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Almanlar 
Kırımd'a 

Feodosia'yı 
zaptettiler 

~0akova radyosu vaziye .. 
t\ fevkalade fenalaştığı .. 

nı söylüyor 

Moakovaya gündüz hava Qk . 
1nı Yapıldı, Leningrad-
da geniş yangınlar 

çıkarıldı 

il r Ilı' <:r ın 4 (AA.) - Alman umu-
.ı~d.karargahının tebliğinde kayde-
'lrJ ı""· 
ta.ı gıne göre Alman V'C Rumen kı-
'°a. arı Kırımda düşmanı takibe de
llt 11:' etmektedirler. Feodosia lima
r:ı· ıs'<al edilmiştir. Leningrad kesi
,01tıd~ Sovyetlerin iki çıkış teşebbü
haııakım kalmıştır. Düşman Alman 
lı~ il.tına varmadan ciddi zayiata 
to rjlılmıştır. Kırım açığında bin 
daıı uk bir vapur tayyareler tarafın
ı> ıı batırılmıştır. Tayyareler beş va-
lıM daha hasara uğratmışlardır. 

111 °skova üzerine bir gündüz akı
la Ynpılrnıştır. Leningradda Alman 
"'~:ateleri geni~ yangınlar rıkarmış-

ı .. 

Moskova radyosu 
<(Vaziyet fenala§t1» 

diyor 
~ Londra 4 (A.A.) - Reuter: 

Oskov d b .. • . Et l a ra yosu ugun vazıyetın 

~\ok ııl&de fenalaştığı·~" söylemiştir. 
b~d?t bunun nedoen ileri geldiğini 
fa• k~·rtıemektedir. Almanların Mo-

11 • 1 iımal etmelerinden başka 
f111~'°" : hükumet merkezinin -etra
dıkı ~ı 80 kilometrelik daireye gir
l' k rıni isbat eden hiç bir delil 
u tur. 

la ~lrtıanlar bugün mutat parlaklık
ilt· ırımdaki Sovyet kuvvetlerini 
)\ 'l'e ayırdıklarını bildirmişlerdir. 
te•tırn halkının iltica edeceği yerle
b ~laşması için tek yol olan Kerç 
A.İ&azının bombardıman edilmesi 
il}' l'tıan tedhiş ıristemlerine tamamile 

gun bir harekettir. 

Tula'ya taarruz 
~ ~oskova 4 (A.A.) - Pravda 
l' azeıesinin harp muhabiri bildiri
"'tc;:, Son iki gün içinde Almanlar 
leu a Ya bir kaç kere taarruz eımiş-

rae d b t ] • ·· k"" ti.il .. e u aarruz ar gerı pus ur-
ta ~Uştür. Oüsman ağır zayiata uğ
c tı trııştır. Dünkü pazartesi günü 
e trıup cephesinin bir kaç kesiminde 
'tı~rel'an eden l'iddetli bir muharebe 
ıtTİc.~sinde Almanlar geri püskür
~ ll"ıuştür. Düşmanın bir kasabayı 
~~l'ctrnek için yaptığı te~ebbüs 
~.•rn kalmış voe düşman tardedil-

1atir. 

Sivasto o 
n,.laklav~ 

KARA==:DENIZ 

Alman askerlerinin Kınm'dakl taarruz istikametlerini ve işgal 
edilen yerleri gösterir harita 

Umumi Meclis dün 
bir toplantı yaptı 

Vali ve Belediye Reisi bir senelik 
icraat, bilhassa imar faaliyeti 

hakkında mufassal malumat verdi 

Meclis a2ası 'hararetli alkıŞlarla 
Belediye Reisinin faaliyetini takdir etti 

Yukanda Vall ve BelediY.e Reisi nutkunu okurken, aşağıda Meclis 
azası nutku dinliyor 

İstanbul t!muml Meclisi dün sa.atı arzetml.ıJ olacaıtım.• 
15 te Vali ve Belediye Reisi Dr. Lüttı Vail ve Belediye Ret.si., müWa.klben 
Kırdar'ın reisliği altında toplanmıştır. hesap işleri lıalct:ında izahat vermt.ş 
Geç~n .. c~~senln z:ı.ptı okunduktan son- 940 mail yılı tahsllltının 939 ta.Ntlat.ı~ 
ra, Inonu gezgls1ne rek:zine karar ve-
rilen Milll Şet İnönünün heykeli hak- nı <:ok güç ~lar altında tamamen 
kında Dr. Lütfi Kırdar tarafından tutma~ muvaffak olduğunu tebarü:ı 
Milli Şefe çekilen telgrafa verilen, di- etttnnl~ ve asker ailelerine ya.~ılan 
ğer btt sütunumuzda dercett~.mtz ce- yardımın gittllcçe genişlediğini soyle-
vap okunmll4 ve alk~lanmıştır mlştır. 

Milli Şefin 
heykeli 

Cümhurreiai telgra· 
fında: o: Belediyenin 
kararini aevgiainin 
işareti olarak alıyo

rum» diyor 

--
İstanbul Umumi Meclisinin 

f teşrinisani cumartesi günü 
yaptığı içtimada, Mecüs azaları
nın, Taksimde yapılacak İnönü. 
gezgisine Milli Şefin bir heyke
linin dikilmesini istediklerini ve 
buna müttefikan lı:arar 'Verildi
ğini yazmıştık. Bu karar, Vali 
ve Belediye reisi Doktor Lütfi 
Kırdar tarafından Milli Şefe 
bildirilmiştir. MiJli Şef İnönü 
Doktor Lütfi Kırdar'a aşağıdaki 
oevabı vermiştir: 

Doktor Lütfi Kırdar, Vali 
ve Belediye Reisi İstanbul 

İstanbul Belediyesinin iyi yü
rekli duygu)anna çok teşekkür 
ederim. Belediyenin karannı 
sevgisinin bir ipreti olarak Blı
yonnn. 

İnönü 

'- J 

Hindistana 
iki taraftan 

taarruz 
Daily Mail'e göre Al
manlar Hazer denizin

den, Japonlar Birmanya
dan taarruza geçecekler 

Londra 4 (A.A.) - Gazeteler 
bilhassa Daily Mail ve News Chro
nicle büyümekte olan Japon tehlike
sine işaret ediyorlar. Bu gazeteler, 
tehdid altında bulunan ilk noktalar
dan birinin Binnanya yolu olduğu 
fikrindedirler. Bu suretle lngil~re 
ve Birleşik Amerika.dan T choung
kiı:ıg' e gönderilmekte olan malzeme 
sevkiyatı kesilmiş bulunacaltbr. 

Bazı müşahidlcr geni, mikyasta 
bir Alman - Japon planının tatbik 
mevkiine konulmak üzere olduğu 

mütalaasındadır. Mihver, Hindiıt
tan' ın batı ve doğusuna müteıvıeccih 
bir taarruza başladıktan sonra Al
man ordulan Hazer denizinin her ilci 
kıyismdan Hindiatan'ın fİmal batı 
hududlan boyunca ilerleyecek, Ja-
pon ordu1an da Birmanya'yı iıgal 
ederek ve Bengale körf.esini çevire
rek Hindistana ulaımıı olacaktır. 

< 

~,t.1oakova 4 (A.A.) - Yarı res
~ 1 

olarak bildirildiğine göre Mos
ltı0\'a cephesinde Nara nehrini geç
ıa.:k ~~i.~ Almanlar t~rafından yapı
So butun teıebbüslerı her d-dasında 
., \'}ret kuvvetleri geri püskürtmüş 

MUteaklben Dr. Lüttı Kırdar, bir se- Valliıln izahatına nazaran, asker 
nelik Belediye veVilAyet faallyetlne aıt ailelerine her ay 225 bin lira. tevzi .. :i. k k a ~ I er 1 
mufa.sMl izahatı havi bulunan nut- olunmaktadır kl, bu miktar senede -------------
kunu okumağa başJ.~tır. Dr. Lılttı 2,100,000 lira glbl muazzam blr yekun Ya•ıklar olsun '-- ~•lere.' 
Kırdar sözlerine şöyle ba.şlamı.ştır· tutuyor. • CH-6> 

' · Dr. Lftttı Kırdar müteakip lzaha-e tardı-tmiştir. 

Finler bir şehri 
zaptettiler 

la het1in 4 (A.A.) - Finlandiyalı
~·! 11_,n günlerde Petrovskoy'un 150 
I~ ~~etre şimalinde ve Jaeroy gö
f:-~Un batı kıyısında Taatene'yi İş-
" etmislerdir. 

'tı. lielsinki 4 ( A.A.) - Son teşri
~rı biri j)e üçü arasında yapılan bir 
, """u:t neticesinde Fin kıtalarının 
>'ırı .. ·· d K • • ' · 1 ik t~ . uçun e oıvısto yu ı~ga ett • 

't'tırıkresmi Fin tebliğinde bildiril
e tedir. 

Aınkara Hukuk fakülte-
sinin yeni binasi 

1-f A.rıkara 4 (A.A.) - Ankara 
lq~kı~~ fakültesinin Cebecide Siya-
1 Bılgiler okulu yanında inşa edi-
eıı " • b" 1 .. • l enı ınasının açı ma torenı ya-
t~~ <bugün) saat 16 da yapılacak-

l<aymakam tayinleri 
~ A.nltara 4 (Telefonla) - Lice 
~ a"-.!!tkamı Cemal Dinç Keşan 
;··...,qkamlıö·"'a, AAkııle ka-·nı'\ka
~ 1 Mliştak Carşambava, Reşadiye
~:: H<1vri Akkaleve, Kanı m .. ktup
~ •u Hüs•vin Hilmi Zonguldak 
l'ıı~\''lıakamlığına naklen tayin edil-

ı~J .. ~-ı· 
ır, 

~Dğerli ar~adaşlanm: _ tında. Maarif, İktisad, Belediye ve Vl-
Içtıma d~remlzin açılması gunün- lAyet Sıhhat. Ziraat işleri Dnrüıtıceze Ekmek sıkıntısı gene dağıldı çok 

de ~n ~Ir ı:eoolk icra.atımızın izahını İtfaiye ve•Arlner T""""lz"'- 1D1 1' .. ,..!,_ 
bugunku içtim.aa. talik et.ml.ştlm. Her • "" • "~:· """ -er • ıuınu-... 
sene oldu~ gibi, gene sizlerle bütün Tramvay, Elektrik ve :rtıneı idareleri., Fakat yazıklar olsun bizlere ••• 
faaliyet sahamıza şamil, icraatımız Sular i<l:areef, Şehir Tıyatl'06U, Kara- Yazıklar obun ki, 1914 harbinden· 
hakkında bir konuşma. yapmak tırsa- ~ğaç müessesesi ve Konservatuarın beri h-...-rilik mu~ereti nokta-
t!nı elde etmiş bulunuyonmı. Bunu .;ir senelik mesaisi hakkında maı(imat -··.,..-
yapma.k.la icraatımızın hesap ve bUAn- vcnn!4tlr. sındaıı bir adım dahi ileri atamamı-
ço.ııunu şehrln değerli müıne.ssU~rlne CDevaıru sahife 7 sütun l de) şız. Neydi o fınnlann önündeki İtİf 

kakı§? Halbuki muntazam ve efen-

Moskovanın 

bombardımanı 

Şehrin büyük bir kiaıni 
bir kaç gündür iııkaiz 

Budapette 4 (A.A.) - Stefani: 
Sovyetler Birliği reisi Kalinin'in re
fakatinde hariciye komiseri Wys
cinaki olduğu halde Samanaya git
mek üzere Moskovadan hareket et
tiği teyit olunmaktadır. 

Alman hava kuvıvetlerinin de
vamlı bombardımaaılan neticesi 
olarak Moskovanın vaziyeti gitgide 
daha feci bir hal aldığı ilave edil-
mektedir. · 

Büyük bombalar, elektrik eantral
lerinden birini tahrip ettiğinden §eh
rin büyük bir kısmı bir kaç günden
beri ışıksız kalmı§tır. 

Lokomotif ve 
vagonlar • 

Sivas atelyeainde 
montajı yapılarak 
iılemeğe kondu 

Ankara 4 (Telefonla) - lngil
tereden gelen 1okomotif ve vagon
lar aksamının Sivas demiryolu atöl· 
yesinde montajı yapılmış ve bun
lardan bir lokomotif ile 6 yük va-

gonu Ankara İstasyoaıuna gelerek ir 
!emeğe konmuştur. Bunlar bugün 
'Münakalat Vekili tarafından İstas
yonda tetkik edilmiştir. İngiltereden 
gelm'Ckte olan demiryolu aksamı 

takriben 2 5 lokomotif ile 600 ka
dar ıvagondur. · 

dice bir nöbet wulüniiıı bu ıdan
tıyı epeyce gidert«eğini, telıre de o 
çirkin, asabi simayı venn.iyeceğin.i 

pekala biliyoruz. Nazariye olmak iti~ 
bariyle biliyoruz; likin gene de 
yumruğuna SÜ"ften ilen ablda. 

Ve zabıta lruvvetİmİzin de - her 
te)'e kad~en - bu kargqalığa 
müdahale etmemesi, halla nöbete 
:ıolanaması aynca bir t.enkid fe:sh 
leJkil eder. 

Şimdi ekmek aJantısl dajUdL 
Amma nöbete dutmak ve durdur
mak fırsatı hala var. Mesela nak
liye vasıtalannda. Bunu beheme-
hal içlimai adct1erim:z aruma aok
mabyız. Yoksa, medeni bir millet 
olr,,amı7 noktasından cidden ayıp
tır. Bu kafa göz yarmalar, ceket 
yırtmalar, kendi aramızdan aciz bi
rinin haklını bazu kuvvetiyle ye
meler bize yakı~mıyor. 

Kusunımua bcı'bemthal tashih 

olunmalı! 
1 

BU SABAHKİ 'l'ELGB..A.PLAB 

Moskova'nın 

şimal ve gar
binde şiddetli 
n1u harebeler 

Ruslar, Kınm'da bazı 
noktalarda ricat ettikte .. 

rini itiraf ediyorlar 

General 
Wavell'in 
beyanatı 

Ruayada askeri vaziyet 
müğlaktır, Rus yaya 

henüz asker 
göndermedik 

Londra 5 CA.A) - (B.B.C.> Dün Londra 5 (A.A ) - Hindlstandaki 
gece yansı Moskovada neşredilen res- .İngiliz orduları b:ışkunüıdaru general 
ml Rus tebliğinde bütün gün cephede Wsvel dünkü gazeteciler konferansm
devnm eden muhn.rebclcrln en kanlı d:ı yaptıth beyanatta Hindlstandald 
ve şiddetlilerl Kınm ynrunadasile Brltnnya ordusUe Rus ordusu arasın
Moskovanın garp ve şimali gnrbislne dn sıkı bir temas mevcut olduğunu. 
düşen Mojnlsk ve Kallnin mıntaknla- Hindistandakt blr Rus erkanı harp 
ıındıı. cereyn:n ettiği beyan edilmek- zrı.blti bulunduğu gibi, İngiliz zabitle -
tedir. Ruslann, düşmanın ndctee üs- rintn de sık sık Rusyaya gidip geldlk
tünlüğü karşısında Kınmın bazı Ierlnl, Hindlstand.an Rusynya külll
mıntakalarmda geri <;ekildikleri itiraf yeuı levazım gönderildlğini söylemiş 
olunmaktadır. Moskova radyosuna gö- ve dem~ir ki: 
re Kırımda Almanlar ölü ve yaral! - Rusyaya henüz İngilız a.slrorlerl 
ol:ı.rak 90,000 zn.ylat verın4J.er, b~'t gönderllmem~tr. Rusyada ask.eri du
Alman tümenleri mevcutıannın yüz- rlJ?l muğlAktır. Almanlar Hindistan& 
de yetmLşlnl knybctmişlerdlr. gelıneğe teşebbüs ederlerse Hindlsta-

Mookm•a clvnnnda Almanlann arazi nın şimali garblslnde kuvvetu mü
kazarunak lçln s:ı.rfettiklerl büyük dafaa me\'Zilerimlze çarp::ıcaltlardır. 
gayretler n'kim kalmı$ır. Moskovn el- Orada, flmdl mühim kuvvetıerimlı 
vnnnda 11 Alman tayyaresi düşürül- mevcut bulunuycır. Slngn.puru, son 
muştfir. Almnnl:ınn Lşgal1nl haber günlerde ziyaret etmemin sebebi, bu
verd!.klerl Kursk ~ehrinde muharebe- rnsının Hlndlstanın sağ cenahını ~
lertn devam ettiği Rus tebliğinde be- kil etmesinden ileri gelml§tir. Uz::ıt 
yan edilmesı m(ınldnrdır. Şarkta askeri vaziyette herhangi bl:t 
Moskovnnın garblnde bir yerde ce- değişiklik Hlndlstanı aIAkndnr edl

reyan bir muharebede 22 Alman tan- yor. Slngnpura asker ve techlznt sev
kı, malzeme dolu 250 kamyon, 15 sah- ktnln arkası kesllmlyecc'ktlr. 
rn topu ve büyük miktarda techlzat 
tahrip edilmı.ştir. L H 

.ll.foskova 5 (A.A.) - Mookova rnd- ord aıı•fax 
yosunun blldlrdll\'lne göre, Almanlar 
yeni tn:ırruzlnr yapmak ~in Kursk ve 
K:ılinlne civarlarınn yenl ihtiyat kuv
vetleri getirtmişlerdir. 

Şiddetli muharebeler'.n cereyan et
tiğ' Kursk clvanndn SOvyet hatlnnnı 
zorlamak içln Almanı rın ta.nklarl:ı 
yaptığı milte:ıddit ~bl>üslcrin nklnı 
kaldıj'.;'1 iddl:ı cdllmektedlr. 

Birleşik Amerikada 
kadınlar tarafından 
yumurta yağmuruna 

tutuldu 
Kallnlne cephslnde muharebeye sü-, 

rülınüş düşman thtl!nt kuvvetleri top- f,ondra 5 CA.A.) _ (B.B C.> Birleşik 
çu ve piyadeden murekkeptlr:. Ruslar, Amerlkadnkt İngiliz büyük elçisi lord 
bu cephenin bir kcslminde duşmanın Hallfaks, bir ntltJngte nutuk söyler
kcndllerlni Volga nehrinin sağ sahi- kcn infiratçı kadınlar tarafında yu
linden, sol sahlllne gcçmeğe icbar et- murta yağmurun:ı tutu\muştur. 
tllUnl kabul etmektedirler. I l'ichv s <A.A.> - O!iden: İngiliz 

K d 
sefiri lord Hallfaks Amerlkadn söyle-

e rs on yanma asının ~~~n n~~;ı::::::r~~~ı~~n:~~ 
irtibatı kesildi mc!ıklannı söylcm~tlr. 

Rus tebliği Vichy 5 !A.A.> - OCi: Rus cephe
sinden gelen son haberlere göre askeri 
vs.zlyet şudur: Moslcova 5 (AA.) - Sovyet 
Kırımda marcş:ıl Tlmoçenkooun gece tebliği: 4 Son teşrin günü kuv

mUdafaa tertibatı, alt üst olmuştur. vetlerimiz bütün cephed~ düşman
.Feodosya ~hrinin Almanlar ta.rafın- la ı:arpışmııtır. 
dan 1$galinden sonra Kerson yarım- Kırım, Mojaisk ve Kalinine k.eai-
adasının irtibatı tamamlle kesllml4tir. • d k" h b ı k 'dd ti' 
Leningrad Rus garnizonunun yaptığı m1 ın e ı mu are e er ço 11 e ı 
huruç hareketleri püskürtüımüştür. 0 muıtur. 
MO.Uovanın şlmall garblsinde Kallnin =============::c. 
mıntakasında muharebeler azamı -- Bu sabahki telgrafların 
şiddette devam ediyor. devamı 2 nci sahifede 
n-umnnı.ww .. ...,ınwmıwaaıww ... ı1111ıınuıın••mu...-.-mım1111ıllllllllt11nmıımıuımm 

- Neden Eminönü ile Taksimdede birer k:ıpalı durak ynpılouyacake 
mış? ••• 

- Meydanların manzarasmı bozma ın diye! ... 
- İyi 11mmn böylesi de halkın mnuzarasını bozacak!-



• 
BU B.&.•.&BKI 

'l'BL&B•PL•B 

Afgan- Rus 
münasebatı 
Lozonki, Soyyetlsin 
Af«aniıtanda sizli 

emelleri yoktur eliyor 

Lonclra 5 (A.A.) - (B.B.C.) Rus 
tetmı1 8Ölle6ıril Lor.ol*1, Afganlatan lle 
lloYJet Ruqa mOna"*e+.a llaöında 
"'7anatta bulunmut '" demlftlr ki: 

- So.,,.Uerln Afp.ııidamo mmi 
ft siyasi t.a.ma.mıyetıne kal'll hiç blr 
S1z11 emelleri yottur. Sovyetıer, elle
rinden geldllt kadar ftc1 tarafın men
,.~ Jealnndan olan siyasi il blrll
ll ile dostıuRu muhafazaya çalıfacak
lardır. lıObver tebaamun Afganı.ta.n
daıı ~ıtanlmalan, .Afga.nl.staııda ~ 
carpaeak derecede çerirmM lstedik
Jeri entrtblardan llert (tebnf4tlr. Jlat
tl mibvercller, Afpn1etanden Ttirlt· 
menıstan lle Taclklatana glnnelt t.e
tlbbib etmJ.tJerdlr. 

Alp.ntstandan çıUruan 20I Almuı 
w İtalyan W>aan, Blndiltanda Pe
•ver tebrlne naı1 olmu.tlar ft oradan 
AhnaQa n İtaJJaJa miUıteftclhen 
JDla ~. tncuıs ••"m-
111'1. Jllfmll•bUerln• ~ 
.... bndllertne tan•nu ~ 

Pasifik'ta 
gerginlik 

AKŞAM 

Geceki ve Da Sabahki Haberler 
Bertin in 

. Roosevelte 
cevabı 

Alm -4 
D.::-::.L El-!1:%.: 

an~ .... ~·· 
Hari ciye Veki.letimize 

ahi bir nota Yerdi tif 

@:~~§) 
imanların Kırım' 

dakl ileri hareketi 

Amerika yeni 
tedbirler 
alıyor 

J.pony,aya yakin 
adalardaki lraclm ve 
çoculrlar Amerikaya 

naklecliliyorlu 
.wr-.4 <AA> -AlmanBü- Kırım'm zaptı Kalkaa~a için 
~ Haıiclp VeUliiiııe HonıW. 4 (A.A.) - Gamn, 

nota te.di etnııiftir. bir fehlilıe fe•kil edebilir Mid~y .. Wake adalanadaa Ho-
yiik 

lriiktmeti ba aotasmda. y· nolulu ya gelen !J'olcaJar, im aç ada-
__._.. 28 t • • ı ta da 'balunaa Amerika tebaua kadın 

voıın m eırmıeıvve • -~---L 

tifahi bir 
AJmeıı 

B. Roosıe 
rihli nutk unda. Almanyanın Cmubi :au cepbellııden plen baberlet' taaı'rusu 8*lm Jralpııoe, tıeN!bntı:ı geç- ve ~laruı, lııepelmiW ~et 

ın tdaımi için tanzim et- ıaer tarafta ~ mubarebeleı1n UllDe hNrmed'hnlf*l flmd1 aJD1 teh- hueWyle Amemibya ne\.lei:llbı1.1lte Ainer& 
an hvitanın «ılde edildiiine. dnam ettllhll bildiriyor. Fakat en IDıııl Jenldıln belinnlttlr. Bu kJI olmu- olc:l•tannı .aylemiftir. tiii Pz1i 

_ _. __ ...I!-'-' '--'d ~ftA ve "1t9ılm hareıret&er cephenin aı ucun- • tıtbM•rda Kafbllardan cenuba Amerikadaki cere-n 
.-o QllUIA& _. ıra~.-- d& Xınm'da .,. Lenintrrad Ue Lenin- dolru bir barebt J8l)llma8l UaUmall " -

yerine gamalı haçın n pad'm flmallnde "f1*u blumaktadıt. vardır. Ve )>una taqı tedbb: ahı- ""7ork 4 (A.A.) - Da..-id 
düny 
Mesın·in 
Allabın yerine de Füluerin ikame Kımn'4a A.JmanJar Perdıop berza- maktadır.• Lawrence, Wulünaton'daa New • 

iine dair olan sözlerini Jtmdald Ru ıstllıtlmlarmı Jan,raıt Londra'dan gelen lıelgratıar. İran'a Yorit Sun gazetesine yazıyor: 
ek diyor ki: J&l'!UW!a:p. afrdtien sonra (llratıe nüitılm İnglllıı tbtutUert 8Mbdll- Awlbn halkmın l.arbe llÖ.a-

edaece ' 
reddeder 

Almanyada. Merkez ve Cenup ıletllJ'orlar. Bu llerl harReU b.rşısm- mekte oldutunu blldlrlJor, Bu kunet- ni kırpmadan 'bakılmunn 1-teyeceii 
ribalnın tabhn1 hattında Al- 4a Rue 1aınetıerl lk1"e lllJ?llmJıllar- Jet Londra n.dyosmnm uıkerf mtl- zaman belki de uzak oLnıyacakbr. 

ükt1metl tarafından yapılmhş dır. Bir bmn ICafkM1a'Ja ıecmetr n'*1cldlnin ı.bsettılli tıehHb7l önle- Züa muhasamat had bir teb"I aldıiı 
rlta " ne de dOnyadatl din- ~- Dro bcılaıll w.nrameanı ıatımq, mıelt lçbullr. takclird Am ikan milletlDin hid-

1-
Ame 
man h 
ne bit ha 
lertn lltvı baümda blr veslka mev- diler b8llll d& Blvutopola oetıım'ftlr. 8lmal celJı)ıe9lDıe pllnce, 4llmdlJe ~ • er . 

., .. ile 

Seyyar bir 

del'Udlr· Bunlarm bel' Wsl de Almanlar lt1 taıala da ilden :tunet- :tadar m11baallara .._ '°IPIDUI oı.ı detli gozleriai ..-.....ı.r.. fe'VJJ'"' 
.. tl.ltahça l&htedı1*1aı'- lelZ rica& h&ılarmı bmnek için iki- LenJngrad"m ftZl,etinln bk parça _..e ilttila etmımi pek az mlmkün- ._ ________ _....,. 

deUl ban. taamlllan Jal>Q'Orlar. araıldıRı uı~. Krm4tad'- dür. Amıeribn milleti o zaman bü- ""' 

c1ld 
en lctt ve 
dlr. 

cenup .Amar1Uamıı Alm"D1& Alman Deri baıelLett bqııamda Kı- da bulunan Ru Balt.lk donMmwnm tibt. -...mı.ra ar.. hiia.mle maka-
da.il fet1ı1. diiD7adaJd din '" rmı'ın ltpllntn JMmda tununlan- burada~ Bancot llllM 1*e eclilm...- llteyeeıkir. 

2-
ıaratm 
twlelertn bJdmlarak :rertne ~ JDUl bekteMlılllr. Tüm a'fMtopol eeldlmeal buna delllkUr. Bansoe " L 4--- Am--"-

blr Jı11tw.ln lbme!lll ldılla· mül&lıhkem iMlldlDe oe1dlln Rua FlnJAndlyadadıt Qeoen aıe 181R1Aıı 11 .:ongr': ~na an.:llD .. ,auat. 
lan o de 1"809 bot 'f8 mlnH!Pbf kl-AJ- hneılerlnlıı ...... mabftlne'l RU.I - J'l.n ..uıinde bana ldr .. ·- llW ~ ,.plıac:- - . ~ 

GttmeU bmılarl& mewuJ olma- IÖIWmea malıtemeldJI'. Sl'fUeopol 1a&JılDÜ a.re R~"J'a bll'Ü'kn1'*' anma muliialMle ec:1a.-.. ieap edip 
lllmıaa telAtt1 eder. atedıenberi 9(>k mW.bkem o1duh Butıln lptt,._,..,.._l ftnll9 1"a- .............. - aorulduiu tlık~e 

muıh 
111 

.&Jmuı htık6ımıtU, bu notaıı dlpJo- lctn bul'ada fldde\11 mu!ıareMler vu- rumı mubaaıa. ~. :aua ha çok lMbük bir eberiyetle c~> 
Darla btitibı bitaraf ııat- tu bulacalı ftlpheslsdlr. MH-aflh Baltık ....,._... ID ı .. ,,.dul Cft'tıiimi Tueeıdttir. K~n tu matlk JO 

..uen 

Finlandiya' 
bir ihtar 

'" b1I anda Mert- Ye Oln111> AJmanJann Odea'da Japbtları llbt. _.,.,Mil Alman ~ anCWd hiaeiyab badur. 
Amerika, Almanl~ 
ittifakı honnaunı i 

G t...l_I-! Ame-.. --1ıJar ~ hlttmetlerlne tndl eUDlt- ::•=:u ~1*.!:; ~.::-..::-:. ~ ... ,.. 4 (A.A.) - ~ork 
uana..... ...... ..a.il..a aotad. tıoqıilt it etmllllt dit •llt•wıldla. dul maıbram ~ tein dt p~ .--.. 7UIY':!: Aln an: Lam ira 4 (A.A.) -

Ur. 
Mü' 

derlaal memleketlerine Am..._ C... '" ~ Kll'ml JUWW'Mm• illaJl .Alman- ebemmQeUldtt. •. Rea1Mm ~ m torpili~ Birletm Amerikanın Finllncli19 
dönmek • • Jclılar ,_ • olarak Alman -. ı.r IPı nraıeıı Mhnmclen "* btl- ~ ıtr h 5e Aı..a • ~llliicell ~ ~ ı.. ~~en bia ldan Mi7'k Wr allb 

oa.. 
..pi ola 

emnnı a ..-.ıt.lanna dip~ .._ 1'lk faJdaJU' ._.. edeııtllr. Dlllllı l'2ıı tııaJumJD mllıtm 11a1ıe1aete ...... 1iMiran ~ deil. ke.Eedile-~ 
0 

tid..IU Newa 
)'Olu !le MU.Ya& JllPh·n mlmt6n ı..- ._. alıl 11 n .._ ......,_, cek 1*11. eh • 'b ,,.. .._ .... 1• 1• • • • a.:.-91!: 

.......,. 5 <A.A.> - (BJI C.) Putrlk ~-olA~-~W..~~· olaa.11 gibi bundan daha mlldm ola- Ba barebUn bldefl llm ... dlr. ı• leri '-tinlclıiı zamm rahat .te- pzetwnm diplomatik emn . 
CJIEıuı__. tvllnllt aıW'Madar uuau m~ .,... rak da Kere bc:-ll"""'an Jtaft:uyaya ~ baNö& lııllıllaf- M- .ittir. twılan )'aZJyor: 
Oma'dül Amerlbn imi _ _. teJid etmit oldaiu ill'Ye PCDIS lmdn 4abOlne llncekUP. tujel Jalll w • J1111a .... .,. ,.._ • cHulrün ihtarı. Fi • • 

te WJ 

-- «la ftl.lal, mu halka, deıtıal Amertbya edilmektedir. Kerq bolul bet anı k11omıeWe genıt- JD1an .mıtıa& w.n , & o 111 ı ı 5 •. Cenubi Amerika 'p Almenlarla yapbiı ittifakı 
Hdet etmek leln emir Termlıltlr. hatmet.l. blnne\loe, pm1an llllndedlr ve kılan 1nls tutar. Alman Cephenin IEl ...... ._ JmıcaeUcr' ~ _ ~-W- d..nokr..aerle lYi münuebetler 

. 
Alman 

Al bir 8'8hede eder ti: tunetıert banda bir 1lıöprd k1D'U'ü ntu bahıltıen Ml!t!!!!lıPM .._...,.ıHI• •naen .J'IUftılUUÇ'~ me .,. 1naMfaza etmesi 
man ıe • )erine Sovyet aeı. R0098ftWID Ameribn •- bJ'fı aahJle ~ bir tarar- de 1ıarp tlddcUeDmll&lr. Ba elllbede 8 1 • • AR 4 (A.A.) _ t.- iba edebilmek için yapılllllf _. 

m 
1-

hava akmlan 1dırlplerlnln Alman demi k1"- tan KaftuJayı. diler taraftan Ru Y8lan Jalmm '" br ban5ıMI. do- .....ı --... Cabo de Hunoa tecrübe •7!1abilir > 
~ htew~ıı.ı- Oftlasunw,. ~f'd& nlhafet bulan lettırmJtU. Baftlmll .. sa= --- . 1 _ _.1 • • • •• ~ 

Pdc>m 
ft'Uerl 

Mo.ko•a S (A.A.- - Moekoıva u .metle ~' Amerl- IOI cenahını ft hat&& bitin non hat- her taraf dondutunclsn .,_ ,..,.... ..-pol't -.flnhırl •munıe Bu ......... anpteraun Fan~ 
radyosu Sovyet hava kuvvetlerinin um ettıtı hattındaki beya- tmı tehdit edebllecettlr. vaaı~ ııerıeme.me mllalt blr 18"- muvafık ol°'"ıiı İçin karaya çıka- Romanya ve Macarillaana laar'b 

dJlı Ye b 
taya hüc 

Danziıt. KoenikıbeTg ve Riga üze- atıa1ara uymamaktadır Te b!E- Londra ra<t:Josunun ut.erf mibıelc- kll -.Jmıftıt. Burum n9'lceel olarak Al- DU)'ml 61 yahudi yolCU)'U hamil ol- ebnaini :İlteyen SoyYet taJe·WI'"~ 
dne akı"lar yapmıı olduğunu bildi- rikan bahriyesi makamlanmn kldi Kırım haretAtmı çok mfihlm bu- manlar Kaltntnden Tala,Ja bdıll' olan dwi- Mide Buenoe - Air•"den ay- müşterek o•du"unda şüphe yok 

nAtı, v 
zat Ame 

l'İyor. infilaklar 'f'e yangınlar ol- yanat)ari)e teblp olumnMta- Jarak JU mtıtıAayı ileri 86ıUlnıı,tilr: büıibı ceplıe bo7anea a&rrmi eanett- nhmtbr. Bunlardan bqka yine Ca- So...,.et talebi halihazırda LOlldra 
daiu m~ede edilmiştir. •Almanlar Kmm'l t,,pJ .ederlerse tedlrler. ho Cle B..... Eapenm !.puyol dominyon&;ır tarafından tıetkik 

rami be 
du. 

Dört Sovy'Ct tayyaresi üslerine ~iki~ ~ KafbaJayı " petrol meml>allmnı R11&11L'da bl b&tla.Ymea uDrt h&- YapmU ile ~ Ye muwıldtatta ilk mektedir. 
dön'?lemi4m. lft,lr. Bu SUNUe ~~--. ~~ ~~~ .... ~~~de Mr~ duracalı Wmaln edllQıaNa. tepisi iptidumda kan7S Ç11ranlan Diier diplomatik muhabirler 

2-
muhribi, 

Moıkova'ya ıiddetli 
bava akınlan 

. 

Bertin 5 <A.AJ - Gündüz ve gece 
Moskovaya tarşı yapılan hava Kın
ları fevkal~de şıiddetll olmuttur. Ab
lan bombalar hilttmet dairelerinde 
ulcerl ve sınai hedefieme ve demir 
JQllannda vahim tahribat Jaımu4 ve 
lılrçot yangınlar çııtannı.ttır. Bnter
nuyonaJ tomnnın umumi ~ 
lam isabetle saatlerce yannuş ve 11-
tıımuıtır 

cum etm 
~ ,&. ..-a•-.& -.- v-.,,- .-ova~~ 1lıllıMan _L__ ~.3 _._._ ~-'-'-- N rL_ icl ·· __ L_b. • d hiieum ed en Amerttadır ft bu Amerl- tehdide maru~ taı.caktır Geçen ae- dolru o1madllma MI llttf. X.. ........... ..-t --•~ - ,,__ Mn _..on e m m- ın e. 

bahrl1'lll mebmtan taraımdaa ne Mısıra tarıı taamıs b-;..ıacblı za- da .addetll .....=; 1ıı*Je- letdriJ• '4 ,.lllmdi ele ayni ••parla lePk Amerikanın Sovyet ta bn 
da '8Jld edDndt bulunmakt:adJr, man bu endişe bq S(ıstermJf. MJs1r nıeblllr. huefet etmiftir. muanz bulunmadıiı fikrindecıır 

Memurlar TUrk - Alman ticaret KaraJe11izJeki 
ve askerlik anıasması Rııa lilo•ıı 

Basın birliği 

kongresi 

Mamafih Birlqik Amerikanao 
ıon tetebbiilünüa seç kalm11 ol 
Mndan korkulmaktadır.. 

Meteoroloji itleri inzi 
komisyonu 

Ba _.-!} dünk"" • f .•c' .. 4 (Telefonla) - De 
lıaauataki kanun Ticaret Vekaleti hir Bulaar aözcüaüne aöre, ,.... u zıya ette meteoroloji itleri umum miidur 

nda encümenlerde tehlii neırederek baz! filonun keneli lmen.linj suetecilerle uzun tetkilat ve nziklerine dair 

Ba 
pin 

m ibakere edilecek müracaatlan batumumdan hatka middet alrilfMi • ı::r.:.::~ e~ir ı~; ile 
Amr. 4 _ Memurlar kanaaun-- ee.aplanchrdi çare 7*w teoroloji itleri umum müdiirl 

acak tadil&t ~ wa. ,.,,. t <WCIDIN - Bua Bil'- de liir inzibat komi.,-oıau tetkil 
e mGzM•e eclilecelı1ir. Amr. 4 (TeWoala} -T1met A ' a 4 (fW7e p--) - !*,-:! ::..:..::: ~~-b~ ~t~ t~OI 

lnailizlerin elinde eair 
bulunan Alman 
tahtelbahirciJeri 

........ S (A.A) - 8. 8. C. 
127, Alman tahtelblılmeW lnailiz
lerln elinde esir lnılunmaktadır. 

da yapıl 
: m.lerd 

Bir Amerikan aemiai 
daha torpill•cli 

Ha,de Pn S (AA.) - ReW
cümhur B. ROOHVelt, lzlanda açlk
luuıda cSolinoe• . Wmli seminia 
IDrpillendiiin.i ha •bah lfıeaımİlo 
fakat hiç Mr 'beyuatta Wuama . 
mıttır. 

Sırbistanda 
40 komtiniat lrarı

clizildi 

Uyil.aya " __ L __ ,,._ "'---~ • .... R --- _ _. -tıe-• 1 --- -.. c:ıa& 011111 a mzaua .:onusyona ıore ..._. .. yapmqan- Velaleti tanıhclaa has6a aıııedi- _..., • -- - --. - • - 111 bat ezaJa ic1 b tar er 
aft7ete ~an. ıibi len lıir teMilde lnldiril_. aBre :reli ~=-- .,...! 7Grfllea a.ı- :.-~ '.,;; :r a::, ~ tir. Sa hrarla; v-U:. ~ 

J'llpm.dan •eaıUllJ"~ tllh t • • -.it koet.Jaalar ta• IU 8?2" ..... IÖn. • &lo ,. ltaf. d • ~ ...... 4a::ırea .. ..,, M it ~ braıları mahiT 

ı... ..... ..... 
olaalu da IDU'Hmf lıiz- me=m ............. _..,. J'8" ba limon1•a. 7S n •tUJPC .... 1e 8lmı Blrllll 11iaJar11e - ..... ofaealctır 

,..,..._ memuri,.de nidea itlaal mlilwleli ..-....~- W.C yahat ela ._.. bıwlW ...... dil &tallmlltlf. m;,dlt tc* tad • 

...__, 
u•lwinl 

~br. tir. rambr. IWI- ...__an .a,.1.- tılr 1'aw. lcbadc aecr •.ur. .,.. .:-ırJ ı· M •f 
Y"ane aYDi tel>Bidıe yeal t&rk • diiine ı&e bitaraf TiiMi7e Rw fi. • ' a f (AA.) - Tlatt 11um ... All". are 1 &aft 

allblan 

H alk sandıkları 
y eni 'bir kanunla 

lk hankalarma 
denolunacak 

Ha 

Alman T'1earet an~uı hükümleri IOM1D11D ™-•re ............... na H11 umumi toalNll _.. ~ müdürii 
clM • ele itM1Atta ...._wık 11ze.. hmya.cabr._ Ol. Ye &lo ~ &M:e nle s.,. ~ ~"-..... A-.. 4 (Telefonla) -
re liaam verilmesi. itfıal yeya ihra· laıdan ~ -• lt.q..Ju =-= a-::'=~'ı:: Maarif müdürü Hilmi Tuncer 
cat tlariçin imle tefriki yoluncl. mira- ~~~~....1~•.; __ ~ ..... his ~ıha aı Jlll* b•üatme lareli Maarif mfldlrlQane 
cu aluadıiı 'bilc:liriJmılılte Te b.. •-v ... a D0799 avvır w - m- d ııı..p pnı.,.. n&Mll'a *--- edihı,iftir. 
na cevap olarak da ezcGmle fÖ>')e aan kendi kedini ı..1n1....mcı- nk aa..tp edllmlf w .._ b Wt:- -----
denilmektedir: '*tk& çare bhwl.lt mltallwm Dil tuatmdaa Birik lel' 1M• uUml- Din alqaınld tarihi 

t (WonJa) - 22M 1Qı1ı e11 .ı...,a1u he»•nde V•llet ileri aürüyor. 1DlılD hü1nndlid 'I .. w ._ .._ k 
.._ "11aa mı~ b.- -- s.ı.. .-. ~ Al- mwıaH••' .. .......,. bit".._ oıuer 
ima aıdl ln1Qln delllt1rlJ- • ~n ~ Tıcuet Müd~ manLır ~:ft • 1 W de pek ftlGmll olan telrrlrlerlp dil* ... Dl- l-aW komervabnan 

Mb4 --ben ---"1a bldlnlmul 14"'Mla Tl- lülderiae. Wrlilderine ve bathea ~ yakın Lir ihtimal olar!k bydet.ek- ......,.me ~ lf)DdlrUme- ._ tertip eıli1- •• Mlk ,_._.. 
a. .f (AA.) Belarad"daa ~ Jwmmnan JlJiba caret ..... bonalaaina aW1m1 tedfr Fabt ıt.lu M,le Wr lehli- !ine bnr ~. 41. ~ ~ •ukr olaa 

.__. __ ~.._,_, ·.,,.,.::: L•..1:-1:-or taıatmda lllcllılt T8l'llmlf- oWa --.de allhdvlıuca ili- L • • • • . • n__ 0.._lnde ~ .,.._ bir riW ~---- ilı:iDci düa 

.... 
cueı 9 
lıll ... t 

ISYIÇnt ..... ~ ~- uuwnmg, llJibaıa dn mf numaralı linmem l&zun selea her Pi' e&ylm· .:eyı nrid s8rmemelit.clirler. n.- kma baJnmnND•n dolaılllJt, bnlN . ....-n.~ 
Hükemet bnetleri Aran;elOYaç adı aeoen ~ VtUieU mit. •n'-tmelar hWimleri talaiJ&tlı ~il~-unıer1~~ -~~ia~-:.:k; ~ _...--. ,.._ ı 7 ı ~~=ele 1:ıt~lmnali rıı.ı.ddl• 

: tir. aa 
ballDda 

b.abUI c:ivannda 40 l:omfln:İld ,... Tlcant V~ ta,- Mlreffe izah edi1rniftir Binaenale,,Ja D ece5 mi' - - oıırr. , , d 
ı:ar.ma «Lmiftir. Banlann uumda lbme tdllmeıtte.,. bnmıq 11, La ürlıiülelerln oh.,;.... 9aretile limanıdır ki Almanlar buna mlni le. daha lııuı .ki mmiıld ata 

talnDled 
blrt 

Mr d~·.,,. ~ nrdır. Ubo einrm- 11, ıe. JT DCI maddeleri kal- hıem meıwat mlneutlu eenplan- olmak iPn limanı fiıncliden. l,em'bar- Elenler kralı ... -1ıu1a~ miia~Np par 1 
da hır ına.de'rne unwnda 40 ko- dınJ!nakt'Mır. Yeal bıum. Balk ban- dmlmit. ı...ı de . mGwtlara dnnan etmeliteClirler. 9'ammt. •• tiyatro Wnumı do 

u. ıs. lf, 

milnist 5Jdlndmiit •e lçü eeir edil· fuDııd bıtdeftnl. alelGmum MI kalmlınut c!'.:1.tdW . ran halli t.ıafmdan 1.annıtfl 
miııtir. m::! ·~ Ucarete kredi tenllne ma · K~ kaymakamı ,Y akinda wn•'-el:i ile te .na.lanmıştır. 

t._.nın 

klvlk 
c • L"J • d d 20 L _m_eıHIJrmelc gaJeSi göz ,, ·-~I e 1 d _,,. 11-----------~ oupno uo psın e e ~omu. bulUDıdurularalı: tamım olun- lzmirde 'bir tüccar Y eauuet emnne a m Birlikte Am ril(a 

niat esir aJw,m1'hr. EV'f'elee ha U-- Balk bantaaa IOzum gördltü Ankara 4 (Telefonla) - Kqan -!.l--eek ya 

dalru tst 
llıı:alııde 

lieda "8kimlil: vazifesi yapan komü- Tıcatet,.. ttt.ı.ad VetAletlerlnce tevlcif ec:lı1cİi "7znakamı Fahri UBtüael g&rülen •~ 
nist tefi de Mı e9rltt •ranndadır. ~. ~ı:'e~ ~=~ 1zmir .f (Telefonla) _ Mimar- idart t&aima hinaen Vekalet emri-
Batao Amerika torplclo- addesbıde zlkredlldiğlne gö- kemaleddin eaddeeinde t..k Kolıon ne alımnışt"ar. ....,_. 4 (A.A.) - (0. F. L): 
-~ numaralı tanunıa tesis edil- adında bir tüccar mağazuanda 60 Htildimet doktorlan Londradan Amerika a;.n.lanna lıiJ.. 
ITIUlll"IDinde ölenler unan llalt sandıklan, bu Jl- kilo kalay bulunduiu halde eat1n4· • • diriliyor: Jyi malGmat alan mahafil-

Vllfİnlton ... (AA) - Bahri7e tainmı~ tarllıUın itlba- maktan Ye kontrol memurlarına arasında tayınler den plen haberten g3r~. Elenler 
nezaret' f 1 ncla açJlclannda tvrpil- ttin hK Ye Yeclbelerlle en ~ 600 lira riifvet ~rdiii iddiuile 'bu- ~ 4 (Telefonla) - Be- hah Jorj, bir çok maiyetile beraber 
lenen Robin Jameıı Amerikan tor- nacattır~ e::=:ıa ~ cün adliyeye re.lim olamnuttur. yoilu hükGmet tabibi doktor Raaf Birleıik Amerikaya gitmek bJsayya. 
1'ido mulıribif'in 88 mürettel;atiyle İ,unti bul~an ::ırm:e luk Kohon ilk clurupna.. 80nunda Eclirue Sthhat müc:IUrlüiüae. Ku,.. rundadır. Krahn yakmda yola ~· 
7 SUDa)'IDla bulun.f>iJmeJeri Jn.a. 8-lerln hJllelert Halt tevkif edilmiş Te umumt hapİılba• adasi hükGınet tal>i'bi izzettin ()Z.. mua ihtimali 'Mnll da .,.tin de-

mattur. 
'N1'& 
teDllb ed 

Dil'\ bir m 
re, 2284 
mit bul 
7fhanın 
ren bil 
le: ay 
Ju 
J'f'lerinde 
bua.t m 
bu\ba 

•• 
Tan gazete9iııde cBu aene 

zeytin lldtolte11i> diye yaZJlıyo 
BUnaa ne demek olclai- • 
lıerk-es anlamıyor. 

Rekelte 
dememeH; 

Clemeli? 
8Unde pek ümit olduiunu 1Wc:liı- hl.- llılt&ıed tlbdll Qbma· neye .evkolunm\lfblr. M!tlıakemeai den H&kklri !!Wdüye mO~e ...._ edeceii mlddet _..... ~ .... ""'*· denm edecek*, taJba ..._.._.,, diır. ı-.--------~ 





.. Sahıte 4 

GördakJerım, duyduklarım 

Muradma ererniyen adam 
Rüşdiycden sonra cami dersleri 

görmüş, sülüs. nesih, rıka yazısı yo
lunda, kiltipliği de oldukça yem
dcydi. Dairelerin birine 400 kuruı1 
maaşla devam eder, çeneli, şaka
cı, biraz da patavatsızdı. Mizacına 
taban tabana zıd, gayet sessiz. faz
la bön bir karısı, büyüğü kız, kü
çüğü oğlan iki çocuğu vardı. 

Yalnız aylığa baktığı, o da iki 
üç ayda bir çıktığı için züğürtlük
ten bezgin, mütemadiyen çıbnn ba
ıı de İp heyecanlı heyecanlı .anla
tırdı: 

- Ayda yüz. yüz elli kuru1 ce
bine zor girerek daireye git gel, 
pabuç cskit; kalemde de pine.ide, 
küflen... Bugün hayat ticaretle. 
Avrupalılara, Ameriknlıl~ra bakın; 
hepsi lord, hepsi banker. Bizim ya
hudiler, TUmlar, ermeniler hakeza, 
önümüzde mostra ... Amma bak şu 
duvar yazıyorum, hepiniz göre
ceksiniz. Güni.in birindtı ticarete gİ
ri mez.sem, ben de para kırmaz
ıam, fı:ı bıyıklan kazıtırım 1. •• 

Umumi harp ııenelerinde daha 
co ma-;a başlamıştı: 

- - Muradım u: Şu 7Jpçıktılar 
gibi yolunu bulup, fazla değil, iki 
üç vugoncuk koparabilsem yapaca
cın ~en bilirim. Ana parayı cebi· 
nıc koydum mu öyle bir ticarete 
cırişece-;im ki. Büyük alışverişler, 
milyonerlik fnlan ziyade olsun; ferih 
fahur geçindirecek, mütevazı bir 
7.ahire ticareti. 

Otururkt"n hemen yerinden kol
.. ıp i~rırctleıle, elleriyle tarifte: 

- Ş .. tafata, zaid mnıırafa lüzum 
yok, Aıımaahındn, önii camekanla 
bölünmüş bir odacık. Dal İçeri, kar
f)ki duvarda (Elkasibi Habibullah) 
levhası. Önünde dört çekmeli bir 
yazıhane: üstünde hokka kalem, 
l:SğıJ, r.lacak verecek defteri, tica
rethanenin la tik mührü, istampa 
lıutusu. Sağda solda çarıı iti bir lı.a
nap~. iki koltuk, üç dört sandalye. 
Köşede elden düşürme gaz sobası. 
Camekanın dışındaki masada da 
}':\"lıbaşlı, Hamil bir katip.... Sim
saılar müşterileri getirir. Üç aşağı 
\.eş yukarı uyu up helallaıtılı: mı, çe
ki alıp (itibarı Milli) bankasından 
papelleıi cüzdana attım mı keyfim 
lıeyif. .. 

Dilimiz durmaz: 
- Hususi otomobile biner bin

mez doğru devlethaneye mi, yok
aa? .. 

l ''ddetleniverirdi: 
- Yabna yolr.1 .• Caka diye, ev-

1.'ldlanı.lın hakkını har vurup har
man mı savuracağım} Otomobile, 
ben7İne ıoıoföre mi heba edeceğim} 
T11haLvay ne gU_,a duruyor? l.:ı 
yok...ı ıa11 kestirme evciğimin yolunu 
tutarım! · 

Gene dilimiz durmaz.: 
- Ve lakin Göztepe veya Eren· 

kövünde bir köşk dzem. 
A~amda gene öfke hazır: 
- Allah östermesin, yazdıysa 

b.->zsu:ı. O toz topraklı. ivrisinekli 
Göztcpcniz. F..renköyünüz sizin ol
~un J~cn denize İi!:tb'lm fakat o si
zicı l\p:ıçık Marmarnnızn değil, 
Boğ zic;i () nızine. Sulannda rengin 
envııı; dağlarında yeşil yeşil ya
m ç.lar, nefti nefti korular, kıyıla
rında pırıl pırıl yalılıu Marmara· 
cin ( Hayırsız.adaldr) a bakıp bakıp 
kn!lvrt mi getirt"yim ') .. Yok Sivri 
ndada 1 t nbul köpekleri açlıktan 
birbirlerini yedi idi. Yok Yassı ada
cia Biz ns imparaıorlnrır.clan, iın
paratoirçclerinden bilmem kimlel'.in 
gözlerine mil çekilmiş; yok mda
nında bilmem hangi pc.trik susuz· 
lukıa::ı q.n "ermiş. 

Soru dık: 
- O l..tlde savfiyr ol. rak nereye 

ikbal buyurulacak.? 
Cevabı hazır: 
- Flbeıte Boğaziçine, fakat zin

har Rumeli yakasına değil. Bebeğe 
kadar trnmvay çanları; Sarıyerc 
ladar da otomobil patırtıları, bart
bartlan. lşimdea gücümden dön
düm mii tiril tiril geceliğimi gıyıp 
pencerenin onunoe oturdum mu 
•evimde kafamı dinlemek, affınıza 
mağrurcn> biraz da şai.· mizaç ol
duğum için, Boğaza karşı cezbeye 
ı;dmek. :Sterim ... Ölçtüm biçtim, en 
muvafık yen de Çubuklu buldum. 

Orayı intihabının ıebebini de aöy· 
lerdi: 

- Önü deniz. arka81 lı:oru, her 
tarafı ~nha. ~ SAdASizhk: faz
laya vardı mı Börekçi Hasan beyin 
~nOS\lna damlnyıveririm En seç
me hanendelerin, 847.endelerin 
ohenkleri hep orada. 

Duramayız; içki işareti y:lpa~ken 
birden ııtılarak: 

- Parlatmak mıL Haşa!. O 
kCzzahı, hatta iliiç niyetine konyağı 
bu yaşıma kadar ne ağzıma koy
clum, ne de bundan böylr koyarım. 
Ala incesaz, bir filcan kahve, bir 

bardak enfes su bana kafi we vafi .•• 
Alııturkll musikiden §llşmam, ala
fmngadan dn hiç ho§lıınmam. Şim
diler herkeste Miloviç midir, ne 
karnaksıdır, boyuna onun opereti
ne taşınmak, hııspaya çene titret
mek moda ... Beni sarmaz; avanak
lara mübarek olıun .•. 

Yoerinden kalkıp, ileri geri ) uru
yüp yürüyüp, kollannı aça aça, el
leriyle göstere göstere Çubuklu' da
ki kö ~ünü tarif ed rdi: 

- iskeleden sahili takiben sağa 
yürüyoruz. GelK-ı arkamdan, yolu 
tutun. Solda hııfif meyilli bir bayır; 
yavaş yavll§ çıkalım. Acele yok, 
70, 80 adım sonra alnımızda bah
ç.c, içinde kutu gibi köşk. İçeri gir· 
dik mi, alt :katta ilci odn, nihnyeıte 
mutfakla hela. Odanın biri yemek 
odası, öbürü misafir odası. Buyurun 
ynhu... Ne duruyorsunuz efendim, 
pencerelerden doya do~a. içiniz açı
la açıla Bcykozu, Büyükdcteyi. Yıc
niköyü seyretsenize... Anladım. 
merakınız daha ku,ba"ıkı manzara. 
O halde gene gdin arkamdan. 14. 
15 ayak merdi~ni çıktık. Genişçe 
bir sofodayız. Sağımızda iki kapı, 
solumuzda ·'-i l· 

Çekinmeyin, teklif tc-.koellü.fümüz 
yok, girin yatak odama. Y ooo, ihti
raz istemem, yaıılanm minderlere, 
eak gıbi örtüleri buruourmu~. be
nim kaşık düşmanı kızarmış gibi 
falan fıstıklen nkla getirmeyin: 
Allah a,kına rahat rahat temaşa 
edin ortalıi;'l I.. Snhi, epeyce yürü
dük, bayır mayır çıktık; kızıştmız, 
hararet de bash galiba) .. Emredin, 
püfür püfür poyraz.da duran Göksu 
su teslimden birer bar<lal· abıhayat 
sunayım. llh .•. 

••• 
Adam ,o harp zengini zıpçıktılar 

gibi yolunu bulup bir türlü iki üç l\'a
goncuk koparamamı~h. Mütareke 
senelerinde hiç görünmez oldu. Me· 
muriyetle taşraya gittiği, sonra istifa 
edip ufaktan ufağa ticarete giriştiği 
söyleniyordu. 

Günün birinde kalantor bir mü
tl".:hhid olarak c;Jcagelmesin mi"> 
Görmeyi.., halini: Saçında boya, 
gözünde gözlük, bıyıkları tırao, ağ
L.ında püro, gerdanının altında ikin
ci gerdan: bavahnda leblebi ka
dar inci. önünde göbek. 

O eski çencliliği, pkacılığı nere· 
de) Dudaklan kıpırdamıyor. Eski 
kahkahalannın yerindoe çatık kaş. 
asık çehre. ("U) inci Vakıf hanın
daki dairesinde bir faaliyet ki deme 
giısin .•. 
Odasında yağlı boya, yan çıplak 

biı l:uri tablosu: Amerikan yazıha
ne; camlı dolaplar; maroken ka
napeler ve koltuklar; bir köşed 
kalorifer; öbür köşed , Japonkari 
paravananın nrdındn platin saçlı 
daktilo: hanın kapısında (Pakard
marka otomobil. 

Marmaradan hoşianmıyan, Bo
ğaziçinin Anadolu yakasına bayı· 
lan, Çubukludaki kutu gibi evinde 
geceliğini ~iv;o, ş;ıirmizaç olduğu 
için pencerede Boğaza karşı eczhe
ye ~imek isliyen adam nereye 
kö k lrı··duraa heğeninnni%) ..• 

Suadiyede tramvayların, otomo
billerin sıvıryn gerip durdukları. ge
ce yanlarına kadar çançnnlan, pa
tırtıları eksik olmıyan nokta. 

14, 15 odalı, kübik bir köşk: 
içinde baştan noa -;, kübik moble. 

Hani erine gelir gelm ;, tiril tiril 
geceliğini giyecekti) Şirndi sırtında 
pijama ... Hani alaturka mu ikiden 
ıaşmaz. alııfrııngadan hiç anlamaz
dı} Şimdi 12 lambalı radyosunda, 
boywıa ca:ı; kıziylc oğlu arkadaş
lariyle dnnstayken kendi de araya 
karşunda. Frijickrden ÇJkanlmı 
çuczttr, meyvalarla gute ederken 
boyuna konyak, likör ... 

Hava karardıktan so:ıra da baş 
açık, İpek gömleğin yakası fora, 
Mustafa beyio gazinosundaki abo
ne hasır koltuklara oitap ve gel.sin 
viski. 

Bir iki yıldır birbirimize rnslayı
şmıızda karşılıklı, yarım yamalak 
bir selamla i~i ııavıyoruL. Rivayete 
göre alafrangalığı o dereceye var
dımııı ki Suadiyeck Münir Nured
dinin, Safiyenin konaıerleri olduğu 
zaman gazinoya adım ııtrnaz olmu . 
Hatti ntdyonun düğme.cıi çevrilir· 
ken saz faslı duyar duymaz h C'mcn 
atılırmış: 

- Çabuk kapat! Bu köhne nağ· 
meler insann gam, gu9llll veriyor. 
Artık illallah, yıllnrcn dinlediğimiz 
yeteri ... 

Kam1' düşmanı mı ne halde? ·· · I 
Apalc başında yem('ni, arkas~da 
dört peşli entari, koc kö kün tavan 
arasında kulcumıw; s:ınclık, epC't 
toplamııkla mesı;ul... 

Samed Muhtu Alus 

AKŞAM 5 Teşrinisani 1941 

ihtiyar bir çoban 
3 defa ölmüş, dirilmiş! 

Yer ~üzünün en üstad 
saatçilerindan biri lsfanbulda 

Üçüncü defa gözlerini açınca ilk 
çok sözleri şu olmuştur: "Karnım 

acıktı, bana bol biberli bir soğan 
çorbası getirin!,, 

lsviçred"C çıkan bir gazete Buda
peşte' den aldığı çok garib bir haberi 
uzun uzadıya nqrehni tir. Bu haber 
80 yaşında bir çobanın üçüncü de
ta olarak ölmesine ve tekrar diril
mesine daird"rl 

Bu çobanın adı Janos Kovea dır. 
Janos ilk defa olarak umumi barbte 
ölmüştür. O zamanlar çoban 50 
yaıJ~arında idi. Müstahfız olarak 
n.ııkCTe alınmıf ve bir ağır top ba
taryasına vcrilmişdi. Batarya ile 
Rus cephesinde bulunurken gelen 
gülle kendisini nlmı1. on metre 
uzağa fulatmıştır. Janos buraya 
cansız bir hald~ düşmu tür. Kendisi
ni muayen eden doktor öldüğünü 
bildirmiş ve o sırada d muharebe 
durduğundan cenaze alayına nrkn-

a lan da İştirak ctmi lerdir. 
Cenaze tam dcfuıedileceği mrııdn 

çoban birden bfre gözlerini açmı,tır. 

Arkadaııları bunu uğur saymışlardır. 
Janos on sene sonra sürüsünü 

otlatırken birden bire düşmü ve 
yerde serpilip kalmıştır. Kendini 
muayene edenler hu defa de öldü
ğüne hükmet.mlşlerdir. Janos tabu
ta yerleştirilerek defll'Cdileceği sıra· 
da gözlerini açmıştır. 

Janos Krovaç geçen hafta üçüncü 
defa olarak ölmii§tÜr. Fakat öldüğü 
sabıkası göz önüne getirilerek cıena
zesi 48 saat bekletilmiştir. 48 saat 
sonra cenaze mC"rıısımı yapılmış, 
ihtiyarın cesedi tabuta ~rlcştirilmiş
tir. Fakat alay yola çıkacağı sırada 
Janos gözlerini açmış ve doğrula
rak: cKarnım çok acıktı, bıına bol 
biberli bir soğan çorbası getirin> 
demiştir. 

Şimdi ihtiyar tıp fnkültesine 
nakledilmiştir. Orada mü~Tıassıslnr 
tarafından muay~ne edilecektir. 

Bu akşam 

MELEK 
Yalnız en buyuk ve en muhteşen1 
fiJimler yaratan iHUıt san'atkAr 

Sinemasında 

ALiCE rAYE 
HENRI FONDA 
DON AMECHE 

tarafından §ahane bir surette yaratılan 

ALTIN YILDIZ 
(LILYAN RUSSEL) 

En son nefis şarkılarla süslenmiş büyük" süper film. Aynca: 
Matbuat U. M. Memleket Jumah. Nu!!laraıı koltuklar sabah-

~----• tan aldınlmalıclır. Telefon: 40808 

Bugün matinelerden itibaren 

AZAK HERİKi TURAN 
sinemada birden 

OTEL SAHER 
WOLFF ALBACH - RETTY -WlLLİ BIRGEL 

tarafından temsil edilen • 
aşk... Müzik... Dans ve ihtişam filmi. Bil yük 

AYRICA: Görünmeyen adamın intikamı 
Filmin 2 ncl ve en heyecanlı son dtvresi 

Bugün iPEK'te 

LADAM O 
KAMELYA 

TÜRKÇE SÖZLtJ 
Aynca: l\latbuat U. 1\1. 

.__. MemJeket Jurnal -

~illi - ALEMDAR! 
Burun 

Bir bariluı takdim edİ)Or: 

DiKKAT: 

Gençlik ve Aşkın ÖlnıC".l 
Dasta.nuu yn.şrunnk tein 

Sulonlanmı 
koşunuz. 

2 
Muhteşem 

Film 
Dünyanın en cok se

vilen Sehhnr genç 
artisti 

M 
A 
R 
M 
A 
R 
A 

.i\IİKEY RONNt:Y ' nin 

BAHAR 
ÇiÇEKLERi 

Gençlik ve A. k mudz:esiııl 
görunüz. 

A)Tıca: Buyük Hissi •'Um 
O GECENİN RÜYASI 

ILDJZ Sinemasında 

B 
u 
G 
o 
N 

İki büyuk mm birden 
Her gün g5stcrlldl.ğl siııemad:ı. 
yeni bir rekor yapmış olıı.n: 

SEVEN KAOIN 
JIED1' l,AJ\IAR 

Mem.lekeilmlzdc pek coşkun RORERT TAYLOR 
rağbetlerle ta.şkı!1 heyeeanlar Aşk ve Mncera Filmi 

=~~"!:',~b~~ni:spanygl film- 1 KUYRUKLÜ YILDIZ 
Aşk Uyamrken ~~.'.!'~~~.~:.~"·=: 

c'lolıı film 

(Bat tarafı 3 üncü sahifede) 

Avrupa saatçilik aleminde adı
mızın geçmesi herkesi hayrete dü
şü . üyordu, Hele Avrupaya yazılan 
l,üt.ln mektuplara gelen cevaplarda 
bızi tavsiye etmeleri çoğunu şaşır
tıyordu. 

Türkiyenin en büyük 
saati hangisidir? 
Birçok inşaat y:ıpılıyor, bura

lara birçok aatlcr asılıyor. Bari hi· 
mayıo görüyor musunuz} 

Bu emsalsiz Türk sanatkarı gü
lümsedi. OnUı:ı tebessümünde birçok 
Şt'ylyt vardı. 

- Bakınız, size bir hikaye anla· 
tayım, dedi. Haydarpaşada garda 
Türkiyenin en büyük saatinin ya
pılnu.sna karar verilmi§ti. Seneler 
oluyor. Bu pek mühim bir .qti. Bir
çok firmalar cesaret edemediler. 
Ben i~ üzerime aldım. Saati ynptık. 
Düşününüz H bu aantin kutru üç 
metl"C yirmi be santimdi. Her da
kika çizgi.sinin arasında 1 7 aatimlik 
mesafe vardı. Her beş dakikanın 
ıırası ise 85 santim ... Yani bir met
reye yakın ... 

Bu kndar munzz.am bir şey, bir 
aaatçinin hayııtında yapabileceği en 
mühim eserlerden biridir d'C{:,jl miL 
Ve bu eserin altına da imzasını at
mak bir aanatkurın en meşru hak
kıdır 7.annederim. Çünkü eser 
onun ... Ben de böyle yapbm... is
mimi saate koydum. Liikin saati 
tesellüm etmek vazifc&ni üstüne 
nlanlar: 

i
l • - Katiycn... Bu ismi hemen si
liniz.l.. dediler. 

O kadar meyus olmuatum ki aa.a• 
tin teacllüm muamelesini yapma-
dım. Paramı bile almadım. Evime 
çekildim. Sultanahmedec oturu
yordum, Ciürbüne merakım var• 
dır. Tek taraflı, küçüll bir le· 
leskop edinmiştim. Sabahleyin 
kalkar kalkmaz onu Haydarpaıaya 
çevınyor, eserime, saatime bakı
yor, onun ayarını tedkik ıediyor, bir 
dakika bile f&§rnadığını gördükçe 
dünyanın en büyük hauını duyu• 
yordum. T cleakop elimden düşmü
yordu. Hatta hazan soğukta ve 
açık pencereden ona bakıyordum. 
Saate ... Ve o beni memımn eden 
hayırlı bir evlad gibi hiç durma· 
dan, dünyanın en büyük intizamı 

1 

ile iıliyordu. Lakin benim oradaki 
ismimi silmek için kurulan iskele 
de yerinde duruyordu. Nihayet bir 
gün dürbünle ha.karken heyecanla 
durumsadım. iskele kalkmqb. He
men Haydarpaşaya ko~tum: 

Mademki böyle arzu cdi· 
.) <. rsunuz. bin iz kalsın! .. dediler. 

B. Şem·i bunları söylerken en acı 
de.rtlerimizden birine temas ehnişti. 
Tasavvur etmeli k.i biitün Avrupa
da ayni mesleğin en büyük otori
telerinin takdir ettikleri bir Tüdc 
sanatkfırı.. eserine imzll!ını atmış. 
81! imza il'C iftihar olunacağı yerde 
onu sildirm'Cğe, kazıtmnğa kalk
mak!... Bu kendi meziyetlerimizi 
inkar etmek değil midir} Halbuki 
cebirnizdeki ve kolumuzdnki saat· 
te ecnebi bir firmanın ismini taıı
makta hiç bir mahzur görmeyiz!.. 

Güvercinlerin yapbğı 
bir azizlik. .. 

B. Şem"i sözleıin-e ıöyle dev m 
etti: 

c- Bu saati yaptıktan aonra üç 
ay geçti. Üç ay içinde l 7 snniyeük 
bir fark y.apmı~tı. Hem de daha 
ayarlanmadan... Fakat bu da tu
haftı. Benim hesaplanma nazaran 
saatin bu kadarcık bir fark da yap• 
maması lazımdı. Bir müddet sonra 
i, anlaşıldı. Bu üç metre yirmi bet 
santim kutrundaki .. atin akrebi ve 
yelkovanı da çok büyüktü. Bunla· 
rır üzerine bir sürü güvercin konu
yordu. Bazıın bir yelkovanın üze
rinde 5 - 6 güvercinin oynattığı 
görülüyordu. Beş altı güvercının 
ağırlığı de bir saatin akrep ve yel· 
kovanı üzerinde tabiidir iri tesirini 
sösteriyordu.> 

B. Şcm'i bana başka bir hikayıe 
dnha anlattı: 

- Harp içinde kvazım reisi la
mail Hakkı paşa Harbiye Neulreti
nin dış kapısının iki kulesiı::ıe iki 
saat koydurmak istiyordu. Talip 
olduk. Bize: 

Akdeniz ık1lminin sihirli aşkı 
Hulyalı ve gaşy cdlcl musiki 

ve şarkıları. 

- Bu memlekette saat yapıl----------------1 mazi .. ce.vabı verildi. Israr ettik. 

lllllllııımıuı Nihayet lsmail. H~kkı pn.ş~ şu şartı Bnş mum ili: A Sİı\ NOIUS 
.Ayrıcn: 

nir FOHA ·•an 
bu hcycc:ınlar kasırgası 

SON AKIN 
Türkçe 

Tepebaşı Dram Kı mı 
Gece sant 20,30 dn 

H Anı L I~ T 
İstlkldl caddesi komedi 
kısmı uilndil?. s. 14 de 
ÇOCUK OYUNU 
Gere saat 20.30 da 

koyarak saati-en bıze verdı. 

11111 
l pa~ı~~:;l~~~:~:~~~:.ınE~;rk~:e~~ 

1 
sene içinde saatler bir kere olsun 

111 durursa yahut biraz ileri veyn geri 1 

en pahalı iki saatini crtjı tirim. Bır 
raya takanın. Yol parnsını, bu;u~ 
masraf dahil c!mak üzere saat e 
size ödetirim. 

Bö,ile bir şart 111t:nda santi :>a.P 
mağa cesare~ ettik. Fıı.knt her ~~ 
bu saatlerin onünden büyük rı' ·te heyecanla F,eçiyt'J c!uk. Acaba ıf 
mi) Geri mi} Bir şey mi oldu) J 
kat iki sene saatler biz.i utandır• rıı' 
harekette bulunmadığı jçin pat~ 
aldnn. Sevinmi~tim. Hayır par 
değil... cBu memlekette •aat ~·~ı· 
laman sözünün aksini ishal t'tl1i 1

' 

me ... 

Birçok kimseler saate 
bakmasını bilme~ler .. 
B. Şern"iye: 
- Bari, dedim, talebe yeti§tirt" 

bildiniz mi} .. Hatta bir kurs açJ•' 
rak sizden istifade etm k k bil ıt· 

İhtiyar ııaatçi beni dükklL·ıın eti 
köşesine götürerek bir .) eri göst; 
di. O zaman bir saatçi dükkanın ' 
H~ görmediğim bir m nzara 1 e 
karşılaştım. Sıra, smı cild eild kitaP" 
lar B. Şem'i: 

- Bunların hepsi saatçiliğe d r 
eaerlerdir ..• Ne kadar kitap ç1krıı1r 
sa getirttim ve yalnız owlumu )elif' 

tirebildim. Kudretim ona yetti. 
Sn.at kullnnm k meselesindtll 

bahsederken sordum: 
- Sac.ti iyi kullanmanın 

nedir? .. 
Gülerek izah etti: 
- S:ıate bakmak, hemen herntll 

sa:.t' yapmak kadar gi.içtür. 52 st' 

nelik saatçiyim. koluma saat t~kr. 
ğımı bilmem. Bir kere saatin bık 

Ç. n• 
te değil, cepl'e olma11 oarttır. \l • 

kü k.,I hareketleri ile saatin fnrkei. 
memesi imkansız gibidr. Sonra ••;t 
cebinizden, sanki minder üstün e 

•"tll' uyuyan çocuğunuzu yııtağına go 
rüyormuşsunuz gibi gayet ya-va~~ 
çıkaracakıımz. Halbuki bizde bır 
çokları saatlerini hızla cep)erindtl' 
ÇJkarırlar. Günde 1 O kere bu ta,.... 
da saate bakacak olursanız rakit•' 
sın crakıs adediı> azalır v.eya ço{•ll' 
lır. 

Sonra en mühimmi de ııura 1 ' 

Bir otomobil, bir lokomotif ) a~,;'J 
i lemediği gibi saat de öyledir. Sıı•' 
Lin aldığı yağ pek azdır. Ve bu orı;. 
~nc:k bir sene kafi gelir. H.albıı 1 

birçokları saatlerini senelerce $lifi~: 
çiye götürmeden kullanırlar. Çar 
lar kuru kuruya çalışır. Mihveıltf 
aıınır. Ve nihayet senelere• soıır~ 
a:ıatçinin elin'f: geldiği zaman ~t 
adeta ölüm halindedir. o vak• 
saatçi ne yapsın? .. > 

B. M. Şem'inin sözleri burııda br' 
tiyor. Bu Türk snnatkurını him >e 
etm~k bir memleket vaz.if-esidir. 

Hikmet Feridun Es 

MEVLOD 
Rize eşrafından Hacı Sclimzııdt 

Hüseyinin ölümünün kırkıncı 6. ~· 
sani. 941 perşembe günü Yıcnicarıı;, 
de öğle namazlC'lı müteakip mcı< ili 
du okunacaktır. Akraba, tanıyan 't 
sel\ enlerin teşriflerini rica ederiz 

1 
Merhumun ailesi efrô.\01 

ŞARK 
Sinemasında 

BALIKÇININ 
KARiSi 

Emsalsiz bir muvaffaki~le 
devam cdivor • 

H 
" • A 

Kadıköy Sineması 

L 
Bugün E 

Misli görülmem~ harikulid 
dillerde dolaıan: 

JEANE'ITE MAC DONALD 
ve 

NELSON EDDY nin 

AY OOGARKEN 
Muazzam filmini sunuyor . 

Ayrıca: 

20 inci asrın çardaşı: 

HUSAR AŞKI 
KÖR DÖVÜŞÜ '"""" 

ıridcrse sizinle fena halde uğraşı-
r;m. Sonra Avrupadan dünyanın 1 ~--••••••••••••il' 



Tanklar 
~Ü Tan gazetesinde iki 
~e haaılm1J bir resim vardı: 
it ~diden geçıcn tanklar. 

e&irn, İngilterede tanklarla 
!:11ıl•n bir müdafaa m1111evra.sı· 

~\d olduğu halde hiç <le deh
~ dt>ğildi. Bilakis fosanın bak
)' ~ içi açılıyor; .hiı ba&ar günü 
"~l bir çayırda otlıyan kuzula
~ nhut Kiğıdhane çayırında 
~reUez aafuı y.apan Gir kala
._,iı habrlatıyoraul.. Cüzel ve 
~"rırıde bir tezad 1 •• 
~ l'ürkiyıe gı'bi dünya .ulhunün 
'-hı.llğı olm&k mevlciinde bulu
d rı bir memleketin gazetelerine 

e &ete.ak bu yakışır. 

E:laane 
'il İsnuıil Hakkı Baltacıoğlu, ef
~ttvi bir ressamdan bir balık 
L '-nesi naklederek efsanelere 
;:'Ytnaınağı, efsaneye inanmağı 
"'" . ~tYe ediyor. Ve tıpkı kullanıla 
\ !anıla cİp> olan cEyüp> gibi, 

1 
11llıın1la kullanıla hurafe oluve

; efsanenin ne olduğunu anla-
or. 

, Allah '\'ere de ,dırin imariyle 
~taşanlar üstadın bu ilmi yazı
~1 okumamış olsunlar. Yoksa 
j'111r kazmasını indirdikleri ycr
tdcn, ~ec;enlerdc Azapkapısın
d~·olduğu gibi, acnyip sesler gel
İtııgı rivayet edilir ve buna da 

llrıılınıa eyvah :Prost' un placn
"-1 .. 

lamayıl 
llaltacıoğlu dedik de aklımıza 

ttldi: 

I liakkı Tarık Ua'un kUc;ük harf
~ karşı olan tutkunluğu gibi 
~ il Hakkı Baltacıoğlu'nun da 

l!s'lcline mahaua bir ad yazııı 
~ll.tdır: Herkeein chmail> diye 

1 )~dığı iami o clsmayıl• diye 
~lar. 

~Buna ltimsenin, hele bizim si
t. dil i~leriyle uiraımıyanların, 
vır ley derneğe hakkı yoktur, üs-

amma sayın profesör, batı Trak.• 
yam fiyesindca aldıimı tab:ıin 
ettiğimiz bu isim ,deli da 
diğer kelimeleri 'n~den r=nbol 
ıivesine göre yazıyor, 'l>t.ına me· 
:rak ediyoruz. 

Onun c:İsmayıl> tivesine göre 
cRece'bin frecep>, cl..imonun l!i
mon>, cBöylenin Büüle>, <Sör 
lemenin Süülemeb, cTeyzıeıııiıı 
T~>··· ilh olması icap ederi •• 

Rakipler! •• 
Bir gaz.ete Laleli apartımanla· 

nnda yol.uzluk olduğunu yaz
Uıysa .da ertesi günü bunun aalı 
olmadığı haber ~rildi. Anlllfl
lan yo1suzluk apartmıan jdaresin
Cle değil, guetenin naber alma 
aervisinde imişi.. 

Mesele bu değil. Mesele aslı 
çılcmıyan yolsu:ı.luğun şeklinde! .. 
Guya apartımanların gün~ göreıı 
ts?'afları komisyonla kiraya veri
liyormuş. Doğrusu yaman bir ti
caret!.. 

Eğer bu haber doğru olsaydı. 
hava sattığı iddia edilen Hnva
gan şirketine yeni ıakipler çıka
eakb: 

Güneş satanlar!.. 
Tabii, yaz gelince de aksine, 

apartımanlann güneş görmiyen 
tarafları değer kazanacak, haydi 
birkaç rakip daha: 

Gölge satanlar! .. 

Bereket ıvcrsin, işin 
madı! .. 

Paradoks! 

aıılı çık-

Bir yolcu layyarcai g~en gün 
fstanbuldan Ankaraya giderk.ıen 
havanın bozması yüzünden Bo
la' da yere inmiı ve yolun ondan 
ötesi otobüslerle giclilmif. 

H•va yolunun btrablıp bra 
,-olunun tercih e<lilme.inde yal
nrr hava bozma111nın değil, yol
cular arMtnda NunıTiah Atac·ın 
hulunma•un da te.iri olmu~tur 
•nıyoruz. 

Malum a, üatadın paradoksları 
m~urdurl •. '-d iaterae clamaab diye y&D1n, 

[GüNüN ANSiKLOPEDiSi ı. 
lürkiyede kaç türlü mektep vardır, 

ve müddetleri ne kadardır? 
·------

KUS BAKI$/: 

, Fırensada iliç 
azlığı 

Fransa, bozgundan sonra çok 
llkmtı.h günler geçiriyor. Mem
leketin büyük bir lo.smı işgal al
tındadır. Her tarafta yiyecek az. 
Chr, kömür azdır, iptidai madde 
azdır. Yiyecek azlığı yüzünden 
gıda maddelerinin tevzii gittikçe 
ualtıknaktadır. Vlchyde son çı
kan bir kara.meme mucibince lo
kantalarda yenilecek yemekler 
hakkında kayıtıaı· konmuştur. 

Bütün lonkantalarda jkl türlü 
yemek listesi bulunacaktır. Bun
laroan beri çorbn, et ve mcyva, 
diğeri çorba, balık, sebze ve mey
vndan mürekkep olacaktır. Haf
tada dört gün et vcıilmiyeccktir. 
Bunun ycıine 20 gram peynir 
kaim olacaktır. Öğle yemeklerin
de on, akşam yemeklerinde beş 
gram iç yağından fazla yağ sar
fcdilmiyccch1;ir. 

Kömür ancak fabrikalara, 
umumi yerlere veriliyor. Evler 
pek az kömür alabildiklerinden 
kışın, geçen sene gibi, ısıtılamıya
caklardır. İptidai m'1.ddenin azal
ması da fabrikalard::ın bir kısmı
nın çalışamamasına :sebep olmak
tadır. 

Yürüyen kale•er 
Tanklar nasıl yapılır, bir tank 

kaç paraya mal olur? 
Bir tank 6.200 parçadan mürekkeptir. Bunlan 
birleştirmek için 70 bin muhtelif iş yapmak 
lazımdır. Ağır bir tank 25, orta tank 15, 
hafif tank 12 bin lngiliz lirasına mal olur 

ti 

Yiyecek ve kömür azlığından 
sonra şimdi ecza azlığı da baş
göstcrrni§tir. Tıp akademisi mev
cut ilaç stoklarının hissedilecek 
derecede azaldığını görerek bü
tün doktorlara hitaben blr teb
liğ neşretmiştir. Bunda doktor
ların, kaU ihtJyaç olmadikça, illtç 
vermemeleri, bu suretle illç stb-

konıınal b.ldirllmiftir 1nglliz Lnazım Nar.ın Lord Bea- palıruftır. Raik, tranlanlı Utıalhıe kar-i Son v.amanlard:ı Afrlkada Tobruk 
lrnnu an 

1 
• \'etbrook ını nut'Uklar:ndan lıılltndf', ısı ıAn:yıd DlDUf 'ff :va.ptlan tecriibe-ıı ~phesinde bir tank topçunun yedi dl-

Tlp akademisi, bUJünkü sa.rCtyat <.Tedaftil TUJ,etıen taamma ~l- Jerde elde edllen netlcdeı'., ümJd ftrl- rekt ia.beUne dayanmJitır. Zırhın bu 
devam ederse kı~ bitmezden evvel mek için senede otuz btn tantc yapıma- ei oJm•mJ4br. o zaman tanklar idn- .mukawımeU, son zamanlarda yapılan 
hastalara. lüzum.u 6'aıı başlıca mm :ı.b.mll'ell.r.• dftnlftl. de mk1lk o kadar bhanunül edile- soluk iPerçln sal"Cslnde elde edllnılş-

Tantıann imal ecllldlklerl yerler ~derecede idi ki, mürettSb&tnı ıir. 
llAçlann kalmıyacağını aöylemc·k- azzam fabrlkala!'dır ıı:rtrek ~ ~ca.ktan botulmUma ramak blmış- Mütehassıslar, beyaz a.te.ş hallııde 
tedi ~~k- e amele açswı i\IC&UIB ateıye ti. Tankın 1'1n~ han.. buhardan aıcak perçlnlerh1 so~udukla.n zamnn 

r. fiA_.1.. ,....m, hang:ıar içinde büyük madeni göv- teJllffüs edllm.es bir hm velmiftl O takallüs ettlkl:!rinl gönnü.şlerdlr 13u 
Mevcudu azalan •'l'-nn 't"'E>- deler yanında ve &tünde çaıı.şırlar. sunanlar 'b.nklanıı ~ti aa~ Uti yüzden zırh le;;nalnnnın blrlc~ğl 

müstemlekclerden gelen madde- Bu büyük 1.skeletler. hnrp :meydanla- kllomctrey~ geçmiyordu.: lstbınet de- noktalarda blr :mza vuku buluyordu. 
rdal ltusacak lan t,iştimıek içln uz.an müddet durakla- Halbuki yeni taiblk edilen soğuk pcr-

]erdir. Bunların arasında ha rında düşmana. q.teş 0 mak icat> ediyordu. :r ..... nız Hatbi•e "İn usulü sayesinde. ka'-"'ak nokt .. la-
uk bah W tar.t.ıarın gö'fdelerldlr. Her w.nk 6200 • """6... _,, " J~ 

da vardır. Halb i ara maden! parça.dan tereklttlıp edı!r. Bu Nffnretı ilk modt'lleri bir metre 711k- rına iabet eden güllenin eski tahri-
maddeler knal eden müessesele- ~l parçala.r, at'R ;ayn '70,ool ıtın s~ maniaJan a.şamadık!arı.n: b.'l.tı yapzn::ı.dığı görillm~tur. Ağır bir 

rin ıın. de 900 ton hardal bulun- .an.unda tankın lı:uıeıer:lnl, me ... ua.- dan ve so aııtimetre su ile örtülu tank, 25,000 İngiliz lir!l.Sına, ynni beş 
e rını tekerıe:t:ıerinı ve aır ~nnı mmtakalan ~em«IItlerlnden dola)-ı Hurrlcan<? tayy.:ıt'<'tjzıln flailne mal 

maktadır. Tip akademisi bu har- vüc{ıoo ~tırtrle.r. :teddetmek mecburlyetinde 'kalmJttır. ahıyor. Orta büyüklukte tanklar ıs ooo 
dalın satın alınarak iliç maka- Bir tankın Ü1f6Sl 1ıl1 seri halinde f"alm.t o 211DW'l_ bir adaat. bu tara ve hafif tanklar da l2,DOO ~lıtı: l!.ra-

aıblılarının müstakbel lnkip.flannı sına mal oluyo::-l:ı.r. ),,(aarır VekaleU •TÜrkiye Cümhurl- Ort:ı ziraat okulu. 3 sene. mında lrullarulma.'lllll istiyor. otomobil ve tana.re ~ ziya- semnişti. Bu adam dn B. OhurchUl idl. Maden sanayil!ıde ,-uku bulan yeni 
!':tı Maarlfü fan!le ıHO-lMl yılla- Orta orman okulu. 3 ~. ·ı;.. .. --ırta ,a-:d bO · de bir binanın 1ntam>0 be:rwer. Yan K d' h. ,._._......,,._.._-'-~eh.., b-' .k,, .. ın hakiki hi ı-•· ı· tm '<rıd Deniz ticaret okulu. 5 ~. Dı&~r WJ.la.& n A\;A e rıque inşa edilmiş blr tan't, hafit de olsa en isf ıç ~ VMM•~ .......... •· -..- ~er r •ıA! ap y:ıra ı.,-
btr akı mektepler n.!iyetlnl göneren (asid borik) de azalmı~tır. Bu in "'inde bir mihver ~nde <!e 70,000 Inglllz lirasına 18 tank ı~- lar ve tanklarda :ığlr eelik lcvlın.lar 
11':.!7 klt.ap neşretU. Bund&11 rıtre"nditl- ilk ötretmen okulu 3 senclUttlr. ~u- . atelyen "'!. • lnaliamıştır. 191'1 1Eınesi teşrlni.sani- yerine onlardan daha nıukavlm, fcknt 
ıb ~ göre Türklyede mutad '1 yaşın- n\171 fevkinde beheri ı fer :senelik pe- tercvağı veya margannin tasfl- oturtulmadan bir yerden Obilr ,.ere sinde B Churchlll ~heden gelecek daha hnm bir maden hnlltnsıı!dan 
• l"- ,_ 1 ,... r d"----~'-ln 5 . • . nakledilemeL Ta1*ın gövdesine 1It ·. ~ uı.011.u n g.ı.up sun uıı~r.. <tagıoJI, edebiyat, tarih - coğrafya, ma- yesı içın kullamldığından bwnın -h mcvba.lnr yerleştirlldlkten sonra Jhabcrlen sıabırsJElıkla bekliyordu. r~pıl:ın levhalr.rm ku!larulınasını te-

'1?\ c okuduktan sonra ilkokulu ll ya- teraatilt, tabliye ve beheri 3 er senelik ·ım . cak .1A,. D. •. _ Y•ptırdıjtı tanklnr llt. defa ateş hat- ınin eylcmişlcrcUr. İngntcrede mnn
tıı <la bıtırcn bir tıı.lebe tahsiline şu miillk. beden t<-iblycsl ve resim-iş kı- da yasak edı esı ve an 1 ~ bir yerden öbur yere naklcdllenüyecct tmn sürülmüştü Az 'bir müddet eonra r,:mcz ile yapılmış halltalRr kull nıl-

?ııtıcrle devam edeblllr: .sunlnrlle Gazl. terbly-0 enstltüsfı duru- olarak kullanılmasının temini k:ıdar a~ırlaşır. bu tanklnnn blrlmç saat içinde Al:uar.ı nll$ Ameı"Utada çC"llli m!ittk!' b"'tı-
bıı~ôy enstitüsüne gtrlp 5 sene okuya- yor. l~.;.kat reslm-iş'e - bnhsl geçen t kr f ediliyor Tank, ınşası oltlrllinceye .kadıı.r ye- hatlanndn on knometre <lcrlnli,ğlndc na carbone kar.ıştırlln.ı.: t.ır. 

kitaptan anlaşıldığına göre- ilse m.e- e • 
1 

• • ıinde durur. Tnntı teşldl ~en 6,'200 bir yarma hareketi yn.pm:ık ve Cnmb- Şimdl Birleşik Amer.!ka tank ~1"\-
tı trkcıt tennık mektebine girip 5 se- zım1arı glJ'C'r. Şimdi Fransada bır çok Uiçla- p:ı.~a. montajın yapıldı~ Y~~ ~urt- rai'dC'kl düşmnn sipcı'lcrtn, trmlzle- l!ı.tmda birhıci mcvkli şgal ctM ~tir 
e Okuyabilir. • •• rm yerini tuW.ak b~ka madde- lir ve orada yerlerine konulur. Bu m~ 'SUrctlie muharebentn şcltllnl ve Son z:ı.m::..nln.rda blrı;o:t umk m.ı"i ı-

)'a~ll.pı usta okuluna girip 5 sene oku- Mnnrife ba~lı mekteplerde oNa. • ı:ı..rralıır, montaj hangnrlanndan uzat manzarasını dcğişt.lrmLş otdukl::.ı1 öğ- Jcri tcrcübe edilm ... Ur . .Bı;nların r:ı-
·llr tahsilden sonra b:ışln.nnbllccck rnck- ler aranıyor. Bwıun lçın uzun olan fabrllta.lıu-da imal edilirler. rcnilmişUr. Bu, hugliuku Iııgiliv. Baş- swdn en muh·J ımı scyy~r kal ' nl-

0 llötg~ san'at okuluna girip 5 sene tepler bundıın Ibarcttlr. senelerdenberi tecrübe edilen bir Thnkların çabuk ynpılması icln mon- ~ekillnin ve tınklann ilk wc.i 1di. len t.ankt.ır Bu Uı.ru· r-ryuzı ki 
~l":ı.bllir. Onun fevkh1de de 3 senelik Son yılı fen ve cdeblY'Qt diye lklyc takım otlar ve k6kler yeniden tı.j ameU.res!ni besliyec~k ol:ı.n p:ı.rç:ı.- Bugün 1.anklann suratı saatte iki 1. r.klıJ.rm en JruV\'~tlLslıllr. M-3 t n
~ ek meslek öğretmen okulu vardır. aynlan 3 .senelik lise tahslllnl de biti- ~ _ c: İ a lann nt.eıeyelere vnklt ve mmanında li..ilomet~~n .so kikmretreyt ~iş- dcrJ orta t::ınkl ... r 23 ron n~ır' nd:ı 
llıi l'et genç, t.ahsilini sene h~tme1c- ıi,p - normal şeraitte - 18 .ine bas- ragbet bulmaga başlamıştır. 1 ç gelmesi lfı.zımdır. Bir tankın hn.ı.ll t.r. Ağır bir t.mk, satıam blr binanın olu,p, Chryslcr fabrllmu.rı t:ıraf d:ı.n 
~ n Yaparsa buradan 19 yaşında me- tıktnn sonra, bir t.alebc Maarifin şu azlığı. devam eder ve buna çare için yapılan 5U,~ nmeHye, işlerin :ırasından kol:ıybkla g~ebntr. Artık seri halinde imal cdılmekWdlr 5 ne 

ltt olur. mekte,plerlnden birini seı:eblllr~ bulunamazsa kocakan 11Açlan taksimi esasma gore tanmn edil~- tank murettebatı, sıcü:tan \'e hal'a- bitmoden evvu bu Yı.iru.ven kal 'cr-
bU z enstıtusüne girıp 5 ıııcne okuya- Yüksek Ziraat ensUUlsüniln beheri . . tir. Bazı ~ler, on iki kişilik gnıplar sızlıktan ıboj!'ulma triıl'k~nl' maru.,, den yllzleroest faalivct ,." ~ o-
l• ır. Onun da !cvldnde gem 3 sene- 4 senelik §U fakülteleri: TabU bllgUer. devrine avdet edilmesı muhte- tnrnfmdan ve büyük zırh levhalarını c!"'lt-Illerd•r ı n .. " '·'Prrllr 

ll't. kız meslek öğretmen okulu vnrdır. Zinı.at. om1a.n. veteriner. meldir. kaldıran bü;'Uk vlnçlerlc yapılır. Bll2l .---------:.~--------------------------
"~~nd:uı kem. 19 yaşında m~ olu- Yüksek miih,.ndls okulunWl beheri ameliyeler o kad:ır nnmk ve tncedır k' ~ ~~~~~ ~~~~ 

0 Ulr. 6 senelik şu uç kısmmd:ı.:n blrl: Yollar Tabanca kabzaaile blr parçanın yerinden bir santimetre =O 
o1cu rta lil'::ıı-ct mektebine girip 3 sene ve kopriilcr, arkltekL. su lnhlraI etmesi, 2mnlfltı uzun müdd<'t ~ ==...... q 

0 0 
~ 

tı:ı l'ab!l!r Nornınl vnzlyett.c u ya- Tıp fakülte9. 6 sene. rakibinin yüzüne vurmuş sekteye u~ratnblllr. __ _ 
~n burndnn mezun olnca~ınn göre, Dl.şci -okulu. 4 sene. . • Tank imalinde şimdi kadın Jşçilcr p I d h d . 
bu n:ı. meslek veren en kısn tnhs'il Ec2aeı okulu. 4 sene. S~n1atya civarında Salih ndında bi- frelıiş b!r ölçüd" Jrall:ınılmnktadır. apaz ar 8 arp _ jyQr 
~tclur. Bunun fevkinde S senelik tlca- Kimya fnkülresl. 4 sene. rl bır müddettenberl ayn yaşadı~ı ta- Kadın işçileıin perçin lilerin<1e er- . 
~lsesl vardır. Onun da fevkinde Fizik. 4 .sene. nsının Emin adın<ln blr adamla ı:;:ez- keklerden daha becerikli olduklnn Geçen iıaıplerde papazlar eksen- dolayı Alman katoHk p:ıp:ıziarın-
lr1 et Httlsat V1' tlcarct okulu vardır Tabliye. 4 sene. dlğinl haber a.lnııe, evvelki gUn so- tecrübe ile anl~ılmıştır. orta. btiyük- ya .askerlikten muaf tutu1uor1ardı. dan 3'50 kr.-1 bhnım<:C'l11k nirmile 
~ beheri 3 sc11e1

1
k ticaret - maliye, Mat.ematlk. 4 seno. lcakta Emin~ kn.l'Ş'l]aşınca tab~~ lükte bir Aınerlkan umkınuı 1;900 Halbuki bu harpte p~ular da har· taltı1 edilmi tir. Hilen Atman ordu-

lıt~~lc:~~~~.a - muhasebe kısım- Edebiyat. f sene 'k~~ Y n~~~::-·~ perclni .ihtiva cWI! dÜJÜDülÜr9e bu be i~ralc etme'Jctedirler. Neıdcim .sunda hizmet gören bir kaç bin pro-
ıı .. '.trıstruınantal müzlRtı b:ı.Ş&yıp 8 _... .Fel~!e. 4 aene. d Jdlmlş :a ~ bırakllmıştır. işin ehemml.yeıl kolaylıkla anlaşıla- Alman - Polonya harbinde Varşova testan papazı vnrclır. BunlarClan 

" tahsil etmek mümkündür. Tarih. 1 .sene. ~ bfllr. Tankın luu1cl urlı yani taban- sokaklannda aiyah kaftan 'iizerinc 1. 700 ü :kahramanMc a!,anile • ltif 
••• Coğrafya, ı sene. lan, kenarları. ve hlelert ,.erlerine t .. fek • ., • Leh -'- .. d.1,.,..,;.,.:~ 

:ı.._ Hultuk. 4 ee:ne. T •--! 1· '--.L • tondUt.tan aonn. JnC>tariin, motanıen ~ .. .~eçmımış papa;ı.uln go- e ı ---ı--. . " 
~artı VeWetı çerçevesi 1ç1nde ilk An'-n. hultlik JAktlltcs! c eene. &AMM po ıs ua~omı- 8llllta da tenIDer1:rı1n (\lı1111anmn) Tulmuştü. Alman - Yunan harbınde de 'Sıhhı 
~ilden sonra, dotnıda.ıı c'sotnıYa Son ttnes1 lllya.d, .ıda.ri, mali dlJ'! seri vazifesi bapnda ~e beil•nır. ıtu flllillcr, Alman papaz.lan da bu harpte· yardımda bulı~-ımak için Girid ada-
'h...:.-alıabuecek tahslller :şimdiki vazl- iiç kısma aynlan aıyaııaı bl)lller oku- -fat ettı" lıılr tRrt paroaJardU aiirenıep ohıp, faaliyet göetermeJcteclir:er. Oephe- ısına paTafİİde ada,.an bet Aımea 
·"1.te bunlardan ibarettir. •"' 
~Unlardan maada bir t.a~ ıçhı 3 Ju. 4 sene. lbi*rlndeA "&Jft Ql'1 1flerlcr. Banlar, lcrde gösterdikleri kahtamaııldttan :paı>a:z:ınclaa :iJcili ölmiiftür. 
~rıeUk orta ıamıı llmndır. DU ft ıarih - «>lr&fya !adlWlll. Talr.sirrı i>Qtia ~ 1:aa1ı aksl :istikamette ~-61ed cibi, bl-

.\sg Beheri 4 senell:k ÜÇ k8rnıdaD mtl- \fedad Jtı1ta.n db saat 11,'30 da ftd- rl dunıtkeD, at.eki çallfQbil!r. İt&.e bu Du""nyanın en büyük lokomotifi ~ıe:rı 14 yaşında ona ta.baill bitir- rekkeptır: Tarlı, ootra.tı- dil nede- tesı. t>qmda filcetıeııı Wfat elım~. :sayededir 'ki. tank 1stlbmetln1, ~-
~: aonra ~ mek~leN glrUebi- b!yat. felsefe ' Mel'!ıunı 14 tıae* tıenllk memur <Olup tırebllir. Ameriilr.ada dünyanın ıen lbüyUk için iki makina kullanılıyordu. 
g ~~lct ltonscrvatuannın ean lasmı. ••• 111akdlı'DUlle allnlt dlleltl '* bra- Bn ~ b2ttUtten sonra. tanin :rl- lo\:omotifi inp eclilmi~tlr. Bu lolto- Dünyanın en 'büyük lokomotifi 

..,_ae. Böylelikle, sene Jtaybetmemetc ld- bl t.mlrtfdl. Oenued bugün mM 11 ~ 'ı4ıl ~ ve bu ,.,._tıa 'de- motif 598 ton aiırh'ğmdadu. Ma- ağırlığına ve boyuna rağmen kolay-
~otnPO'Llsyon kısmı. 9 sene. ıtıe, Türk Maarif mEkteplerh\4e en~~~ menwıimJe polan su v~~ ~. '.kinalarının kudreti 7000 beygirdir. ca iM.rek>et etmektedir. Makinn, iş-
o:ıro kısmı. 5 !!ilene. mun ta!ı!il !3 yqma IJrıU!anbr. Bu da. dı • ~Clllletre ile cletil. :ldl= ::- Yeni lokomotif çolc anzalı yoTiarda lemeğe baDladtğı gün, altı iti~ tna-
()~ ra .kısmı. '1 sene. Jiitmek ınfih~ mektıılılntn 6e m- = galon lle hesap edilir ~ bh 80 vagon<lan mürelkep yük uen1e- fıadan ttilettk yerinden ba,ka tara• 
~ '::n~~\l~~:~~~~ <Y:: rıu;a· tıp fak~=-=Jet ~ ,.ıbbi Müsamere pllôt olan tank trondliktö°nı, yerine rini çtekecektir. Şimdiye kadar hu it fa •evlce<lilmi tir. 
C21i~~ ortn tahsille girnıclı: mümkün- Ta :uarJZUD ma Haydarpa.Şa aSkeri hast.anesi 941- oturduktan sonra bu oellk ~ya- S ' ::;l !!n= =isbı-= ta aenea\ blr1ncl tibb1 mtsameresl Tat J'&Tq harekete getirir. Tank, 8İICtSIZ mağazalar f 
,. '1'1i11t tez•Yl-1 san"tln- 7 se•"'"'"C UZU ~ -•--... ...._ ır•-.. """l/911 ah ~ti b•.._.._ aJbaw llr. tcplan., m.1tr&ly(jderl 'ft ndyosu da Bir k w ___ ı_ _ _] ··.--..:t •d Si ·ı .ı... r 
"01' .,.,,, .. ..... '"'"'J • ,,~., .... uııııuı.uı ... ~ır .......... .,ı tak1p eden ~ Tohm'ır;-• ~ ~m- yerleştirildllttcn l'Ollra kDtkunç bir ço maie~u• 'n1u~.-er, lmemuruna g.ı er. vJ muna az'.\ 

lie.vkeı kısmı. 7 seneye US\IJOI'. rue-er yüksek ta.bsiller 'hep 21 Ja§mda JDJltır. ım. tahci,p Alet.l olur. A~c bir tan.le aatıcrlaruı liat tekliflerinden, mallan memurlnn hiç belli etmeden di.kkat-
~Siın kısmı. '7 seneye UZU)'Or. :tıcblllr. Yalnı:ı banlardan :resSrru-ış ı ~ Unku meaııe hast.aııtı (BcT- bltirllirken ôte'ltlnin inşa.sına başlanır. mcdhetınıderiııden '\·ey.a panulı'k le mallan mu'halaza ederler. Bun• 
~~Ylni s=ıoatlar. 4 sene. sinde blte.blllr. llye müıehaasısı Dr. SadeWn Tosun), Tnn'k 'blttlkt.en sonra müt.eh~- edişinden ve yahut diğer barcketJe- dan bam mağazadan çıkı1at:ak ka• 

turıı e okulu. 2 sene. Oıtamektep me- 2 - Esasi trom.bope.n1e va.kası <D&- lann tedkik ha~deıı ~1!:1', rindorı hoşlanmazlar. Am~ikada pınm üzeri:ıdc ibüyitk biT tablo asılı· 
olab arının en kısa zamanda mezun * Hastöyde Jsa.t ve blala.t9J. Yeb- hU1ye ulstanı Dr. Ziya~. 3 - sar.> ve yalçın nrazlde yapılan ıecru- bunu gören bazı mağaza :sahi,pleri drr. Tabfoda, brr hırsız bir mahke· 
da bUecekleri nıektep budur. 16 yaşın- med a'Cilannda ll:1 ki§l blr ara mese- 'l'ena.sün kangren raev~ Ml8tanı belerde 61iratı ve .muvaze:n~ ~ntrol büyük şehirlerde c:sabcısız mağaza- m'e beye'ti önünde görülür. Ta'blo-
!lii urndan mezun olmak mllınkün- lesJnden tavga etmı§1en!ir. 1sak ~ Dr. suat ÖZgen), 4 - Tali dalak edll1r. En sonunda ta.nk, bir hiikümet -._ l -• M·· • ..k. l .. . .. ı. n __ I ,m )'f l' 

r. demirle :Mchmedln 'ba§ma. TIUaralc büyftlatii (Dah1lfye ulstam .Dır. zı- murahhası tarafından tcdkllc ed.lldik- sar> a~ı~ aruı~. • uıı'terı, su .und- nun uzermc r.: narn= e m tc ı r-
be~U~ük sıhh:ıt memuru ok\llu. 3 se- ağır yaralamıştır Meh~ Balat ya Göitem.> ı _ B'.afefedıe ırom ı - Wn. sonra orduya tesllnı olunur. le alacagı malı ıntihap eder. Bır şey snn1anla m cu~e yazılmıştır~ 

hasianeslne lcal~ tak' yakala- Nadır ~rtİen VllA.di ıenasün ~ 19- Geçen umumi harp esnasında 1916 almağa karar verdiği takdirde, ma- c:H1ım%l1k, siddetle ve ağır sttn:t• 
}iarıa teknik okulu. 3 sene. na.rak tahkikata başl~~- ti <Bevllye asistanı Dr. Buat ~ &ene6'lnde İng11tc1"ede nt tanklar :va- g.,zanın veznedanna veya dit1t'T bir tc c~atandm1ır.> 
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( :' ~: İ Geçim dünyası )1~1!1~7'~~~\ I KONUŞAN · MUMYALAR 
.. ~::;;,, ~~~ kl:u':"": = 1 :h=·'?"'• .. Jremlk Plm>I• koydu G ur eş b 1 rı n c ılı ki er ı Tefrika No. 101 Yazan: ISKENDER F. sERfııııl 
koydu. Bunu blr boyun o.tkıslle vücu- - Al bunu soğut.madan Ayşe tey- ıer / 
duna sıkı sıkı ban-tadı. Bu iş de olun- v.ene götür ... dedl. Biraz sonrıı kayıkçının gayııetlle sa.- - Şevketlim! Burası ınucltJe Otf 
c:ı gayet bol paroösüsfınü sırtına, to- Ayşe, kendisine gelen plrrolalan En seçme güreşçilerin iştirak edeceği hUe yaklaştırılan selimi elbtrllğlle yan, esrarengiz bir memlekettir.~ 
puksuz lskarplnlerln1 aynlda.rına ge- mutfakta bir kenara bıraktı. Sokakta knraya çekip çıkardılar. dukça ve aradan aylar geçt.ık~~ 
çirdi Evbıin kapısını açnrak sokağa yorulmuştu. Biraz bacaklarını uzatıp b •• b k } •• •• B v }u Selim o hafta 1~lnde iki ölüm teh- cekslnlz kl, hergfın akıUnn dw;A-
süzilldii. Ağır. ağ!! cnd~ye doğru Her- yemek mnuuuna. kadar dinlenmek is- U IDUSa a 3 ara CUIDa gUnU eyog ilkesi atlatmıştı. Biri fedai (Adil bay)- bir h!i.dise sizi düşünceye ~j,11 
ıtrken o.rkasında 1Jd 1htlyo.r kadının t!yordu. Tam bu sır:ıda gene sokak H Ik • } } d b } k ın suiknsd teşebbüsü idi. Henüz o M- ve nihayet Firavunların ~ 
şöyle konuştuklarını işitti: kapısı acı acı ı;alındı. Arka tarafta 3 eVl Sa On arın a aş anaca dlscnin heyecanını unutmamış olan nasıl çarptığına siz de lnnnacıı 

_ Tazenin kamı burnunda ayol!.. oturan Hatlce gelmişti. Onun da elin- sultan Sellm bu H:lncl hadiseden çok Sellm gillmeğe başladı. US ıl, 
- Yaaa ... Dokuz aylık mıdır nedir? de bir bakır sa.han vnrdı. Gülerek korkmuştu. Zlra Nllln o klsını çok de- Bu sırada huzura giren yunrdi}ğ 

Pek de lrl canun ... Acaba ikiz ml, yok- Ayşeye: Güreş federasyonunun senelik güreşçilerin bölgesine puvan kazan- rindi, elbisell bir insanı sulcı.r derhal da o gece korkulu bir rüya gö 
sa tosuncuk mu?.. - Kardeşim, biraz lrınl.k: helvası faaliyet programına dahil bulunan dırmnk için sarfettiği lüzumsuz he- aşağıya çekiveriyordu. Padi4::ı.h bu su- söyllyerek: pt 

Ay~e. bu sözlerin sonunu duynmn- yaptım. Fakat lnniğl kavururken Türkiye Grek.oromea giireo birinci· yecanları bertaraf ederek bütün dik- retle bolnılmak tehlikesin~ kurtu- - Uykumda cinler mi geldi. ~ 
d~. Tramvay istasyonuna vannıştı. muhakkak kokusunu duymuş, imren- Iiklerine önümüzdeki cuma günün- katini yalnız teknik bilgisine hasret." lunca: ınl bastırdı, bliınlYorum. dedi~ 
Karşıdruı basanıaklanna kndar dolu nıtş.slndlr. Sana da bir parça getir- den itibaren başlanaca~tır. Beyoğ- mesine sebep olmaktadır. «- Allaha çok şükür~ gene ölme- rlml açtığım ?.aman boitll tıt;ist"' 
blr tramvay arobası k(lŞarnk geliyor- elim... 1 H iL- 1 1 d 1 ak H ld v .b. .. dim.• kurtulıın bir insan sevlnclle 

t A Z hm • t.mı~~·-. k:ı.rd 1 u a K'Cvl an on arın a yapı ne er zaman o ugu gı ı gureşte D' k k k ~....,. d du Vatman küçük beyaz «dolmuş ur.. - ... a e~ e ~ .... 12, eş . l b. . . . b l l b l ıyere . ayı çıyı saraya ça"'buı, um. det 
Ilı.vhasını asmıştı. İnce.ek yolcusu ol- - Ne znhmctl?.. daklen anlan~ olan bu müsabaka ar cuma, cumar· ırııncı vazıyette u unan stan u - kendlsl hemen hareme girip elblsesl- Ve padişahın çehresinde bid ~ 
madığından, belki de bı.:. dhtlyari du- ayal... Biz de o günler! ~lrdlk. Dört tesi ve pazar olmak üzere üç gün Ankara - İzmir ve Kocaeli güreşçi- nl değiştirdi.. blr sedire uzandı.. bir ın:ı görmeyince cesaretini art 
t ak• ta durmıyacaktı. çocuk doğurdum... A Ayşeciğim. En devam edecektir. Karşılaşmalara cu- leri arasındaki iddialı çekişmdere miıddet kimse lle konuşmadı. Geniş ilave etti: rJ1. 

Lakin kaldırım üstfınde bekliyenler küçüCe hftmlle '>lduğum zaman kAnu- ma akşnmı saat 20 de başlanacak, bu sefer de şahit olacağımız muhak- bir nefes alarak !tldal ve muvazenesi.- - Kulunuzun mezarım butndl 't/i 
içinde karnı burnund:ı blr hflmilenin ı•u.sani ayında. lapa llı.pa kar yağar- cumartesi günü saat 15 ve pazar kaktır. Haber aldığımıza göre lstan- nl bulduktan sonra. Yunus paşayı ça- cak gallba! Fiz:avunlann ruııuışll 
ellle işaret verdığlnl görünce hemen ken cıınım çilek ~tem.ez mi? .. Hey gidi günü saat 14 de devam t'dilecektir. bul güreşçtleri bu müsabakalar için ~ırttı: her an tazip edıyor. Mısırlılıı~ ~ 
sert bir tren yaptı. Arabanm içindeki hey!.. • h 1 ki 1 1 d - Sen cok lıhtiyatsız bir adamsın! le meşgul olmamn.klığımı t.nv de., 
yolculnra secde ettirerek tamvayı Ayşe irmlk helvasını kendi ta.bak- Beden Terbiyesi Umum Müdür- Kazır 

1
1 an~ı .. t:J:a~ am~!J a.~ ır. Sık sık Nllde dolaştı~ınnz halde, bir yor. Bu gece ehramların dibin~ 

durdurttu. Sonra da sahanlıktaki yol- Jnrından birine boş:ıI•tı. lüğü güreş ff.<lerasyonu reisi B. Tay· . arşı a_şma ara ıştır e ecıc gu~eır (!Ün b:ı.şımıza böyle bir kazanın gele- mezara indirdiler kulunuzu •. ~' t# 
cu kalabalığına: Artık eve ldmsenin gelmlyece~<inl yar Yalaz bu müsabakaların teknik çıler aıanlık tarafından şu şekilde ceğlni düşünüp kayığa bir denizci al- koprıcak glbl çarpıyordu. Bu ~ 

_Yol verelim baylar .. yol verelim! .. bilse, yalancı çocuğunu, yani vücu- ve idari hususlarını tedvir etmek seçilmi~tir: ınnzsın! Firavun celliitlarlle beraber tı 1 
şu bayanı ablım ... Sıılona.. diyerek dundaki yastığı çıkarıp bir k~ 56 kiloda Kenan _ Fehmi 61 ki- Diye söylendi. Yunus p:ışı dah:ı. dunıyordu. Beni görünce ,se 
Ayşeyi lceriyc soktu. ntcı.cııktı. Lükln vn birisi gelecek olur- üzere dün akşam Ankaradan şehri- loda Bektq _ Manol, 66 kiJ~a Fa- fazla h:ıkaret görmemek lçln padlş:ı- veziri sen misin?• diye sordu gri' 

Gene kadın, yasdığın kabarttı!;ı ko- sa!... mize gelmiştir. Müsabakalar ferdi ik _ Panayot 72 kiloda Doğan • ha meddahlık yapmak mecburiyetin- Sellm bu rüyaya inanır gibi 
cnır.an karnı ile ıı.yakta dururken biri O bu yalancı ııamıtelikten son de- birincilik esaslarına gö11e ··--•laca- 1 ' de kaldı· nerek: ~ 
eteğinden çekti. Baktı. Yanındaki iki ı·ece memnundu. İmrenmek bnhancsi- ğından bütün Türkiyenin en seçil- Mehmed A i, 79 kiloda Rızık - Na· - c:o,.;ketllm! dedi - efendimizin -- Flr:ıvwıa ne cevap verdin? il1 ~· 
klşllı.k lskcml,.,.c otuıa.!l ihtiyar bir le bedava geçinmenin yolunu bulmuş- L • h . . 1 ki ri, 87 kiloda Büyük Mustafa, ağır sık sık .mıiıe .......,lntı yaptıı1o.nızı göre- Onunla konuşm:ıktan çcklnıncd '"'"" miş güreşçin::rı şe nmıze ge ece er b·~ "'' d kadınca~"-· Gülerek, ona: tu. Sonra tramvaylarda. yer ... Herkes sıklette Çoban Mehmed . rek, lyl yUzme blldl~inlze z:ıhlp ol- Koıl:udan çenelerin tutulma 1 

6"' ve ayni sıkletlere bazı bölgelerden dl ı ı tlt edi I? _ Gel evl~dım .. S.?n iki canlısın.. tarafından yardım! .. Bunlar fena şey- Bu takımın elemanlarını birer, bi- muştum. Meğ'er r!endlmiz de benim z un r<.'m m t 
'{''"imiz bu iskert\leye sı~•ıııvcrlrlrz. .. Ier mi idi? Amma bütün bu işlere iki ıveya üç güreşçi iştirak edecektir. ıtibl yüzmek bllmezml-'nlz. Halbuki Yunu.<ı paş:ı. rüyasına devaııı e ,, .... ,.. :;..., r~r ele alırsak eski güreş takımından !ı->' ıcc1o1 
diyor ve kenara büzüşerek yo.nındn mukabil vücudunda küçük bir yastık- Çoktanbe.ri iyi bir güreş takip et- zayıf olduğunu görürüz. Fakat bir kulunuz sizinle beraber yola çıktı~un . - Korkmaz olur muyum. şeY~ 
Ayşe için yer açıyordu. çık taşıyt>.cııkmışsın ... Ne çıknr? ... Bir meğe hasl"et kalan güreş meraklıla- zaman kendimi muhkem blr hisar Öyle dehşetli bir manz:ırn ka ~ 

İste bu esnııda tek klşlllk iskemle- yastılt hnmallığınn. karşı neler de ne- rının bu vesile ile zevklerini tatmin çok güreşçiler askerde olduklar1C1- !cinde lmlşlm gibi emniyette görü- kalmıştım kl, tüylerim diken dC 
lerdcn birinde oturan bir dellkruılı he- !er... dan bugün için ancak bu şekilde bir riiml olmuştu .. kendi knlıbınun içln ıt 
mel' fırl adı ve: Fnko.t vnkil, ::ıyı, günü tamnmlam- edeceklerini tahmin etmekteyiz. takım çıkarılabilmektedir. Maama- Bu sözler Selimin hoşuna gitti.. gül- zülüp kaybolmıwtum. Gökler S 

- Sız böyle buyurunuz efendimi.. yordu. l\.-tahalle1L'11n h~bınn. göre, Çünkü bu mü&abakalar bir :raman- fih takım içinde Kenan, Rızık. Bü- merte bo.şladı. ~lç:ılıyor, ~u~uUıır gittikçe bUY~c 
diyerek Ayşeyi kendi yerine oturttu. pek yakında çocuğunu doğurması l~- lar Avrupanın en meşhur pehlivan- yük Mu!!tafa ve Çoban gibi kıymetli P:ıdlşa.h o geceyi sarayda lstimhat- u~erlme çokuyorclu.. artık tc 

Bu kalabalık trnmvny:ı binmek ve zımdı. lan ile boy ölçüşen ve birinci sınıf elemanlann bulunması yine muhtelif l:ı. 1?eçlnnişti. edemez blr bale (relml.ştim. 
orada hiç bekl~cdcıı oturacak yer .Evet, ya çocuğu doğurmak, yahut K:ıyıktn. sözleşt.lği gibi, o gece yapa- Sellm kahkahayla gülmeğe bl.Vı 
l:ıulmakl. .. Ayşe memnundu... başka bir çare bulmak... dünya güreşçileri arasında isimlerin- sıkletlerde birindliğin şehrimiz gü- <'nğı toplantıyı b~ka bir güne bırak- - Kiibus basmıs S1lla. AkŞnlf\cııı" 
ıcoprü ustünde tramvaydan Jndl. Bit· sabah mahalle halkı uyandığı den bahsedi4!en güreşçilerimizin bu- r~şçileri tarafından kazanılacağını tı. me~lnde mutlaka ağır şeyler Y 

Vapura bindi. Bir pcnt-ere t:enanncı. :>aman . .. A~~~ evini boş buldu. Per- günkü vaziyetleri hakkında bir ka- göstermektedir. Güreş federasyonu Selimin geçlrdli.H bu kaza. derhal f.indlr? p 

1 1 f cıturmuştu. Bu sırada gözlerl knrşıyn dell'r sokulmuş ve kapıya ııkirolık• naat verecek mahiyettedir. Karşı· tarafından müsabakalarda birinci- şehre ynvıldı . Herkes: - Hayı. şcvkclllm. Ağır bW 
111ştl oracla orta yaşlı bir kadın, ya- lavhası asılmuıtı. )aşmaların bilhassa ferdi birincilik den üçüncüye kadar derece alan - Padişah Nile d~üş .. az kaldı medlm.. . . ııtl· 
nındakl kocamıon bir k<'s~ kdğıdından Ayşe ~aşkıı bir semte yeniden hll- esasına day11C1ması her sıklette böl- pehlivnnlara kıymetli birer saat he- b·>~uluyormuş.. - - Neler yedin?, Soyle bakn~<>Şllııı' 
çıkardığı büyük blr portakalı dlllm dl- mll~ rolu oynamağa gitml.ştı, d d 1 1 l 'd Diyerek, blrlb\rlnden blrnz dahn - Çorb:ı .. Arap.arın pek J1' 
llın avırnrnk yiyordu. Bu mevsimde _şım~i arasıra ona rnsgelenler şöyle gelerin puvan rekabetini ortadan İye e i mesi de lcarşı nşma arın 1 

- fnzln rnııilımat almnğa çalışıyordu. giden mercimek köftesi.. .. koyun JıD' 
portakal! .. Her halde pek de lezzetli :lu.şünuyorlar: Bu kadını on buçuk :ıy kaldırmaktadır. Bu hareket müsaba-ı dialı bir şekilde cereyanına sebep Knyıkı:;ıyı arayanlar artık onu Nil- zartması .. knplwnbnğa gozl.ım'esi· 
olacaktı. Kadını!l ısırdı~ bazı dilim- evvel gördüm; gene böyle knrnı .şişti. kalann ehemmiyetini arttırmakta ve duaktır. Şazi Tezcan de bulamadılar. ~ar ve biraz da t..-ı.ze hunn:ı. 

1 
eleı 

ıerden sular damlıyordu. Bu sırada Şimdiye kadar çoktan doğurması Uı.- Selim, kendisini bo~ulmktan kurtn- - Hiç blrşe~ yememişsin· J{ n' 
orta yaşlı kadın gözlerlnl kaldırmış zımdı. Ac:ıba. ne oldu bu zavallıya?.. Beyog"'Juşpor hükmen Galatasaraylı Gündüz ran bu kayıkcıyı maiyetine almı.ı; ve kaplumbağa gozlemesi dedlıtln 1 t4' 
ve Ayşeyi görmüştü. Hemen elini ya- Bazan kapısına alacaklılar gellyor- lhs:ınlar. hediyelerle taıttr etmişti. bir yemektir? Onu da burada rıı 
nındakı kese ktı.ğıdına soktu Oradan muş. o zaman da Ayşe: mağlup edildi klübüne avdet etti ••• rcndin? . , 
dntıa iri, daha r.osterısll bir· portnknl - Üstüme varmayınız! Yoksa iki - Evet şcvkctllml Çok nefl~ 
(tkardı. Ve bunu Ayşeye uzattı. cana birden kıynuş olursunuz .. , diye Geçen hafta yapılıin Bey,oğlu - Galatasaray klübünün kıymetli Firavun çarpıyor mu? zmnıında da çok mugaddi bir Y. 

_ Rlcıı 00 ........ m nlınız .. Size kok- , .. ı...~ınca, adamlar parıılannı isteme- Taksim lig maçında Beyoğlu takı- oyu'-'tcularından Cündliz Kılır altı Eı.rattnn tulup C{etlrilen büyük dı;ı" "'' ... ..~ ,.. Ertesi gun, Selimin Nile düştüğiinü ı l' 

mu tur ... Istirh:ı.m edel'iın, buyuru- den gldlyorlarnuş... mında lis:ıneiye olmıyan bir oyuncu ay evvel klübünden istifa etmişti. duyan Kahire valisl Hayrc bn.y hemen lumba~a:an sıcak suda haş ıı. t 
nuz ... diyordu. Geçim dilnffl..Sl!-. Herkes doğru, oynatıldığı nnlaşıldığındnn diın ak- Beşi'!ctaş klübüne gireceği yolunda (lCasn Yusufla koştu ve padişaha: sonra govdeslndekl beyaz eti ~orl f 

Ayşe nazlandı· Cğrl, tabll veya ac:ıyip bir yol tuttur- şnm bölge mcrkeünde toplanan bi- !;ikan şayialar tahakkuk etmeden - Geçmtı; olsun, şevketlim! dedl - yumurtaya bulayarak kızartıl ol 
- A ... Nasıl olur efendim?.. ın~... rinci küme lig heyeti Beyoğluspor Gündüz istifasını geri almış ve tek- Bir öliim tehlikesi ntıntmıssınız. Fa- pek nefis, pek lezzetli bir yemet 
- Almazsanız vn.lahl hatınm ka- nikınet Feridun Es klübünün bu maçta hükmen mağlup rar eski klübtine avd~ etmiştir. Ye- kot kulunuz böyle bir tehllkc gcçlre- yo~, liev~ctllm~l b k d d!ı d 

~~~~ı~~:~nb~;~~?~~~r.ll)U~o~~~- Allah edilmesine karar vermiş ve keyfiyet niden idmanlara ba§layan Goodüz cr~lnfzf blllvordum. mu;tu~ Y~~~~ p~a:ı~~~~n:· :. ıt.' 
_ Te~kkür ed~rim. Pek makbule I AKŞAM mezkur kliibe tebliğ edilmiştir. yakında takımının maçlarına iştiru Selim hayretini glzllyemcd.1, kaşla- - Aklım kesti .. herhalde ç~;1.., !' 

-·- d k . rııu kaldırarak sordtı! ze-tll bir yemek olacak dedi bı.ı. ... 
geçtı doğrusu... Belli etıneınlstim e ece tır. - Suya d~eceğlml blllyor muy- . .. ' · iiI1 
nn .. -na imrenmiştim... Yüksek istişare heyeti 

1 
dun? cıb ... 'iıyn da tarif ediver de bug 

- Gördünüz rcti?.. • • 1 R A o y o -Evet. Evvelki gece bunu rüyam- şirsln. rdcıtı cıJ' 
_ Fakat bu za~"n·'a po-'akal'... ıçtımaı Hayre bay b_u sırada huzu .. ~ ~· 

...... u ı ~ d:ı. gönnllştüm. MıSJn hf\H'ı. maneı\ t s ıı l U! 1 k y n..., ~-
Nereden buldunuz? Ecnebi Geçen ay Ankarnda toplanan Be- kendi tnhakkümlerı altında bulundu- mış ı. e m n e 

0 
ara tı 

- Hediye A"elcll efendim... Türkiye den Terbiyesi Yüksek istişare heyıeti, rnn Firavunlar, kendi ülkelerlnln şnya ;'r~ : l mb~ğ ğlni ııııl' 
lhk1katen ı>ortaknllar pek ne!istl k k Cuwünkil Pro~m Tu' rl<l:ı......, nrwo.tlğlni ,.,o··n"ınce g:ı"'"'b:ı. -· u p u ... a yeme ? Senellk 1400 kuruş 2700 kuru" müsabaknlar talimatnamesini tet i " .,... · "•"' ... ~.. a ""'' gaddi olduğu için ml seviyorsun 

.Oı.y :e büyiık bir zevlt iç!nde bunu göv- .., · k · "'elmişler. Riiyamd:ı bana. efendimizin • .. · - b~ırV deye 'ndlrdi 6 Aylık 750 • 1450 P edemeden dağılmış ve bu talimatna- 12 30 Program, 12,33 Şarkı ve tur u- " '2unus p:ı.şa gillcrek önune ...,. 6'1 
• 3 Aylık 400 • 800 ~ b 1 d ı ıer, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şarkı eı.ıyn düı;üp boğul!!.c:ığınızı söylediler. - Evet -vkeUlm! Tesiri o 1''"..A .. . • ~ menin ikinci ir top antı a göriişü • ...... (V' 

Gittiği yerden evine döndutft zaman 
1rn.vn kararıyordu. Giızel b!r yaz ak
l'amı başlıyordu. 

ı Aylık 150 • • \'C türkük!r, 13,30 Kan.şık program Pi. - O halde neden vaktinde gelip ha- t\ni oluyor ki_ !nsan ndetn ıcu 
mesi takarrür etmişti Bu iş için şehri- b 18,03 Knnşık şarkılar, 18,25 Konu!}- ~r vermedin? Hiç olmazsa Nil gezin- macunu yemiş gibi huylanıyor. ~ı 

I~öşedekl pcnbe tuğlalı evde oturan 
kasabın knrısı halıçe knpı.<n önünde 
snc mangalın üstüne tel ı7.gamyı koy
muştu. Bunun üzerine de SJra sıra ne 
!azla yağlı. ne de yavan, Jrl 1r.1 pirzola
ları yan yana dizmlştL Etlerin üze
rınden süzı.ılen duman havada. blr 
k::.vls çizerek •c:ı~şu bahç(-lere doğru 
lJzrt ı.ıyordu. 

PJn:olaların kız::.ıması bittikten son
ra kasabın karısı pek mühim bir şey 
lıatırlamıs gibi, koc=ısınn: 

Posta ittihadına dahil oimıynn 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylıjp 

ıooo kuruştur 

Telcfonlarımn:: Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare 20681 

Müdür: 20497 

Şevval 15 - Hızır 18-l 
S. İm. Oü Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 11,53 1,34 6,56 9.42 12.00 1,33 
Va. 4.56 6,36 11 58 14.43 17.01 18 35 

İdare-hane Bnbınlı civan 
- A ... dedi, gördım mü olan işleri! . Acımusluk sokak No. 13 

Pirzolanın kokusu :yedi ma.hallcyl ill•••••••••••••llİ 
sardı. Muhakkak bunu Ayşe de duy-
muştur. Tazecik lmrenmlştlr." İkl 
ı-ıınlı ayol! .. Oöndcnnôdcn olmıya
c:ıl: ... 

Gene: kadın böyle söyllyerok küçük, 
kapaklı ve pınl pırıl kalaylı blr bakır 

* Emlnönıi Halkevinden: Evimizde 
almanca dersleri 5/11/941 çarşam.b:ı 
günü saat 07) de başlıya.cağından 
kaydolmak isteyenlerin iki vesika fo
toğatue büromuza müı-acaatlan. 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 72 Nakleden: (Vi • Nft) 

Ci;;rüyc..rsunuz ki, maceramız pek ne balta olmuından korkmuştu. 
o ka-:lar karmakarı,ık bir hikaye Böyle göri.iınüyordu. 
cle~il . Hayli basit... Evet, bu iş, son dereoe basitti. 
Rü:ıul.i: Tıp~:. zavallt Galibeciğin söylediği 
- Evet, evet ..• • diye söylendi. gibi .•• 
Fakat derinden derine dü§Ünceye Fakat bu kadar basitliğe r ... ğmen 

dalmıştı. Rüsuhi, bu iıin içinde 'l:İazı f evkala-
Görünüııte pek basit bir macera delikler bulunabileceğinden de şüp

idi bu, hakikaten .• , Orta yerde, helendi. Belki de bu i~in içinde bazı 
pek müthiş bir sıkıntıya düşmüş bir mücrimce niyetler vardı. 
aile vardı. Bir anne. Şüphesiz ki dul Zira ... 
bir kadın. Yahut kocasından kaçıp Şöyle dü~ünüyordu : 
sefalete dü müş ve ayıbını lstanbu- c- Aksi takdirde, kızcağızların 

bütün evrak'ı niçin ortadan kuybolu
lun kalabalığı içinde gizlemeğe uğ-
T şan bir kadın ... Evlatlarile birlik- versin~ Bu yavrucaklar, en fakir ai-
te hercümerç oluyor... lelerin bile sahip oldukları aile hah· 

N h ralarından niçin mahrum bırakılml§ 
ı ayet, hayatın ağırlıgvma daya-

olsun ~> 
naınıyarak ölmü~tü. Ailenin bir 
dostu da geride kalan çocuk- Ve tabiatile, Rüsuhinin aklına bir 
fann mümkün mertebe imdadı- şey geldi: 
na koşmuş olacak. Bu dost, yahut «- Bunlar, meşru ohr11yan bir 
uz.ak akraba, yardımını insaniyet mün.uıchcltin mahsutleri olaeaıklar 
namına yapmıf, fakat gizli tutmuı- galiba .. ·• 
tu. 7.ira, iatikbalde kızların kendisi· Annelerini kaybetmijlerdi. Baba-

mizde bulunan istişare heyeti iızala- ma, 18,45 Çocuk kulübü, 19,30 Ajans tls!ne çıkmaz ve suya dllşüp ıslan- - O halde böyle tchllkell yemef>' 
n evvelsi gün Ankaraya gitmişler ve h:ı.bcrleri, 19,55 Saz csel'lerl, 20,15 mazdım. rl burada yemenin manll,.'11 yokt~ .,, 
içtimalar dlinden itibaren tekrar Radyo gazetesi, 20,45 Dir halk türkü- - Hi'ıdiS<.'nln vukuundan önce gel- - Zaten kulunuz do. nııdlren t:ı: 
ba•lamıştır. sü öğreniyoruz, 21,00 Ziraat takvimi. seydim, kulunuza inannın?.dınız, şev- b:ı.kıyorum, şevketllm! Çok lyl billfııı' 

k 1 12,lO Fasıl he~·etl, 21.30 Konu.şm:ı, ketliml niz ki, bendeler! şehvani hisle 
Bu toplantıda müsaba il ta imat- ~ !!1,45 Riyasetıciimhur bandosu. 22,30 - Firavunla.rın hftlil. Mısırın mu- m:ığlüp olan bir insan değllfrn. 

namesi ile klüplerin muhasebe tali- Ajans ve para borsası haberleri, 22,45 katideratlle meşgul olduklanna. ~ - Evet. Bir devlet adamı bU_..,.. 
matı1amesi tetkik ve kabul oluna- Gazhand Pi. inanıyor musun? şeyleıi ancak asude ve hazıır Z!l-"'f1' 
c.1ktır. - Bun:ı lnanmam:ık kabll mt? nında düşünmeli. Seferde, yalnız 

6 ikinciteşrin ııerşembe s:ıb:ıhı E!endimlz şu kısa. zaman içinde az zffe hlssl hflklm olmalıdır. 
Bqiktq Gençlik Klübü Bafkan- 7,30 Program, 7,33 Hafif program mucl7.elere mi şahit olmadınız! Mısır- - Tıpkı kulunuz gibi. rJf 

Pi., 7,45 Ajans haberleri, 8,00 Hafif da Firavunlann gazabına uğTayıp he- Sellm o gün hiddetle ba.şltıdı!.!1 r 
l·ğı.~dan: programın devamı Pi., 8,15 Evin sa:ıti, Hık olan insanların sayısı pek çoktur. muhavereye IAti!elerle nihayet fit' 

8 ikinci teşrin 941 cwnartesi günü 8.30 Hntır program Pl. Selim gözlerini açıırak bağırdı: mlştl. Saatler geçtikçe neşelenıyor_,.-
saat 15 de Bc"'1ktaş Akaretlerde\ ! ku- - Sen karşında çocuk mu var sanı- Yunus paşanın rüyasınn, Hayt-e b'j';tı 
lüp lokalinde umumi heyet fevkııU\de -- yorsun? Firavunlann ruhu bizi ı.m- ınas:ıllarına Jnımmıyar .. (ıdeta orı-_,, 
içtima edeceğinden esas nlzamna.mc- * Şişli Halkevlnden \ Türkçe, lngl- mlyorsa, ~rlreslerıe bunca zammı- dinlemekten hoşlnnıyordu. BUll,r 
mlzin beşinci maddesinde yazılı bir Jiree, alrnıınca, fransızcn, çiçek, şapka, cınnberi nasıl anıa.~ı.ş?! . Yunus paşanın garip tavırlarla: 
senelik aidatını vennlş azamızın teş- dlkl -b'çkl d 1 ri b 1 t Ila.yre bay birdenbire 1;aşırdı. Bu - Firavun çarpıyor!!! ..,., 
rUlnl rica. ederiz. Ruznamei mü:>.ake-ı ş ve 1 ers e ne a.ş anm~ ır. hc.klkat ve bu mantık karşısında. söy- Demesine. şen kahkaıhalftrla :rııur 
rat: İdare heyeti raporları, yenl idare Kayıtlı olanların ve yazılmak l.s!eyen- llycc...ıı- s" b 1 d . l , ta bel edl d 1 

C'l\, oz u a..ma ı; ~ snısa ya e yor u. fi' 
heyeti lntihıı.bı. lerln ınürnca:.'\tlan. döktü : (Arka~ 

ları ise, utancından dolayı kendini 
gizli tutuyordu. Yahut da alc;aklı

ğtnclan, küçüklüğündSt dolayı. .• 
Bir müddet, lcızlanna bakmıştı. Fa
kat onların artık çalı~p lcendi ken
dilerini geçindirebik<:ek bir yaşa 
geldiklerini tahmin edinoe, yardı
msı arkasını keamitti. l.tanbulun, 
muğlak, mücadeleli hayatı içinde, 
yıwvrucaklar. didins.inler, dursunlar ... 
Baba, arbk evlatlarile alakadar 
olmuyordu. Olmıyacaktı da ... Meli
ha ile Calibe, bahalarıındao bahse
dildiğini bütün ömürlerince işitmi· 
yocekloerdi ..• 

c- Romanlarda olduğu gibi, ha
yatın ta kendisinde de bu gibt ne 
maceralar var, ne maceralar .. .> di· 
ye düşündü. 

Sonra, dudaklannın ucuna ka
dar, diğer bir itiraz geliverdi: 

c- Hayır, hayır ... Bu son tah
minlerim doğru olmasa gerek ... 
Dünya yüzünde bu kadar katı yü
rekli bab'a yoktur ... Yahut vana da 
ucubenin biridir!• 

Kızlar, hal>alarırıı bilmiyorlarsa 
dıı, baba kızlarını tanıyordu h~r hal
de ... Onlara bir yerde raslamı!J ola
caktı. Haber vermeden arkalarına 
düımüt. onları takip etmiıti. Mele-

tepten çıktıldarı bir sırada, şu Be
şiktaıı sırtlarına sığındıkları devre· 
de .. . ikisi de biribirinden daha gü
zel, daha ı.evimli, daha kibar halli 
olan bu yavnıcaklann manzarası bir 
bahanın kalbini nuıl yumuşatma· 
mış olabilir~ 

Hayır, kat'iyen... Bir baba, ne 
kadar vicdansız bir erkek olsa. bu 
derece haşin olmak metanetini gös
teremez ... Muinsiz, himayesiz haya
tın müşkülatı ortasına koyuverilmiı 
bu yavrular, yabancı kalbleri yumu
şatıyor, değil ki bir babanınkini 
merhamete getirmesin ... Ve şüphe· 
siz, adam, bu kızların hayat müca
delesinden maada bir takım tehli
kelere, rezaletlere maruz kalacakla
rını da düşünecekti . . . 

Rüsuhinin dimağına daha bir ta
kım tahminler üşüşüyordu. Fakat 
hiç biri. hiç biri onu tatmin edemi
yordu. Meliha ile Calibenin kendi 
maceraları etrafındaki malumatsız
lığı, şaşılacak bir şeydi. Onun ~sra· 
rına nüfuz edemiyordu. Ancak biri 
vardı. Biri ki, bütün bunları bili
yordu. 

Herşey düşünülebilirdi: Bir hırsız-
1.k, bir ernniy<eti ıu.üatimal, bu cü
rüm, cinayeti 

Şu dünyada, bilhassa insanlann 
paraya çok kıymet verdikleri şu de
virde neler, neler olabiliyordu. Ola
gelmişti. Daha da olabilirdi. Men
faatperestlik sari bir hastalık gibi, 
insanların ekserisini aarmış, haris 
şahsiyetler hali:ıe getirmişti. 

Vakit ilerliyordu. 
Rüsuhi, o gün kendin.in de yapı

lacak bazı vazifeleri olduğunu ha
tırladı. Artık sokaklarda insanlar 
artmı~tı. Herkes işine gidiyordu. O 
da hulya al-eminden ayrılarak haki
kat dünyasına girmek me<:buriye· 
tindeydi. 

Rüsuhi. oturduklan ıStradnn kalktı. 
- Şimdi ne yapmak niyetinde

siniz) - diye soıdu. 
- Yavaş yavaş evimize gidece

ğim. 

Yemek yiyecekmiş. Sonra resim 
dersi başlıyacakmış. 

Hoca artık, kızların oturduğu oda 
ile kendi evi arasındaki iki kat mer
diveni çıkamıyacak kadar yaşlan· 
mıştı. Güçlükle yerinden kımıldana
biliyordu. Uzun zaman yapyamıya
ca.lctı her halde. Bunu kendi de an
lıyor ve aöylüyordu. Zavallının öl
mesi pek yazık olacaktı. 

Cenç kız, bütün bunlan aolattı.k-

tan sonra: t 
- Hocam, çok iyi insandır d0 

rusu 1 - dedi. 
Bird-enbire erk'Ck: et' 
c- Şayet bu iki kızın hayatı el 

rafında bazı esrarengiz cürümler rıtf 
reyan ettiyse, müc~İm de yakın~~ jj( 
da olacaktır belki... diye dıJf ( 
dü. - Ah, şu işin hakikatini öğıe 
mesini öyle isterdim ki. .. :t 

Fakat nasıD .1 
Zulmet perdesini nasıl delnı~.J 
Calibe, tüy gibi hafifçecik ~ 

arkadaşmın koluna sokuıverdi. 1~ 
likte yürüyorlardı. Kızcağız, tll 

bir ifadeyle _başını eğerek sorcl~.Y 
- E ... Sız~... Benden ayrıl 

tan sonra nereye gideceksiniz) JI 
Ekmeğini hzanmak itiyaclıfl 

olduğu semte doğru gidecekmİŞ· ı1: 
Eliyle İstanbul cihetini işaret et 
- O tarafa ... 

Kağıtlarla dolu çantasını tutttı·1.r - Fakat daha evvel, bazı 111• ,. 
mat -elde ;edeceğim ... Bazı vesikşlll 

- Neye dair) 
- Şu paşaların lconağma cJıJr"' 

Hani size anlatmııtım ya ..• 
- Nip.ntqındalci mesele nıi1 

(Arkala~, 



5 Teşıinisani 1911 ,..__ 

Umumi Meclis dün 
bir toplantı yaptı 

Bir Fransız 
vapur kal ilesi 

1 Günlük Borsa· I 
4 iıdncitqrln 19U 

L. K. 

İnmlizler aratttİrma yap- ~-.,.5 933 Türk borcu ı. II. m. 23,70 
6" x , , 1933 lki'amlyell 19,65 

( • mak isteyince vapurların , , lil33 İkraml:rell Erganı 20,45 

KOCOK iLANLAR 
Fntal!de ahvnlln devamı 

mtıddetlnce gayrl muayyen gün
lerde haftada ıtı veya Qç defa 

S~hlfp 7 

l\IOBİJ,YI:J,İ ODA ARANIYOR -
Blr genç '.Beyazıd, Soğıuıağa, Beledi

ye, Ca(;nloı;Iu, Sultannhmet yeya Sir
keci semtlerinde knlab:ılığı nz blr ntleı 
ynnmda. mobilyalı oda arıyor. Akşam
da B. N. & riimuzuna mürncaat. ~ tarafa t inci sahifed~) baı !dl kaldınm ve 4-02 metre uzunlu- l - bb • 'l 1934 Sivas-Erzurum I 20,50 

\ı l>r. Lfıtrı Kırdarın ;nutkunun mühim ~da mecra, 46 metre mikA:bı duvar babrı masına teıe ÜS , , 1934 Slvu-Emınım 2-'J !0,60 l SATILlJt APARTIMAN - Şişlide 
r ı.,_ ~ h fedll hışıaatına. başlanmış ve klsmı lzıı.ml edı0ld1° • 2 1932 Hazine bonolan 16.25 1 - Ş ARIY ANLAR Perihan --ı..-k 64 No. H.f katlı 6 oda iti -.uım, şe rin Jnınn için sar en b'ıtlrll-'• olup mütebnklsl de derdesti ı• "n liUA4I. .,.. 

.._,~alye tahsis edi~lr. Vall ve Be- ı-.aıdl"'·r•q. Bu '•ler 1"'"' ceman 49,'184 , , 1935 Hazine bonolıın ,::,.rJV'15 Tü elektrik, Terltos, bany<> bahçesi. bu-

neçcdllecektlr. 

~Ye neısı b h -·"- ,_ ... t 1AJ.ll "9 ~·.u • :D 1938 hazine bonolıı.n '-V, LİSE l\mZUNU - Bir rk kt7.1 rcs- lunnn apartıman satılıktır. İ"lndekf. ltı'·tır·. u u.,.....,...,. şu .u.u.ua ı ver- lir" sarf••·m .... ın olacaktır. · A D m1 1 tahvil! I II ..en .,5 t ıt d al• ........ t.. " ~ ... cu•• . .uuq Londra 4 (A.A.) - Amirallık . e ryo u - ...,..., mt, hususl b r m11esscse e C '9"• ....... sahibine müracaat. 
dsuını" -t Aynca Vil!'lyct Hususi idare b~~- makamı bugu"nku·· •nlı nünü ö;;.Jeden A. Demlryollan tahvlll III 50.- istiyor. Kefalet verebilir. .Akşamda --------------

..., b u.k. lşlerlnln Cı.dl bu çeye mev- slnden 7,112 ıtrtı. snrllle Suadlye- .:u;ke- .... "' 0 A. Demi 1 - ssll t 45 ,,,_A t .2 ARA~'OR Yaln bir b ~·b '" Ul .o-·h • 0 .. .,8 8.,,,:;.,d-L~ ı.._L\:~ _......., .... ~- ryo U mume aene ,- 41L.A.C.11 adresine mw...,a.a, - nu. - 1Z ay ıı.ı a1 ~.. Unan miktar haricinde u.u. a ıe yolu - Çifte havuzlıı. yolunun 6,811 .. ~· v-o· ~ ıu::oı:ll>• • .,..,,.c:uıııı,,, T 0 ..... •·- b--•·-- 130 bir .-. ....... -"e-' __ .. ._d .... _..t ..... ad .... • Vich h"'k"- :ı. •• 1 d . . .... er.M:z. ~· .- ... ;~ ı.u ... •ro::;-.c.u.ı.u e ~......,.yoner 
ıı e "ILikrnzdan temin edllen para metre murnbb:n katran Jtnplaması ya- tır: ı y u uuıetr son gun er e T. İş banüası nllJlln muharrer 12,10 AŞÇI - FevkalA.de a.latur1m ve ala- olmak veya mobllyaJı bir oda. tutmalı: 
~~:lnldı&ı sayın mccllslnizce ma.- pıl.mıştır. himaye altında seyreden bir kafile T. İş bankası Qıamlle ait l ll.60 franga. yemek yapmasını blllyorum. l&tiyor. İstanbul J>OSt4l, kutusu No. 673 
ı · Uı;küdar kazası: ile Almanlar için şarktan Fransayn T. İş bnnkası mümessil his. 145,- Af'ru edenlet1n Kadıköy Altıyol ~ • rnzı ile müracaat. - 1 

b.!~traz edilen beş milyon liradan tl'sküdar kazasında. ceıma.n 10 cadde k L • .. bb" t A. n~mfryollan şirketi (% 60) 28.- Süğütlüçeşme caddesi 167 nunuı.ra.yn -------------
tad'"fle kadar alınan P!lra 4,445,000 11- ve soka.ktıı 35 metre dcmlr korkuluk, açax: qya geçmnege teşe us e • A. Demlryollan §lrl:etl (CJ;. 100. 48,- mfiraca.atlan. DEVREN SATILIK KIRAATHANE-
ttn/:· Bu paradan 4 mllyon liı"nm ıs- 11.171 metro murabbaı Ml kaldınm, miJtir. Karakol g'Cmilerimiz bir Esklhisar çimento ıo.ıo İ6 ARMııTYOR Emekll b1r bhı- Qok 1§l&lr: mnkide mnracaat Kadık07 

lake aynlmıştır. 210 metre tul Mıı.kadam şose yaptın!- Fransız gambotunUat h.imnycsinde Kredi Fonslye 1903 101.50 - Altl}'(ll No. 23 ~ - it 
lın<:ak tabsls edllen bu meballğln mı.ş ve 11,334 llrn sartcdllmlştir. giden bu knfilelerden birini keşfet- , » 1911 116,50 !"!~ ~~:n:::;~ı;: TA.BRALI BİR GENQ ,.. V'JVversitıli 

:rilc t>arnmız bitmiş, 1stlm1Ak 1şl.er1 Aynca. VlH\yet Hususi idn.reslndcn miş ve kafilenin yakalanmnsı için , , Amortı i8,SO Tru}ra~a. gideblllr. Kan:aatkr.r. B~ ta.bı1llne devam etmek 1ç1n 'rtl?1t Teyıt/ 
.,.2'.tnnetıce ıma.r hareketleri dunnWJ 95,252 lira sartile ÜSkildar meydanı- bA Af 'k ki . ed > » Kupon l,10 :z . .n.:....cb Kfım.ll .....:ı.ft,... No. 43 ..,. _ 1 ecnebi bir IJlı nezdbıdo ncelo ......... .,,. 
ıı -304 dtırncnk değildir. istımıü: kaııu- nın mozaylk pa.r'ke olarak truızlml ve cenu 

1 
n a açı arına ıcap en Türk altını lt5,65 ---"'-J"-------·---.n.Me--- yon ata.:ınakt:ı.dır. ~m ~~ 

1:ı.u:!un Beled!ycmıze bahşettiği hak- 'Üsküdar - Şile ve Üsküdar - Beykoz kuvvetler gönderilmiştir. Külçe altın blr gramı S,54 şmKET VE l\IUIIASEBE _ l!lervta- A. H. G. _ ı 
ls~~a~ hiçbirisi ihmal edllmemiştl.r. yolunda 5,250 metre tulündc yeniden İngiliz gemileri kafileyi himaye Osmanlı bankası (banknot) S.22

2
,65 lei1nde çallŞilllf dn:k'tllo ve hesa.p ACELE _....ALTiı" ..,.Ö~K ,,,.,._A ... • 

lstt ·nlak Yolıle teınellilk cdlllp maksad Makadam §OSe .I.nşası \"e tamırntı ya.- eden gambottan, muhıırjp)ik hakla- Lond.ra üzerine l sterlin mnk1nelerlnl seı1 !lrulla.nınm, ırnn.sıı- .o..a..n. AA ar. .,. - 4vıvu..n,... 
t.r;:lfıke tahsis ve kalb surctile açılan pılnuştır. nmız mucibince kafilenin muayene Nevyork üzerine 100 dolar 129,5275 ca.yı gayet ıyı blllr!m . .Akşamda H. Yusuk Keliıal ~ caddeslnd.c 9 odalı 
k,ı. tın ve mrydanlnnn tarafeynlnde Beykoz ımznsı: Madrtd üzerine 100 pezeta 12,8!> Kaya mektupla müracaat. llanYQiu timıetll :ınobllyeslle bern.beJ' 
Ilı. 7n kısımlan ..,,rcfienmtş ve çok klY- Göksu ltöprüsli ne muhtell! soknl::- edilmesi :için bir limana aevkedilme- Stokholm üzerine 100 'kuron 30,8875 kiralıkt11. M\1mcı:ı.a.t 'l'el.J 4439, - l 
'ah leıtrntş olarak, gene satılıp p:ırayn ıann tamlrntı için ccman S,OlG llrn si istenmiştir. Bu ta!'ep reddedilince ====::..::....:...:;__=====;;;..;;;;=~ FRANSIZCA \'E YENİ - ~ e500 _ ı!08 Liraya _ Al':Mvutkö• 

~ 1 edılmek üz re cl!mlzdc :tıuıun- sarfedllmiştir. vapurlarda araştırmalar yapılmaSl B U L M A C A M I Z okur yazar. ~ı:Ukle 111şiğ1 yok, aya.le 11).ndo acele mtılık evler. Ferdi Belels; 
tadır Adalar kn7.nsı: için tedbirler alınmıştır. Bunun üze- işlerinde odacılık, ynzıh:ınede b.t1plllı: Tütk Em1fi ibürosu Anknra. CM.de:ıt 

ta İ~r vr lstlm!Ak. paralarımız, ayn- Adalarda ceman yedl yolda. 2,843 rine kafileyi teşlql eden beş gemi- 1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO l?ibl 1ş arıyor. Akşam N. U • .mflracıı.at. 99/1 Adalet han İstanbul 20607, - ı 
l'al &atılan ve enkm•.dan elde edilen pa- metre murn.bbaı Mi knldınm, 550 den üçü :kendilerini batırmağa te- 1 ı c · ....,_ et • 
'"t>narıa tahakkuk cttlrllen şerefiyeler- nıetı-e tul şose ve 1,704 metre murab- ı 'Bm .n.mK GEN :aŞ ARIYOR - !İRKECt '\'EYA KARAKÖ"f - Tn,io 
\1 1 şebbüs ctmi-1erdir. Fakat aractırma-::: 'l ---,- - -- .. •-e m""' ... lU..,.,,..., --.. --a l.4tt_._ t•-.1 bU ıt ıı..ı_,... .. .. ........ ....,,, ltı a nıacak mebaliğin de füıves!le bru beton yol yapılmış ve 15;852 lira ~ ı1 ~ ı ..ı..= .... u .... .,_ &•"',..""" u ....... ..,... ra w.ua nıo ye ... ~ ~ı.r 1~uv. 
~:ı t::ı.kbeı çnlışm:ı. imkanlarımızı da- sarfedllml.ştir. mü&ezelerimizin aldıklan 11Cri ted- her gün öğleden eorırn ç:ılıomak tsti- aranmaktadır. Karakl;y 1S34 1>0Sf.8ı 
ıc ıı. 14>nıtn E'dccck bir şekilde devvıu' HulAsa: Beledi.ye hududu dahilinde- birler sayesinde bu teıebbüsleri ~ -yonmı. Mürncaa.t: Akşam 1. H. - t ıkutusuna ncıması. -- İ 
\~aye halinde gene cllmlzde bir ki. ıı kazada cemruı 135 yol, cadde ve akim blmııtır. Almanların Fransız 4 TİCARET LİSESfıl-'DEN trt _De- JdB PRAN!IZ AİLESİ_ B1r ~ 

t et olarak mvcud bulunmaktadır. sokakta 139,210 metre murabbaı ~faıt ıvapurlarma muayeneden geçm'Ck- 5 rec;cyle mezunum. Mu.hucqe ve mu- aDıe81 nftdlnde b1r oda ~k ~ 
\,...•tltntak ıeıert bu suretle yürütülür- ve katrnn knplanuı., 22,493 metre tul k diler" • b 1 d . .ı:.a--ı--· ha.berem kuvvetlidir. :P\Meden -- ,...,J!mdadır. İatekllleıtn M=mdfı. ~ t;1 aç.ı1an sahalar pUın dahil.inde şose, 40,675 metre murabbaı parke ten

1
.se eın 1d~-ı1nı. atırm1 .. 

8 :rınaF aır ~ ~ ,..., ....... -...... ....._ 
ele ar rdllmeğc başlamış ve peyderpey kald 43,942 metre murabbaı Adl ta ımat ver ııı; en :ma umaur. ran· ·veya bütün gün için 1.ş fll'llmlı.ktayım, ajlAtlı mektupla P', ll, rüm~ -1 
vanı etmektedir. kal~~· 1.494 metre mlkA.bı duvar, sız vapurlarının bu teşebbüsü bun- 7 .Akş:mıda r.r. M. - ı S MOTEF RRIK 

~~ tndl. yapılan ışlerl kazalara ayıra- 651 mi!t~ tul mecra, 235 metre tul dan ileri gelmektedir. 8 ~tlY'UK TİCARETHANE - !'abıib. - E _, 
" tnısııcu lmh edeyim: korkuluk, 1,704 metre mura.bbaı beton ç gibi m~lerln günlük muhuebe ntç DEllSLERİ _ Pro!esör Sap. 

... .Jııinönii kua51: yol ye 2,030 metre murabbaı beton rö- Hava akınları ·cl ..... ::::ıııİıım ... ııııİıııılııııİııııl---- j§lerln1 mftrakabe ve ırı yftrtbnfS!ne rl9 •ratmdan am •m "t'e;t& töW11 t9 E:rııinönü kazası da!hlllnde canan füJ yeniden yapılmış ve muhtelll so- ,, ne-zaret ~tmek '\!.zere mUhim btr mt\- bt!' halde huwat olaralc Yertllr. Ak-
tıı adet eadde ve sokakta 6000 metre oklarda ceman lkl köprü Te 2•439 amesenln muhnsebeclsl a.a.t 17 den fa.Dl gazetesme (Briç) rOnnmma 
Ilı Urabbaı astnıt trotuar, 11,483 metro metre murabbaı Adi kaldınnı ve 170 Suldan sağa Te ,-akandan a~lı: sonra to .&n1'CJ1'. Aklam ~ me:t:tırp ı&ıdeHlmesl 
lcs~rabbaı parke,4,493 metre murabbaı metre tul mecra. tnm1r edilmlştir. l gil" l 1 _ Bombardıman etmek. Kut rumuzuna mektupla milrac&-
"· ! .. kaJdınm, 730 metre murabbaı M.&- Bu lfler içln Belediyeden 700,000 11- n ız tayyare erinin 

2 
_ Ayakta dunnalı. at. _ 3 ALMANCA DDlBLDI _ usuı;ı 

"'<lanı fOSC, 61 metre mecra ve 250 ra ve Hususi idareden 272,024 Ura ol- F .. . d l - tedr1al mükemmel olan b1r Alnıan ba~ 
~tre mikabı duvnr kısmen 1nşa etti- mu tızere ceman 972,024 llrn sarfedll- ransa uzerın e UÇUf arı ! = ~~lı !nan ORTAMEK:r.EP llEZUNU -.Fıazı- ruı &lmaıı.oa derlte.rt nrmektedlr. 

?tı~ ve M.len edilmektedir ml4 bulunmakta.dır. • De-ll +ı.-+- :__.._1 mahal- smca. ve eKf. ~yt okuyup Jaar. J>uardan mud& ı.et dn aat U den 
l>atih •-··sı·. .. Bu ~lcr 1(1n S31,M5 Ura taahhüde u - ............ _,,_ .... _.,.... .Allr.:e Ukle 1lllltl yoJc. Dilan l1d 'ki ' bdar ı;tnru1 add.911 ısı Ha 
..., '"''"'"' ba""~nmı-+•• .... , Beledi.,.... ile bı..a•~- Loadra. • "' ... <.A.A.) - _Hava N_ eza- 11 - Bayra.m<lan blr gün enel. ti r er • ,. • -~-ail'- ~- .. _ 14 _,,,_t ~---.,.... ..... J v ...... ""' • - "'•ota - Ça'- - x-11 ı>1Ik cfbl btr :lf an,yor MrtNsı Mll. -l an bl7 aputmıanı 2 el mt!Mlven 1 
~ w.ıı ....ızasın ..... ceman .,....,... · so- İdare! hQ.!USf~e yapılan ıre :vapıl- retmm tebJıgı: Pazartesı gecesı lıa· u ,.., ~ .......- tat 8 ttracaat " 
be ve caddede 2 030 metre murabbaı m.a.sına devam edilen -yol 1nşaa.t ve ta- valann fena gitmesine rağmen !ngi- '1 - Gayet güzıel kolcula bir madde - l l ııuman,ya m • -

ton röfuj 3 044 m"'tre Makadam""- Manzara. 2 - ŞÇ ·ı\.RIY AN1 AD ._ .. ....,.1ZCA tvG6w•-CE D .... ,.,1 ... . 
il: • · " ""' mlratı lç1n ceman 1,317,000 lira aarfe- !iz tayyareleri Friae adaları açıgı" n- ~ ,..,....., ,,... .u..aı. llll&loD..,,.. ııı' 1471 m;trn murabbaı parke, 1000 akt d 8 - Su - Tüfek memi.131. .Rt - İnglllzee n fransıuayı 1Jerlet· 
lıı etre murabbaı ll.di kaldının yaptınl- dilmiş bulunm n ır. da bir dü§m&n kafilesine taanuz et- 9 - Kırmızı - Tersi ael"glde sada- ıBbl EBE - Bir tadın hutabüıeı, :n:ıek iç1n tecrii>ell bir matmuel tam-
,, :L<an1 başlanmış, blr kısmı blt1rilm14 Ayrıca Belediyemize "merbut Elek- mişlcrdir. Büyük bir iaıe gemisine kattır - Nld:ı. lblr dadı, bl.r orta hJzınetc1 aramyor. tmdan 1J1 blr metodla r>l\.renmek ıste-
•l' bıtı 1 1rlk, Tramvay ve Tunel işletmeleri . b t '-- d _ı:ı . . 10 Dalın b1 gösteren bl.r İstl-1 r1n Ca'""', !\.} 8 l!i b rllmesine devam edilmekte o up umum müdürlüğünce Harbiye- Tak- ısa e ~Y eaı mıştır. - a cenn ,, ........ e 6~or. u ıhhat Yurdu- Jtnlertn Akşamda. x. B. rümuzuna' 
h-ı~- ~ıl're ccman 141,819 lira sarledll- ...J. filet. na hemen mfir.ıcnatlan. mektupla mürncnatları . 
~ buJunm:ı.kt.:ı.dır. Ayrıca Hususi sim yolu ile Beyazıt meydanı as!ıı:ıt Ba~ ... a tayynrelcr Fransanın işg~ Ge~n bulınacnmrun halll 

1 re bütc:Csinden 11418 lira sarfedi- olarak, Sl.rlrecl ve KoSka caddeleri altında bulunan kısmında bazı lı- Soldan 'Sll&t TC yukandan aşa~: ıttlREBBİrE ARAJ\'Tl"OB _ A.nkn.- ALMANCA DERSLERi - Almanca 
~ k Topkapı _ ~ece yolunun 500 parke olnrak tevsi edilmiş ve muhtel\! manlara taarruz etmi:ılerdir. Hava 1 _ Tütünlçınek. 2 _ O'riln, .rndıı. (i' ~da. blr kız ~uğa btık- muauımesı ~u.kl:ı.r:ı, ilse ve 1lnlverst-

lıı •tl'llk m bde kısmınm tesviyesi ya- yollarda parke t:unirntı ve knrosrncn knranrken dünkü pazartesi günü .Kalrlr 3 _ Tüfekntnın.k. 4 _ O'ncpc, ma.k üzere blr nıürebblye aranıyor. te talebelettne bilyfiklere almanca; 
ıı lzn t.ır. \e asfalt trotuar tamiratı ve Slrkecı sahil servisine m~nsup tayyareler 5 - Kervan, 6 - İka, Vidala, 'l - 1Jsan bilen tercih edlllr. Sa.hah saat gramer eddıiynt ve muhabere dersle-

r ile Topkapıda tramvay 1ç.l.n emnl- N h·ı· d kA. B • .l bi ç t.1 dk 8 '"im Na'·'- 9 oruı. kadar ve ~-m yediden BOnra r1 vulr. Adalar. Kadıköy, Boğazlçlno n • ., k ra<>ı: vct noktasından lüzumlu tstlmlft- orveç sa ı ın e aın ergse oe r a a ı :ıp, - fü • ~. - ...... _ 

«leZ:llpaşa, Bovncı, Bahnrtyc ve Kalen- klit yapllınıştır. Bu işler için ce- balık yağı fabrikasını bombalamış· ,:E::d::a:t·=L=a=s=. =lO==K=e=k=·=K=a=p=a=lı=. === J.façknda Bostan sokaktıı. 17 numnrn- ~~~~d~O:e~oı,~:_rt~·Tcı;,~ 
te l'bnne sokuklarına ceman 9,679 met- man 311082 lir:ı. sarfrollmiştlr ki bu lar ve ateşe vermi l<'rdir.ya __ m~ürn_ca_a_t_. _________ sim Bıraservill'r No. 101 kapı 9 kat• 

Intırabbaı Udi kaldınm inşa edllmllj • ' i 1· .. ft ....... h usi b• "t- Ankaradan BiR llAST' ... ..,,AKICru" tu'"" .. 'AÇ ......... at-.. 
lf! ou d" ..... - 9 754 11 rfed.11- suretle Belcd ye, wu"• us ye u Dün gecıe ayni sen ise mensup 1 AD ..... .n a.:a... ~U4!!!1:t• -'· - 1 
rn ort so.._,.. • ra sa çclerlle Tramvay idaresi tarnfından . . Y:ıT:ife lle ~uvakk:ı:t~ ayrılmış \1 ARDm - İsteklllerln Hayda~ 

.t.r. . yalnız yol inşaat ve tamiratına sarte· tayyareler Saın! - ~auııre dokla~n- DIŞ TABl.BI lisesine mür.ıcaatlan. Al.r.D.~CA DERSLERİ YE KİRA-
c...ı..u.kö~· kau ı: dileeek paranın bu seneki yekiinu C'lt1 tanrruz dıruşlerdır. Bu harekat· Ham d 1 A 1 ag Ün LIK MOBİLYELİ BİR ODA - Uygun 

C!eB::ıkırkoy kazasında 8 soknk ve cad- 1,628,082 11.raya bullğ olmt~ bulnn- tnn bütün tayyarelerimiz dönmüg· ıAŞÇI ARANIYOR - Mi.isllm, gaytl 1:>1r flatle iyi bir metodln bl.r Alman 
to!e 1.513 ml't"c tulünde Makadam maktadır.-. ]erdir. • Yakında avdetle yeniden hasta- müslim küçüle ıapartmıa.nda Q9 tifi· ba,ymu tah\fından Almanca. dersleri 
~r Yapılmas.ınn ba.şl~tır. Bu iş- Vali ve Beledil'C Reisi bu izahatını 1 ·ıt ha k lnrını Ankara Yen1.şeh1rdek1 nin gayet iyi al:ı.tuttm yemek bllen ftl'Dlekle beraber temiz ve ucuz bir 

lCfn 17574 Ura aynlmış ve s:ırfedlJ- üt ki · ,_ ı l .. l ih tl ngı ereye Va a 101 mııavencha.nesindc knbııle bas- !0-50 yaşlarnıda bir ka.dma. :t.vele 211- oda kiraya vertıeeektir. Beyo~lu Kay. 
tnl•r m ca p ı:oz...,r n ~Ye n nye en- 1 kt u ,._ ,. .. _ ... _.. "' 'INı R ...... B -J.-k ;-., b ... __ 

A r. • dlrmlştir: Londra 4 (A.A.) - Hava Ne-, ıyaca ır. yaç varuu. -...q "'9ü""' g,.,re ~ mp m ~ ey OVAii ..,, an ......... 
.. rı·Ytıca Vilayet Hususi id:lre bütç:- cCümhuriyet hükiımctlınlz1.n bizi zarctinin tebliği~ Dün oece düı:-ma- l!!l•••B"''.'""' AR""'.IYO•ll'•••ll! ce.t Sı®ık yur"u. Tel: 20107 Yl'.'1'eba- artamıda "nmruı.ra 1çcrcle 2 nunuı,.. 
"' dtn G 939 ıı f ıe Fi K ., ,,... ,,. ... ""'' ru' - tan. raya pazar, güniinden maada her gün ~ii~ • ra sar 1 orya - u- daima takviye eden yüksek müzahc- nın aahil üzerinde hafif l>ir surette Uraca t 
..... ~ekmece 8000 metre murnbb:ıı knt- retleri muvaffakıyetıerimlzln '-"lıca. ,_ d d'I f 1. t' d .. Bir tlcarcthanede çalışmak ü~- m a • 
•o:.n kaplama ta.tnlmtı ynpılmı~tır. • . • . . "'""i x.a~ e .1 en aa ıye ı e:ınruıın. a ~un- ce blr bayan IIM!DlUra ihtiyaç TELEFOX SANTRAL MEMURU - -İN-.-1-Ltz--ö-(;----.---. --Jl amill.dlr. B~ i~il>arla başta Milli Şelf- ferıt bır tayyare lngılterenın gıma1 v- .... ır. Daktllo ve Almanca. ibl- Bir le}'11 m~e da.ha ~e &e- G llfilj\IENİ - In.gilliJ 

i-_t'\'oğhı 1 azası: mlz ismet Inöııilnc karşı şcılırhnlzJ.n ,_ h'l' h ba B" uıu ce ya.nsma kadar nöbet c.- btr eı1celc lisan dersleri vereoektlr. Şehrin her-
l'C>~C.nfi gr-ıgisl yolları, toprak tesvi- minnet ve şükrnnlannı tazlmlerimlzle o~tısı sa 1 ıne 0~.. ıatmııtır. ır len tercih edilir. Saat 12 - l4 santral memuruna. 1htl~~. 1s- hangi bir ıse'tlltlnde oturan talebenin 
~ı. asfnlt l.aplaması, lstlnad duvar- arzet.meyı ve İstanbulumuzun dc~rll mıktar hasar, az olu ''\'e yaralı var- ı nrasında 20683 No. ya telefon teklilerhı 60185 teıeton mmıa!'aSma .v1ne ,gkleblllr. Çok aerl metod. Gnze-
~ ve korkulukları inşaatına ba$1a- evlAdı Bıı.şvekllimlz Refik Baydam Ue dı.-. edilmesi. müracaatlan. _ 2 &eye M.T .R. rfirn.uzuna - 4 

~ 1~. yollar Uıma.mlle duvar ve kor- Cümhurlyct hükll:metlne ve büyükle- J!I••••••••••••••••••••••••• .. ~ -------------- .. ------------.. b~ Uklann kısmı küllileri biUrllmlf Ye rlml.r.e bağlıhklanmın Te teşekkürle-
~t,rUrneslnc devam edilmekte bullDl- rlmlzi blll"ada huronınuma ifade et-

unur. meyi blr -vecibe blllrlm.• 
.Beyo~ıu kD.zasındn. ~man 35 cadde Vall ve Belediye reis1nln bu nutku 

;e SOkakta 12.177 metre murabbaı as- meclis Azası tarafından ham.retle al
~:· 4,518 metre Makadam şcıoo, 11,5'11 kı§lnnmı.,.'l't1r. 
--aqre pru-t.e .kaldınm ve 217 .metre Müteakiben 3iiz alan hadan Sırrı 
t.tu..ı~abbaı !Wi kaldırım ve 900 metre Enver Batur, sevgili vatanımmn en 
~!kabı kf\gir inşaat ve 200 metre :tul güzel blr parçası olan İstanbulun gü-
01.kuıuJc ve 1;578 metre tullinde mec- zelleşmesl l.şlne büyük bir azl.m ve 
~ Yapılmış \·e yapılmakta bulunmuş- merJ1 ile :sarılmış bulunan Vali :ve Be
~r. Bu işlerin hepsine 237,'120 llra ledtyc Relsi Dr. Lfıtn Kırdara. karşı 

rfedlıeccktır. , derin bir minnet ve ~ran htssettı-
rl~Yrıca Vilayet Hususi idare bfitçe- {:'lnl diy1enı!ş 'Ve nsker ailelerine ynpı
""'llden ll,303 llrn sar!ile Abldel. hürri- lan yardımlara temns eaere'k, bu işte 
lc:t - K!ı~tbane yolunun 13 500 metre muhasebe teşkllfttının çalı.'}masım 
?tıur:tbbaı katran knpJam~ yenlden şükranla. andıktan sorun demlştlr ltl: 
l'apılmıştır. aBn artı.da §1md.zye kadar göıiilm1-

J'k iktnş kazası: yen blr noktaya. da memnuniyetle 
llf!tikta.ş kazasında ,.ekfm olarak 1,,~ret etmek 1stcrlm. O da lmar ve 

altı SOkak te caddede l W1 me~ tanzim ~erbıde İsta.nbulun yalnız 
llıuuıuğunda Makadam ş~ 298 met- ana. cadde ve meydanlarının de~. lç 
~ ?nikabı Itlıglr inşaat, 22,000 metre sokaklarının da ehe.mm1yctle naz:ın 
lııtu?abbaı parlre, l,.S75 metre murn.b- ıUbam alınmasıdır.> 
tlaı ldi kakhmn ıve l23 ~ mun- -~.sonra 4zadan :Meliha Avni 
il%uıaa mecra yapÜJlU3 ve JILPllmak- .8Ö7.Cn aoz alm1i ve Valln1n nutkunun 
ta bulunmu.ttur. Bu işlere 47,840 lira büyük bir kalb aydınlığının ve vlcda.n 
"21ecıuecc:kt1r. huzurunun itadeil olduğunu aöylemJ.ş, 
Sarıyer kaza.sa: Dr. Lfıtrı Kırdan İstanl>ulun llJ1a.r :ve 
Sarı tanziminde CÖ6terdlti b'ly(lk gayret ve 

'1 yer - Çırçır yolunda 3,050 metre faaliyetten dol.n.yı tcbr1k etmıotır 
il(, 12raba:ı asfalt bq)lnma ve mıihte.ılf ~Is 1k.l nutku al~amnk sıÜ:etne 
b kakiıırda cemao 2,409 metre murab- bu hissiyata iştirak ~ 
~ aı Üdi knldınm yeniden inşa. edllınl~ • 
e l 390 metre murabbaı !dl kaldınm Vali ve Belcd.lye .Reisi., Mcclls tara.-

'1e '589 mette tulünde mcem tamiratı fın<lan kcndJ&lne gösterilen bu btzy(ik 
tanılnııştır teveccühe tc,.c;e'kkür ederek deıınl§tlr ki: 

Ttlrkiye Ctlmlıuri:yeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000.000 Tilık lirası. Şube H 

ajans aded1: 165 
Zll'ai ft ticari ber nevi banka muamelelerL 

ı-ara biriktirenlere 28,800 lira ikramiye vert7or. 

ZJraat BaDtamıda mnnbaralı "V'e ihbarsaz tasa.mıt Jbesaplarmda en 
as iO ıurwsı bulunanlara ısenede 4 defa Qekilecet lcar-a lle 8latJdü1 Pllrıa 
~re ikruılJe datıtııaca.ttır: 

' lldet 1,Me llrahk 4,008 1lra ıoo adet so Urahk &,llO ara 
-' • IQO • 2,000 • 129 • " • 4,800 • 
& • J50 a l,llO • 161 • IO > ~ • 

4.0 • 100 • t,000 • ... 
DKIAT: 'Besaplanndül paralar !btr ıene t~de IO ""M'an qatı 

ci~mlyerJere 1kramtye çıkı$ takdirde ~ :IO fazladle ftıllecet:tır. 
Kuralar senede ' defa 11 eyl41, 11 birlnciklnun, 11 mart w 

11 ha.Zl.ran tarlhlerinae çekllecelrtlr. ıı · cŞijpheslz ki Meclis bu hususta bü-
\'c u kaldırım ve mecr:ı.lann tamirat l'iik blr .encrJl bynnıtıdır ve ba.wı. lllflıı••••••••••••••••••••••••••r el ~ş:ıatı iç.n ccmnn 2,652 llra. s::ırfe- enerjl veriyor.. • 

tir. M··t w ...... .A " u e.:ı......,ı.;u MecU.s, ruznamede bu-
l4.lrıca Hususi idare butçeslndcn lunan maddeleri müza!rere etmek iize

b k ooo llrı.ı. sa.rfedılm.ek suret.ile Be- re beş dakika celseye nllıa.y~t vemıiş
r/~ - lstlnye yolunun bir kı.sı.m inşa- t1r. 
tı daha yapılmıştır. Yol üzerinde me- • lJ . . 
~nıız gelecek ı;enc de devam edecek- ancı celse r. 

MecllBin lklncl celseshıe B. Abdtll-
J\adıköy lmznı;ı: kadir Karamürsel riyaset etmif · ve 

~~u kazada cemun 14 caddi? ve so- ruznamede bulunan nuızb.'l.t.alar aJA
~ .ta ıl,665 metre uzunluğunda Ma- kalı·.encüme.nlere hav~ oluomuştur. 

<ıaı:n lf<)se, 4.il50 metz.e murabbaı Mecllı cuma sünü ~ 'bere 
Zlt.rte kaldırım ve 5.721 .. et.re ımuab- d•IJlm'fW'. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Muhasip Aranıyor 

A:mdoluda çaJışnak T~ Till'k ~ olma ~ lll~ 
Uı ~. ,. blı mullealp a.ns.ıwor. bibi lpnma ·~ 
cllll1&t terctb olunur. <?ıC:t1llA.9iP> l'llinullle.~ul 1'11 pos\a. kut1aı 

tı&r:: 

3 - SATILIK EŞYA MEK.TUPLARINIZI ALDmnnz 
Guetemtz 1darehaneslnl adres 

.BİR PATDU.N BANiroa _ Bt.- olarak göate~ olan tarUerl
dem ezmek için bfı P*t.lmım Dıt tt•- m!zıden 
d tavaoozıan olup ela atmS ~- 1.1'. - A. K. M. - 8. B. - O. S, 
ler 7'a.Ulm :tstlklAl caddeel No. 43 B.O. - !JJ. - lSerlln - M.B. -
Baden tekercbtne mftracaat - 1 JU - G. B. - L Jrl.. S. - Dakillo 

.&.. K. D. - .K. B. O. - G. Z. -
.SATJLIK KELVİNATÖB _ Jııaıb.- ıÇiflik - X B - K. &.. Anı 

1 el kt.rık ~ tm& ma~ namlarına gelen J!M!ktuplan i4i-
ı, e: su ._.u ~- Çok rehanemi!'.den aldırm:ıl!\n ·rf&; 

nz kullanılml§, mükemmel ~ llal-
dc T .sanı 6 s.mdı:ı. Sandal bedeste:o.ınde .... oı_un_ur~·-...... _.,_...,,__~,._--• 
sat?lacnktır. -

4 - Kiralık • Sabbk 
KELEl"İR SATILIK EV - Sultan

r.Junette Kapıağası mahallcmnde de· 
ntz görür, tren yoluna nazır bee oda, 
1kl sofa. mut!Ak:, odunluk ınt kömür
lfiğü elektrik ve suyu mevcut mticcd
dct blr ev satılıldır. Gönn.elt :1çhı Sul
tanahmette Dçler maballesln<ıe As
nınlı çeş.me soka!l 14 numarada ha
.Yan Zarlfe Şan.ala. müracaat. 

:SATIN Mt1ŞTERllıERtM'tz - Ta
rafından İstanbul .eehr.1n1n muhtelit 
semtlerinde satllık her nevi irad geti
rir eml!k aranıyor. Satmak 1steyen1e
t1n.. ~rdi Belek Tüıtt Emlak 11>1iros:una 
acele müracaatları İstanbul Anknrn 
cıı.ddesi 1/99 Adalet han No . .S Tele
fcrı': 20M'1 - z 
PANSİYO ' ARA1''IYOR - Bir mti

hendis mektebi talebesi, mekt~p clva
nnda b1r p:ıns1yon an:vor. 53.bah kah
vnıtısı vc.renic.r te.rclh olunur. Akiam
da K. T. rumuzuna. mektuplu müra
caat. - 1 

37000 LİRAYA - YCP}"t'nl ve kel~
pii' np:ırtımaıı Tepe üstü 4 büyük ve 
1 kti~ük dıı.1rell ve 1 dtikkfını havidir 
ve itinalı yapıdır. iradı net 1730 lira
dır. Acele satılıktır. Taliplerin: 
Ferdi Selek Türk eml!k bürosuna. ace
le mlcaraatıarı. Dosya 87 İstanbul 
Anbn. caddesi 1/9i Adalet hanı No. 
Tdefoıı 20601 

~kull-Emllk 
tanınmıt ve tutulmut 

bir müessesedir 

-----ı;ı:;::'· .:AKŞAM» ın faydalı 
neşriyatı 

Kuruş 

T_. öjreniyorum 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faile Sabri 
Don Kişot Cervante5 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sn.liri 

Güllivain seyahatleri 
Yer yÜzÜ, Gök yÜzÜ 

Faik SabTi 
Bir Tı.irk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbansı 

cA~AM» karilerine mahsus 
yüzde 20 tenzilit kuponu 

"" 
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, ÇOCUK HASTALIKLARI 
MVTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Ceğaloğlu Zeki Bey aparbmam 

3 üncü kat 8 No. 
Her vün 14 den 18 ze kadar 

----•Uoktor ----• 
Bahaddin L Ot fi 

Varn a h 
OPERATÖR tlROLOO 

Böbrek, mesane. idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 

Nevralji, Kırıklrk ve BOtUn Ağrıların ız ı Derhal Keser 
t cabmda günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutulan 

ısrarla isteyin.iz. 

Tel. 42203 

M. Ali A ldatmaz 
Kitap ve kırtasiye evi Yeni posta

hane caddesi No. 17 şehrimizin en ta
nınmış miiesse.se.sldlr. 

Satılık Kelvinatör markalı 

elektrikli su soğutma makinesfl 
Çok az kullanılmış mUkemmeı 

çalışır halde 13 te.şrlni.snnl öğleden 
F<ınra Snndnlbedestenlnde satıla

caktır 

Zayi makbuz 
9970 nuınarnlı Ithnlat beyann::ı.me

sJne alt 26.336 No. DePOZito makbuzu 
a:.:ıyi ettiğimizden hükmü olmadığını 
llan ederiz. 

Rua Paşa caddesi 74 
Roben Alalof ve !\Iayir 

Dr. İHSAN SAMI - .. 
BAKTERlYOLOJl 

UBORAnJARI 
Umuml kan tahlllltı, trengt 

noktal nazarından (Wasserman 
ve Kahn ten.millleri) kan kürey 
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalık:lan teşhisi. idrar, ce- ı 
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlll!l.tı. ültra mikroskop\, hu
sus! ~ılnr istihzar!. kanda üre, 
şeker. Klorür, Kollesterin mik
tarlarının taylnl. 

• •vanyolu No. 113. Tel: 20981 • 

ZAYİ - İstanbul Emniyet müdür
lüğünden aldı~ 31/2942 sayılı ika
met tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Adres: Kadıköy Duvardlbl 22 numa
rnd:ı. Aleksnndr Vircot!s. 

ZAYİ - İstanbul Iran konsoloslu
ğll!ldan almış olduğum 35635/816 nu-. 
maralı pasaportumu zayi ettiğimden 
yen!slnl almak uzere r.skislnln hük-
mü yoktur. Ha<'ı bin Gaffar 

Türk Lastik Kaynağı 

F A iK TEPEGÖZ 

ft-<iiRHıRI 

Ta"are, Otomo· 
'.>il her Eb'adda 
~amyon lastikleri 

ve bilumum itfai-
ye Hortumları ha
yata müdde~inc:e 
rrnranti ile tamir 

yapılır. 

VOLKANIZASYON surctilc yeni· 
den ırt geçirmelerimiz Avrupa kau· 
çuğu ile yekpare ve CARANTILI 
ol .. rnk vaoılmaktadır. 

Kar..lkö' Kcmeraltı caddesi No. 

Telgraf: KAUÇUK 

Maliye Vekaletinden : 
216 941 tarih ~ 4057 numaralı kanun mucibince lhrncına selahlyet 

verilen ve hasılatı tnmamen D!ynnb:ıkır ve Ellı.zıg lstasyonlanndan İrak ve 
Jran huduUarınn kadar yapılacak Demlryolunun inşa.~nn tahsis edilecek 
olan % 7 gelirli 1941 Demiryolu lstikrazının 20 senede itfası meşrut BıCş mil
yon Jırolık birincl tertibine ıı.lt tahvillerin satışı 7/11/941 sn.bal\..ından 
15/11 '941 akşamına kadnr yapılacaktır. 

Tahviller hrunlllne muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira lt!b:ırl kıy
mette birlik. 25 Ilk, 50 ilktir. 

T ;illerin ihraç flatı % 95 olarak tcsbit edilmiştir, yanı 20 llralık bir
lik tnhvll bedeli. 19, 500 liralık tahvil bedell 475 ve bin liralık tahvil bedell 
de 950 liradır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan da- ı 
!re ve müesse.selerr..e, vilayet hususildacelerl ve Belediyelerce yapı-
lacak müzayede, mUnakasa ve mukavelelerde temlnnt olarak v~ hazinece 
satılmış ve satılacak olan Milli eml~k bedellerinin tediye.sinde baş başa ka
bul olunac:ıklnrı gibi tahvil bedelleri faizleri tahvU!i!rln tamrunen itfasına 
kadar her türlü vergi ve rüsumdan muaf bulunac:ı..klardır. 

Mezkur tahviller Türkiye Cüınhurlyet Merkez, Türkiye_ Cümhurlyetl 
Ziraat. Türkiye Iş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Tic.'.ıret, Belediyeler banka-ı 

1nrile Sumer ve Etibank tarafın'dan satılacağı gfül cUğer bankalar vasıtaslle 
de temin olunn.bllir. (9643) J 

Şarköy C. Müddei umumiliğinden: 

T. 1 S B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağustos, 

1 
3 
2 
3 

10 
40 

50 
200 
200 

2 tkinciteırin tarihlerinde yapdır. 

adet 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

1942 İKRAMiYELERİ 
2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
25 
10 

Liralık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

= 2000.- Lira 
= 3000.- » 

= 1500.- • 
== 1500.- • 
= 2500.- » 
= 4000.- • 
= 2500.- • 
= 5000.- • 
-- 2000.- » 

5 Teşrlntsanl 1941 

Maliye müfettiş muavinliği imtihanı 
Maliye teftiı heyetinden: ptl 

35 lira. m.aa.,lı Maliye müfettiş muavinliği lçln 15 ktuıunuevvel 
pazartest glinü mOsa.baka imtihanı yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır: d: 
A - Memurin kanununun dördilncil maddesinde yazılı evsafı htı~ 

mak. 
B - İmtihanın açıldığı tnrihte y~ı 30 dan fıızla olmamnk. ~ 
c - Siyasal bilgiler okulu, Hukuk veya İktlsad fakilltesinden, Y ~ 

ttcaret ve İktlsad mektebinden veya bunlara. muadU derecedeki ectı 
mekteplerinden mezun olmak. 

D - Maliye VekA.letl t&Şkllli.tında müstahdem bulwuna.k, ... , f) 
E - 3656 numaralı Teadill kanununa göre Devlet Usan imtihan....,.. 

geçirerek onuncu dereceye tayin şartını haiz olmak. o!J' 
F - Yapılacak tahklkat neticesinde karakter itibarile müfetUI 

bllece-lr vasıfian haiz bulundu~u anlaşılmak. rıf> 
imtihana tallp olanlar 15 tklnclteşrln 941 tarlhlne kadar Ankll _,ıır 

Maliye Vekil.etı Teftiş heyeti reisliğine arzuhal ile müracaat edeeekleıv'" 
Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır: 
A - Nüfws cüzdanının aslı veya tasdikli suretl ve adresl. 
B - Kendi el yazısı ile tercümeihal hilllsası, ....ı 
c - Askerliğini yaptığına veya tecil edllm.lf olduğuna dair ~ 

vesika. 
D - Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi. 
E - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına dair re.srnl rııJ>:?1'· 
Taliplerden aranılan şartlan haiz olanlar tahriri ve şlfaht olm.a~ 

re iki imtihana tabi tutulacaklardır. Tahrlrl imtihan Anka.roda ve ı· 
bulda ve bunda muvaffak olanların şlfaht imtihanı Ankarada yapııacn 
tır. 

İmtihan programı: 

1 - Mallye A - Bütçe .ihzari, tatbik! tasdik ve kontrolu• Muha~ 
umumiye hükümleri, B - Vergi n~riyelerl ve usulleri, vasıtasız ve \'S:. 
talı vergiler .• sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergllerl, lstlhlfık üze~, 
den alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, harçlar., Türklyedekl vnsı ı;. 
ve vasıtalı vergiler. C - Mallyc Vekti.letlnln merkez ve vlll~eUcr te~~ıı• 
D - İstikraz nazariyeleri. tahvlll düyun, amortisman, Turk!ye DUJ"'" 
umumiye.si, ve tarihçesi. • 

2 - İktisat: •İktlsadi meslekler, istlhsnl, tedavill, nakit ve itibar, 111 

klsam ve lstihl!ik bah!slerlıı. • 
3 - Mali ve ticari hesap, cBasit ve mürckekp faiz, iskonto. faizli hes' 

bı cariler 11Hcndcsc• satıh ve hacim m~halan•. 
4 - Usulu defteri: ııTlcari ve sınat münasebetlerle Devlet muha.sebC 

hakkında na1.ari ve tatbiki malumat». , 
~ - Hukuk: İdare hukuku ve bu meyanda idari kaza ve mercileri. ı111 murln muhakematı ve 1069 numaralı kanunlar. ceza muhakemeleri ustlıt' 

kanununun esaslan ve tahkil-..a.tn müteallik hükümleri, ceza kanunun 
memur suçlarına o.it kısmı, kanunu medeni, borçlar, lcrn ve lfliis kanotl' 
lnrı ve ticaret kanununun Maliyeyi alakadar eden hükümleri. 

6 - Ecnebi lisanı: aFronsızca, almanca ve ingllizce ve italyancad:ı. 
biri.. 

İmtihan netice.sinde müfettl4 muavinliğine alınanlar 3 sene sonrıı '!': 
pılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye müfettişl!ğlııe ~' 
yln cd!Iecekler, ve staj için Avrupaya göndcrlieceklerdir. (7646 - ~~ 

il 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 1 

Umum idaresi ilanları 

. -AşaCıda cınsi, mlktan, muhammen bedel ne murnkkat teminatı yn ~ 
malzeme açık eksiltme usullle satın nlınacaktır. Eksiltme 17/ 11/ 941 pazartf ıı 
günıi saat 11 ~e Slrkedde 9 işletme binasında A. E. komisyonu tnrnfı!1<V11 
Y!\pılacaktır. Isteklilcrin muvakkat te ml11nt ve kanuni vesalkile aynı gun 

saate kadar komisyona mürnca.ntıarı lazımdır. ,, 
Şart.nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (04~ 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakakt 
Lira Lira 

Pirinçli karo moznyık 15.000} 1320 99 
Plrlnçll karo mozayık süpürgeliği 3.000) 

* .. Muhammen beden (4000) lira olan 50 metre mlkfıbı muhtelif eb'atta lt .. 
rıığaç kalas (2l/11/ !J41) cuma günü s::ıat '15> on be.şte Hnyd::ı.rp:ı..şad.ı r;rJ.r. 
blnnsı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın ntınnc~ 
tır. 

11 Bu işe girmek lstey...,nlerln (300) llnılık muvakkat teminat, kanunu 
tavın ettiği veslknlarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni sün saat (14> oıı 
dorde kadar komisyon reisliğine vermeleri lnzımdır. 

Bu işe nıt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 
91 (9G2 

1 lstanbul Bele<livesi ilanları 1 , _ ___ _ ___. 
Tahmin Be. 

L. K. 
13105 00 

5514 50 

İlk Te. 
L. K. 

982 88 DarftlAccze müessese.si içln alınacak pirinç. ıcu· 
ru fasulye, mercimek, kuru üzüm, salça, no-

hut, kuru bamya ~ bulgur. e 
413 59 Bcvoğht ve Zührevi ha.sUlhklar hastnlıaneteril 

zeYn.epkAmll do~um evinin yıllık ihtiyncı Jçlll 
almaca.it muhtelif cins yaş sebze. 

Tahmin bcdeUerile llk teminat miktarhn yukarda yazılı mevaddı '1~ 
dalye satın alınmak üzere ayrı ayn ve 2490 numJralı kanunun 40 ın', 
mnddesinin son fıkrasına göre pazarlı~ konulm~tur. Şartnameleri zab~ 
ve muam.elllt müdürlüğü ı-..:ı.looılnde görülcblllr. Ilınle 17111/941 pnzart 1 güniı ıınat 14 te Datml ""ncümendc yapılacaktır. Tallplerln ilk teınlJl:ı 
ın.1ktuz veya mektuplan ve 941 yılına alt Ticaret odası veslknlarile ituıl~ 
eüııil muayyen saatte Dalml encümende bı'.lıtnma1.1rı. (~ 

MEMUR ALINACAK 
T. C. Ziraat bankası umum müdürlüğünden: 

İstnubul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak uzcre ınzıt" 
! mu kadar memur ve memu"r .namzedi alınacağından, Adana, An-

Şarköy kazası Yn.yaağaç köyünden Mustafa oğlu Fatm:ı.dnn doğma 319 
doğumlu Mümin Tilki hükumetin tesblt ettl(tl azamı fiya~tıın fazla buğday 
satmaya teşebbüs etmek suretilc milli korunma kanununa muhalif hareket 
(ittiğinden Şarköy asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşması sonunda 
30/8/941 gürJu ve 39 sayılı kararla 3954 sayılı knnunun 59 ve 1780 sayılı 
K. nun 63 ncü maddeleri mucibince 25 llrn ağır para ceza.sına m.ahküm • 
edllm!ş ve mezkur hükfim yüksek temyiz mahkemesi 3 nücü ceza. datre
slnln 30/9/941 günlü ve 810617664 sayılı lllı.mllc kesbi katiyet ettiği bermu-

i kara, Dıyarbakır, İstanbul, İzmir, karı, KonY3' 
1 Mersin, Samsun, Sivas ve T ra bzon subclerlmizde mnsnb' 

~•••••••••••••••••••••••••••' ka imtihanı acıtacaktır. 
l\ffuıabakanm ana şartları: 

clbl karar il!n oltınıır. <9614) 

Şarköy C. Müddei umumiliğinden: 
Ş:ırköyde mukim bakkal Süleyman oğlu 1322 doğumlu Hasan Tezel tes

blt edilen fiyattan tnzlayn gaz satmak suretlle Milli korunıııa kanununa 
muhalif hareket ettiğinden dolayı Şarköy nsliye ceza mnhkemcsinde yapılan 
dunışması sonunda 18/9//941 günliı ve 41 sayılı kararla 3954 s::ı.yılı kanunun 
31/3 v;: 5913 ve 3780 sayılı kanunun 63 mucibince 25 lira ağır para cezasına 
ve ticarethanesinin 7 gün müddetle kapatılmasına ve keyfiyetin i!fmın:ı 
nıe.hküm edilmLs ve hükmü mezkur lresbi katlyet etmiş olmakla bennucibi 
k;ırnr UAn olunur. (9613) 

Üniversite rektörlüğünden: 
Üniversiteye yazılma müddeti 6 ikinci teşrin 1941 akşamı sc>na erecek-

tir. (9630> 

İstanbul leyli tıp talebe yurdu müdürlüğünden: 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bu }'ıl leyli tıp talebe yurdu

nun tabip re eczacı zfunrelerlne kabul olunup valti olıın tebllgatımıza rağ
men henüz yurcta gelmemiş bulunan talebelerin beş gün zarfında yurda 
nıürncııat etmeleri ilfın olunur. (9611) 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 1 
Müdürlüilü l lanlari .__ __ ____,_ 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Umum Müdü.rlüğünden : 

İşcl çırak mek• ... · '•' n erı! C"l;tır. Talip ol"'nlnnn 51111941 tarlht
ne kadnr umum mildhrl ı•1ün•ü.re dilekçe '"t nr.elcrl \'C Şt>raltl öğrenm~k 
lstetcrıterln fen hryetlm z mudUrliığun.e mıirncant etmeleri. (9503) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vek!Uet ihtiyacı için malzemesi Vekaletçe verilmek, diğer masraf· 

lan müteahhide nlt olmak üzere muhtelif eb'ad ve nümunede 292500 cilt 
kocanın tab ve teclldi kapalı zarfla eksııtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli on beş bin yedi yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı bin yuz yetmiş yedi lira elli kuruştur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada Levazım mf1dürlüğ!lnden. 

İstanbulda Dolma.bahçede Maliye evrakı matbua anbarından verilir. 
5 - Eksi.itme 11 teşrinisani 941 salı günü saat 15,30 da Vekıllet Levazım 

müdürlüğünde müteşekkil ek3ntme komisyonunca yapılacaktır. 
İstek!Uerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ünc!l maddelerindeki belgeler 

muvakkat teminat mnk.buzu veya banka kefalet mektubu ile birlikte tayin 
olunan gün ve saatte kanunun tarlfatı dairesinde komisyona müracaatları. 

(7920) (9406) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vekl\let ihtiyacı için malzeme.si Vekaletten verilmek ve diğer mas

rnflan muteahhlde alt olma.it üzere muhtelif eb'ad ve nümunede 80 bin 
adet ddterln tn.b ve teclldi kapalı zartla eksııtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli on yedi bin yetmiş liradır . • 
3 - Muvakkat teminat bin iki yüz seksen lira yirmi beş kuru.ştur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada Levazım mudürlüCünden, 

İstanbulda Dolmnbahçede Maliye evrakı matbua anbarınd:m verilir 
5 - Eksiltme 11 teşrinis:inl 941 salı günü saat 14,30 da Levazım mü

dürl~ğünde müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Istekliler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde1erindekl belgeler 

muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublle birl!kte tayln 
olunan gün ve saatte kanunun tarlf:ıtı dairesinde koınlsyona müracaatları. 

• (7921 l (94071 

1 - Askerliğini yapmış veya halen n..skerlikle blr lllşl!tt bulunmamı' 
olmak, 

2 - En az lise mezunu veya muadill mekteplerden mezun olmak. 
3 - İstihdama mAnl hali bulunmamak, 
4 - Yaşı ylnni birden nz, otuz beşden yukan olmamak, 
5 - İstenecek vesaiki ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde vV 

zite kabulüne ve memurluk taahhütnamesini imzaya nmade olmak, 
Diğer ş:ırtı:ır: 

1 - Aynı tnrlhte aynca yapılacak müsabakaya orta mektep ınezuıt" 
lan da alınacaktır. Ancak İstanbul, Ankara ve izmlrde orta müsn.bakA>" 
müracaat sırasile yalnız ilk onar ki~! iştirak edebUecektır. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müessese
lerde iki sene veya daha ziyade hizmeti olanlar
dan iyi referansa malik olanlar imtihansız kabul 
edilecektir. 

3 - Tayinleri tekarrür edeceklere 3fj59 sayılı barem kanunun hükÜ~: 
lcrine göre 120 liraya kadar ve ilk def intisap edenlerin tahsU derccel 
rine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aY;lık verilecektir. 1 .. 4 - Bir yabancı dlll •Fransızca, Almanca, Inglllzceyt. .~lhnkkın ~ b .. 
lenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tnhsll gorenler miWl 
bakada ruchan hakkını haiz addolunurlar. .. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar. dnhlll mevzuat dairesinde tek• .. 
ütlük rejiminden, sağlık sandıitından, yardım birliğinden istlfade edecek 
lerdir. . 

imtihan ve müracaat tarihleri: 

Orta mektrp mezunlnrının imtihanı 11-12 ikinci teşrin ve daha fll" 
kan tahsili olanların imtihanı 13-14 lklncl teşrinde yapılacaktır. 

!\Iürat'aat: 

Müracaatlar imtihandan bir gün evveline kndar kabul olunac:ıktırd• 
İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlüklerine ve Ankartı ) 

bankanın personel işleri müdürlüğüne muracnnt etmeleri 10.zımdır C916l 


