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ıran 
meselesi 
Orduya'' ateş 

kes emri,; 
verildi! 

Yeni lran kabinesi 
arlamentoda itimat 

kazandı 1 
t'allıM, • (119d7•> - ran 
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Ruslar ••• 
Don işgal edilen 

şehirlerı 
Benderşah, 

Urmiye, 
Mi yan eh 

'llt:'llroakova., 29 (Radyo) - Resmi teb 
~ · lranda hareket eden SovYet kuv 
'lltr.ı, A.ğmtoeun 28 lrıCi sızu Ur-

~ Mianeh, Bender91ıh .,eıürlerinl 
~ etnı~dir. nerı bal'eket devam ,,_, 

liamadan 
"e isfa· 
han'da 

"çlık tehlikesi 
var! 

lrandaki 
Almanlar 
sefarete 
8ığındılar ! 

'lrrıı '1ıı a, 29 (A.A.) - 1randaıki Al-
llııtıt ~ &raaında ·bUyUk bir panik ol· 
~. 'l• ber aJınmıştır. Bütün Alman. 
~ıı. e~randak.l Alman aefaretine il· 
~ltthrı hllşlerdlr. Sefaretteki evrak 
\."11tı akladır. H!lmadan ve lsfahan 
,, erınde yiyecek aıkıntmı vardır.

1 ~ıı ~p, bir müddet evvel Alman 
'eı~rda mevcut bUtUn yiyecek 

erini satın almalarıdır. 
"'--o-

B~ sabah işgal 
edılen şehirler: 

Zene an, 
1\/1 ı· u ıvane ..• 

1 lıto k 
t: \"uova. 2D (Radyo) - Rus teb-

'1ttı tUyu .. 
1 b., ~ -ve devam edeı. kuvvetle-

l'tııı 11 eaıı \'e Mullvane kasaba· 
a..;:gaı etmişlerdir. 

ltllhı Y~rın bir iddiası 
llıııt re, 29 
~· lra <AA ) - Mısır hUkQ· 
~ e buı:n tneseleslııln halledılmek 
'l ~ ınaaından dolayı memnu· 

&n elnııtur. 

c--. ......... lllllı llllllJml'•"dr ..... ~J 
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t tranm çok ment gU.nlerlnclen bir hatıra..-
'111.huretl lltbd,..., Vellabdm dtttttn fenllklerlade Orgeneral Dzon Orl»ay ft Ba1 BaM TarlJanla 
IÖl'ÖfÖ)'or. (Yanmdald tlnlformalı za& eebak hariciye veziri Alam Bandır.), 

Feci ve esrarengiz bir ölüm 

Kimyager Bayan 
Nermin'e 

zehir mi verildi? 
Genç kadın ilacını içtikten 

on dakika sonra 
cansız olarak gere serildi 

l 
Dün Şi~lide bir facıa olmnf, genç bir 

,.___________ 'ıayan ldmJaıerimiı icuii .1&IWt bir ili&· 

ranın bütün· ,~:ı::ı:= ..., 4hırlW ölmif&ir. Facıa 
Şitlide Etfal hutahane&i eoltağında o-

d turan genç kimyagerleriınizden Bayan Ner can am ar- 1 ıniıı. bir kaç zaman enoel bastalanmıt •e 
ııon iki üç gün içinde iyileşınit olan Ner· la r ı i Ş g a l C i min,' dün evde aile efradile oturmakta i-
ken ilaç i~mek üzere odasına ;itmiştir. 

d l ti • Biru sonra Nerminin odasında bir gü· ev e erın riiltü olmuş ve gürültüyü duyan CY balkı 
Nermioin odasına ko~mu:lar Ye gmç kim· kontroluna yagerin yerde kıvranmakta olduğunu gör· 
mÜ§lerdir. Derhal doktor çajırılmıı ise • k ' de Nermin kendine gelemeden ve bir ke-

gırece • lime Miyliyemeden ölmü,ıür. Adliye dok· 

-----
İngiltere ve 
Rusya, .İ :ana 

borç para 
verecekler" 

Nevyork, 29 (A.A.) _ 
National Broadeasting 

Corporation'un spikeri An
giltere, Sovyet Rusya ve 
ıran arasında sekiz nok-

taya istinat eden bir sulh 
muahedenamesi aktedil
miş olduğunu bildirmekte 
dir. 

1 - lngiliz ve Rus ~uv
vetleri, lranın hayatı .ve 
sevkulceyş noktalarını ış
gal edeceklerdir. 

2 _ Büyük Britanya i-
le Sovyet Rusya .lra~ı~ 
istiklal ve tamamıyetını 
zıman altına alacaklardır. 

3 _ lngiltere .ile ~us
ya, ahval ve şeraıt musa
ade eder etmez kuvvetle
rini geri çekeceklerdir. 

4 _ Muhasamatın de-
vamı müddetince 1 ran, in
tizam ve asayişin temini 
ne yardım edecektir. 

5 _ lran, bir çok tam 
kontrol salahiyetlerini mu 
hafaza edecektir. 

6 - 1 ran, bütün nak
liyat meselelerinde ln,i
li z ve Sovyet Rusya ıle 
tam bir mesai birliği yap 
mağı taahhüt etmektedir. 

7 - lngiltere ile Sov
yet Rusyanın lrana yar
dımları tetkik edilecek o
lan bir ikraz şeklini ala
caktır. 

8 - BUtUn Almanlar, 
memleketten çıkarılacak
tır. 

toru Enver Karan Nerminin ce&ediııi mu· 
ayene t'tml~ Ye morga kaldırılmasına lü· 
ıum göstermiftir. Genç kimyagerin içtiği 

yanlış bir ilaçtan ölduğü zannedilmekte
dir. 

100 kilometroluk 
yol kaldı! 

işgal buglln yarın 
bitecekmiş ••• 

Nevyork, 29 (A.A.) - İngilizler, San· 
piel'i geçtikten aonra müstahkem Faraug 
§Chrine doğru ileılemiye bqlaınıılardır. 
İngilizler, yüz kilometre kadar fimalde 
Ru& kuvvetlerile iltisak temiıüne çalıt
nıaktadırlar. Rue kunetleri, Rumiye gö
lünün ıimal aahllini ve Hazar dwlzinde 
Liuar limanını igal etmlılerdir. 

Ruslar, Kargan'ada 
gırdiler 

Moskova. :l9 (A.A.) - Guete mu· 
harrtrıeri, Rwı kıta.ıannm Umıiye 
gölUnUn şark kısmile Hazer dentzl 
Sahilleri boyunca ileri harekeUer!M 
devam etnıif ve burada Pehlevi el· 
varında Kargan'& vanru., olduklarını 
bildlnnektedirler. 

Sebep 
· ne? 
niçin? 

Londra, 29 (A.ı\,) - AYulllralya Bat
vekili Bay Menzi, istifa etmlttir. 

İNGİLİZ GAZETELERİNL~ 
MÜTALAALARI 

Londra, 29 (A.A.) - Bu 1abahki ga· 
zetelerin bir çoklarının baımakaleleri A· 
, u..ıralya BaŞ'ekili Menzi~'in i&tiluına 
tah•is edilmiştir. Bu gazeteler mumailey
hin yüksek devlet adamı vuıflmrını teha
rüı ettirmektedir. 

Viladlvostok 
yolu bir yanar
dağ olmak isti

dadındadır 

Japonya 
resmen 
protesto 

etti! 
Bir Londra tel
grafının mühim 

bir cümlesi: 

Japon yanın 
izzeti nefsini 
düşünmenin 

sırası değildir 
Amerika ile lngiltere 
ve Rusyanın, bu yoldan 
istifade icsin ısrar ede-

cekleri anlaşılıyor. 
Londra, 29 (A.A.) -· Japonya, \la 

dhostok'ta be~zin n&kli keyfiyctiııı 
k811ı Lon<lra ,.e .Moskova bukiiıııet 
lerine bir !JrotCJ •• name t:ôaderıni~tir 

japon gazete:c·:ne gore, iki n ... 
petrol gemisi ile ı;i< Amerikan (ltlw. 

genıisi tdn~ı:..•ld(l nakledilmekıc ' 
lan 10 'llıtyoıı galon ben.ıin ile dı;!tı 
oir vapur.ıo t3,ımakta olılu~u lıaı, 
maheınesı, \ ladivosıok'a gönderilını 
üzere Aıueril.;·ııbn yola çıkarılıııı§ı ıt 

Haysiyet •·e nüfus gayı;usu sc·bebıi 
•e bu bcr.1:ı:ılt .ıu b.lilıare jaı•on~ a 

1 

ale,-bin~ kull.ııııl.nuı ihtimaline hina
en japon efkii:ı umumi)esi, bu ı;eıni
Jerin japonya ci\&rıııd3k~ ııulıırd.ın 
ı;cçıne&i aleyhinde bulunmaktadır. 

Uul, matbuat mümessillerine hı:ya. 

nattıa bulunarak denizlerin ııerbestisi· 

nin Amerikan siyasetinin ba~lıca he
deflerinden biri olduğunu iu.h ctnu~ 
tir. 

Sovyet Rusyaya benzin gönderilme· 
ai, tecavüze kıır~ı mücadele ı:den nıeın
leketlere Amerika tarafından yapıl· 

mı§ vaadin yerine getirilmesinden ve 
Amerikan 5iyaııetinin eeaslı prensip
lerinden birinin tatbik edilmesinden İ· 
baret olmasına nazaran. cjaponyanın 
İzzc:ti nef•i yeya nüfuz ve haysiyeti gi

bi meselelerin> bu i:te ağır basması 
imkinı pek o kadar fazla değildir. 

japonyanın proteatosuna, Sovyet hıa
riciye kômiserinin, Amerika ile So•· 
yet Ruııya ara51ndaki ticari rnunase
betleri işkale matuf her ıürlü t~eh· 
hüsün cgayri dostane bir hareket> ad· 
dedileceği ııuretinde cevap verini, ol· 
duğu roylenmektedir. 
japonyanın protettolarının meta· 

netle kar~ılanmaııı, büyük Okyanus 
memleketlerinin heyeti mecmuasındaki 
aksülamellerin umumi çerçevt'!i içinde 
derpi~ edilmek gerektir. 1-'elemenk 
Hindistanı, hundan böyle japonyaya 
iptidai maddeler sevketıniyeceğini ve 
japonyadan mamul nıaddeler &atın al· 
mıyacağını bildirmiştir. Diğeı taraftan 
Avusturalya ordum ile ha\·a kunetleri 
~fleri, İngiliz ha~kumandanı ile gö
rüşmek uzere Singapura visıl olmu~
lardır. 

Cam'berra, 29 (A.A.) - B. Fadden, 
:&qvekll sıfaUle bu sabah meclia hu-

1 urunda yemin elmilJÜZ'. ~-----------r 

.. . Eski sporcular ne diyorlar? 

U~gUnlOk Türk futbolüniin 
bır mu ha· •1 d."'. . 
rebeden gerı e ıgını 

sonra... kim iddia edebilir? 
Dinyepropet
rovsk şehri 
terk edildi ! 

Dünyanın en buyuk 
baraji 

Dinyeprostroy 
Berhava 
edildi! 

Konigsberg bom
balandı. 41 Alman 
ve 2!J Rus tayya

resi dilştü 

Rlcat ederken taş Usttİnde ta, bırak 
mıyan ve bu meyanda dünyanın en 
büyük Hldro11antralı olan Dlnyeperos. 

troy'a berba\·a ettiren lHareşal 
Bodyenl 

Moskova, 29 (Raılyo) - Sovyet ietUı

barat bürosunun bıı eıahab ne§rettip ,_ 
mi tebliğ: 

::xıvyet kıtaları dün, butün cephelerde. 
~iddetli muharebelere devam etmi~lerdir. 

Kuvvetlerimiz, çelik ve demir tehri olan 
Dniepropetrovsk §Chrini çok çetin ve kan
lı bir muharebeden ııonra terketmi§lerdir. 
Bu §Clırin zaptı Ahrıaıllara çok pahalıya 
mal olmuştur. .Muhar~ üç gün sürmü, 
ve şehrin her karı~ toprağı asker ve sivil 
halk tarafından anudane nıüılafaa edil· 
mirtir. 

Di.ınkü hava mubarebelerinde 23 Rua 
ıayyaresine· mukabil 41 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

Baltık denizinde iki dü§man nakliye ge
mi!İ bııtırılnıı~tır. Finlerin, Hango aduı
ııa ihraç teşebbü--leri akim bırakılmıt ve 
asker dolu yedi motörhot batırılmı§tır. 

\'iborg'la bir ba~ka şehri biribirine bai· 
lıyan kanal üç yerinden berhava edilınit· 
tir. 

Şarki Prusyadaki Königtiberg tehri bna 
kuvvetlcrimiı tarafından §iddetle boınbar· 
dıman edilmiştir. 

.Mar~al Budyoni ordularının ricatı es

nasında cRus mühendisliğinin §&hCICli o
lan Dinyepropetrovsk barajı faşistlerin e
line gc:Çnıemesi için berhava edilmi~tir. 

cAlmanlar Rusyada, yiyecek, barınacak 
yer ve harp malzemesi bukmıyacaklardır. 
Almanlara kupkuru bir top~aktan ba§ka 
bir ~ bırakmıyoruı ve bırakmıyacağıu 

EN SON HAVADİS: Dinyeperatroy adı 
ver~en hu baraj, dünyanın en büyük e
lekfrik istihsal merkezlerinden biri idi Ye 
burada su ilo dönen tarbin1erin istihsal 
ettiği elektrik ile bir çok vilayetler tenYir 
cililiyor, bütün Ukrayna Ye Kırım fabri· 
kaları tahrik ediliyordu. 

hd mlaaja gelen 
lllr J8ZI 

Ruslar Ural'a 
kadar geriliye

cekler mi? 
Moskova, 29 (A.A.) - Ta s ajıınsı bil

diriyor: 
cBugünkü Ural> başlığı altında, Kra1-

naja Svosda gazetesi §Öyle yazıyor: 
Stalinin büyük strateji plinı mucibince, 

Ural, memleketimizin bir miıdafH iitııi 
olmuttur. Burada zaferinıiııin maddi eıııııı 

yarat ılmıktadır. 

Beni neden F~ ti 1 diye anarlar? 
f Bu lakabı "Ayı Nihat,,---.. 

takmıştı. Bu genç bir solukta 
yirmi patlıcan dolmasını lııvırı
verirdi. En beğendiğim takım 

" Beşiktaş ,, tır. 

Anketi yapan: Orbaa Tazıcıoııa 
Son bir kaç ay içinde, futbol işlerinde 

jki ıual ortaya at ildı: 
l - Eski ve yeni futbol. 
2 - Futbol geriledi mi? 
Bu iki aorgu, futbolcüleriıniı arasında 

hayli dedikoduyu mucip oldu. Leht~ &• 

leyhte eözler eöyl~ncli. Y a.ıılar yazıldı, Yel 
haııl her kafadan bir &es ç.ıktı. Fakat ya· 
pılan oe§rlyat, mıi~bet bir nec.ice) e ulq
maclt. 

Bu mceelede eski fotboleiilerimizin fi
kirleriıü öğrenmek i&tedim ve ilk olarak 
fut.bol Nhuında cidden bir ckudret> ,,. 
'kıymet> olan Fil Nwi ile konuşıum. 

Etki &porcu ve bugünun d~erli öğret· 
meni, o k"ndisine has nezaketile beııi ka· 
bul etti ,.e dudaklarından biç bir ıamaa 
cksilmiyen tebe&&ümile aorgularınıa cevap 
verdi. İlk !!Orgum fU oldu: 

- Bazı gazeteciler l'c eeki futboleıdar 

yeni ve etki futbol diye bir münakata 
çıkardılar. Acaba yeni •e 66ki futbol diye 
bir oyun ıistemi var mıdır? Ea 8*I 

(Devamı Sa. 3, Sü. 2 de) Nllri (Fitil) 

. 

Çıkmadığım!z bir gDnda yapı !an ve 
m9rtçe olmıyan bir hücuma cevap : 

Biz, yalnız Vehbi 
Koçtan 

bahsetmedik ki ••. 
Fikir ve güzel san'at 

muhit/erimize gardım 
edilmemesi bu gazeteyi 

sevindiriyor mu ? 
Pazar günkü aayuıuıda, buı nrlıkb ,-

vatandaılarımmn da, rahmetli Doktor r""'____ ' 
Ziya Günün izinden yiirüy~ aerTetle- ~·ı• T hı• v • 1 
rinden bir kısmını yeni nesillerin fikir • Dgt iZ e ıgı 
ve ıüı.el sanat terbiyesi uğruna Yakfettik· J 
)erini •e bazılarının da nldetmeği dü· 
fiindüklerini haber •ermiŞtik. Bu uaber, 
bizi o kadar sevindirmişti ki muhtelif 
kıymetler teberru etmiı olanların adlarını 
bir cŞeref listesi> halinde ilk aayfamızda 
nep'etmiştik. Listeyi dolduran adlarııı yüı 
de dok1an dokımuıu profesörler tetkil e
diywdu. Esuen, gençliklerini, sıhhatlerini 

(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 

Bir çocuk -asansor 
altında par

çalandı 

ROTERDAM 
Bombalandı/ 

Müdafaa şiddetli 
oldu 

lı-ıgilizler, 'l bom
bardıman ve 5 
avcı kaybettiler! 
Londıa, 29 (lt.d,..) - İngiliz ha~ 

ve -1,.et aesaretlennin bu ı;abahki teb
liii: 

Diln Taksimde bir facia olmuf, A,ıcı Ye bombardııuan tayyarelcrimiı. 

ktlçWt bir çocuk as&nl9Öl' arumda diiıı Roteıda111&, büyük bir akın yapmış
kalarak parçalanl'lllftlr. Jardır. Doklara. liınaıııJa Lulunan gtmi· 

Taksimde Güm1148uyu caddesinde lere aiır iııfilik 'l>e yangın bombaları a
Kadrl apartmanının aaaıuıörtl lloSUI· tılmıt Ye tanı isabetler kaydedilmi,ıir. 
muş ve ve Manuol isminde biri çat- Roterdam limaııında 90 • 100 tanilito 
rılarak tamirine l>&Jlannıqtır. Kanu. hacmindeki ticaret ıemileri hareket ha
olUn yapWdannı seyretmekte olan rici edilmiı 'Ye 5 gemi de hasara uifatıl
apartman ka.pte181 Kaaımın oğlu Ö· mıştır. 
mer, bir aralık aaan.söriin düğmesine Bu akın. m~klir limana yapılan ikinci 
tıaamtftlr· aaanaör hareket edince büyük akındır. 
kUçtlk ömer kendini toplamaya va- Şimali Fra1111da ip :ıltında bulaıuııı 
kit bulamadan aaarısörle parmaklık limanlara yapılaıı :mnnffakıyedi ta&Jraa. 
arMmd& kalarak parçalanmış ve öl- lardan 7 bombaıdımllll 'l>e 5 aYaa ..,,. 

mtlftür. ..a 1-' ıli111 ..-. 
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ı- Mü;Tiifi : Nizamettin Nazif J 

Bu gar arın akedonyada b · 
u çetes· o aştığı 

· me e ini istiyordu 
ı 

---. 
"Canım bana yardım etsene, niye 

a tal aptal bakıyors n ? eni 
tanımadın mı yok a ? 

OoSe .. ,, 
...... -:-- .. n mısın yavrum? ki, o zaman bu ~ memur olaıı-
ı.otiyarlık bu. Kusura. bakma.! lar yakalandılar 
~zleıimiz yolda ~ldı. Birde~ . Her halde poİis, şimdi pek 
b~ kart><>Idun. Bır daha go- dikkatli olacak, yine tünel knz
runmedin.. mak, dinamit bulmak Bunlar 

Liste hazırlandı 
eyltillln ilk ha/
tasında ilan 

olunacak 
nıaurtf Vekı\lctl bU sene terfie 

lüyık olan ınutıtUmlerle muauım 
\"eklllerinln Ubtestnl h:ızırlanıış
tır. EylQIUn ilk lıatm&mda bu 
listeler U!to oluoacaktır. 

Devlet 
sermayeleri 
Kuffanılmasma 

lüzüm kalmayau 
s e r m ay e 1 er iptal 

- Bu efendiye büyük ikram çok uzun i§ler ·· 
1ar borçluyuz. Beni ölümden - (Arkası vnr) olunuyor 

a~1&2ı '"' ' Ankara, 28 (Husu i muhabirimi:ı.dcu) -
kurtardı. 

- Ölümden mi? 
- Evet ehimanlı Vitre'nin 

elinden .. 
- Demek seni kaçırmıştı. 

,, , Milli korunma kanunu çerçeTC6İDC 1:ircn 
:reni ibti)açları kıır,ılıyabllıııck için §İm· 
dıye kadar m hıelif vckilet "e miieı;ııesc. 

Ya. Kriste kaptanın kız karde
şinin oğlu ne oldu? 

- Benim kucağımda uyuyor
du. Knrgnşa.lıkta öldü mü, kal
dı mı bilmiyorum. 

- Kargaşalık oldu demek. .. 
Vehimanhyı basanlar çok muy
du? 

Yı·ne o dert .· itte tah~s olu.nup ta lmllanılmnı;ına im-
. kiin haıııl olmıyan teya luzum kahnıyun 

Kırtası•yecı·Jı•k .1 acrmayderin iptıı.linc Vekiller Heyetince 
kıırar \ rilmı tir. Bu meyanda ia.e tqkilil· 

Faruk 1"EN1K tının kadro ve idare mC!l'aflan olarak ve-

s 
erbeSt mübadel ek rilen 160 bin liradan 86037 lira 51 kuruş, 

e onoml&I· k:.r. • h li • • z· nbı, kapalı memlek t ek ae:ıt ıt n ıçın ıraat bankasına verilen 

mi ino döndilğü b1l glind c se= ~ ~in lir'.1' nııkil vuıtnlarınıı luıik itlııı· 
döviz 

0 
k lla e, lı ıçın aynı bankayıı verilen 500 bin lira. 

u ndığunız frank dik' . r .. . ali 

20 bin K e fi m e i k 
IOgattamamlandı ba
sılmasına başlanıyor 

'nirk dili eem1y~ti tın~ ıeıgatınm 
luwrlrldarmı ikmtü etmiştir. önU· 
milzdeki dere aenesine kadar tabı ş 
de bitecektir. lmlA. 1 e.tı takriben 
2Q bin kelimeyi 'ihtiva etmektedir. 

LOgo.tin s tıp aremde.n sonra bu 
gün birçok kelimelerin na.'lrl yazıln· 

cqı ha.kkmd& vW olan tilrir UıtuAf· 
tan da &on& enoelctir. 

1 

Cskildar ceza 
evinin yeni 

pavyonu 
Üıdtüdar ceza evine ilive edilecek olan 

yeul p&YY011ların in,ıuıtı bitmek üıeredir. 
Ancek bu pavyonların da kifayet etnıe

diAi görillmüt. reci pavyonlar in~uı için 
tetkildcsc b~'llanmı§tır. 

--o-

Cezalandırılan 
esnaf 

Emniyet ulııncı ııubc memurları duı 
yaptıkları kontroller neticesinde Enıiııı 
nunde 20, Ü küdarda 4 e!nah cezalandır 
m~. Üeküdardaıı da tahlil igi1I 13 gıdı 
nümuncsi almı:lardır. 

Bundan ba§ka aınta yük taşıyan 12 ha· 
mal ile trnmvaylıır yürürken ntlıyın 3 ki· 
ıidcn de birer lirıı pqin pııra cezası alın· 

mı tır. 

29.8.941 Cuma 

• 
ır sa gın ... 

H:ıtemı Seıılh ıs.ARP 

Y ııbancı bir dilde, belli bir ki· 
tabı ltcndl dlllınlze 9C' ırıncli 

meseleslnl öylemek temJyoruz. BI• 
dilden oteklne eser tcrcUınc ctınc'iı 
mWetıerarnıu mUnııscbetler için, bU 
tün dUıı~anın mu.,terek malı oııııı 
nıedenl)et k6kler1 irin uırurıdlr· 
Bundan, hiç bir mllld mUstağııl kili 
mn: BU tün dllnJ ada klasllt t oınm'' 

3 Tümgeneral Korgeneralliğe, 23 
Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 10 
Tuğbay da Tuğgeneralliğeteı"fi ett 

ı dll llnmu,. du)UŞ şel-.l.crlnl :11ınht 1 

bir zlhln tam m nru;llo terbiye g!irıı1UŞ 
&nl ıl la.z. Bu bakırncUn, cihan til•1r 
\e tsan'ntı namına her uuıı!Ml b1r 
kıymet teşkil eden mllellillcri ı.-cndl 
d1llmlzde l•oronmış olnuWyrz..- BU 
Uğurda f.alujılı)or; ne kadar çalı,511" 
da yeridir; memlekete Wuuct etınl? 

~~ıa:r=ıcmmı=-cıucw:~-=--------------J 
Ankara. 29 (Telefonla) - Ali tas· gun, Sadettin Suay, Şefik Erdemir. 

dlkıı. il•tiran eden aslterl terfileri bil· Cemil AkgUn, Sadi Ura.l, Abdullah 
dıriyorum: Ata Sagun, Tevfik Güner, lnayetul· 

llorgeııernlllğe terfi c:ıdenler lah Ural, Ya.şıı.r Karadmnan, Sami 
RUştU Akın, Muha.J"rem )to.zlum h. Zorbudak. 

ı<orıı., 1smnii H:ı.kkı Kurtyele. Veteriner albaylığa terfi edcnler 
Tümgencralllf;e terfi edenler Ceıruıl Uçer, Sndri Yener, Ali Yilk. 

Ce.vJt Yalım, YılmnU Üreten, Nnz· sel, Ziyactlin Atılga.n, Selman 1lker, 
nl Gönenli, '.Muz:ı.f!er TuğSa.vul, iz- Veli Ilgın, Klzrm Acarer, Asaf Ay

t Akeulnr, Kemal Y ınkılıı;. Fevzı doğdu, Hal m Noyman, Tacettin An
lcnltllt, Mümtaz Ulusoy, Te\fllt ToP. man. Akıt Ululsoy, Şeha'betUn Argun 
.ı, Ekrem Türker, Nurettin Baran el, Akif ınulsoy, Şeha'bettln Argun, şev. 
ı:uıunut Berköz, Asım Tınazt .. pe, A· ket Akyilrek, Akit Ustoı Hakkı Gök 
m Altuğ, Arıf Tanyeri, Sn.dık Ald:>· göz, Beklr Tiyrak, N~au Canka.t: 

.nn, Neşet Akm nlar, Fevzi Aku cı· L<Jtfi Oktay, Enver Gürsel. 
r, Zeki Erkmen, Şahap Gürler, Nu· \'etorlJ}er yarbaylığa terfi eclenler 
Bcrköz. 1smatı Hıı.kkı Ulu;ı., KAznn Erkan, İrfan Tcumn.n, Mcr· 
Tuğgcnerallltl'e terfi edenler kup Dinçer, Nedim Çağlak, Nnzınl 

ŞUkrii Kanatlı, Salih Erkuş, HulCI· Baykal, Mustafa Sayın, NeztlıJ Sez· 
• Alpe.got, Cem l BUkcy, Dokto.- glner, Ltılfi Gökbulak, RUştu "O'nlU, 

AbdWkad'1" Moyo.n, Veteriner Kemal Ferit Amoy, ~ahll Birol, Kadri Şen· 
Biler. yurt, Sadık Gören, Rıza. Onaydan, 

Tu mlrallığa t rfl edenler Veysi Boragnn, Cemal AitsUlUn, Ab· 
Ertuğrul Ertllğrul. durrabman AkgUn. 
Kurmay nlb:ıylığa teı fi edenler Le\ azım nlbaylığa terfi edenler 
Adıl Peköz, Racim BlrtUrk, lhsan M:Umtaz Eı,bll, İbrahim Halil Tan, 

ın,ııınz. I 
Bizim J:asdmıız, stmıice ynpıtıın 

tercümeler l~tndlr; bunlann ad•~ 
bir de kcllme bulmuşlı:ı.r: cAdnl'te' 
dlyormr. Artık bu salgın 0 hale gel· 
mlştir ki, hünerleri bundan barılW ııır 
şey olnmıynn bir tukın1 ınstınbr tU· 
remlş, \C böyle bir çığır nçuu§ınrd•f• 
Buıılarıo nefeıı aıı,ıarı, esneyi!.lel'I 
bile, kendi kwlandıkla.rc tAbirle, bir 
«!ldnpwyonıo dur. 

Bunlar, ı;eo!}llk terbiyesi naırıın:ı. 
memleket lçlıı faydalı UDSW"lAr değil• 
c!lr; çUtıkU ke.ndl ba.~arına b1r şt1 
'\I ücude getircme.mek aezlııln l'e ~· 
klnllğlulu örneklerldlrleır. 

- Eh, epeyce ve .. senin anh
yacağın koskoca bir çete. .. 

- Demek bizimkiler tam za
sterllıı. dolar \e hatta altın bile, mü~ ış ıp ııı'. . ım nıı icap eden tesiaatın 
bnd \nhl"' kf ynpılın:m ıçın Sumer Banka verilen 600 :=:============= 

w ;) 1 olarak oywı,.. b" ı· K cbğı rom tamam . n ıra, romun memleket dışına 1311§1 r ı 

Orgun. Şclıtü>ettin Edlge, Şefik Ba.yır, Hay· 
Kurmay yarb:ıl lığÜ terfi edenler dar Aktay, HUsnU Aydıner, Sabr 

Büyük hamleler J-apmı~ bir Dl~ 
lekctln genr.llğinlu, blz, bö>1e ıdJ151 
ve tenbcl çalışma önıekleri k~ 
da kalm:ısına taıınmnıill ed nıyotU'
İns:ın ocak almt.c.ri karı~ o~ 
blr ~le öfilnebllir! 

Ynrn.tıcı lrnbllly ne v • tt' 

rJnJ mab ka en kaybet.mi V-0 ,e- i lmnl tedvır uzere Eti Banka verilen bir KISA HABERLER 
• rşı mal nn mü t«>- ·ı ı· ·......ı. L•·-nit 

8
,..m· ek mı yon ıra, ı~ uın;ıof;l tohunıu yeti tir-

' ., onoml 5lstenıino terket-- k · b b . " 11 

manında yetiştiler. 
- Bizimkiler değil .. Bu efen

dinin adamları. 

Namık Argoç, Tev!ık Gürel, Saim Rulman, Tevfik Aksoy. Rıza Togay, 
I\:aııra, Hayri D:k.se1, HUseyin Ata- Kemal Soyak, Hasan GUner. 

nu bir afyon glbl uyut:ın bu o<ıaıııJ!Y 
rın ~tıklan çığırdruı haberltıd bfl" 
,~tur. ÇUokti, i n 1 emetfne );11' 
met venu • l\ıese.ın, bir do 1" 
nstnsıw beğenmez ve onun yoruJlll~ 
nlmndan dökülen ter d~ 
bumnlıırmı tıkarlar- Ve bomboŞ J.11· 
1 lıın lçinde, bu Jı4m maddclardCJI tılt 
dınar Ablıleııl yükselten l'} ~ 
kn~ı, bir balar J;lmue edası b .,,._,. 

1uhtar Melasın yilzüne tuhaf 
tuhaf baktı. Sonra elini uzattı: 
- Lubiskayı biz çok sevcriz.Kı 
zımızı o herifin elinden kurtar
dığınız için size bir teşekkür 
borçluyuz. Buyurun bir kahve 

0 
işti mc , m a) ııd, mu afnza \le tc\'ZI etmek ~ ~ 

r. için Ziraat \'ckü.leıine verilen 50 bin liru, 

man, Sırn Gem lmaz, Salp Aykut. Levnzıın l nrba~ lığa terfi edenler 
* BUyUkdere meyva 1slarh ıst.aayo- Neşı:ıt Torun, Suad Sargın, Nuri Çc- HUseyin Türkmen, SalAha.dd n Er· 

Bugün herhangi bir memleket, ki- mı ır m n:ıtı ve bn husu taki ma•raf-

içelim. 
Bulgar kızı bu ta.tb davete en 

tatlı gülüşünü de bol bol kat
mıştı. Fakat Yunanlı zabit a

Dle nınl gönderl:rol'fla onun malını n.- lar için Toprak Mıh ulleri Ofisi emrine 
lı,yor '\le aldığı mal <b, gönderdiği veni n 1 mil on 500 bin linı ile ayrıca 
ınlktarın yekClnunu lı1çblr mmıın aş· m~tedavıl semınyc cılarak ayni Ofi c ve
mıycır. ı rilen 200 b n liTalık tah • t iptal ocfil-

Taka : t!}te mala k rşı m:ıl sı- mi.tir. 

tından bile inmemişti: 
- Başka sefere dostlarım, 

dedi, başka sef erc ... 
Ve Lubiskayı getiren atı al

mağa lüzum görmeksizin, hay
vanın b:ı.f;!ml çevirdi, dolu dizgin 
uzaklaştı. 

nın bugünktt J nıa tıy1 nlıjl .•• 
Bugün, diln~ ıı. 

na m tenlttir. 
olan bu ekonomi nlmmınu, llır ç 

madd lerf ltmdnn dah3 kıl metli 
olnn memJeketiınlz, hl(: şUpheslz ay
kırı b rokette bulunamıyacnktır. 

Biz de tak ıwım kabul etrulş 
bulunuyoruz. 

* 
- Bu bir Rum .. - diye mırıl

dandı muhtar - kızım ben bu ge 
liRten blr şey anlıyamadım. Bizd t erı c'I'ak Limited 

- Şimdi her şeyi öğrenirsin. Şlrketb dile aıui n bir ~rket tura-
Eve girdiler. Muhtar, ellerini tından Jdare edilmektedir. 1 

kalçalarına daya.IDl , kapının e- Şirketin alılbl ı;alfıtılyet s ımuısı 

Üniversitenin 
maaş kadrosu 

İstanbul univereitwnin maa§ kadrosu
nu dcği tirrn bir kanun ili.yılı ı hazırlan· 

mı~ır. Bu lllyıhaya goro 12S liralık 7 
mıı miktarı 6 ya, 100 liralık maq 5 l 

10 ve 90 liralık 16 m:ıaş miktarı Il c in
diril~tir. Kadro hıma göre tanzim c<lile
cektir. 

Gazi bulvarı 
şiğınde dayanmış kalmıştı. Bir bir de mUdı\rU 'linrdır. 

1 

sedire oturan Lubiska dört ke- l''nkllt bakın ak ı bir tesndiUe kl, 1 Gnzi bulvarının ın,aatımı de~om edil· 
lime ile vaziyeti hulasa etti: bu Uç sal hlyet hlbl imza; ıstıfa, nıekıedir. Şımdi)e kııdar i timlük edilen 

- Aliyi kandıramadım gitti. becu:l1Ş ve)a herhangi <llğer blr c- sabalnrdan m:ıadJ ayrıc:ı 600 metre nıu· 
Dağa çıkan Niyaziye katıştı. bepten ,ırketten a)Tılnuşlar! rabbaı bir saba dah:ı i!timlôk cdilıııi,lir. 
Ben sıze gelmiye karar verdim. Müdür de iki glindUr haı;tu ol;lu- Bulvıır i timlald 29 t~rinlcvvele kadıır ta· 

Fakat yola düzüllirken olmü§ ğuudan, Taka . I.lmlted Şirketinde maml nacaktır. 
armut gibi Metrenin kurduğu ynpılan mu::ımelelcrc, bu 500,000 ıı. ===-~==:=::==::::::=:=::=:=::;;== 
pusuya düştüm. Kim bilir başı- 1 k ~ 1 
ma ne felaketler gelecekti. Be- m 1 şlrket1c. lmzn ko.) euk bir kişi D ~ ~~o 

k b d 1
,
1

• knlınnnuş! .. 
re et u e lAanlının çetesine .. 

- İki defadır bu kelimeyi Akşamlan memurlar, dosl nlan to. 
tekrar ediyorsun. Bu delikanlı pnrln) ıp şirketten ııyrılıp, lınza su.
da kim oluyor? Wıl,>etı Uzcrinde ıırua do,ıım eden 

- Kim c:lduğunu bilmiyorum TUtün Limited şırı.etlnclc bir şefo gl 
ama, anlıyonım ki bir Rum çe- dip yahıınyorlnr 'e bUtlln cn:ıkı im. 
tesi huduttan ge<;miş. Sırplarla zal tı;>orlarmı!l!-
konuşmak istiyor. Metre'nin pe * 
şini adım adım takip ediyorlar. Vak'a tulı:ı.f oklutu kadar ehem-

- Öyle ise bu haberi bizim- nıl)etltdir de ... 
kilere ulaştıralım. Sırp çetesi filli ekonomimizin on plünma ge-
gibi boş avlanmasınlar. çen tak işi, bir imza )UzUnden gün. 

- Lüzumu yok .. Beyhude ye lerce muameleden alakonu,or. ıtır.ıç 
re zahmet edeceksiniz. ellilC<'ek malımız depolarda. ~Urü)or, 

Lubinska ile muhtar pence- lhtl)acımız olan ldhıılüt mnlları, mem 
reye baktılar. tiç beş sakallı su- ketımız geleml)or. 
rat arasında Tane Nikolnyefm De\let te)dl tında, kokl mi kırta 
kaşları çatık yüztinli gördüler. sl)e ruhunu kaldmunad ğımız için 
Bir dakika sonra Demirhisarlı birtakım mile scscler lcnt edip kırtn... 
komitacı güzel kızın yanıbaşm- l)eclllğl ı.ntdınnak bıtedlk. ı rtc Ta
da sedire uzanmış bulunuyor- kas Limited Şlrketı de, bwılardan bir 

du. Muhtarın uzattığı tabaka- tane ı idi. 
dan bi~. s~_ga~ ~ararken: Ne )llZlk ki ruhwnuı.u kırtnsl)e· 

- Gonul gonUle karşıdır, der clllk boyunduruğu nltın<ln yıprntnn 
ler, dedi. Ben senin nerede ol- :zlhol)et, bu <'Saret z.lnclrlnl kırdrra
duğunu öğrenmiye gelmiştim, madı. 
l~ska... Kırtn!il)ec.IU i kaldırma için ku· 

- Beni aramağa neden lü- rul n hu mlı se e, bizi yine kırt • I 
zum gördünüz? yeclli •e götürdü. I 

- Şimdi söyliyeceğim, dedi. Dlkknt edelim:.. :Faruk FENlK 

Muhtar sen dışarı çık. 

11,45 Aıans Ua. 
ı ,00 !ı :il. 
13,15 14 Mu .. k 
18,00 Prosram 
18,0J \füzık 

18,JO Serb t 

18,40 A:/UZJk 
l'>.00 Kon 
19,13 1ılu k 
19, o Sal 

1' 

l9,4S MüW.: 
20,15 Rad,o Ga. 
20,4S Müzik 
21,00 Zmwt tall. 
21,lO Tenuü 

l .,/Ji) /u;;ık 
1,J(} Saaı a) ar, 

1

2,4:, Muz:ık 
22,.S.ı 23/)0 l arınJ.:i 
proıram ~e kapanı§. 

} ~1.1 
29 .\Gl STOS 941 

CtMA 
AY: S • (j,l,,:\ • 2J8 - Hızır: 116 
Rl f. 1 ~7 A(,l! TO : 16 
lllCRİ: 1360 Ş >\BAN. 6 

~- ' • .ı.Lt ı:u.: ı 

6,!H 
1315 
16 8 
19,48 
21 6 
4,36 

10,35 
5.27 
9,10 

12,00 
1,37 
8, 

nunn yeniden 60 dönfunltik bir arazi llkoz. bilen, Ali Hekımoğlu, Fevzi Göksal· 
Utıve edilecektir. lsttmH\k muamele- l'l)ndc albaylı a terfi cdcııler tık. KAmll Beşpınıı.r, Salp Duyar. 
sine lb anmıştır. Cemal Akıncı, Scltrn GUncy, Hamdi Osman Kunter, :Mustafa. Çoruh, Hak. 
* Kazaların francala. ihtiyacını tel TUrköz, Şukrü @ı,menoğlu, Nnstf kı Okyay, Hamdi I\:iper, Ziya Şnrdag, 

kik otmok üzere belediye kaymakll.m. ı Enıon, Cemal Tok, Hasan Aydoğnn, Hikmet tıpnr, Şevki Fcvzloğlu, Şaha._ 
lııra t>lr tamim göndermiş.Ur. Bu ta.· Hıı..şim Armak, ŞUkrU Tunçny, Ata bettin KöprWU, Necip Erginer, KAmil 
mimden aımn.cak ncticel e göre ıı.yın AyboztU l<, Zihni Es.tur, Ktı.zım Aras, Dinçer. 
başından Wbs.ren trancala serbest sa. Halit AkyUrek. Ziya. Demirel, Mcm· Fen \O nat ~arbaylığına terfi 
trşa çıkanlacaktır. duh B:ırlas Hakkı Tuyun, TalAt Tor. edeııler * B9'1kt.af Halkevi temsil kolu 

30 
gay, Vıı.sı! Dem tpençe. Zeki l'ger, Cahil Aktunç, Remzi Sllııltloğh.:, dır". Ağwtos tayyare ve Zafer bayramın- H hl Yücel, Ahm<'t Çaluğ, Hnmdl Sadettin Örln. Bize &ô e, onun bunun em~' 

da temsil vermek üzere Şişli Halke- Uy al, Nurt mzıltnn, Tahsin Atak Blrlnel sınıf nskııri adli ·kimliğe l<cndl l!,\lııdc JıJı;mlr ateş duyınn~ 
vinc dıwct odilm~r. Memduh Tekeş, HUmı Onsa.l, HulQ~ terfi edenler 1 tismar ederek blr L' gürdUğU ,cJı 

at Tozun, Avni Uçak, 1.hsan Gökde- Nadı Bozkır. ıuindc olau bu unallılar, nasırlı cIV" 
>I< Trwnvay ve elektr idar08l zat 

lşler.i müdUrJugUiie tayin edilen Be· 
ledlye Levazım müdilril isme.il Hak
kının yerine ve'ktıleten teınlzlllt işleri 
m!idürU İzzet GUrey çalı.şacaktır. 

* Fatih k&Zaaı yolları lnşaat ve 
ta.mir lifi :..6127 lira.ya thale edılmiş· 
Ur. 

* Enmly t umum mUdUılUğü Do
kuzuncu şube mUdUrlUğilne, Balıkc· 
sir Emniyet mUdUril Hayrı Osman 
Erdll, Emniyet umum mUdUrlUğU Em 
niyet şube mUdllrlUğü muavlnliğ ne, 
Ordu Eron.lyet mUdürtl Fikri Oktar, 
Balıkesir Emniyet mUdürlilğüne de 
Tunceli Emniyet mUdUrU Mehmet Ali 
layin edllmlVlmllr. 

* Llse ve orta okullarda. öğleden 
sonraki mUzıı.kere mUddetl ış.ıltları 

söndUrme kararnamesi dola.yıaUo bir 
saate lndlrllmişti. önUmUzdeki ders 
yılı t>aşından itılıaren bu mUddet yine 
llBkiden olduğu g bl bir lbuçuk saate 
çıkıı.nlacaktır. 

* Vıı.li ve Belediye Rclsi LtU.fi Kır· 
dar dün tznılrden ~ehrlrnize dönmu.,. 
tür. 

* SUrpagop sahasının 800 metre 
murabbalık blr kısmi bugünden !Uba 
ren satı..'18. çıkarılmı.ı,ıtır. 

* Botınzın pltını hnzırlaıunakladır. 
Burada. apartman inşasına mü.ana.de 
edilmlyecek, yapılacak b~a.lar balıçe 
lçindo olacaktır. 

* Yıldız, imrahor ve Çağlıyan köşk 
Jeri mıııı eınl!lctcn beledıyeye devro-

lunr. · 
* iktısal \'ekili Zongulda.ğa glt

m ş "c tetkiklerine başlamıştır. 
* Peynir stoku hakkında verilme

si kıep eden beyanname mUddetl bu 

akşam sona erecektir. 

* DUn 'bir Reşadıyc altını 2 bin 
6715, ktuçe halinde altın 85:? kuruşa 
ııatılmıştır. 

nlz. LQt.fi GUrfuı. lkln .. ı ııııuf ll5keri ndli hiikiıuliie de tuttuğu (mala) sJ.Je, alnını boıııf 
l'l5ade yarba~lı mıa tcrii edenJ terli ooertler tura:ruk b.lr duvnr ören ustn.nııı # 

NaU özgörcn, Ergun öz.kan, lsmail Haydar Gtller, Fe.ltmi Tiizcr, Musa damfa terine bile mu::ıdll <IeL'1J.dltlol' 1 

Baydar, Reşıt. GUçerdcm, ZWıtu So- lUı.zmı Uraıı, Sadık Aker, Rıza. Ol- Ada1,tn5yoncnluk fll.lr .,,ıe tJilll' 
yer, HU.soytn Yalı;ın, .Mecdi Tunç, gaç. Selim Kaynak. namına zamrlı bir yolclar. 
Nazmi Baykal, l«ı.znn Barkan, Nuri Birinci sınıf harlt memurin runa ı En bUyUk yanıtı..ı ...... .n öm.......ı o1' 
SUmcr, İbrıı.hl.m Çetinkn.ya, osma.n terfi edenler -r-~ .. l:>. Taşkın .. Nur! Yılmaz, Niyazi ~"Ttem, Ali Tuçolt. blr memlekette, en küı;ük bir ~ 
1tıııan Ort&y, Nece.ti Sbzc.ri, Nıızlf .Jıuıdann:1. yarbaylığına terfi edenler bUe meyde koym:lktan 6ciz b~-~ı 
Vural, Re:;lt Çetina.lp, MuhitUn sa-1 Eınin Ardıç. Salih Ol.bay, ömcr drunlnrın, o boş kat n 1 wtnııOV 
bır, Niyazi öncU, ŞUY.rU Güref, Kı\şitl Durakbq, Hulösi Aroover, Hamdi ponntaıı nud3ıı b ~ 
lşım. Ting!Sz, Mucip SUzen, Hasan Tahsin cek o eri ır~ 

Sü\·nri nlba'lı r& terfi edenler I Acarer, Şcrefettfn GUngör, Rıza Acır, Hatem! Serulı 
ô:ner Alp::ırslnn, Muhittin SUalp, Recai Akman, Rıza. 'I'Umer, Necati ============~::::: 

Mahmut Kayaalp. Anntık, Sezai Yalaz. 
ISÜ\llrl yarb ylığa terfi edenler As eı· aileleı'ine 

Pilot Yük;.:;el 
Süvari blnbaşılığına terfi edenler T .ü r k i y e - gar ım 
Galip Onur, GW Mehmet mızak lııl Necatı Esen. Kemal Biner, Liltfİ [ Muhtaç a ke: ailclcıfoc yardım i.cill ~ 

OUnb y, Mehmet z·)a Bora, Bahaet- g il t er e eylülden lliharerı bırinci, ıkincı ıııe:-ıı 
Un Demıralp. 1 tren bil ti ıne Y izde uç um yapılll""" 

H b 1 
'" t' M 1 k . ·ı . k ~ı. a\a yar ay •t,.na erli edenler • cm c etıml:ı. ı o Jngillcrc ara.1ucLı Ti-

Esııt Yıı.rkınoz. O man Gökha.t, carct mun bdıııtnnn dıtba çok inkı,af cı- -0--:-
Hulki Gökdenız. meı;ı ~fo muı.ııkero yapılmaktadır. Devlet Demıryolfarı 

h 11ıktun aıbaylıgın:ı tern edenler \ rilen ma!iımata na?!ll'ıın tng11ıcro se- Ücretlerine zam 
ZUhtU Tetik. ç>ıı sene olduğu gıbi Türkiyed•n muhıe- Aıilı.llJ'• 28 (Il ") D .1 ~ ı til 1 lif . • ... ı: il ('\',et "" ı. ı m l·lfba) ığına krfi edenler tıp 'c Dc\ıde gıda nıaddeai alıu.:ıık bu- )ollan l Eyl"ld n itıbaraı hlrinci "° ~·· 
Ş!ikrU över, • •uı i Akdikmen, Sırrı na mukabil mnmııl madde vrrcccktır. · ı. ''~ cı rnchi yol il bıletlerınc % 3 a•kct ,ır 

Conkul ı, Mühs n öı.e sil, Sadt Kıper. Turldyeyc yapılacak ithalat daha çok y rdımı zammı y P caktır. 
'.l'opcu albaylığııı:ı. terfi edenler i kcııdcrun 'c Menin limanlarından ya· 
Abclltlkad r Ar oy, Re,at A)1ıerk, pılaca{;t için bu iki limanuı tesisatının ---0-

Z ya Aygınalp, Şevket GUrtUrk, Kl- daha faal bir hfile sokulmbl ve :uwdern Deniz yolları idil~ 
mil Otav. cihıızlıırla teşis ııdilınesi hakkında telkik· Jı J 

Topu ynrba~lığ nn terfi edenler lcr yapılmaktadır. resinin bir İZ8 I 
Muh rrem So guç, Suphi Gönen oı---

Feynılla h Anlıtan, Hamdi Tekinsoy: J~tanbul yol/Dırı 
Kadri TUmer, B dı i Tolunay, SWey- t:P " 

man Ônday, Sadi Derma, Mustafa İstanbulun 4 milyon mrtrc murabbaı 
Y ımnn, llUsnU Etkin, Ahmet Arca- toprak ve 4 milyon da Arnanıı kaldırımı 
r,oy, h.en al D m ı kan, Ce.\ det Er küt. olmak üzere 8 m iyon ım:trc mikôbı yolu 

~olıtor alba~ lı • terfi edenler nıevcuttur. Yapılan ıbrr pı-ogramıı göre, 
hu,Cl ı. Buyurııl. Necmi To t, Nn. bdediy t.ram\-ay "d • · • ~ 

c lı Kamp. . . e ı arcsının yenı nun 
mucıbıncc )&pacağı ')ollar ı;aycsinde hu 

Dol tor l Brba) lı~-a. terfi e !enler yolları 10 yılda in:a edecd."tir. Buna ait 
Şevket Pek Azm.1 Dinçer Ferit il b' ha · • • • ır program zırlaomı~ttr. in' a\ 48 nul 
ker, Şevket' Tonkuç, lorıı.h!nı Atasa· yon liraya çıkııcııktrr. 

Bir kaç guo e~cl, gazetemizde p.: 
yolları lapurlarında t thik edile11 tsf1 
hakkıud;ı c. için?> La:Jıklı lıir >i!ll ç 
mı§tı. l)ı,let Denizyollan idar iııdeJI ~ 
bahse dair bir mektup aldık. Aşasn" 
lediyorıız: 

c3828 numaralı fevka11do zam ııı~ 
nıın 9 unt'u madde-! mııcıhin<'e l fı 
911 tarihinden ltıbııreu nııkliye '~' 
kü urat ından 20 p:ırad:ı.n a•Jğl ol3 
20 parııyn ve 20 purııdıın > t karı k ti 

Güzel kızın yüzü sararmıştı. 
Karşısındaki adamdan korku
yormuş gibi bir hali vardı. Yal

-nıı ka ~!Breler arnstırmıyorwn •.• 1 fj=-=::=:::=::::;:::::::;;;::::::;;=3:ll~:iK:llll 
~u dellkıuılılıınn h r b:ılde ttınıdığı 

inugannlye:d Folidraın:ıttL: tiy tro un dL \"c bunun eureti tstibzarını anlat. 
da Dk d .. ra ahneye ~ olan 1'11.a-- tı. Sonra koııuştuğu mtidde~e zihıil 
:a Blon'u temin ettlğlnJ usulcooık bir bn.,lc.a şeyle meşgul olduğu l!;Jn, 

1 l.."'llnl,J. lbl ı uzerlne bu -bu s. 1 

bfletlcre lllllltı.rj yapılın k euret it , 
neşrinde me-ıkür kanuna intıbak ctl 
tir. Bu arada Ada hattında 10 J;ul'l~ 
pııııı olnn lükıı bilet] rine d 10 ~ I; · 

nız kalınca Tane: 
- Bana bak arkadaş, diye sö

ze basladı. Sana Serez merke
zinin emrini tebliğe memurum. 
Paniça ile Sandaski, seni mü
him bir vazifeye tayın ettiler. 
c.Armandoh bu işin bir kadına 
verilemiyeceğini söyledi. O za· 
man bazı arkad lar seni mü
d~aa ~ttiler. ~ımdi Paniça der
kı: c:Rıca edenm, Lubı ka beni 
utandırmasın.» 

- Ne yapmamı istiyorlar? 
- 1stanbula gideceksin, Os-

manlı bankasını bav yo. uçurt
mak lazım. 

- Peki ama bu eski bir hi
kaye.. O manlı Bankasını uçur
mak için ekıı IM'ne Pvvel bir 
tc.~bbUs • ı B . r un 

!;Uzel kızlar olmnlı ... dedi. 
O 7.amnn, onun nazik, mUteb lnı 
lonun dört bu ğındn şunun bu· ı 

nun ynrıınu. olmlnrnk konu,tuğu g 
rUldiı. Gruplıırrn arasına giriyor, bl· 
rlı in kul;ığ'ınn blrşeyler fısıldılor, 

gnnnl, neı;;'e m esidir, , uzuh nıc

ııele<Jld r ••. Pattl') 1,(1> rbl)e)dc dinle. 
dlnlı mi? 

onru ı;ö:ı kırııınaları 'e zeka te-.ıa

hUrlcı'J ara ındıı. öt kine dönüyordu. 

llusterilı taHll , ortalı a anki bir 
ne\l Ukfııı yn)nııjtı. Bert taraftan l'ilnnosundıı operet ııarçalarmdan 
da , )Oluna girmek iiı.cre !dl; ha- başka. blr,,ey çıılınıyıın Loonlıl: 
rumlarm m ı hnkkıııd ki h - Uıtlt, di'c h:ı)kırdı. 
mübahaselerl bu lınraretll aynrtına Kontes Sabln, bu sırad zil ~nlmış 
lıML-;cslnln hafif gUrUltllsUnU bastır- tı. U nfir n-Jl.ları nz olduğu zıuıınn, 
mak üzere iken, rı:m<le\"U d:ı. alını- tnrşambaları çuy, nlonda YcrllJrdJ. 
)ordu. Hoot tılr kU Uk ayaklı ın ayı u-

ladam Şantcro: tjaklard, u b rlue kaldırtırken, gilzle 

- Uııpr, Almnnlarıruzdan bah et ~c ~:t Vıındôuuu takip ediyordu. 
n l')in, dJye tcknırlamakt uı :mnda d~lcrlnln bir Jusun be. 

ldJ. Ta- ' ~-azlığını gostercn m phem bir te· 

- Cnnun, yine neler kuruyorsunuz 
Mösyö \'andlhr? diyerek, onu 5ıyg • 
~a ~.c.ktl. 

Kont Ukfinetıe: 

Uylemek lınkünını buldu. llununlıı. ımnu sormak Uıue sözUnü k tı· 
blrlikto .La.falols, onu h r adunda blr ı ' y • 
durdurarak, kendinin de çıığınJm ı y~ :ıı:;kl !- Kendlslııl görcmi-

ı rarınd3 bulunuyordu. ~lha,ct, mu-' Kontes: 
rııdınn erdi. Van<lo\T teklifini oorlınl ı . 
kubul etti. de Kl:ı.ri 'l de birl"kt - Tabii, tabii-· Bııb n bana kat't 

' 1 e lillrcttc gelce ğlni ı;öylcı 
getirmek \lLdlnl aldı. '\6 La.faloL'i'nln bını ,. rdl. e 1 • Oova-

dili omli~elcr gö tordlğlnl gurUoce· N .uı •·-. er .. ~e ıuıldı aenb ! .. H r hald 

~ . 1 1 ılt<l &urprJ vuru mıı tur. ür,arjsl% bı .J • ııı 

mevcut olmadığına ore, nıu~t~k.ııı11 ~ 
ıı Tarit drğildir. Tauihini ric-:\ rd 

-o--

f 
- Ben izi d3\ et t'dJyorum yıı! fı;lcrl mıinJ olmlll'tur. 

Wl.fl, dilercJc. onu bu tııkıntıdruı kur- Vo.ndön gfz.ll~e tebessüm etti o A k turdı. dahi ınarkl • n ara, 28 (Hu 

- Ben mı, ıwnuneren<li ! dod1. lilt 
blrşey kurduğum yok. Lafnlois, buna rnğmen, kadının Is· 

- Alt!.. Jzl o derece meıjıuı ür- ~ı~ bl in lstcrcll. rak t kont , İJt' 

tinde şU nln me.,galelertnln mnhl· Hükumet hıığday, çavdar, arpa, • J;d 

iı:1L~tı.n Ma~:::U:d:n:u:nnmeğe baş- mııhlüt ıılım fi) atlarımı kı)odıt b ta• 
götUrdU&..U m~uı bl k s ra ımyftye;) c zam yapılma mı kararlaştırıııı~ur· f ıı 

b.. r adını tasavvu- rar Toprak Mdh ul1 ri Of · ıarıı. 1 1 

ruudan gcçlrdl. Belki onu temi ~ ııı .. ı . n Oı..- evvdce mıihayııa cdılmiş olan >' v 
mck mllmkün olabWrdL ld ııııı B ahk hubub:ıt muhsuluıı de oan:ıil o 

11 oO 
u ar Foşcri, kont Muffnt'n. fi)al farklıırı Of çc sabıpkrinC 

dınetl .)ııpmanın tam 81-u JA ıı;. • ~ı..ı • ....,ı o uubu- ccktir. Hıılıulı:ıt yapılan lıu ıaı>~ ~ 
na hUkmettı. birinclt~rin 1941 tıınhinc kıı DJO' 

rnıı-tum ki D bl S' a-dızltırln cnyı ne ımretle Plşlnliklerl 
..., ·- urunuz, r pıırca blr ı yarnyımz. hakkında kendlslne &wüler sormakta 

oldnğ-11 Vandö\ r'e bunu Juıtırlatnııştı 
Plyıı.nonunun üstüne konulınaııı rltıa l 0 atlannı rnilı · 

ille, elin bir albüm tutuşturdu I"u ~gflte 
0 

~W'I soktuğu 
kat Kont Foşeriye kJı;ın m :.n~-: .. ,.. d_::.cye ııık ık gld rdJ. Onca, ra· • .,, .......... ,,~ 1.'LluemMlııl bllcıı sn.dona _ 
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Yaydan 
r--- ohlar - '( d ' ' G" 1 K d ] Yakın tarihten bir sahife: 35 ı----.ııı..I Arada Sll'a a J l Tarihten Bir uz_e __ a_ı-n.,, 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler ~::::~~o;ı T u L_L_l_v A Royter 
hazretleri 

oyter ujansı, başına. kalla· 
, ı kM'1.lk ·doladı "e ııırtınn 

ııırınaıı Jul'at geçirerek eski za
ınanın hulifclrı-i gibi lmıı.mwmus
lunin \e hüdlıı1ulhareme,> nil-ışe· 
tlf~,) Q sıfat \ e sıılulıl~ etlle sao 
ınn)on lbluın namına konu~nıap 
YtltendL 

"- o·z hep" bir hıl i,, insan ardan 
mürekkep bir milletiz ! ,, 

Biz bir sınıf mücadelesini değil bir millet 

Medeni,> et 6bld !!inin iki altın 
leıneıı olıın Iran "o Mısır mcdo
lll) etlcritıl \ C bıınların a)nımaı. 
llıUJıasebctıerlnl tecahiilden gelen 
bu ajans tıırilıln en parlak llaki
ltatıeriııe gözlerini ~ wııarak bu~ 
lllıı efıwıelcr kıı.dar bile bUkmU 

iıalnuyan kupkaranlık burafea&- [Mühim siyasi haberlerin çok ,-;;; yazan : culuk ede~~eı-. . .. 
rtn ündanlarına dalarak batıl blr luğu, IVemUn tefrikaımtzı Dst- • • • 1 . ~Tür~ ~eti.nın ç~~: 
4&,·a.ya ıwa ~ıkarmap çabab· liste iki gün neşredemememize Nızameffın Nazıf ki bir medenıyei_i ve ı~ 

1 
) 

>'nr, sebep olmuştu Olm de itaatla . kası vardır. (Şıdde~ alkış ar 

mücadelesini yaşatmaktayız ! 

Siyası bir takım ihtirasların mükellef olduğumuz bir emir tarzı bıze .meçhuldür. Bununla Biriblrini takip . e~ sayısız 
dotıırdutu me\'z.ll Ye ı;aklın blr yüzünden gazetemiz intişar et- bera~.bi.~e de s~syal smıf1;ar harplerle dedelcrun.ızın ve baba
"'• ola.n, fakat d1D1 lalç bir ma- medi. Demek oluyor k~ üç iÜ" yok d~, topraga feodal sıs- larımızm bunalı;ıış olmasından 
ltıyetı haiz bulunmayan sünnl ,.e müddetle karilerimiz bu mühim tem bakımdir ve bu sistem mem istifade edenlenn saltanatı .u
Şu lhtı.ıatmı ele o.ıarak bu geç· 1 tefrikamm oku amamtŞ bulu- lek~tiı;ı ~zı taraflarında hali zun süreme~. (Alkı~~~~) Bır 
~ rliya bntım mı ı,;:ürllk blr nuyorlar. Bunun~çin «Kremlin- en ıptid.aı şeklini muhafaza et- çok mah~m~.yetlere gogus g~
~ &lbl kulla.Dmak isteyen de geçirdiğim eceler» ~ tef- mektedir. Buralarda köylü ve rerek yenı. du~yaya uyg~n bır 
~ &oyter ajansı Ql bilmelidir rikamızın en :on asmı kı- az varlıklı kasabalı, mUtegallip görüş zavıyesı. elde ~tmış yep
.k.I lslaıq dünyasının kalbi, tnuım saca hatırlatmıya Pfuium gör- bir zümrenin tazyiki altındadır. yeni nesiller bırdenbıre h~y~ta 
batrına dl\••n tek bomba De 'kA· d .. k Şö. 1 k·· Zümre diyorum, zira bu kısım atılıverince, hudu~~~mmı.~ ıçı,ı;ı-
"- ....,..., u . y e ı' t daşl . . k' istis. arını guler yuz vos-~yı hedef tutan tek saygısız [General <Mareşal) Bud)oni ile bir· va an .• arın dahı, sınıf halın- de l m. . D 

ttiııe arasmda tek fark göremez. Jikte Nizaaıetıin Nazif Leninı;radı" de teşkılatlanmış bulundukları- tererek, politika cambazlıfları 
lloyter, bana yapılan tklz ve m~hur ve bj~ un. ekmek "e pck~i· nı iddia etmek mümkün değil- yaparak ~·ü;üten . k~pita ızm, 

tlfteıt taarruzun lU.ıaJr, Blcaz, met fabrikası ollln Balıafslcfza\·aı'a dir. Osmanlı imparatorluğunun derhal haki~ı ~ehr~smı alt\b'k 
:ı---. Irak, Suriye ve Oeza- gitmişlerdir. Orada°" iblnkrce igi ta· k~.ı:u~uşund~ber! tatbik cd:gel ~emleketi~ arşı a .• ı 
ı, llbi bütün Sünni IHlt.m lllkele- rafındıııı hararetle \:aJlılandıktan ı;on· dıgı ıdare sıstenu, milleti yıgın- edilen: yarıbire~ustt emle~~ tpo~~ 
tlllcle b11Dun Sünnlllğe kaJ'fl bir n. enıela C~ Btrd oıti s&ı almış }aştırmak gayemni gütmüştü. sını bırden ~. ~US.~ C ~ 
clbacıı mukaddes suretlnde kabw Te 0 tarihto..lıa)yanın ba:ına henüz geç· Memleketin 18'23 üncü yıldaki leşti;m<:k temayulunli ~ste~ı. 
eıtucutını ve eevlnçie karfılaadı· miş bmun ·sinyor Mııs!Olini ile fa. sosyal görünUşü, imparatorlu- Kapıt.a.!ist garp empery st ır 
tıı.. dünyaya ilb ederken hldde- eimı rejimini blr hayli tenkit cımi5ıir. ğun, bu gayesine ne bilyUk mu- sa.vl~ ~~ bıze ~:~~1• Çok~ 
~.kadar hicabımızdaa da do· Budyoniden sonra hitabet kun;üsüne vaffakıyetle u~aşmı§ bulundu~u ~:at 1:ı,;~ 1.ııs hı~~~n za-
~ımıı.ı u;ırı~oruz. Nigiaı P- Nizamrttin ıızif davet edilince nut· n~ ku~re1:1e .ızah etmekt7d~. feri ile bu savletin nihayete er-

da~ ona hitap ediyo.n1m! 
h~ sa~ d~aaa öltim 

darbeleri indl.rildlğibtr gtbıüMe, btl· 
tlln bir clbanoı kaybet11ğt cennet' 
bulduğun bu Tatanda, tııana bitap e
diyorum! Saaa; ~k kariallan11 M· 

yeıdade §elik kasaeım dOldantp ha· 
ımiyd Y8l'Jşmda g8't kahnlŞ Yatan• 

daş. sana hitap ediyorum. Her Tör
ldha t.emb ~a volkan halinde 
tqlana ,·atanpeırvertık btt sınıftan 

büUba ftt.aadaşlan ı..mıyet yar1Şınn 
kOfturuyor; Mil bll ~cereyana 
kapılmıyacak mısuı, aea bll yarışa a. 
yaklannı nydmıruyacak mısın 1 Bu 
vatana olan f8ıkran borctton klltra
nın Jğreııç mahbesinde beikletecek 
mlsln t VWAıarında, kasanın b~ında 
beklerken servetini yaptığın bu , .. _ 

ıtaoa ~ı T&tandaı:ılığını gö!ıtert'!C'.e
tfll gttniln artık geldiğini <111,Unmu· 
yor nıusun ! Her zerrende bir hakkı 
olan bu \ •atana ıservetlnln bir zerre-
81ıd esirglyecek kadar nıhun ı;efil ise, 
5ÖZiJn .ana değildir; 2Jra sen bu va
taaa layık değilsin, ı;en va~mı 
ttepıRn ... 

Adil YURDA.KUL 

IRAN 

Yelinı: kunu fnın ıı dili ne sÖ\]emiye ba~la· Bır mılletiz ki,. hep bir hallıyız. digı··ni sanan emperyalizm öyle ta~aı. müslüman, BubaralI mı a da dinliycnler, Ti.irk dilinin muiı Meml k tt d ta ı... .e e e onen sermay.e - tahammül edilmez bir iştiha ile 1ra rla ~ .. Yemenli ı.eydi, Hlcazlı Su- tdif §1\eleri ile bağrnııroı!\lardır: mamıle yaba d De .. . Tahran, 28 (A.A.) - n pa • 
llcli ...... ı.arruza . ncı s ermaye ır. bizi keınirnıiye ve sömurmıyc men•~.,,, ı:ıaavekll Furugi Hana Ta.ıı. 
b ~<ul lmnın uğradıtr - Türkçe konllf! mıryollar, tramvaylar, rıhtım- kalkıştı ki rehavetimiz pek kısa ........, ~ 

Muhasamata 
nihayet verdi 

Yeni kabine. orduya 
ateş kes emrini verdı 

il ile üzUIUyorm. _ '.rurki dan-! l d ra.n radyoslle neşredilmiş olan bey&· 
t ... lar, kabotaj, elektrik, su yaban- sürdü. 1919 un ilk ay arın. a, natmdan sonra mUtteflokan itimadını ~-~nla blı.inı aramızda bu re- Bunun üecrine arklld>L•ımız nutkunu k d.. ~ k 
~ u ve ~ cı ontrolü altındadır. En us- yani Umumı Harp mütare esın- beyan etmiştir. ~nıaa "::tu11:!'::'8..,:: ilam- türkçe inıt ctıııeği daha doğru bulnıuş tri memlekete meçhuldür. Bir den bir kaç ay geçin.ce An.ado~u Yeni ~u !beyanatında, başlıca 
.. )'Olcl&flıtı bağlan var. ve kısa bir mııkaddemedeu sonra sö. asırdanberi gittikçe hızlanarak dağln.;rı a):a~lanan bır mı!le~!1 ı şunları ııöylemlıjtir: 
L. ~lüzum ve lımkAr :fOldar· zü, o aırlCia Anadoluda batlaınış olan bütün can damarlarımızı ele %~ k~l~.sı halını al~. }şte halı; do- c- Parla.ment-O Şehinşah hazreUe-
k'a .... ~ lbüntfunilz bu ıtlbeda eosyal ialcılip luıaırbk!llf••• intikıU et· çirmiş olanlar bizde yalnız ıkı vuşuyoru~. ve göruY.o~z kı, ge- rinln tahakkuk ettirilecek terakklyat 

~lldir. tif'Dlİilir. hüviyet görmüşlerdir: . d çe~ he1rh~~· bu. bk~yuafk ~vy~' 'ı ve yapılacak ıslahat hususunda.ki aı·-
Tarlk lfOJITAZ Buııdan ataıı .. nı biuat meharrirfo. ı _ En iyi malları, ellerın en bizım e ımıze . ın ı~ .. · zuıanna esasen v&.kıftır. Bunlar muh_ 

J dtn dinleyiruı:] ucuzca almaıılar ve en fenu yıı.- Vuruyoruz, h~ç dtis!-lnmeden, teUf kabineler tarattnda.n mnteaddlt ~~~~~~~~~~~ Sesimi yükselterek devam et- hancı mallan pahalıya satın al- merhamet etmıyc vakıt bulma- 1 vesilelerle parlamentoya arzedllmtştı. 
b J tim· mağa mahkum olanlar. dan vuruyoruz. (Alkıslar) · 1 Binaenaleyh hUkMıetımlz huzw-unu· 
Q İZ ya D J Z _: Endüstri asrının sınıflama 2 - Yabancı menfaatlere kol (Arkası var) za mufassal bir program ile gelmi· 

l ) yor. Yalnız parlamentonun ,unu bil· 

Vehbi Koçtan . . ?i iki zihniyet farkı ::~~:~1=:ad~e~~~:s:~ 
~ahsetmedikki Eskı sporculor ne dıgorlar.J Abd:ilaziz Mecdi ~~~i:r~':E~u!=!~~:: 
~8"' tarafı 1 inci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) lbi< ifado k>ym<ll "'" h«•~ Sp'"".. Merhumun haya- mizden geleni yapacağız. 
' ~ İrfııJu uırunda yıpratmıJ ve - Eski >eni di)e bır ~ey bilmi)orunı. 'tüne aldığı \'azifc)I lıa.lll"muk iıııdesl tıı· Parlamentonun dikkatini !Uzumu 

ı~ını bu yola .,,ııkfetıııit olaa büyük niıim memlekete futbolu inı;ılızler getir· şır. lleyecan defıil. tından hat~ralar veçhile bildiği şu noktaya. yeniden 
~~"Catli büyük Türk uıiınewerlcri, diş· diler. lıı:un ııeneler nıemleket futboluna! - futbolde profes)oııelliğin aleyhinde ~ l cclbetnıek !Sterim: 
tor. tıı lutıallarından arttırdıkları Pil· İngWz ıhtemi denen atak, ııeri. e~rı. uııın nıi•lniz? lran llUkfunetı ve milleti, sulhwı 
~1 

• J ! b l · lı Bundan tam yanm asır evvel M:a· ~ O t Yuç avuç ııarfederek ve yıllarca e- pas ı ut o EJstcmı hikim oldu. 1914 har· - Ben uzun &eneler fut ol oynadım· ve bUtUn dUnya ile mual>Uane m na-
l ı 1ı· k b arif Nezaretinde cde'!>lyat hoc:ı.lığı ta .,. ~Clck kurabildikleri kutuphııne e- binden ıt in ır hıı!Je çıkan Orta Al· Yol parllsı olarak dahi bir unum aldıı;ı· sebat idame etmenin her zaman • 
·~ L B il ı .. la için bir müsabaka açılmıştı. MUsa- bö lmak t,.. e:"nçliğiııe \llUedhorlardı. ıı rupa mı et en Çt:ımı.gf.'n, uı;ır, kı a pclı mı hatır mıyorum. Du ooylc olduğu hal· raftan olmuşlardır. Ve yle o • 

•Qd · . · '- baltaya rnUtevnzı ta\-ırlı, kendi ha-• tclcbı, t~ebhıis kab!lıyetJ \C fuılıol 61J;tcıııııu o.ııbule mecbur oldular. de para alanları da ta) ip etmem. Pr°' ta devam ~eceklerdir. 
~ · k ili I!nde, çok genç bir Balıkesirli moll::ı. 

• • • 
yakın Bu delikanlı çok cana 

bir delikanlıydı ••• 

" - Gel tatlı Luciyus, sana söylige
ceklerim var ••• Oturalım şuraya ••• 

Yazan: Ensari Bülent -·-
Tullfya sırtını k!zilcık ağaClna da_ l ta yola çıkmak istemiyeceğL için sa· 

yıyaraık blr an bu ötUşlere kulak ver. nırun ki ıaa.~ .terinlenıeden dönmez· 
dı G<lzlerinl yine o ıncır ağacına dtk. ler. 
m. ti. Kaşları çatılmış, yımırulda.· - Öyleyse tıı.Uı LCıçiyikı, sana soy-

iş B dan soluyarak, Uyecekllerlm var. Oturalım f\U"BY& .. 
rı sıkılmıştı. d taurnakun ... ft~urdandı· Delikanlının yUZünde yan endişe· 
dışlerini gıcrr a r • ,..,... • . 

ki , Ta.nakil ana· il, yarı alaylı bır tebessüm dolaştı. 
- BUyUk Tlyar l nln··· 'bizden saygı - Ne söyUyeceğinl blUyorum Tul· 

mız onun 'Vas et er e ö i"""..w 1 ı 
fati or. Onun kim olduğunu Roma· Uya. Her zaman 8 Y. ~~·n ı;&Y er 
nıny bütün yaşlıları ıbHmiyorlar mı? bır daha tekrarlamada ne fayda var. 

ha UQ Tar Bunlar benim 'başaramıyacağım ltıer. 
Anamızın 'babası olan şmeıl eldı- Hem Kornelya. lblt' taraftan ı;ıkar ge· 
kln'in Korent'ten buraya nas g • ğrıtır 
M ı bize ölhoeten yine sen değil mi· lirse ıbaşımızı a • 
e;•n t>• Korkak' 
stn Tanakll ana? Haydi onu 'blr kena - . ~irden kesip atma gü.zd 

ra bırakalım. Adını şimdi m~ut JU· ~ı~~l kılıç kulandığımı, ve 
piterle bir ayarda tutmak ısted!ğln h lerde daima insanların kola.ylık· 
büyük babamızın tahtına oturan Se:: ıa7ldUrf.UdU#ü taraflarda çarpıfma
v.yi.is TUlllyüs hangi asil kandan g tercih ettiğimi duymamış o.amaz· 
Uyor? Onda nasıl blr mezıyet buıa· yı F ka.t Kral ServiyUs TUlliyUs 

bilLyorsun kral~e. T~na.k~? Baba: ~:ım a ylyeblleceğım lblr lokma de· 
mız Serviylls Tüllıylls Un Kampan,>~ fildir. Karım Kornelyanm çenesine 
da yapılan •blr harpte, Roma. ~uru~ gelince, ne tahammW edilmez bir şey 
da çarpışarıı'k ölen lbir prensın uğlu olduğuılu bilirsin tabiL. 
oldı..ılu rh ayet eclememesinde bugtlne Bu delikanlı çok cana yakın bir 
kadar öu prensin admı bir türlü bi· delikanlı kö. Manda deriSinden zırtıı 
ze si.iyleınedın ! Acaba babamrzın ba- içinde, ne er.kek bir enruwn saklı ol· 
bası • geçenlerde senatoya gldcrJten duğu pa.zularından, baldırlannm yan 
Serviyüs TW!ıyüs'e hakaret eden ve yana. getırilm'f oluklu palaları an· 
bu yUzclen Taı pin ltayalıklarma alı· dıran sert adalelerinden, kafasını 
lıp kanlı kadavrası kartallara yenı dimdik tutan boynunun y~lışın· 
olan ihtiyar Etruryalmın söyled1''1 dıın belliydi. Nasırlı avucu ile genç 
glbı • ıhır.sızhk ettıği için iki kolu kadının saçlannı okşıyarak de"·am 
kesilen bir Yunanlı oımasm? Bu ak· etti: 
la yakın gellyor. Zan. .babamız kral - Talıhimize boyun eğmek luım • 
asil -bır soydan gelmiş olsaydı, Roma Demin ona 'bir da.ıha dikkatle !baktım. 
için y.rmi defa haı·oe gimıiş bır E· Senato balarını upk gibi kullant· 
lUryalı askerin Uç yUz keçisini elin· (Arkası var) 
den zorla. almaz ve böylelikle onu 
kendisine hakarete kışkırtmazclı. f , ____________ 1 --ı 

Bu sırada ak bir aUa. Palltinus'a 
dolu dıagm çıkan bir sUvarl, incir •· 
ğacının bulunduğu yere gelince, bir ,' 
sincap ~ev1kll.ğıle yere atlamı.t ve 
hayvanı yodiyerek koruya doğru yU· 

rUmlye başlamıştı. Tulliyanın gözle
rini incir ağacından ayırmamasına 

sebep the.r halde !bu silvari olacaktı 
ki, onu görUncc homurdanmadan vaz. 
g~t.1 ve arkasından ko.ştu: 

- LQçlywr! LOç yus! 

SUvarl dalgın dalgın yürUdU. Ça· 
ğtrddığıru işitince d11rdu: 

- Oh! Sen mkıln Tul!iya? 
- Yine çok yorulmuşa benziyor-

sun LQçıyu.s ! 

- Her zamanki gibi taze ve gU· 
zelsin Tull!ya. •• 

Tabldot 
Kurahlye: 

H arcı: 250 gram un, 175 
gram pudra şekeri. i75 

gram tereyağı, iki yumurtanın 
yalnız sansı. Bu kurabiyelere 
arzu edilen koku konula'bllir. Va
nllya, ren~lenmi.ş ımıon, porta
kal ka'buğu, dövülmüş tarpn 
veya karanfil. 

Yumurta. sanku'ını ezerek iç!
ne pudra ~ni atmak sonra 
yağı ve intihap edilen kokuyu 1-
lAve ederek k~ı. Niha
yet te un komnah. 

?ııit n çalışma!! ile kendi kendini ye- Bu sı tenıı mcr c:zı Avrupa fuıbolcularile fesyone "ğin leh ' ya ale)hiııde d('ğiliııı. Şclılnşah hazreUerinın muslihane 
.. ı karıştı. Maarif mecltsl rcisl'gmde ı. bır Ankaralı zenginiınndn de, ya· yaptığımız tenıa,,,llr neıic 0

nde hız de al· Bu memleketin ekonomik so )al niuııu siyasetini takip eden İran, emnlyeti 
... , \ .•. . . meşhur Haydar Molla !bulunuyordu. f ldn..ı • .n ,._ k d ).. ehbi Koç'uıı da, ııervetiııin yüz. dık· Bu ı .. ı 1 

tem ara ında muka)cse ya· lıünye~ile alikadar bir mesı-ledır. Pr°' tehdit edici kargaşalıkların ve kan den Jdlı --o• ıuU cevap, genç a ını 
''lııl' 1

· - ••• r - --!erimize pacak dcğılim. Ancak İngilız ıisteminin fee•onellik ohınn \~a ulınll5ın demekle Bu pek genç mollayı gözU tuL't'adı: ö Un k gAozveder gibi oldu. Sağ elini onun sol ~i """~ını ır an mu~~ . . . . • ·ıı· k k .mi . • , . . ~, • . - Sen kim edebiyat hocalığı lt.•.1? dökülmesinin o c geçme ve _,,, 

Sozlerınln duyulmasından çekinen 
kalın lblr erkek seslnin en pes perde· 

Hamurun .iykıe hallolmur ~ 
hamur tabtaeı üzerine hamunı 
almalı ei ile ezerek alt t\8t et
meH ve yıoturm.alı, eoara tberlni 
ört.erek bh- tırl east öıylece gırü. 
malı. t.ı Ye karıır vcrdi"i kayd('dılm •tı. Bı· hızım mı ı ar ten zc daha uygun hır ı~ln ıçındcn çıkılamaz. Comleğlnı, pan· . U ' .· ak "'" sulhu temin etmek çln memlekeUn omuzuna atarak kapkara gözlerınl ""'tıı ı. ld edi • dıye m sabakadan harıç hır m,.,.. '1~ ııahcre gore, Bay \ elıbi Kot, ser· sstem o u~unu zann yoruıu. j talonunu, pabucunu yol para61nı haıtll ed' bUtUn inUsellAh kuvveUerine her tür· dellkanlınuı çiy mavı gOzlerine dal· 

\ ~e 2S ini Ankııra konservatuva· - Futbol biı:de ı;mlı)or, aelıep nedir~ güııliik gıdasını te.darik cdrmiyecı-k ka 11 t ı. ıu mukavemetten içtinap etm~ği em· dırdı: 
\.~ibde Yİrmi hr ıııi j ııuıbul kon er· - Beıı biı:de futbolun ıwrılediğine inı· dar zuğürt por i tidatları bulunan mmı· Fakat bır, iki gtln sonra jmtih~ retmiştir. _ KasslyUs nerede? 1 

~ 
111

11 ve diğer yuzde yıtmi bl'Şini de nanlardan d~"ıl m. B de futbol tarihi 3 leketlerdc muvazaalı profe yoııcllik \ardır e\Takını sortınce fıkrlnl değı.,tırd · Ahvalin aldığı şekilden endişe du· - Kralla bera:ber Tıber kenarıııa 1 

tıı,~e Coifııfya . Turilı> fakülte ine has- çıısıı ayrılııbılir' .Mebde Pek hatırımda \e olaca\:tır. ProfeS)ond kime derler di}I' Abdili~~ Mecdi adrndaki genç mol- yan ve iki t>Uyük ckomşu ile doatane gitUler. Surun nehlı·le lbirl6ft!D kıs· 
lı~ıı, kırıuıııı v<'moı' bulunuyordu. değıl· 'fakıı.ı 190.5 nelerine lt"Sadur edi· bir su:ıl çıkarmayın. Vakıayı, zaruretleri la. mllsabakada birinci c;:ıltmıştı. Bir mUnaseba.tın ldame&i !Çin tedbirler a. mındakl temelleri tetkik ediyoıılar. 
tiıı~ Cuınhuri>t•t ı;oz tesi Ankara mu· ,or zannrdi)oruııı. Bırinci çağ 1905 ten 1 kara kitaba uydurmak irin hulıınmıış ha· mUddct sonra Mahmut CelAlettln Pa. lmacağı Umidinde bulunan memleke· - Çok kalırlar mı? 

~cıı aldı ı bir lınbcrc dııvanarnk İ914 c k.ıılar d('l ın eder. 1kinci 1:al: yidf", harc1alcm formull. ri bana ıia SÖY· şa esaslı ıslahat yapmak a.rzuslle Gi· tin, bu ümidi, bugün yeni hllkOmetln - Belli olmaz. Ama kral bu aıca.k· 
"ıııl) •

1

fad,.!i Lir ta\ı lı ne rrtıi. Ö lcıl ıı 1914 c! ı 1918 nih..ı) tin kndar d"'anı ll'tmck h.temiyeeej\inize kaııldiın. İngiliz rkie Vali gönderilince orada bir da· iş b:l4ına geçmesile a.rlm1' bulur.-
-ı~'&e duru t olmanın ve 11 ·zib konu eda ki, b n bu çagda Altın rdu o;;ağı di· profe yonelliı;ini fugiliz ('l"VNi doğur· rülmuaUimın kurdu. Bwıun için de maktadır.> 
4ıJ ~ıı <lrr,.ce ~afilı oldu unu izah ed r wrum. l,; uncıi ç lı 1

9
18 den itıh<ıren de. muştur. Memleket yük el.. refah 6C'liyesine Haydar Molladan en iyi edebiyat ho· Nevyork, 

28 
CA.A.) _ Ameribn rad· 

~ •!~ bir ösı,. ı;azeı~'ni kanıırıızde vam ed,.n zaııl.i'lndır. Her ç1ğ L:endi 7•una. }Ükselinee prnfewonellık hiç d(' zararlı casının kendisine gönderilmesini is· yosu İngiliz ve Sovyet kıtlllarınuı İranda 
l:ı 'il nıııın lı u i f rtlarına gore bir meveu. lıir şey olmıyaeak. ProfesyoneJli\:, ama· tedl. Hayd:ır Molla da Mecdi Efend.- ilcrlemeğe dC\aın ettiklerini bildirmekt~ 

.., ltd" olını"llD bı'r lı plr du·n inli· di" t "O crıni•tir. Bu iııbıırb. futbolun törlük me!elC!ini c,.ntnm,.nlik, ~rtmenl d d 
-~ ' ' ., "'-k ı ı den mUnaslblnl bulmadı. Genç hoca dir. Muha5ematın nihıyeıe er iğine air t t llıcııı·. hıılunnıamı d n 1• tı'fad• ~ geriledi i 'ariı o!Jıın.ıı. ~ 1 ere Ycfıi. lik denen efendi ahlakı halinde vazctml'k h k L-- d 
~ " • ' ,- k l n11er· ı orada <lört sene GlrlU!lere edebiyat yayılan h~ler. '. ·k.ında Amcri-.-. ra • b. ~. V\ırnıae,.ı yrlt~nnıiş ol n bu oğ· leri katlıla;:tırırsak es i eri > ı yr- lıirçolc mc.•delerde olduğıı gibi i~ İtyÜ· öğr ttt yosu bu lıadise)·ı bıldıren telegrafı zıkret· 
~tıi, \ ncr, ı;ioi ı kamu! kaııunlarına zıt muga. zünü ablak peç<:sile örtmek gibi bir ~ey e mdde iktifa etmekte ve şunları Mff eyi• 
• lff ehhi Koç'uıı aenctini gençli· Iaıah muka)eşeler >erı:iz 'e mana ııdır. oluyor. Aradan zaman geçti. HUrriyct ol· mektedir: 
., tıı lllubitimiı vakfetmek i te· __ Son ıaıııanlarda yeııi yetişe-o futbol. - g;.; nı·çı·n rı·tı'I di)e tanı)orlar? du. Mebuslar seçildi. Mecliste gUnU~ · 

1 "' ıl - Jngiliıler ve Ruslar tam emaiyet garan-~ 1
' la \lurr k ilin ediyor. c:ulardan b eııdıkl riniL? - Beni Nurettin Aıasa)ar di)e tıını· birinde aıır hizıp kavgasıdır koptu. tilerini ılmıya azmetmi§lerdir. Sulh mım-~ lllt~· l urk uzd aııaı mü csd,.riııi - Herkes bılır ki fuıb?I .fıddet~ bera· lllUlar da Fitil di)e tanırlar. Fitıl tuhıı! "Miralay Sadrk Beyin açtığı gürültU L:eratına bqlanmuı için harekitın dıııQ• 

'cı . 
1

•kıdtc.l~rıııdtn Lmni kı)metli rnlıerlık ,e yardınıla•n a 
1 lı}cn, bır ı;por. td irlere uğramı§tır. Boyumun uzun °· memleketin başına bUyük gaileler ge_ ğuııa dair ortada hiçbir emare yoktu. ~I d· >'ardıındıın mahrum eden bir dur. Ben lıır fılıol maçı seyrederken yıl. lu§Uııa, fitil gibi ııarhoı; oldıığuoıa • eski lngWz ll6J'leyifl 

~ ' hu s.ııe 1 b yıldız ~mek hatı· Yeni dostlanm bilirler ki t!Orhoeluğum yok· tircblllrdi. Muvazeneli kafalı, vatan· j 
"il 11 tenin ıı:ıatem çerçeveleri i· du: arııuı.ıdıgım Si 

1 
• --~•· !' perver bir hoca efendi orta.ya atıla· Simla, 1.8 (A.A.) - ngllia tebliiinde 'c__'lrelıııeai daha do-. olmaz mır· rınıa da gctırmcme, \C gctırm~ azım. tltr • §Unan hunun aruına fitil eoktoğu· deniliyor ki: 

, ~Ik • c.•u r ı 1 unekkıılennı yaLıyor. ına haınledcnicr olda. Fitil, bana içtlınai· ra.k ara bulmak vo kaazrgayı önle-
li 

1 
me lttini murckkcplenmı~ dır. Bu:dc 111 ıo m . . da Harek.itın cereıJM eUiii 01D11f> mııı&a-~;:eti llY<1nbrın 'ııar ıeında men:. lar. BcD1.:e fotbolıı ka\Tllllll§ bı~d takı~ Yen ruhi bir hldiıeniıı rıdi;irıdır. Hidi.se mek için bUyUk bir gayreUe çalıfl1. kuıııdı Hurrem§&h'da temiı.leme harekeli 

' lııtlı b· b 'ı. >ıldıı ııeçmek olt!ukça mıifku ur. eıı tııdur: Ayı Nihat diye tanılan bir foıbol· İşte bu zat bir, iki gün evvel ara- bıtıııi.•tir. Abadan'da ıükWı bükiım Mir· \ı. ,., olııı ıımettcn ll§ka hır ayG'u· • takımlarda kendisıni Cll arka"'n·ım •ardı. "1-:::Lur ııo"-.ıur )İıt.:t ı:""ııa 1_ adın Yuruıuck ~ıarında bulun· kaptanlık yaptıgım . ....., ~ ~~· w e- mızdan ebedI surette ayrılan eski Ba_ mcktedir, Burada halk İqiliılerlıı &elitiııi 
"it.,. - M;lıı k dl ld --•· irin dnıini ıbınal eden, U· likabile anılır, hakikaten in )arı bir ıenç lıkesir meb .. au AbdW"8lz ... ....,., ... ,r. · k lamı l -"ltltı 'il ·ne 1alnıı ıııı iki c aeı yı ız l'i.P•UAA • ~ ulara mak· ...., A'- ••A.Ç\,""" ıyı arı;ı ştır • 
.. ' & ' cev•p "creeetiz: mindc\:I i~tıraki boı:an fuıbolc iti . . ti. Bir lıaııılede 20 adet patlıcan dolıııası· .A!bdWazız Mecdlnin vefatUe mem- İııgıliz §alupa w pnlıotları, Benderşab. 
~)'-!~~Ilı ~ret ·~inuz ııeref li le İn· bul gormedıgim gibı en qır lenı: erımı nı kıvırnerirdi. Orta muhacim oynardı. leket kıymetll blr evlCı.dıru kayıbet- tan itibaren 190 kilometre meııaleye kadar 

ehhi t • ' d d nl ···-inde ıoplardım. !)OD lll• Bir IÜn İngili% moda kulübü ile maç •. u K Re•rı'·-~aı·ne m::.n:. o}aR Ka•u- ·--L-'n.1-\ b r.oç un a ı yoktu. e o arın - be- m ... r. ederli ailesine tekrar taziye_ a J .eı - - - ..... """"'' .... ~~1'! bi Koc;•a atledılrn beyanatı tek manlarda yenı yctl,eıı futbolculardan yapıyonız. Orllll pek idilialı. Kıırtılıklı leriınl.zi blldırirlz. ilerlemektedirler. 
ı ~ı~. ~:~ide çalı:mak çok daha doğ· fendikleriniz suali >,eriııe hangi takımlar~ çekişip duruyoruz. Nilııdın yaptııı kor- ~imal mmtakasında, ceııuptaıı HaıiJWa, 
\ ~ dotr.ı • \'ermiş oldrıtumıız hahmn beğeniyorınm~ sualını eorsaydınız t~ l.:uııç akıııları (Artur Viıol) kırıyor· Ni· den gelmekte olan kol, Habad'den MeD 
& ~)' 1

utu, V ... hbi Kuc;'ta tanıdığı·! dut eım~m B~'L:t~ takımın .... bcgeodı· hadın bunaldıiı bir anda top iogiliz ınu· l<itill".) Böylece ceıqiyetln malettiği Fitil yes;ine yoldan ilerlemektedir. 
' ii&lı: ttlere uygun olur. ğimi eöylrrdim. .Aulıyorum bil• .. aorma: hacimlerinden {Haytun) a gddi. Haytun ı liıkahını ölunciye kadar ta§ımaya meçbur Bu kul Şahabad'daa 25 Jı:il-dl'e mea· 
~lp .,~~ine vaeceğimiz ilk ve isti)ouun~ Hakkı, Şeref, H~u neıoıl~ kıvrak, eeri, kuru yapılı bir İnplizdi. oldu•umu~ anla§ılıyor. Şu iıabatım bir fcdc olan Alaebad•ı iHal etmİf&lı', 

lldur. Beşiktaf tak.lmı içinde IeW.:alade. Te.L: Hıytunun 'J&tüııe atıldım. Ayağım kıydı. çokları gibi sizin de merakınızı tatmin t:• Bu ileri hareketi esnası.da Cey)io'ın Uc olarak &l(v. _ Düttiim. Haytun bizim kaleye doğnı aktı. dcbildi ise ne mutlu.. §Brlundaki yük~ araziden geçeıı yolda 
Uz ve acele - Hayatınızda ea gok lıeyera .,. Müdahale etmeaaia iınkineıı bir hale ıel· Saatime bakıyorum. Vapıırıuna az var, 2000 kadar İru aalı:cri pü!lcürtülmÜflür. 

Sttı} k .. dutunUJ1 maç? dilini gördüğiiın için yerdC111 kalkmadım· Nuri Atasayardan musaade İlleyip ı.yrı. Bu yol, ayni zamanda s11ni manialar Ye 
\\il. At l motor - Sporla (e>ecanın münuebeli yok. Hakemi fa§ırtmak ~tedim .. Benim yerde lırL:en:. . . tank defi toplıuile müdııfaa edilmekte idi. 
ııı.~ .~ ~katı 11 beygir :kuvvetin·ıHeyecan du)aıı ıporcu ekik bir sporcu· •PunD yattıiunı ıoraı Nıhaı ilerdenj - lkiD<.·1 ltonu"manızı Haean Tah&ln İngiliz kıtalan Hainkin lle Şahabıd 
t~ ~~ tip, 320 devreli çift dur. Ben her turlu israftan kaçınırım. Hde I haykırdı (Fitil &ibi ne yıtıyonuıı)? ! ile yapın, o eizi bu huallitı daha çok tat· aruındaki 160 kilometreliic yolu üç ıiin· 1 

Faiz getirir 

o 

Emniyette durür 

Hamuru merd&JM ile açmalı, 
yanm parmak kalınlJiında. olun 
ca su bardağı ile yuvarlaklar ke
sip hafif yağlannu, .bir tepsiye, 
dlaerek fJrıııda pi,irmeli. Bu 
kurabiye, ağısa alındıA't zaman 
toz gibi daA1Hr. 

Tasarrôf edilir 

o • 

Yurdu karür 

~ kıu-a nıotoru acele satı- heyecan ı rafından .. Buu ıurada burada Hılkuı .f~ h~nlı bulundutu o ıııin eder d.iyor. . den aı hir ranıau içinde lı.:atetmitlerdir. 
'~ll:lt latiyenıer Galata GUm gözıimo ff ·yor {milli taknu aıimlejiai &i· anda Nihadı~ F~ dıye haykt_"Duı Fit li .. t keleye 111e~ roldan Yapura )etışnıek Cephenin her tar11fında İugiliı ve S... 

' ~Ömer Efendi Han 3 nu· yip ıe ııahaya çıktıjım uman • H,üJı: ı-- ..ı ediverdi. Maçlarda bııılerce halk I ıçuı var kuvvetımie ko~yorunı. 'fd. Heri hareketi eüntle ,. .-.... ~ 
icaatıan. Jae,ıeam du,clıım> 1ıa aaılece lirik bir ailldea beiadııtar (.l'lfll Jiidl. Jll&l&4 Orhan Y AZICIOCUJ etmektedir. 

Bir Tasarruf Bonosu Alınız. .... 



' 

- Sayfa 4 ------·-----------... ----------------EN SON HAVADIS---------------------------- 29.8.941 Cuma --

En Son Havadis'in zabıta romanı : 55 

1 GÖRÜNMEYEN KATIL 
~Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 
"Beni affediniz ben asılmaya layıkım 

her şey benim yüzümden oldu,, 
Biraz dinlendikten ve aklım 1 Şarli •. dedi. Eğer profesörün e

başıma geldikten sonra Clarck- vinde kal'§ımıza çıkan adam 
son Parry'nin ellerine sarıldım: Moffat mı idi diye soracak olur 

- Jimmi, beni affediniz, de-ısanız size .. 
dim. Ben idam edilecek herifim. - Evet? 
Her şey benim yüzümqen oldu, - Bu sualin cevabını siz de 
vazifemi ihmal ettim. benim kadar verebilirsiniz, de-

Bu sözlerim çok hoşuna git- rim. 
ti. Candan ve gönülden gülerek: Omuzlarımı kaldırdım ve mev 

- Hayır, hayır, dedi. Bunun zuu deiHştirdim: 
için canınız sıkılmasın. Ben çok - H~rifc amma masal okudu 
eğlendim doğrusu. Hiç bir şey 1 nuz Jimmi, dedim. Hani benim 
beni bu kadar cğlendircmczdi. bile inanacağım geldi. O tchU
Aman susunuz. Bakın, bakın. keli vaziyetle bu izah nereden 
Olduğumuz yerden profesö- de hatırınıza ğeldi? 

rün evi hayal meyal görünüyor - Hayır Şarli, uydurmadım, 
du. Birden perdenin aralığından dedi. Hazır cevap insanlardan 
sızan ışık söndü. Evin yanından çok bahsedilir. Bunlar heı: şe
bir gölge seğiıtti. Yavaş yavaş ye derhal bir kulp buluverı_:lc;. 
bir.e doğru ilerliyordu. Clarck- Bence hazır cevaplık hususı bt;: 
son PaITy: kabiliyet değildir. Bir çok tecrl! 

- Yere yatın. dedi. ı belerden sonra vuku b?lncak ha 
D rhal kendimizi yere attık, diseyi evvelden tahm~!1 c~~ek, 

ve rüvclverimizi hazırladık. A - ve vaziyetin icabınn gore, once
darn bir şarkı mırıldanarak yak den hazırlanmış bir cevabı za
laşıyordu. Yanımızdan geçerken manında yerleşti~ekten iba
arkadaşım birden fırladı, silahı rettir. İşte ben de o~ce~en . bu 
üzerine çevirerek: gece vuku buln:ası ı~tımalı o-

- Eller yukarı! diye haykır- lan b 8.diseleri bı~~r ~.ırer gözö-
dr. nünde tutarak curmu meŞhut 

Adam bir sıçradı ve durarak halinde yak~landığımı~ takdir
ellerini kaldırdı. Sonra terbiyeli de, bulundugumuz vazıyeti t e -
bir sesle: vil için en kolay yutulacak ce-

- Çok rica ederim, bana kur vapları evvelden hazırlamış
u~n sıkmayınız. Sizf temin ede- tını ... 
rim ki. ben masumum ... Hiç bir Gulmekten kırılıyordum: 
fjey yapmadım. Yine böyle üze- . - Olur adam değilsiniz, de
rime doğru geliyorsunuz? de- dım. Ama rolünüzde de fevkalfı. 
di. de muvaffak oldunuz. Maskeli 

Clarckson Parry silahını in - adamı öyle güzel kandırdınız ki. 
direrek: Fakat kasayı karıetınrken ya-

- Vay .. Moffat imiş, diye ka~adığımız adamın Knight ol
bağırdı. Birden sizi tanıyama- dugunu söylemek te nereden ha 
mıştım. Başımızdan oldukça he tırınıza geldi. 
yecanh bir macera geçti de .. Ar - - Bu adamın Knight olması 
tık hep tetikte duruyomz. maskeli arkadaşımızın fena hal-

- Sıze hak veriyorum. Bu a- de canın ı sıkacağını tahmin et
cla artık oyle uğ1·1.suz oldu ki.. miştim. Tahminimde aldanma
Ortalığa dehşet salıyor. Bir za- mışım. «İşte şimdi arkanızda> 
man silahsız dışarı çıkamıyaca- 1 diye haykırdığım zaman onda 
ğız galiba .. Bir koyunumu kay- blr reaksiyon yaratmam ıçın 
betmiştim de onu arıyorum. ewelden zemini hazırlamam i-

1 
Böyle devam ederse bundan son cap cdi~·ordu. 
rn artık koyun aramak için bi- - Ve muvaffak ta oldunuz. 
le dnarı çıkamıyacağız. Gözleriniz korkudan öyle büyü. 

Arkada ım gi.ılerek: mUşt.ü ki. bu kadar güzel rol ya 
- Haydi, sizi işinizden alıkoy pabildiğinizi ben bile bilmiyor

(Ari.ası ıar) 
mıyalım. Gidip koyununuzu a- du m. 
rayın .. Ha .. Durun .. Durun .. Bir 
dakika.. Size bir şey sorayım. 
Dehşet dediniz de aklıma ge!di. VATA - Buyurun, sorun. 

- Şu dehşet adası hakkında 
bir sey soracaktım. Mitchell öl
dürülmezden biraz evvel (onun 
öldürülmül'} olduğunu muhak
kak duymuşsunuzdur.) cDeh · 
şet!-. diye haykırmış 'VC bu son 
sözü olmuş .. Ne demek istediği 
h&kkmda bir fikriniz var mı a
caba? 

Adam bir müddet düşündü. 
Sonra bityiik bir hiddetle: 

- Hakikaten çok g-arip, dedi. 
Merhum Sir Alfred'in biz hiz. 
metkii.rları arasında ismi cDeh
~eb ti. Ona bu ismi motöründen 
ilham ahrak takmıstık. Bir hid
dete kapıldı ı i dcta buhranlar 
gccirirdi. Sonradan motörünün 
u,mini değiştiıdiler. lt"'akat ta 
bii Sir Atfı C'U huyunu değistir
medi.. Aramızda ondan hep 
«deh~et! .. di~'e bahı::ederdik. 

- Ya-. Evet hakikaten çok 
garip. Ne i!"e.. AJlah rahatlık 
\'ers:n Moffat. Koyununuzu bu- l 
lursunuz inşallıı.h .. 

Çobandan ayrıldıktan sonra. 
şatoya dorrru yolumuza devam o . . 
ettik. Adamdan, onun jşıtemıye. 
ceği kadar uzaklastıktan sonra, 
arkadaşımın kolunu kavrıya-
rak: 

- O mu idi dersin ? diye sor
dum. 

Giildü: 
- Sualiniz biraz çapraşık 1 

Eğlenceli ve 
meraklı bir 

miisabaka 
tertip etti 
(Vatan) otuz suallı bir mUsa· 

baka açmıştır. Hcrgtin rcsımli 
olarak bır sual çıkıyor, her bır 
sual, insanlar arasındaki tip \'e 

seciye fılrkl3rına göre harareUı 
mUnakıı alar yaratacak yoldadır 
Suallerin en çoğuna t"kf.~iyetın 

reyine u~gun cevaplar \erenlere 
ıyı mUkö.fatlar \·ardır. 

Bu mUsabaknyı takip <'diniz. 
Gecmlş bir kaç sayıyı da ayrıca 
tedarik ediniz. 

<Yalan); Ahmet 1'~m n Yal· 
man'ın makaleleri, İhsan Bora
nın umumun takrJlrinl celbeden 
bltarafanc n"kerl mtitaltı.alan ve 
dığcr çeşıtll yazılarllc scvsinlze 
ltıyık b.r gazetedir. 

Salıip te B411111.1harrirl: 
Mu ''ETrİ:-i NAzlF 

it' qrıyat Dittlcıöri: 
ŞÜXRU SARACOCLU 

Ba .. ılrtığı yer: 
, . lı.TA~ ~IA'rnA.ASI 

Topkapı Maltepesindeki Satmalma 
Komisyonu ilan ları 

l - 800 ton balyalı k uru ot pazarlıkla ııatın alınacaktır. Beher kilosu tah· 
mln edilen fiyat 5,5 luruş tutarı 44000 liradır. 

2 - Evsaf ,.e hu.u.ı ~:ırtlar Tuııkapı l\laltepc askeri satın alma komisyo· 

nundı görülebilir. 
3 - Oıun ilıalc!İ topta n yapılaca~ı gibi iki~~ )Üı: tonluk Jört lmmı ayrı· 

larak kısım kı•ım Ja ihule!i yaptlabileccktL. 

4 - ihalesi I/9 911 pırnırt1$i ı;üniı saat lO da komisyonJa yapılııuktır• 
5 - Kat'i teminat 6600 liradır. ( 7472) 

l(.. 
l - Komi•>onda me\cut numıın~i 'ethilc yapılmak §Jrtile cSOO> adet egC'r 

takımı pazarlıkla alınacaktır. Dörtte birindf'n aşağı olmamak üıcıe daha az 
miktara talip ol1&nlara da kısım kısım ihak~i )'apılabilcccktir. 

2 - :'\ünıunesi e\saf ve hu•u:ıi ~l'rtları Tapkapı Maltepe ekui bAhn alma 
komisyonunda ı;örülcbilir. 

3 - İlıale5i l 9 9\1 pazan~ günü saat 15 de komi )onda yapılacaktır. 
4 - Takarrur cdeccl. fiat uurinden tem.matı kat'iycsi alınacaktır. (747-1) 

l(.. 
1 - 50 bin liralık odun pazarlı1.ln satın alınacaktır. 
2 - Ru odunlar me•e vc)a surg!'.'n 'e)ahut ikisi karı;ık olacakttr. Beher 

l..ilo•unıın mııhaınm,.n hcdeii 1,60 kııru~ııır. 

3 - Evsaf ve hu u!İ ~arılar Topkapı Maltepe a~lı.eıi l!'lt:ın alma k omisyo
nunda glıriilrbi)ir. 

ı1 - İhalt";i 219 '941 Mlı güniı &aat 10 cia ~apılııcalı..ıır. 
5 - Kat'i tczniııat 7.500 liradır. 

* - 20 hin ~lh er kundurası tamir ettirilecektir. • 

(747&) 

2 - Tamir eulıilecel.: kıınduralo~ın ~ardım Topkapı l\lılltepe 115keri ntın 
alma komi~'Oflonda görülebilir. 

3 - İhalesi 2 '9/941 nlı ~ünü Yal 15 de yııpılaealctır. 
4 - Kat'i teminatı takanür edecek fiat ü..tcrinden alınacaktır. (7473) 

* 1 - 45 ton ığır eti vey1& &)aktan sığır lapalı zarf usulite satın alınacak· 
tır. !:>ığır et.inin beher ldlo&unun tahmin edilen fiyatı S.> kuru, olup tutarı 
15700 liradır. 

2 - EVl!ııf ve hu u•İ şartlar Topkapı Maltep~indeki a•kcri satın ıılma ko· 
misyonun'1a görülebili r. 

3 - lhaleıoi 2.9.941 &al ı günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - İstekl i lerin nıezkôr ı;iınde ihale eaaıinden bir Eaat t"vvel kanuni ilk te· 

minat makbuzlarını ve tekli! mrktııplıı.rını saat 10 <la komisyona VC'rmeleri. 
5 - !\fuvakkaı tf'ıuinatı 11 81 lira 2:i kııru,ıur. (7 l35) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen beddi (11000) Ura olan 500 litre (Yolcu 'Bgonlan taıbiratına 

mahsus maske!i:ı: eıkılır) Pareıı: 'lieya bu aynr ~c kuvvette ve yahut hunun fevkin· 
de ha~rat öldurücu m:ıyi (2.9.9'H) f.lllı sünu !.ant (15,30) on beş buçukta Hay. 
darpa§llda Gar bin&sı dahilindeki komİ5)0n tarafından kup lı zarf usulile aatın 

alınucktır. 
Bu i~ girmek i tiycnlerin (82:>) liralık muvakkat teminat, konunun tayin 

ettiği \Cbikalarla tekliflerini muht~i zarflarını &)ni gim saat (14,30) on dört bu· 
çuğa kudar komi!yon rc~li~ne ~ermeleri lüzımdır. 

Bıı işe ıit tartnamder komisyondan parasız olarak daAıtılmaktadır. {7132) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Okulumuıun nıiıhendis Te fen ml'murluğu kıslnıl.ırının in~ot '<' mdldnr. 

~ubclerine yeni talebe kaydına l E}lül 941 tarihiııde lıa~lanııcak 3U e) liıl !Hl 

gunü akşamı uat 17 ılc niha)cl \erilecckıir. 
Kayıt mııamrlc i hn gün E<•at 9 dan l:? ye kadar yapılır. 
Orta mektep mezunları imtihanla, lise olgıınluk imtihanında nıuvaffuk olan· 

hr imtilııınsı:ı: kobııl olunurlor. 
Te~rinıeV\elin ilk ~unlerindc h!'.'r iki kısım için a)rı l'rı )Rpılacnk d1Jhul 

imtibıınlan gunll'ri İiıanbol gım;tell'rilc e)liılün ı;; ind ı;unu il · n olunacaktır. 
Fazla taf&ilat almak hti)enlcrln bıuat ~eya mektupla ! nbııl B~ikı ş Yıldız· 
daki idoremize müracaatları. (73!!0) 

ŞAKiR z--MR 
Türk Sanayii Harbiye 

Madeniye F abrilcası 
Bilumum Soba ve aks~ml, sair 

Döküın ve Madeni Eşya 
SATIŞLft~RININ rtÜNi-iASIRAN 

Seli\dd.ln mtumb ~raeı aş ~ 
Ortakları KollektH IS 

'r-ı••t::!Ulll 

Vastasile yapılacağını arzed:r. 
Müracaatların aşağıda yazılı adresimize yapılmasını 
müşterilerimizden dileriz .• 
Galata. Tünel ~ddesi No. 37 İstanbul. Telefon: 
Telgraf: HUMBARACI - İstanbul. 

•••g Şiflli Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatinde 
Kıymetli Sanatkarımız 

yan S 
.. 

nin de iştirakile 

sayın 

49179, 

S DiY~ Plaj Gaz:nosunda 
30 Ağustos cumartesi akşamı saat 20 den 3 e kadar 
Varyete numaralarile gayet zengin prOf,'Tamlı müstesna b'r 
müsamere t ertip edilmiştir. Fiyatlara zam yoktur. 
Avdet için rootör t emin edilmiştir. 

BAŞ, O 1 S, N El LE, G R I P , R O M AT l Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrı1arın!Zl Derhal Keser. 

i cabında ~ünde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutuları 
ısrarla isteyiniz. 

EMA 
Gençlik, gftzelllk, uım ve san' at mecmuası 

Mevsimin en güzel resim v~ yazzlarile 

Yakında çıkıyor 
Çıkaran · 'Diki Kitıp Yurdu 

ı::aıw:·,,,. .... 'I En idareli 

ILAMB 

Zayi 
Arnç askerlik şubesinden aldığon 

ıuıkerlik vesikamı kı.ı.ybettint. Yenisi· 
ııi alacağımdan cslt!sinin .htikmU yok. 

tur. 
Araç kazaısı Kurei Hadit: köyUnden 

322 doğumlu All o~~u Sadık Berbero~ 

ıu. 

Ucuz ve acele 
satılık köşk 

150 meyve f danını muhtevi k•s
men çamlık 2350 metre murabbaı de. 
nlze nazır arazi dııhlliııdc elektrik 
tenviratı b:ııunan sekiz odalı 'bir köşk 
ile 3 odalı mUstnkll biı· evin tamamı 
accie satılıktır. Ayrıcn geniş bir ku· 
yu ile ahır ve arabalığı 'bulunan mez 
kftr meskeni görmek arzu edenler 

Kadıköy Acıbn.dem Esat Paşa eoknk 
6 numaraya, görüşmek arzu edenler 

Galata eskl GUmrUk caddesi. Ömer 
Efendi Han 3 numarayn müracaat

ları. 

İstanbul Beled!yesi 
Memur:ar koop:raf fi 
köff. iir s6rvis:nd;n : 

Mliessesemlz yenı teşklliı.tile sayın 
mU~terilerlmlziıı mUdeııi mahrukat 
sipari~lerlııi kabule başlamıştır. S i· 
pıı.rlş)er narh uzcrlnden mahalline 

emniyet ve sUratle teslim ed lır. 
Dt>f)I) F atih trıınway durağı Çanın. 

ı;ırcı ı;okak mmıara 22 Telefon !?41H 
, l\ıerkcL Gnlata eski Glinırük cad

desi Ömer Efendi ilan numara S 

r ZA Yİ "'ı 
~ 

Niifus te7knrcınl k a) bettlm. 
Yeni lal çıknrtat:ağtmdan etJ..1sl
n in hi.ıkn ı iı yokl\ll'. 

~ Uü.mid Refik 

'- J 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanlan 

27.8.911 pazarlık günü talibi çıkmıyan 175 ton kurıı aoğan pazarlığı z,9.9-fl 
1 ' . 1 - k • d ~ -ı b'J' r.ıt1· giinü saat 11 de yapı aca11.tır. !;iortnaıncsı ıt:r gun omtsyon a guru e ı ır. 

hammeıı bedeli 12250 lira olııp kati teminat ı 1837 lira 50 kuru~tur. İ&teldildjJI 
belli ııün H! saatte l'ındıl..lıda satın alına komisyonuna gelmeleri. (7634-) 

* 1 h A~ağıda mi'..tar ,.c muhammen bcJelleri yazılı iki kalem döküm ley& ba f',. 
saman 3.9.9.U çarı;amba ı;ünü hit.alarında yazılı !Bililer~ pazarlıkla patın ~)ı~-e 
caktır. :;;ortnamderi her ı;ün komisyonJa görule bilir. isteklilerin belli ı;uıı 
Halle Fındıklıda talın alma komis}ODunıı gelmclerj. (7635) 

Uıı.ri Miktarı Muh. Be. Kati 'J'c. Pa::arlık 

1"on Dökiim Balya L. Kr§. ::iaat D. 

7650 9562 M34 30 10 30 

!lOtıO 11325 ltı'.l8 75 l1 

* ~ Behror kil·"ıına tf'l bal)a olarak 3 kuru~ 75 'e dôküın olanık üç 1-uru~ fü•1 11

1D 

min edil,.n 12i0 tfln ~aman 3.9.9.U çar~aıııha ıı;ıınü &ant 11 d" pazarlıkla ~:.jJ 
alınacaktır. :'-luhamml"n beılt'li halya &11rnan için •1Hı25 lira, kati teminatı 1 

, 

lirı 76 kuruş dökiiın olıır~k 38100 lira olup kati teminatı 5715 liradır. ;;-aıtD 
ıne~i hrr gün lı.ombyoAda görijlcbilir. ~ 

i ıeklilı>rin belli ııiin ,.ı: ~aatıe kanuni •csikalnrı ile birlikte FınJıklıdP Eli' 

alına knmisyonuna ı;elnıeleri . t i613J .. 
Beher kilo.!•ınn S9 kuru~ fiyat tahmin edilen 138 ton sıgır etı 4.9.941 rd' 

eembc gunu saat 16 da paurlıkla &atın ıılınacaktır. Şartnam~İ her gun ((O~f 
1onda görül,..bilır. Muhammen bN!di 53320 lira olup kati teminatı 7885 Jirll 
hteklilerin belli gün 'e &aıııte fındıklıd.ı satın alma konus~onuna sclmeleri· 

(7614) 

* Keşif .bedeli 1 ;ın lira 35 kuruş olan bir tamirat açık ekeiltme ile 13·9· ıı' 
cumartebi ııünii tıaıı.t il de ihale edilecektir. İl~ tl'minatı 134 lira 35 kurıı;ıf 
Şll'tnam~i her gün knmisyonda gi.iıülelıilir. I~teklilerin belli gün ve saatte 

dıklıda !alın alma konıi&yonuna gelmeleri. (7633) * ,of A~ıığıJn cin~ \C miktarları yaıılı )~nı maddeleri hizalarında gcmerilen ~~ 
saatlerde paı.arlıkla ut ın alınacaklardır. Şartnameleri her gün koın.isyonda gi! tJP'' 
bilir. İet!'.'klilcrin belü giin ve saat !erde tl'k)if edecekleri fiyat lara göre kııti 1 

nalları ile birljl..te Fındıklıda satın alma ko~yonuna gelınf'leri. (7630) 

Cin.•i. /tlikuın Pazarlık 
Ton Gini. SatJt Dakilr-

Saman 7S 1.9.~ ıs 

Kuıu ot 75 1.9.941 15.3' 

Saman 100 %.9.941 15 

!:laman 100 2.9.941 ıs.at 

A~ağııla mi~tarları ve puırlık ıa!nları yaı:ılı iki J..alf'ln sıgır ctl ~.9~ 
ıı11.1art~i ı;iınij puarlıkla utın alınar.aL.trr. Şartanmcleri her gün komi~~-oıı 111,ı' 
rülehilir. İst<'klilnin b<'lli j!Ündl' ~e mııayyrn aautlerde teklif edecekleri fir'eıtıl' 
ı;öre kati teıninatları ile birlikte Fınıhklına satın alma koınisyonuna grJıJI) 

(7tı31 

Sıiır eti 
Sığır eti 

Milr.tan P11:arlık SMri 
• K.ıio Saat D. 

12000 11 
12000 11,31 .. ,~ 

Hn}darp~ ha~tıhanf! i için !!9 kalem inşaat TC 10 kalem c!~ik ~,J i,rl 
2.9.911 !alı günü saat 10 da pazarlıkla &atın alınacaktır. Hepsinin k~ı~ ~ 
3534 lira 22 kuru;tur. Kaıi teminatı 530 lira 13 kuruştur. Şartnamesi h M" 111' t' 
mi•yonda ı;öriilebilir. f •tı!klilerin belli gün ' 'e Eaalle Fındıklıda satın •

1 

nıİ!)Onıına ııelm,.Jeri. (7632) ~ 

·~-------------:::::'1 
İstanbul Belediye3i llanlV 

Talımi1& B. İlk Te. 

ec' tre, işvelere, cilvelere day<1.Tı
ınak ta bir me~eıe idi. Nihaset 
b•r erkekti, ateşle ~ıırı!t nasıl 
bır Hada dururdu. Sonra bu ~i 
n ,l ı yaı mam1ş olsay l·. buradan 
lr, rtulması giiç olarakt'. Kla
r::ırı'l dedikkrini, iı;telliklenni \ 

İstiklal - En Son HavG.dis'in Aşk, Cinayet ve .'ıfac~ra Tefrikası : 25 ı Etrafı kontrol etti. Meydanda 
kimseler yoktu. Ş~to, bir mezar 
sessizliği içindeydı, döndü, An
rikoyu aldı, ya\'a.§ adımlarla i
lerliverek salonun yan tarafın
da, duvarın bir noktasına pa rma 
ğmı dokundu. Bir kapı ııçıldı. 

2263,00 
'I) t • jÇI 

169,73 Puif korıınma uhhi tC§l".kkiı11c l'1 / 

nacak 310 ıılrt çelik miğfer. . pi' ı4 

1 TIKA 
\• ıT <' ~ ttrnıe:nek, canına rla 
;,, ... , ol bılirdi. Kadın, hi 1 detıe. - Görür ler. 
- · 'lr . hükCımetc h·:ı.lıer verir, - Kim? 
; rı di ini tutturabilirdi. .&>!ki de - Hizmetçiler, konta haber 
eo:i mnnlanna teslim ederıii. verirler, iş kötüye sarar. 

fiimdi artık bu mahz·ır kal- - Benim odama kimse ge-
r.1· mımı Yalnız, burad2n uzak- lcmez.,. 
l:ıı::;mak. isi tatlılıkla hnlledip, - Ya kont? 
h•~rrck. t<>hlikeden kaı:mak lfı- - Ben onun emrine tabi de· 
zn.ıdı. Klarayı sevmek vaadi,' ğilim. O, benimkine tabi. Haber 
y0nıin falan, hep bu nıal·;:ıdı yollayıp. benim müsaademi al-
temin için söylenmişti. madan adımını atamaz bu oda-

Anriko. Klfıraya dt>di ki. dan içeri. 
- Artık müsaade e1• lc> .:ride- - Geleceği tutarsa? 

~:m . - İmkanı yok. 
Kadın itiraz etti: - Ben tehlike seziyorum bu-
- Yo!. t tc bu olmadı. Sana rada kalmakta. 

daha do~ madım ki. Bir kaç gün - Tehlike mi? Asla! Dı§a-
daha kal. nsı senin icin daha tehlikeli! 

- Ta ı1 olur? - Olabilir, fakat ben gitmek 
- Bal gibi t isti.yorum. Burada k'ndimi teh 

İkisi birden gizli kapıdan girdi
' Kapıda beklerim, Korku kalnıaz. leı·. 

- Olabilir. Kiminle haber yol Beş dakika sonra, Anriko ile 
lıyacaksm. Klara, şatonun bahçesine açılan 

- Hizmetcimlc. bir kapının önUnde, dudaklarını 
- Nasıl olur? Ya konta ha- biribirilerine teslim etmi~lcr, ve 

Çeviren: 

S. Çc:panoğl:ı. 
ber verirse? dala§ ıyorlardı. 

tikede görüyorum. Bırak gide- _ Bana sadıktır hizmetcim. * 
yim. Daha olmazsa ben gelirim. - Anriko, kendini yalnıı bu-

- Bir daha ne ZA.man bulufia- - Nereye? lunca rahat bir nefes aldr. Şim-
cağız? - Neredeysen oraya. dilik canını kurtarmış, tehlike-

- Bilmem ! - Ormana mı? den uzaklaşmıştı. Tesadiiflerin 
- Bilmemi var mı ? Seni şim - Ne olur ki? yardımı olmasaydr. çoktan öl. 

di gizli bir kapıdan çıkaracagım. Anriko. muhavereyi dnha faz müştü ı:;imdi. J\:larayı sevmemek 
Her zaman oradan gelebilirsin. la uzatmak istemedi, Klara ne le beraber, ona karşı bir min-

- O t ehlikeli bir iş. Kapıdan 1 söylediyse muvafakat etti. O, nettarlık duyuyordu. O, olma
buraya gelinciye kadar ya biri: buradan bir an evvel çıkmak , saydı. düşmanları muhakkak 
ne rastlarsam? Ya geldiğim za- 1 uzaklaşmak, arkadJOslarına ka- kendisini işkenceler içinde öl
man yanında Kazalvekyo var-

1 
vuşmak arzusile kıvranıyor, içi j dürecekler, yahut vahş,i hayvan 

sa? l içine sığmıyordu. lar parçalıyacaklardr. 
- Ben sana haber yollarım. Klara, evvela odadan çıktı. ( Arka.s, t'tlr) 

• 

227i!.,00 170,48 Karaağaç mü,, esatı sığır kc5Jtfl .,e 
' ·irn;lcrile i,keınbe nakliye araJııılatJ _; 

mıkinl!!İnin tamiri. . 1;ct" 
65,12 Knprüler tanünıtı ic;in alınaca" , 

ment~e, kilit. ,~ 

Tıılımin bedellt"rİ ıle İlı> teırıinat mitıırları yukarda )aı:ıh işler a~ı 1;,I~ 
çık ck•ihml')e . konulmıı-ıur. !,:ll1namclrri zabıt ve muamelat müdiirliiğU ıl•"~ 
de höruldıılir. ihale 2.9.Wl salı ı;iinii ant 11 de Oaimi 1'.:0cümende )1!P d~' 
'laliplerin ilk ıemınat makbu1: n·'e m,.ktuplorı 'e !»l yılına ait ıicıırt'l; 

kıılarile ihale giiııü muayyı>n eaaıtc Dainıi EııcumenJc lıulunnıaları. (710.5 

9~ İstanbul fiyat mürakabe komisyonund 
lO:.'? :\o. ı ı ilan: 1ı ıaııı 
5.8.9il tarihli , . .., 91 No. lL ilıiıı ile bt')ıııınonıeyc tühi ıuııılnııı~ .. ııın .,ıı~1 1 

mulıaht:re veuiti a.kcrlik tnıntaka kunıııtaıılığına drvredileceğin.d.:~ ~~~.9-11 ,1 

,·ermit olanların fi~at t~bit ettirmek ü~re t•vrakı mıhhiıelcrile bırlıkte 11111111 

rllıine kadar fiyot murakabe büro una miinıcaatları milli J..orunınıı kanıırı 
digi salah iyete i•tinanen ilan olunur . (1656) .:İ - ------=-- ··ıte; 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya F aku 

dekanlığın-lan ıt-',,ıı 
Bu yı 1 tecil edilen ad eri kamplara 10 '> liıl 9'11 taı ilünJ<" 1>•~1 cb'/ 

Kampla ilgili crkı-k tall'benin 6,9,941 tonlıindc AnkarııJa bulunınaları 
yeıle ilin olunur . t5832 - 7388) 


