.rınm namı çı- dilden kaotı Devre ortaıanna cSotru B - Btlyütıer arasında 1500 metl'I 
'IJ> llıertne Sellnlle giden Ziya Gök- caktır. Burada söylenen iMmler 40 tramvq arabası daha tacatmı merak ediyor~ sabıftmlanı- Beykozlular~ ı1dıJa V fŞaha Jmtu. 
tthuolı:unıuş, iyi d~nen, satıam se- arasında daimi encümen lızu•dan f -·'·---I 0 )'Ordu. N!ha7et maç aati 11'klartıtı vuıtasile :ikinci go~:rbıi :~ ,:pma~ C - Küçükler arasında i-t 100 bay-
' bir sat olmakla cterbal dlkkatl R~d Leblebicioğlu hll§ta gelmek- &e ere ~· ·~ zaman 1k1 takımı f11 b.UDlarile A- muvaffak oldular. Ve müabaka, bu rak ko§us_u ... 
~tt.I. Cemiyet mahfillıerlnde ten- tedir. Belediye meclwnin ilk içti- fstanbal beledi]!lll tı'alnvqo ldarell mc:1a kaql ~ ~: netıce detfllmeden, 2-0 ~lehine D - ~ler arasında voleybol 
btı'"""'~ cDiyari>eklrll Ziya bey• diye maıncl-ı doktor Behçet Uz'mı İl ra- tarafından Roma.nyaya; aiparlf olu- ~JlıaıDoe· Ollaad Jılmad Ce nlhayetıendl. E - Büyükler arasında yüksek at.-
~··-.:Qe bahsolunurdu Hem !ırka poru aa okunacaktır -nan 1000 kadar tramvay bandajmın, 1Dı1ı1 ~ ...... - ' • f, Vel lama. 
tlrı l'ile Uir&flYor hem de milliyet fi- ' KaradeUmln aeyrfaefere Jcapatııma.sa ~ Me!lk NaJm. IJ/ll .._ • CemU, Seşlktaş a 

1 
F - Büyükler arasında üç adım 

11ııı .... 'l1n1 aşıla:var'.at Genç Kalemler ytlzllnden f(.'tırlmbe getlrtllmeshıe • '. • X. Jlllalet. leııef .tadında gtbıün son ve mühim J - Büyiitıer araaında ~ ~ım 
~U&auıa oöuıP mü.steartle yaz- Amerika harbe tnıtdn bulunamadıtını J'8Zl!)lltık. JUkoaJ&=y Bn o.man - lllJ:lm. h· ma~ ~ Ue Vefa arasında ya- ~ - Büyükler ara.smda gülle 

Yazıyordu. TramftY 1daıesl bu ~larm ee- - • ver, llusa. - Jılıeıbımıd dı. Hakem 'ı:a.nk'ın idare ettlli bu ı - B\iyükler arasında basketbol • 
lıı..~J'et İatanb girecek mi? rWnwinl tıem1n etmek mebedl\e ~~Ahınoeuın.l!:!, Htbıft. atma.Ya takımlar ıu şekli~ çık- 2 -İ§tirik edecek gençlerln. en P, 
::"l'aJ• . ula gelince, o da filidelll,a 26 (A.A.) _ Am! 'i&:a- buau&1 blr memurunu Romanyap m. ed · ;mışlardı: 27/10/941 pazartesi günü aaat 18 e 
~"aı İ~ sı!atile naklet.U n yanı nm eski ParlB .sefiri B Ballltt Ame- göndermJlt1r. Ölrend11hnla göre ))U ()yuna J'enerlUer bqla4ılar. 1ı1açm BeJlktat: Meluned AJl - Yani, Pey- kadar Spor şubesine müracaaUan. 
,._ e Reldi at~ıların nazar~lai ha- itan deıtıal haıiJe ~ ._..... ermt bancl&)lann pbrkmıııe a\ti 1Jt. .. ıan lt11arafm Mı pbpnaJtmle z1 - Çaçf:s, Memduh, Hüseyin - Sabri, 3 - Akfam saat 20,30 da Bvlmtz -.. 
~tı.i h · Mükemmel bir idealLsttl :r m a•-- -& 19- tıaa eanıer lnılm:aaıtar. )for. iti takım da bldblllnl dal- Jlemal, Daraiılm, Şütrii, l!:fı'ef. lonunda tertip edilen f4rende (Bln.tJOıı 
". balta ırsıan yoktu. Gayet mftteva- nlden çalılmala hafl8Jn31Ur. 8ıtftt İlk olMat 81!1'ttı!edılecellc ıto lıiadar ~ n tellllkeJl anlar ıillktll ıda. Vefa: lluvaılaald - Vahkl, Bııl'er - nül maaalı) PWea1 temaU ~eılı:tlr. 
'>aı1~otu lçln etrafmda ı~!'t B. Booaevelt'ln Bltıer'lR ta.a.az ıııo- lwldt.jm getlrtltmıt'oııl'ftt. ..ara .sın- -.ııtıı hücumM•ent doilMı br- 5ecdet, LUUI, Şü.Iaü - Şeref, Hüseyin, 4 - 30/10/IKl gQınü aaat ıuo cı.ı 

t u. Kendisine Darülfu- Jltlkasına Un .derecede llddetle '9 &l depolan. fllkll='I nNoMı 4ıO ta- nerler Ye W &aJnmm da .... ar·- iltahtetem, Fltret, Mustafa. EviJWB alonunda ~uklara kukla 

. öt-~': ~~1!.;e:,::.r ~ ::: ~ -~~" -~-~=-~ ~ .ıe" :-ıa.:;.;_u ::a .!::1 ltlll ~=~ ~tt.1)1:::;,..ı:..Fr === . Dantir~ıerı.-ı 
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) 1 1 KONUŞAN MUMYALAR ] 
v w 

r HER AKŞAJ\t 1 
' BİR Otıti l"E ..... 

SAÇLAR 

O zaman Karanfil için saç deni
len şeyin ne kadar kıymetli olduğu
nu anlamıştım. Kızcağız uyanı1tken 
de cazibesine dovulmaz bir saç rü
yası içindeydi. Lakin işte herkes 
için imkanı olan şey ona kat'i suret
te yasak edilmiıti. Bu hususta bir 
tek hakkı vardı. Sabahları cküçük 
hanım> lann ipek saçlarını okşa-

Bazan onu bakkaldan, kasaptan, 
yahut bir yemeni ile bağladığı tTaş
lı kafası üstüne bir tepsi koymuş 
fınndacı dönerkeıı görürdüm. Cöz
!eri dalgındı. Eğer elinde bir şey ta
ıımıyorsa kendisini cSaçsız Karan
fil> diye kızdıran çoculcların arka
BJndan taş atardı. 

Bir kaç kere onun evindeki büyük 
lıanı::na Karanfilin saç meselelini aç
mıştım. İhtiyar kadın bir defas:ı."lda 
bana şu garip şeyj söylemişti: 

- Doğrusunu istersen onun aaç
)arını her zaman kC>künden kcstir
rnemizin başka bir sebebi daha var. 
Cörmüyor musun hasbanın eli yü-
2.Ü pek düzgün, vücudü kıvrak ..• 
Yalnız yüzü biraz sarı ... Bir de sa-

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Halbuki jştc yeniden nüksediyor. bnda... Ona bqlı. 
Ne oluyordu? . . • - Ben ona bir fey borçlu mu-
Bu kadar suale, sorguya ne ha- .yum-? - diye dütündü. 

cet gömıütlerdi? . Sonra 1'.eındi kendine cevap ver<ü: 

Tefrika No. 64 
Rahat olmıyan vıcclanlar ıçın Ha u.:_ 

Nakleden: (VA • Nd) dalına böyle işkiller, kuşkular mev- - yır ..• 1 
• ..,, ••• 

cutlur. Bir karar v•r8e, EmiDeyi eelalete 
- lhtımal... cevap verecektir. Dışarının havası, aokağyı haııe~-e- atabilirdi. Ev.inden kovardı. BiDB-
- Her halde bu küçük m~nede - Peki, peki... Allaha ısmarla- ti, baharın güneıı~ Hafız kahyanın enaleyh, h1l Emine, ona körii.lıörü-

dayanarak, muvaffakıyet elde ede- dık. bedbinliğini gidertti; ku§kulannı Be hailı olmak mecburiyetindeydi. 
cek değilsin... ••• yok etti. Ebıı.eğiııden olmamak iç.in .•• 

- Kabul ederim... Görürüz... Hafız. Daniş beyin yazı1aa.nesin- Adam sen del... Ne olurea ol- Olıııa olsa Emmeye biraz daha 
'.Amma, her ne olursa olsun bana den çıktıktan sonra, dimağında bi- sun, odan !dm ne iateyd»li.ııdi? Onu fazla para ıvermesi lazımdı, i§te o 
yardım edeceksin, değil mi'?... raz karıııkltk. ve endi,e.ftissediyordu. ne suretle kabab.atli görebilirterdi> kadar. Bu parayı da gözdıen çıka-

- Elimden geldiği kadar, .. Ve Senelerdcnberi Vehbi Pata iıio- Noterliğe verdiği hıeeaplar, re8- rınca it olur, bit-erdi. vesselam ... 
sana gayet samimi olarak şans te- den ona h.iç hah&etmezlerdi. Her men doğru değil mjydi). Ne denirae densin, aıadan ı.a.,.ll 
menni ederim. sefer, bir mikdar para getirir, bu Asıl iş orada.,. zaman geçınifli. Cürüm artık ~:ıa-

- Mersi... notere bırakırdı. Mevzu açılmaz- Vehbi pBfallıD ona elden teelim su: kalacaktı. Bu, muh&kkaktı. 
- Emin ol, azizim bu esTareı.-ıgiz dı hile. . . . ettiği para iJine ııeliw:e, biç bir ku· Hafıon biç bir ıeyden ko.rkusu 

hudise, seni oldugu kadar beni de Kend;ııne bır makbuz uzabrlar- lun bundan haberi yoktu. İki inaa- yoL.-tu. Olamazdı. Alnı yukar.da. 
ilf;!ilendiriyor... dı. l~t~yar Senn.e~, cevabı alma-_ ın arasında ccreyaa etmiş olan bu mu.lcackl«ata dolru yötüyeceki. 

- Pek memnunum... dan bılıyormu~ gibı, dalgın dalgın hadiseyi bir üçüncü.Ü görmem.itti. Seıvgilisile mesut olacaktı. 
- Şimdilik u Hafız Celalin is- her zaman sorardı: _ ÔyLyse bu sır, ebediyyen sır ola- Eslcitelüre giden tren üç aaakıı ka-

mini unutma ... Hafızana nakşet... - E .•. )'eni bir hal>er yok mu} rak kalacaktı. dar hareket edecek.ti. Orada bir aı:ı 
Cevdet, alnını tuttu: O da· ,_,_ 1 b , _____ ,_ · Yalnız uir tek insan vardı: Met.. .eıvve urunma.ıı;: için içi i.9Jna aığmı-
- işte şurnya iyice kazıdım. - Yok 1 • cevabını verirdi. r.esi •.. Emine .•• Bu em11iyeti suiisti- ,yordu. Önünde hııyli müsait zaman 
- Şayet bu lzmirdeki varidat Ve mesele böylece biterdi. mal .i~ni bir o biliyordu. HafıZlD vardt. Bic lo1'antaya girdi. Yemek 

membaı etrafında bir şeyler öğren- Mıerum mütarckedcrıben aene;- hır.sız oldu~an ve yetimlcrbt {g.etiıtti. Bu da uzun silrmedi. Bir 
rnek istersen bizim veznedar Ser- ]er geçiyordu. Ve seneler artık bh- haklmu yediğtnden bafl;aea htç müddet ,i1Jlinde kamını doyurdu ve 
med daima burad.ıdır. Kendisini, birine benzemeğe başlamıştı. Hidi· kimaeai.n IR8lumatı ,-oktu. IAşİklıqa ~ yo1l•u~ı. 
gelip ziyaret et ... Ne sorarsan eaaa j se arbk bastmlmııa ben11iyordu. Fak.at &nme de, onuo teııiri aJ.. ~olda g;ideııJum, ııiizel sanpn ka-

Tefrika No. 94 

dının vaitlerini düşüııüyordu: cSizi 
bekliycceğim İ> demişti. .. 

Beşiktaşta kendine ait binanın 
önüne gelince dikkatle içeri baktı. 
Kapıcının yanında kim9C yoktu. Ka
dın orada yalnız bapna, bir eski 
koltuğa lrurulmuo, oturuyordu. Mal 
sahibi: 

- Oo... Maşallah... Buyrun, be
yim... - diye karoıladL - Safa 
geldiniz ... Safa geldiniz ..• 

- lstanbula uğramıştun da ••• 
Bura.ya da bir bakay1m 1 dedim .•• 

- Tekrar gidiyor muswıuz} 
- İki saat sonro. hareket ediyo-

rum ... 

- Yemek yer miaiıniz? .•• 

- Hayır, hayır .•• Tqekküı- ede· 
rim. yedim .•. 

Kapıcının kulübesinden arkaya 
doğru geçtiler. Şimdi, küçtik bir te
pe penceresile aydınlanmış ve avlu· 
1Ya nazır bir odacıktnydılar. 

Burada yalnız bir tahta masa ve 
iki iskemle vardı. 

Mal sahibi, otmdıı. IGaplC'l kadın, 
kMşısında ayalc'<l clprd\L 

- E ..• Değişildik yök ya. hanmı
cığını? 

- Hiç bir ~ei~~ 7~ •• Jier 

Yazan: iSKENDER F. SERT6LJJ 
.. eıned~ 

den geçirdik.. kimseyi gor değil• 
İçimizden blrisl: «BU ev, tekin inler. 
dlr cliye adı çıkmıştır. Burada. ~ 
periler cirid oynar!• deyince n 

1 
t>dl 

aşımıza geldl. İşte o gecedenbCr üc'.l· 
r Jerden korkar.ım. Onlnrl:ı. J1l 
cıelcye kalkışmnk deJlllktlr. k ~ 
K<>lbaşının bu SÖ'lJ~rlnl :rnera llY111 

alô.k.n ile dinllyen yeniçeri o.steri ft 
zamanda Sanca'nın da ne cesur u 
nkıllı bir adam oldu~nu bil.IYO~ 

- Ağam, dedl, doğru söylüY0 ıer 
ıunma, Snrıcn bey bum.da blr şe~W 
sezmemiş olsa, bu işin üstüne bU 
rece düşer mi? 11er 

- Bu bir hn.stnlıktır be! sanca bif 
şeye burnunu sokan dcllşnlen ızı1 
adamdır. Burada ikl kişinin 1tD-I1 bd 
girdl Eğer bir ipucu butunnıazs3İsr 
kurbanlann hesabını ondan sorar · 

••• 

şey bildiğiniz gibi... 

- Her şey yolunda ya .•• 
- Her şey •. , 
- Kiracılar 1 
- Hep eski bildikleriniz ..•. ıt~ 

'im hocası kısa zaman içinde 1~ 
yarlayıverdi ... Zavallıcık ... Uzun ~ 
man kiracımız kalamıyacak, öleee 
diye korkuyorum ... 

- O ölür, yerine başkası gelir··· 
E... Rüsuhi bey? ... 

- Ne yapsın işte .•. Çalışıp Ç~ 
1ıyor... Aalanın ağzınclru:ı kısnıt:·J, 
almağa uğraşıyor ... B~lc zarna~t 
h el ,;:., ... 
ayatını ka7.anmak kolay j' e., 

- Kirayı geciktirm·di ya .. • ·~· 
- Hayır, hayır ... Z.tcn o gee

1 
..... 

"1'l•• tirmcz... Başkaları da gecı 

rncdi ... 

- Üst kattnki kızlarL . • 
- Borçları yok ... Zavallı Y~..,.; 

caklar, geçinmek için hayli rnu:biİ' 
lat çekiyoPlar... Lalı:in içlerinde J'd" 
yükleri hayli gayretli ... Canın• 1 

ne takmuş, çabalıyor. 
Küçük Hafız. kaşlarını çattı. . 
- Evden ayrılmaktan baJııselı111' 

yorlar ya? ... - diye sordu... ) 
(Arkası~-' 
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ICOcoK iLANLAR 
111 PevtnıAde ahvalln devamı 
ler~detınce gayri muayyen ctın
ıı.e e haftada lk1 veya llo defa 

Ş!'tdfiece.ktlr. 

90 bin liraya satılık apaf'tmUı.n -
Taksim Tnltmhanedc be§ ka.t çift da.
lerU 10 dairesi olan 5568 Ura iradı bu
lunan bütün konforu haiz apartıman 
satılıktır. Dosya No. 2'73. 

Taksim Ctlmhurlyet meydanı Em
llk Han, EmlMt Yurdu. Telfon: 44439. 

-1 

Peneryolunda 1k1 dönüm ~yle 
hanının, mutbah vo 119 odası bulunan 
tArgtr 1>1r k.~k mevkiine ve arazi va
ıdyetlıı.e göre milsalt btr flatle •tııık
tıJ. D. N. 638, 

Galata.san.y Köte a.partıma.nı S nel 
kat EmlAkiş. Telefon: 49010 - 1 

SATILIK. UCUZ JLlRG:tB B.ANB 

Sahtfe 7 

~İŞ ARIY ANLAR 

Ilı~ GENÇ İŞ ARIYOR - Orta 
~li l> dereceSinde tahsili olan as
litı kle lllşlği yoktur. Avukat tAttp
~ ~e CınIJik yazıhanelerinde çalıJ
'l'iiik: O Yaşlannda daktilo blllr blr 
tlJ gencı müteahhit buna mUma
la: Yelief'de muhasebe işlerinden an
lar" ~ünas1p blr 1§ atıyor. Her gün 
tates~nasıp bir 1ş anynr. Akşam ga
la llıü de M . D K rümuzuna mektup

İNGİLİZCE ve ALMANCA DERS
LER! - (Bahusus tıcıı.ret Gqbeleri ve 
bakalorya) - İrtglliz Oxford ve Ber
lln ünlversitestnden mezun bir profe· 
~r tarafmda.n en aort ve Mrl metod .. 
la. verlltr. - Fransızcayı mUtemmel 
konUJUr. - Esa.slı ve en sert u.sul - • 
ttcret mutedil. - (Prof. H.> rtımu· 
zmıa mektupla mllracaat. - 9 

36,000 liraya. flntılık apart.ıman - ,Bakızaftac Yen\oeıblı' pe.zaı &ı1lnde 
Taksim Talimhanede beş katlı, b3.h· Vlfne eokağmda 1 :tatlı e oda Mnede ALMANCA DERSLERİ lJsulil 
çest bulunan, nez:ı.rctl fevkalAde bir 180liragetiren1350 Ura.ya atllmak- tedr131 mükemmel olan blr Alman ba- ıP•••••••••••••ıil••m•llİı•Iİlmiiiiliiiiiilı .. 
ııpartımnn satılıktır. Dosya No. 2'12. tadır. Mftra.caat İst.lklAl caddm 148/4 yanı almanca dersleri vermektedir. ş·ırket•ı Hayr·ıyeden·. 

Taksim Ctıınhurlyet meydanı Em- .Beyotlu kultibtbıde. - 1 Pazardan maada her g1lli .sa.a.t 8,1 den 
llk Han, Eml!k Yurdu. Tel!oın: 44439. 7 :re kadar. İst1kl0J caddesi 19'9 9a-

- 1 IO LİRAYA KİRALIK D'tlKK!N wı bey apartunanı 2 el metdiven 1 Boiaz.içl Tapur~ ın-"- .klL~f#I r !.C?ll!sJW li"tt ~-
-4-5,-000--lir-a_ya __ aa_bl_dc_~----_- Galata Ziraat ba.nkasl yanı Kemenkeş kat ıı numaraya miimcna.t. - 11 marteei eabahmdan :M\>areıı tafbllt ~r. Tanlefa- tlf~e 
Beyoğlu Tnllınhanede O katlı, G TC aok. No. 22 ttzerlnde ik1 oda, tatM:ı ALMANCA DERSLERİ - Almanca aablmalı:tadır. -
6 şar odalı 2220 lira Iradı olan btr Tardır, bina betondur. Tel: «10580 - 1 mualllmefd. cocuklara, llse ve 11n1vers1- .. •iiıiiiiıiiiiiiiı•••••~~lll!!~lllll!!~~~-------· 

~at. 
~~U-S_T_IU-. Y-E_L_TE-·Ş_E_B_B_tl_S_SA_ll_İP--

apartıman satılıktır. Dosya Xo. 371. te talebelerine büyüklere almanca 
Taksim Cihnhurlyet ~ Em- P'ABRİKALIK ARSA - 20 kuruşa gramer edebiyat ve muhabere derSleli 

Ih Han, Emlfı.k Yurdu. Telfon: 44439. metrosu. Hallc;'de elektrik fabrikıısı verir. Adalar, Kadıköy, Boğaziçine gi-
- 1 yanında 172 bin metro erazi 20 kuruşa debUir. Metodlan çok kolaydir. Sabah 

30,000 llraya ıa.tılık bulunmaz blr 
vUil - Bebekte denizi fev'kalAde gö
rilr, kaloriferi bulunan, bahçesi mn
kemmel olan büt1ln konforu haiz bir 
v1llft. satılıktır. Dosya No. 106. 

Taksim Cibnhurtyct meydanı Em
Jlk Han, Emlft.k Yurdu. Tel1'on: 44439. 

kk.t NE: Pollte!mlk endüstrtyel te
le llllertn işletme usul ve teş.'kllft.tıy
~t~ullerl maliyet flatıannı sıh
ldar~ t~barüz ettiren muhasebe ve 
tıı l~rını mezç ve organize ederek 
ıtı11~ksek lmalfıt verim\ aımağa 
&:be lr bir idareci teknisyen muhn-
1111ın lhtıyacı ()lanlann Ankarada US 
ıt;ı, araıı ı>ost.o. kutusuna ve İstanbul-
taa~Şarn gazctestnde E. K. ya mürn- Beyoğlu clvannda 'l - ıs btn llra.,,.. 
........_ --~ - 2 .1-

-1 

·. ~ kadar satılık muhtelif iyt tradlı apar-
l'lt~.lltRAT, DİKKAT _ Mal sah1ple- tmıanla'r ve evlerimiz vardır. 

<ın tın.,~-- - Taksim Cüınhurlyet meydanı Eın-
tl' \r --.ı.uıal :Bllfmıum aknr - Apt. lllk Han, EmlAk: Yurdu. Tclton: 44439. 
lıaıı~ - lerin vekilharçlıC't ve büyük 
tQ.,ı,e ~ odabaşılıklan v. a. kefalet __________ __ -_ı_ 
1-.a.ıtl ettk munt.ar.am, temiz, ucuz ve 3000 liraya Satılık ev - Kadı
~ hi ÜC?t)tmz olarak temin edebile- köyünde AltıyolAğzmda 5 odalı maz
t:rııte r Ccnç iş arıyor. Akşnm gazete- but ahşap bir ev acele satılıktır. Ter
~ M .F. rürnuzuna ~ktupla mü- kos suyu, elektrlk, havagazı mevcut-
...._-at.. - ı t 
•~- ----- ur. ~ Taksim Cümhurlyet meydanı Em-
tt }~ş ttöi RİTİR!'ı1İŞ I.İ E lllEZU- lfık Han, Enıltılc Yurdu. Telton: 44439 
hıtınn ARn·oR - AskerUğinl henüz • _ 1 
~ iş, her lşe kolayca.. :intisap ede- , ________ ..__ ___ _ 

tek kabDlyctıc ve oldukça daktilo- El\ILAKiŞ: 
~a Utatıe yazı yazabilirim. Ehven U.lelt tramvay caddesinin merkezi 
"~ veya ücretle blr iş a.nyorum. bir yerinde t evkalllde intlnn. ne ynpıl
•iitn taat: Akşam gav..eteslnde .HARU n11ş 4 büyük, 2 küciik dnlreyl muh
~ mürncaa.t. - tevı altı katlı bol zlya ve güzel hava-

h çok sıhht bi rnpattıman mevkll ve 
~ ~iŞÇi ARIYANLAR randımanına nazaran müsait :flatıe 
---=. satılıktır. Her türlü malumat ve sa-

tıt 1.Ahiyet mOessesemlzdedlr. D. N. 640 
~en BAYAN ARı\NIYOR - Bir Galatasaray Köşe o.partımanı 2 ncl 
~S.Sesenın iştnnbuldnkl yazıhane- kat Emlflldş. Telefon: 49010 - ı 
~c <'IOSya fşlerllc meşgul olncnlttır. 
ltrı lilo bllmesı şart değildir. İstedik- Beyoğlunun tam merkez! bir yerlndo 

ayı it üçer odalı altı da.1rey1 ve altında 1k1 
l'e ha 1 ücret , mümkünse fotoğraflı kUçük dükkanı ihtiva eden senevi 
lılıııa Yatları hakkında tafsllAUı mek- S,500 llro irndlı, yapısı sağlam bir 
lllura G:ııntn posta kutusu 1150 ye apartıman m ünasip f latle satılıktır. 
~tları. -1 _ D. N. 616. 
h:.~.\\'AN AHANIYOR - Diş muay~ O:ılatasaray Köşe ap:ırtımanı 2 ncl 
tı.~d tnt EmlUklş. Telefon: 49010 - 1 
"l.llJı.a e çalşnak üzere blr bayana 
~ ç Vardır. Müracaat; Galata Ne- Clhnngtrln en iyi bir yerinde ve kö
~~ caddesi No. 160 Diş Bakımevl şeb~"lllda iyi inşa edilmiş çift dalrell 
~ki llarnuına. - 1 beş kaUı asgari yüzde nltı iradlı güzel 

lı..~l'Jp ARANIYOR_ İn'""nt -uhtP. bir apartımnn satılıJ..-tır. Fırsatı kn-
;"<llld} ._. .... - çınnayınız. D. N. 647. 
~Ube Yanında. çalışmak fizcre blr Galatasaray Köşe ap:ı.rtımanı 2 ncl 
.S: \> ihtiyaç Tardır. Müracaat adre- kat Emlliklş. Telefon: 49010 - 1 
~ enı Postaııane caddesi Velora. 
~~o. 20 _ 21 Mustafa. Bakırcıoğl.u Tcşvlkiyede tzamvaya. 1k.1 dakika 
~si. _ 1 meııafede çok sa~lnm y:ı.pılmıt senev'i 

- 2,400 lira lradlı dört katlı beton blr 
l'-l\•' ün ı ... tı ~Ilı dit.DE - Apartımanda. oturan 2 npartımnn m asıp f aı..ıe acele sa -

tltıı k6bır allentn Mut.bak ve Ev işle- lıktır. D. N. 1335 
lttıı..~ rebUeco:k. h1zmetçll1ğt .meslek Galatasnray Köşe apartıınrmı 2 ncl 
~~..,,z etrnış orta. yaşlı blr kadına lh- kat Emlaklş. Tcıc.ron: 49010 - 1 
>t it \'ardır. İstedikleri ücretle §lmd!- ŞJ.şl!de iyi inşa. edilmlf 1ki katı iiçcr, 
ltı.ır ıdar çalıştıklan yerleri kısaca İz- diğer 1kl katı dörder odalı ve b:ınyo
lıııııa 0sta kutusu !34 adresine mek- ıu teml:ı: blr apartman uygun flatıe 
~dlmıelerl. - 1 acele satılıktır. D. N. 621. 
3 Galatasaray Köşe apartıınanı 2 ncl ---=: SATILIK EŞYA kat Emlfıldş. Telefon: 49010 - 1 

'4h. ~ Nlşantn.şı Amerikan hastahanesi el-
~ • ""1A KVRK - 1939 da. Amerl- vannda. birinci sınır malzeme He inşa 
t ö ::1 aıınnu~. fevkalMe güzel Lefitr edilmiş her katta gömme banyosu bu
~ır er kıynıetıı yeni kürk acele satı- lunnn çok ferah ve Mgarl yüzde altı 
~· Teı.: :W107. Yerebatan Sağlık 1radlı ve dört katlı bir apartıınn.n ace
~ - 2 le satılıktır. Küçilk blr irad ısttyenıe.re 
"fl:t.\'l'JLQ[ MOTÖB iLE ~._. OT eayanı tavsiyedir. Fırsatı ka.çırmayı-
L l".ı ... a ...... ·~"" nrz. D. N. 1030. • .,.,ta <'1114Kı~ESt- Mtlracat.t: Ga- Galata.~y Köşe ap:ırtımanı 2 ncl 
tle e~rtnenecller 50 No. ~maki- kat Eml~ldş. Telefon: 49010 _ ı 
~ -ı 

metrosu toptan satılık bir ev blr de saat 8,30 _ g,so altşamlan 13-19 m 
fabrika beraber. Galata Havyar han kadar Tnkslm eıraservtler No. 101 
77/ 1 No. ya müracaat kapı g kat 4 Madam sırtar. 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE 
RİŞLt BİR BiNA SATil,IKTIR - Ca 
ğaloğlunda fabrika ve matbaa lttlha 
zına elverlşll betonanne yeni bir bina. 
sat1lıktır. Akşam 1dareslne müracaat 
Telefon: 20681 - 3 

SATIJ,JK MERA - Şarköy clvnnn 
da ytnnt dört bin dönümlük Man 
do.tepe merası satılık olduğundan ta 
llplcrln kimyager Hüsameddine mil 
racaatıan. Eminönü EmlAk ve Eytam 
banknsı karşısında İzzet bey han 
ikinci kat No. 6 - 3 . 

MEKTUPLARINIZI ALDffilmZ 
Gazetemiz ldarehaneslnl adres 

olarak göstennll olan kattler1-
ml7.den 

S.P. - A. K.. M. - S. B. - O. S, 
8.0. - z.n. - Berlin - M.B. -
i33 - G. B. - L. H. l!t - M. T. 
it - A.K.D. - K.H.O. - Hanı -

X B - N. A. 

namlarına gelen mektuplan 1da
rehanemlzden aldırmnlan rica 
olunur. 

SATJLJX VE MÖRİLYESil.E Ki Prof. Dr. 
RAUK KADIN BERBERİ - Milrn KEMAL CENAP 
cant: Sirkeci Hüdavendlgfır caddes 
37 No. emlô.k teIICılı Salibe. - 2 Lamartin caddesi S. Doğu 

Palas No. 14. Tabim. Telefon: 
ACELE KAGfR SATILIK BASE 43963 Hergün eaat 15 - 18. 

Aksaray tramvny durağına yanm da 111iııt•••••••••••t1' 
klka, Çıngıraklı Bostan, bahçeli dört ' 
oda. sahibi taşray::ı gtdece~den satf.. 
Jıktır. Aksaray Mlllct caddesinde 123 
num:ı.rnda komisyoncu Ahmed Buzer 

SATILIK ARSA - 77M metredir 
Hnydarpaşada Kurbağalıderede kıs
men veya tnmamen satılıktır. Talip 
ler 21300 No. ya telefon etmeleri ve 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

yahut İstanbul Sultanhamam Dik Senelik 1400 kunıf 2700 ~ 
ranynn Han No. 8 e müracaat. - 2 6 Aylık 750 • 14.50 • 

DE\'REN SATILIK BAKKALİYE 3 Aylık 400 • 800 • 
DtJKKANl - Bir Iş dolayı.siyle dev- ._ı_A-.y_Iık __ 1_50 __ • _____ •__. 

ren satılıktır. U.leli ~çtürk sokak Pootn ittihadına dahil olmıyan 
No. l düWna müracaat. - 2 ecnebi lJ\eınleketıer: Seneliği: 

SATILIK KÜŞK VE EV - Qnmlıc!ı. 3600 altı aylı~ 1900 ilç a-ylığı 
Llbadc caddesi 8 No. on dönüm :mey 1000 lruruştut 
vnlı ve çnın ağaçlnn arnsında yen 
yapılmış seklz odalı köşk lle üç odalı Tclefonlıı.rınıız: Başmuhıı.rrlr: 20565 
ev acele satllıktır. En lyl içme suyu Yau işleri: 20765 - İdare 20C81 
rnevcud. İçlndckllere mürncnnt. - 3 ._ ____ 1'_ı_üd_ü_r_:_2_0._ı9_7 ___ __. 

5 - MÜTEFERRiK 
Şevval 6 - Hızır 175 

S. İm. GÜ Ö!;. İkl. Ak. Yat. 

BRİÇ DERSLERİ - Profesör Sap 
r!ç tarafındnn ayn nyn W!yn toplu 
blr hnlde hususi olarak verilir. Ak 

E. 11,33 1,11 6,45 9,39 12,00 1,32 
Vn. 4,46 6,25 11,58 14,52 17,12 18,46 

İdarehane Babı~ı elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

;ıam gazetesine <Brlç) riimuzunn • 
mektup gönderllmesl. - 4~~~~~~~~~~~~~~ 

Maliye müfettiş muavinliği imtihanı 
Maliye teftiş heyetinden: 

35 lira maaşlı Maliye müfettiş muavlfllltl için 15 kAnunuevvel g41 
pazartesi günU müsabaka ımtllıanı yapılacaktır. 

Aranan §artlar şunlnrdır : 
A - Memurin kanununun dördi'ıncü mnddes1nde yazılı evsafı ha1z oı-

1 malt. 
B - İmtihanın açıldığı tarihte yaşı 30 dan fazla olmamak. 
c - Siyasal bllgUer okulu, Hukuk veya İlttısad fakültesinden, Yüksek 

t.ıcaret ve tktlsad mektoolnden veya bunlara muadll derecedekl ecnebi 
mekteplerinden mezun olmak. 

D - Maliye VekAletl teşkilft.tında müstahdem bulunmak, 
E - 3658 numaralı Teadül kanununa ıöre Devlet ll5ll tnıtıhanmı da 

geçirerek onuncu dereceye tayin şartını haiz olmak. 
F - Yapılacak tahkikat netice.sinde karakter ltlba.rlle müfett.lf ola

bllecek vasıflan hnlz bulunduğu anlaşılmak. 
İmtihana. talip olanlar 15 lldnclteşrin 941 tarihine kadar Ankarada 

Maliye Veklletl Teftiş heyeti relsliğ!ne arzuhal lle müracaat edeceklerdir. 
Arzlibnle şu evrakın raptı lbımdır: 

Talebe .alınacak 
Maden tetkilr ve arama ensti
tüsü genel direktiJrlüğünden 

1-Madenclllğe aid muhtelif lhtisaslan tahsU etmek ve 
yüksek: mühendis yet1ştiı1lıJ1ek ükzere Zonguldak maden tekntsl 
yen mektebtnlıı huswd smıtına müsabaka 1mtihanile 25 talebe 
alınacaktır. 

2 - İmtihanda kamnanıar Zonguldak maden ocakları da
hlllnde en az dokuz ay çalı§tınlacak ve yeVınfye 150 kuruş ala
caklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı cUJ dersi görecek ve dokuz 
ay hitamında antell çilışmadan muvafık not alanlar yabancı 
dilden imtihana tılbi tutularak ehllyet göstererJer yülı.:sek tah
sil için A vrupaya gönderilecektir. 

4 -Staj devresinde talebe kazancı ne geçinerek d1lediği 
yerde ikamet edcbllecek, ancak !evkaldde lstidatlan göri.ılen ve 
fakir oldukları anlaşılanlara aynca her ay 10 liraya kadar nak
di yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olımyanlar arzu ettikleri 
takdirde leyli ve meccant olan Zongliiaak m::ı.den teknisiyen 
mektebinin ildncl snufına imtihansız alma.ı;ak aynı ders senesi 
sonunda 1ld sınıfın lmtihanını birden verlp dördüncü smıfa ter
fi edebilecekler, bu :sımfl ikmal He ıı<Maden Teknisiyenin ünvani-
le mektepten mezun olanlar devlet bareminde 30 lira asli 
nı&a§la işe başlattlnlacaklaxdır. 

6 - Müsabaka imtihanına girecek taıeba aşağıdaki şaı t
le.n haiz olmalıdır. 

A - Türkiye Cümhuıiyetl tebaasından ve Türk ırkından 
bulunmak, 

B - 18 y&.Şlnı bitirmiş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 
C - İyi hal ve nhlAk sahibi olmak u1940 - 1941 ders yılın

da mektep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı füraz ede
ceklerdir.» 

D - Bulaşıcı hastabklarla malôl olmamak, sıhhati tam 
olmak, bünyesi madenclliğe ve maden ocaklarında çalışmağ:ı 

müsait bulunmak, 
E - Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek yahud bu dere

cede tahsil gördüğü Maarif Vek§.letince tasdik edilmek, 
F - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet v~ika f otoğ'rafı 

vermek, 
7 - Avrupaya gönderilecek talebe avdetlerinde tahsilJeıi

nin iki misli müddetle İktisad Vekaieti emrinde hizmet edecek
lcrlne veya tahsil masrafiannı de!aten ödeyccekleıine dair 

müteselsil kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 
8 - 15/11/ 941 akşamına kadar istida ve evrakı müsbitcle

rin1 Ankarada maden tetkik ve arama enstitüsü genel direktör
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17/11/941 gününde 
Ankarada sıhhi muayenelert ve 19/11/941 de yine Ankarada 
aşağıdaki derslerden y&ZL1ı müsabaka imtihanlan yapılacaktır. 

A - Cebir F - Nazari hesap 
B - Hendese G - :Müsellesat 
C - Fizik H - Mihanik 
D - Kimya t - .Teoloji 
E - Ecnebt dil 

(7945 - 9409) 
la 641

'11.IJ[ TAKSİ OTOMOBb.t -
~~el Ford JA.sUklert 111dJ:r. Sul
~ :n Od D1vnn70lu bcnzlncl Ka-

Bomontl civarında. fabrika. lnşasına 
tamamen müsait ve bu yolda müs:ın
d.es11stlhsnl edllmlş 2762 M2 ama, nze
rinde meveud iki kaUı k~r bina ııe 
birlikte ve milsait f.latle neele satı
ilıktır. AIA'kndarla'l" için çok mühim blr 
fırsattır. D. N. 651. 

A - Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti n adresi. 
B - Kendi el yazısı ne tercümeihal hülll.sası, c - Askerllğ!nl yaptığına veya tecll edilmiş oldu~una dair resmi••••••••••••••••••••••••••• 

Sümer Bank iplik ve dokuma 
fabrikalan müdürlütünden: 

~e.re müracaat. -1 

ntn P ~ 
1Selll ATll\IAN ARANIYOJl - Ba-
tt ~~ek lçin bir pabman ile tcker
lel' ~~?ztarı olup dn. satmak ıstlyen
l3att ,~m İstlklft.l ea.ddıest No. 43 
~kercıstne müracaat. -1 

Gala.ta.saray Köşe apa.rLımanı 2 ncl 
tnt EmlAkiş. Telefon: 49010 - ı 

vesika. 
D - Mektep ıeluı.detna,me.,l veya tasdiknamesi. 
E - Sağlam ve yolculul?a mUtehammll olduklarına dair resrnl rapor. 
Taliplerden aranılan şartları haiz olanlar tahr1r1 ve şifaht olmak be-

re !ki imtihana. tabi tutulacaklatdır. Tah.rlr1 1mtlhan Ankarada ft ıstan
bulda ve bunda muvaffak o12lllann tlfahl Jmtlhanı Ankarada 7apılaeak
tır. 

İmtihan programı: işçi ahnacak 
!_:::. Kiralık • Sabhk 

~ l'URDU: 

Beşlktapı çok !.§le&: eahllinde depo 
Te ardiye yapmak için çok elverl§ll 
olmakla beraber hıllbazmyla kulla
~ ve bahç~tı lhpp :lk1 ~ acele a
tılıktu. İstical edln12ı. D. N. 8M. 

Galataaa.ray Köşe apartım.anı 2 noi 

1 - Mali.re A - Bü~e cbızarl, tatb!Jd tasdJk n tootrolu. Mahısehd 
umumiye hükilmlerl, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vuıta.s.ız ve Ta&- 1 - Müessesemize balh Kayseri fabrlkasmm muh~ 

~ llra;va satılık apa.rtıma.n -
~ lllı"de dört katlı, Qda 71 ıın. 
~eıı~a.n deniz görilr b~ apa.rtıman 
"1e Olarak a.tıııktır. Dmya. No. 

~a~ '6.\ !la Cümhurlyet meydanı Em-
~ Enılll.k Yurdu. Tel!on: ~9. 

ıeooo 
ew~· l! llra,ya Batılık aprutunan -
~~ı;~ontı elvan köşe ba.ş'ı, altında 
Srzn~. s ka.tlı blr npart;un.aiı be
'atuılttle, truı.nzaralı, kelepir olarak 
'"~~ Dosyn No. 275. 
"'\: Jııul Cümhurlyet meydam Em
~ EnılO.k Yurdu. Telfon : ~i39. 

lOQ tı 
4h .... :-ln liraya satılık npartıman -
• ,;'~da 10 katlı, her dairesinde 
~ b~r OOalJ, ıehede 5136 llm 111\dı 
•-o,~ apartımnn sntılıktır. Dosya 

~~ Cü.ınhurıyet meydaru Eın-
-.zı, Bınllk Yun!u. Telfon: 44439. 

- 1 

taı Bmllldf. Telefon: 48010 - ı 
talı vergiler, a.Sedüllü vergUer, veraset ve intikal 'f'trgilerl, ıetlblA.k U:zerin- atölyelerinde ça.lıftınımak tıBere tomacı, tı.rezecl, pulanJacı. 
den alman vergiler, gflınrilk, lnhJaarlar, harçlan, TOrtdyedetd 'YUltaaız _u_ 
ve vasıtalı vergiler. C - Mallye VeHletinln merkez "fe TlllJetler tefkllAtı. te.svfyecl, dökümctt, modetcl 'YI tüımbane ifçlsl •hnaca..wı-. 

X&çınlmıyaeak blr fı.i'sat: ÖSküdar D .. tstlkraZ nazarlyelert, tahvlll düyun, aınortl.mnan, Ttlrldye Dilyunu 2 - İstekll 1fçilerln kablllyeUerfne göre 11 • BCI kanıta 
KJ.sıklı Millet ba.b.oest ei"'11Jlda 1200 umumiyeaf, n tarlhçeaı. kadar saat ücreti verilecekttr. 
M2 ananın beher M2. JO kanış gibl J - iktisat: •İkt1sadl :me.lftler, 1.sUhsal, tedavtil, na.klt ,.. itibar, hı-
meccant denecek kadar ucuz bfr fiat- kJam ve ıstlhllk balWslerb. 3 - Taliplerin dofrudan dolru18. Kayseri :VOJ& ı.t.uı.-
le satışı ellmtıJdedJ.r. Mıevklln1n lylllğl 3 - Mnlt ve ticari hesap, cBaslt ve mürek.ekp faiz, ıskonto, faizli Mas.- bulda Bakırköy fabrlkalarmUZa ıtızumlu Tuikalarlle birllkte 
Ye aranın vaziyeti ifraz suretlle de bı carllet cHendese• satıh ve haclm meea.halant. 
latlfadeye elverlllldtr. Hemen mürn- 4 - Usulü defteı1: cTlcar! ve sına! münasebetlerle Devlet mulıa.sebem llıım•ür•acaa••t•lan•.•••••••••••••iı(1iı83iıml•·•~İllİIİ)'•• 
eaat ediniz. D. N. 676. hakkında nazari ve tatblkl maHuruı.b. 

Galatasaray Köşe apartını.a.nı 2 ncl fi - Hukuk: İdare hukuku ve bu meyanda .ldLu1 kaza ve mercileri, me- :;;::;::=-=========-=====-========-=======-====:;;11. 
kat Emlô.ldş. Telefon: 49010 - - 1 murfn muhakematı ve 1069 numaralı kanunlar, ceza muhakemeleri usulü 

Mahmudpaşanın Kapalıçarşıya ya
kın ve en işlek blr yerinde mahiye 45 
Ura 1radlı ve 3 odası bulunan kft.glr bir 
dÜkkl'm snyın mü.şterllerlmtz için §3.
yanı tavsiyedir. D. N. 645. 
O:ılatasarny Köşo apnrtımanı 2 ncl 

kat Emlflkl.ş. Telefon: 49010 - 1 

~l§ll tramvay caddesinde ftç katlı 
beı odalı tArgir bir ev 8,000 lll'aya 
acele satlhktır. D. N. ~O. 

Gatatamray K~e apnrtımam 2 ııeı 
kat Emli'ikiı. Telefon: 49010 - ı 

kanununun ~rı ve tahkikattı. müteallik hükümleri, ceza kanununun 
memur suçlarına alt kısmı, knnunu medeni, borçlar, 1cra ve ınıı.s kanun
ları ve ticaret kanununun Mallyeyl alft.kadar eden hükümleri. 

6 - Ecnebi llsroıı : ıFransızca, alınnncıı. ve ını:uı,:.ce ve 1talyancndnn 
blrb. 

İmtihan netıceslnde mü!cttlş munvlnliClne alınanlar 3 sene sonra. ya
pılacak ehliyet lıntihanındn mm·affnk olurlarsa M:ı.liye müfettişliğine ta
yın edilecekler, ve sta.1 tein Avrupaya gönderllcceklerdir. (7646 - 9132) 

Dil ve Tarih • Coğrafya F akülteıi Direktörlü
ğünden: 

DU T8 Tarih J'aktlltesl Jl Blr1ncltqr2n Cuma ıono .. , uo da Tertle-

cek acdma dendle tedı1.ııaıa ~ ••> '"°'> 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum i~aresi ilanlari 

A§ağıda cınsı. mlktan, mubammen bedel ve muvakkat tem1natı ~ı 
1 kalem taş kapalı zarf usulü ile ekstlt.m,eye ikonulmuştur. Ek3lltme 4/11/941 
salı günü saa~ 11 de Sirkecide 9 1§letme binasında A. E. komls;yQllunda 
yapılacaktır. IsteklUerln muvakkat teminatı mnkbuz ve diğer ka.nun1 ve
siknlannı h;ı.vl kapalı zarflannı aynı gün ve saat 10 a kadar kom1s;Y.on re
lsllğine venn.elerl 111.zıındır. Şartnameler pnrnsız olarak Slrlı:ectde komfa. 
yondan ve Bandırmada. Bnndırma lstasyonuııdan temin edll!r. (9190) 

Mikdan adet 
140,000 

Muha.mmcn bedel Muvakkat tenı1naı 
Lira Lira; 

16,800 1280 
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Sahife 8 

R CA radyoları geldi! 

Bu mühimsenmiyecek bir haber değildir •• , , • 

Bu haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ıs•· Meşhur bir cild mütehass 'il 
nın şayanı hayret keşfi otan e 
cBİOCEL• tabir edılen kıymetli ~I 
cençleştlrlcl clld unsuru şıro l 
pembe renkteki) Tokalon kreın; 

inin tcrldblnde bulunuyor. on .- sü• !her akşam yatmazda.n evvel ç 
rünüz ve her · sabah daha gen s 
1uyanınız. \,:Gündüzleri de t>eY~ 
!renkte J <yaRsızı < Tokalon kreınl • 
kullanınız.4 Clldl beyazlatır, taıe 
~cştlrlr ve kadife glbl yuın~ 

hl ı 
., 

Apartıman sa p erı • 
Bot d airelcrinizc iyi kifac:I 

bulmak için cA K Ş A ~b ... 
KÜÇÜK lLANLARI ndan it" 

tifttdı- cdinİ7 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
M"ÜTEllASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY ~ 
Caialoilu Zeki Bey ap~~ 

3 üncü kat 8 No. 
Her rin 1' d en 1 R %1' "•d11f 

.... Dr. İllSA!'ll SAMI --• 
TİFO A Ş I SI 

nıo ve paratJfo hastnlıklarıD~. 
tutulmamak tçln teslrt tat'L ~er 
afiyeti pek emln taze aşıdır. u· 
eczanede bulunur. Kutusu 45 k 

ruştur. ~ 

7.AYİ - 321 senesinde vefa f;:. 
3 cü sınıftan &ldığun takdl~.:11.o 
mı zayi cttlnı, yenislnl nıacaguı--
csklslnln hülanü yoktur. • rOt 

339 Şernfettln 11!~ 

ZAYİ - Avanos ntifus daıresl1l~ 
aldığım nüfus cüzdanımı ve ~
terhis tezkeremi kaybettlnı, yen, .... 
alacağımdan esklstnln hükmft oı-

~~~l~~~et oğlu Halil~ 
----Ooktor --~~ 
Bahaddin LOtfi 

Varnah 
OPERATÖR ttRoLOO 

ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 
/1 r 

Böbrek, mesane, idrar f8 
tenasill yallan hastaııl<larJ 

mütehassısı 
ve '//:: :: :-:.-.::·,t:_. ::::: 

I! 

• 
sevindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BfRADERLER 

ISTANBUL ~ANKARA. lZMIR 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorgan , Yatak lroUanmıık beın k~enlze •e hem de 

·:~::~~ BiR KUSTüYü YASTIK 1 LiRADIR 
Yastık :;rorgnnlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı o~lu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
insaat Kontrol Seti arao ıvor. 

Nazilli, Kayseri ve Hereke Santiyelerimiz için biter kontro! 
~eniğine ihtiyaç varwr. Namzeeere tecrübe, tahsil \'C m1:3Ieki ol
gunluk derecelerine gör"- fü·r~t verilecektir. 

Taliplerin nihaytt 5 '11 1941 tal'ihine kadar vesikaları ile bir
likte- Sümer Bank Umu•ni müdürlüğüne müracaa~bm ilftn olu-
nw·. (940!i) (7899) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
1 - Eskişehir orm:m fidanlığı için asgari 35 metre yük.<>ekliğe saatte 40 

ton su çıkarabilecek mazot ile ı.,ıer saatte 10 kilovat taaktlı elektrik jenera
törü ile birlikte bir tam Dizlyel tipi motör acık eksiltme suretlle s:ıtın alına
caktır. 

2 - Fenni ldıırl şartnamelerl ve mukavele örneıtı İstanbul orman mü
dürlyetınde görülebillr. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - Eksiltme 8/11/ 941 cumartesi günü saat 10 da İstanbul Orman mü-

dürlyetlnde yapılacaktır. (9342) 

1 İstanbul Bele~iYe~i ilanları 1 
Kaymakamlıklar{lakl Tcmfz!Lk işleri m~murluklarına yavru olsua, bü

yük olsun teslim edilecek kedi ve köpek başına onar kuruş verileceği ilan 
olunur. (9190) 

* Beyoğlu itfaiye grupu binasının tnmlrl fçln alınacak kum, çakıl, çl-
nıçnto, tuğla, kireç, clnko ve saire açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 2000 lira ve ilk teminatı 150 liradır. Şartname Zabıt ve Mu.:ı.mellıt 
müdurlüğu kaleminde görülebilir. İhnle 31/10/941 cuma günü snat 14 te 
D:ı.lmi encümende yapılacaktır. Taliplerin ılk temlnat makbuz veya mek
tuplan ve 941 yılına alt Ticaret odası vesikalarlle ihale günü muayyen 'Sll.-
atı.e Daimi encümende bulunnıala(ı. (9193> 

. -- - -- - - --· - - - -- - - --- -- - -- - . --- --

-Beyoğlu, İş Bankası karşı· 
sında. Emir Nevruz sokağı• 

Pana1ya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

En idareli 
LA IBA 

Sıvas Nafia Müdürlüğünden 
1 - Kapalı zarf usulü lle eksiltmeye oknula.n iş: Sıvas merkeilnde ,r 

nfdcn yapılacak ilk okul t.nşantıdır. Bu işin keşif bedeli 20541 Ura 77 ıcuruY 
tur 

2 - Eksiltme 31/10/ 941 tarlhlne ~üf eden cuma. günü s:ını 15 te ~· 
lilyet Daimi encilmenlnde yapılacaktır.. r 

3 - Bu işe alt evrak şunlardır: Kc,şlf huliısası, fiııt bordrosu, proJele; 
yap_ı ~letl umun;ıi şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesl ve ın't'r
vCıe projcsldir. Isteycnler bu evrakı Nafıa müdürlüğünde tedarik edebi 
ler. 

4 - Eksiltmeye glrebllmek içln isteyenlerin 1541 liralık muvakkat te; 
mlnatı Sıvııs Hususi muhasebe veznesine yatırdıklanna. dair makbuzıı!l t 
veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubunu ve 941 yılına ıılt ırıcare, 
veslkaslle eksiltme gününden en az üç gün evvel Sıvas Vallll~lne Illi1 
maslll ~!eri muvaCfakıyetıe başardıklarına dıılr referanslarlle birlikte Ill~~ 
nıcantla alncakları E.'hllyet vesikalarını teki! mektubu zarfı lle blrllkte ~ 
zarfa koymalan ve keşif dosyalarını tedkik ve lmzn etmiş bulunmaları ıı· 
zımdır. . ~ o 

5 - Teklıf mc-ktuplarına ait lç ve dış z:ırflnrın ve vesikanın dördunC 
madric hükümlerine ve kanuni tarifelere uygun bulunması lazımdır. pos· 
tada \'ak! gecikmeler kabul eclllmez 

6 - İsteltlllcrln tekllf mektupl~rını lklnci maddede yazılı tarihte asal 
14 c .kadar Encümene makbuz mukabilinde tevdi etmelel'i Ufln olunur. 

(9135) 


