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ıs· 

?azan: Nizamettin Nazif 

~,1<ııl de l\lrnanlar, uzun bir sessizlik 
\>resinden sonra dün akşam 
~rda dört resmi tebliğ neş
dôtı:nek suretile k<>nuştular. Bu 
'a tt. resmi tebliğ içinde bilhas
Cid bın cf evkalade~ addedilmiye 

Ruslar, bugüne 
kadar üç, dört 

milyon ölü vermiş den değer. 
Ilı Sı:noıensk noktasını sıklet 
~tlcezi edinmi§ olan son on 
!iti günlük kanlı muharebele
;ı;_! Almanlar tarafından bil
~len §u nihai bilançosuna ba· 
"{llıı: 

to~ bin esir, 7610 tank, 4423 
~e Ve 623.5 tayyared~ mü.rek
at, P olan eski Rus zayıat lıste-
1~ bin esire, 13,143 tanka, 
~ı.- . topa ve 9500 tayyareye 
~lıniştir. 

~,lier faslı orta çapta beş on 
,. ~lilı"Ya devletini silahlame.ğa ka 

arı ~lan bu bilanço, hiç bir kati 
!111' ~e vermemiş olan bir çar

~ .. anın zarar ve ganimetleri-
tnpıtere Baf vekll muavini ve cLabor party::o lideri B. Atlee e1' b gosterdiğine göre, ve bu kan-

te ~vaş devamınca Rusların da 9\ 
it~ getirmem~ olduklan pek Attı nan aıklett Jıakkmda maJQmat 
~.telakki ~ne göre, ee verml'}tlr. 
~:tte buna yakın olan Alınan Mwnaueyh, sözline şu auretıe 
ta~tı, . §U fevkal&de tebliğdeki A 

1 
devam etmiştir: 

tıı~ ili.ve edilince, Al- Rus - man «-Bitler, 1'1,imdl 1k1 cephede 
-~.fevkalide tebliğinin ifade 
~li-· dehh.,,,. hakikatin fevkali mücadele etmek mecburiyetinde-"' . ~ h b . . dir. İogllterenln .btllAsma ceıın-
~ gı göz önünde wzuh peyda ar inin seyrı n 1 ce, bil' zamanlar kuvvet karibeye l', 
Rr.~ ı..... - ıWavetme oW-A, ıe1m1, gibi olan bu iııtllı\, bugün 
"d3~ ., 1:11-- ı .. .. ? tehir edilmiştir. Fakat tehir, 
btl!ı. lll esir veren Ruslar, bu- nası goruyor. t erk demek değildll'. Adalanmız-
~ ~ir kaç misli de telefat ver- da gözü açık beklemekte olan tn-
~ Ulunuyorlar. E)Rr rakka- &iliz ordusu, bngtln 12 ay evve-

oıİlle llı· doğruluğuna inanırsak Labor Party llne nazaran çok daha kUV\'eW-
~ ?'in de iki üç milyondan a-

~ 0lınadıklan neticesine van- lideri A imanla- dll'~ua _ Alman harbine gelince, 
So bu bapta tahmlnlerde bulunmak 

'~·\'yet Hariciye 1Wmtser mu- rın zor gu··nıer lstemek dellllkttr, fakat Alınan-
~ Lozovski'nin bmıdan bir Jarm seri muzafferiyet pl!uılan 
\ha evvel söylediklerini bara- n.all.adıg"ını suya düşmil~r. 

"' \ .. ~ tırlamak: ta ~ ~ -Y- Dllba 11 tanmas tarlhü4e Al-
,o ~orum: ~ l dl ıı.. ~il •ftt a1tr .__._\.k Alman Buy e maalar Staıtn battımn bir çok 

"~ - ' WIUAU JtOktaJarda yarıhnı, ve Lenin-
~~ tının, esirler hariç, bir bu- gra4, Moııkova ,.e Klef yollanmn 
~ lkıilyon ölüden fazla oldu- e· b .. k açılma, olduğunu söylüyorlardı. 

~ 
'tı ll iddia etmişti. iZ ugun ço Diğer taraftan Şimal münteha-

• 
~loYU tamamlamak için bu anıda Mourmansk, Moskova, Kici 

~ nu da Alman resmi tebli- kuvvetliyiz ve Lenlngrad gibi Ruslann elle- . 
ct~ l'a.kkanıma katarsak §8.l'k rinde bulunmaktadır. Düşman, 
~esindeki 7 haftalık A ııe.ı:~in llenllz MoUl'DUUıBk _ Lenlngrad 

~ 1~k llemine, asgan w dort, Alman ordusu demiryolund6n çok uzakta bu-~ıYon cana mal oldugu ne. ıunmaktadır. 
~ e "Varırız. Mütteflklın1ze mibnkUn olan s tnilyoıı can telef edilmiş Britanyaya çıka- her Ubitl Yardımı yapmak için ~ Bına mukabil dilnyanm ka- eUmlzden C'llenı yapıyoruz. 
~l ll~ olduğuna ve ne olaca- rılırsa derhal M. ATLEE DE Tt)BK - SURiYE Sı<iair, ne Alman, ne Rus U· HUDUDUNUN EHElDlll'E-
\ı; kafarg8.hları, biı:e bir .~- TİNDEN BAHSEDİYOR 
~l'lniye henüz lüzum gor- •ımha ed•ıı•ır Londra, 6 (A.A.) - Atlee, 4.ı..:lerdir. bugtlQ Avam kamaral'ında harp 
~Ya, her ne ıpahasma o- ,-azıyeU llakkında yaptığı beya-
~ 0fsun Kiyefi, her ne paha- lAUra, ı (A.A.) - Avam ka- nat eanaamcıa orta Fktaıı ~ 

Smolensk mey
dan muharebesin

de Almanya 
muzaffer olmuş! 

Ruslardan, 9500 tayyare, 7610 
tank ve 10,800 top ve bir 
milyona yakın esir alınmış 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman başkuman· 

Bir tehdit! 
Hesaplaşma 
günü geldiği 

zaman 
görüşeceğiz/ 

danlığının 4 numaralı fevkaliide tebliği: ı·ngı·ııere, Bulgar-
Şark ~plıemiz hakkında bugünkü teb-

liğlerde zikredilen mu"affakıyetlerle 11 

temmuz tarihli tebliğde bildirilen rakkam- ların Vugoslavya-
Iar. 400 bin esir, 7610 t:ınk, 4423 top ve 

6:!35 tayyareden s?5 bin c.-ıirc, 13,143 ıan· lılara yaptıklarını 
ka, 10,800 topa ve 9500 tayyareye baliğ 

olmuştur. ' 
Bu rakkam]ar, CD cüretkir tahminleri unutmuyor 

bile a~maktadır. Bu muvaffakıyetlcri bii· • 

tün şümulile takdir edclıilmek için fo\·· Lo d 7 (A A ) B B C · _ n ra, .. - · · ·· 
k~l~de anuda~e har~cdcn du~manı~ "er· Hariciye Nazırı Eden Avam 
Jı~ı .kanlı zayıatın cm ~.Y'..sı~dan hır kaç Kamarasında söylediği bir nu
nııslı fazla olduğunu goıonunde tutmak tukta İran hükumeti nezdinde 
lazım:I.r. yapılan teşebbüsten bahisle de-

Alman ordusu, ~imdiye kadar k~r~ıla,tı· ml§tir ki: 
ğı büıun mııhaııımlarının en çetını olan Omit ederim ki fran hüku
b_u dü~m~n kar~ısı.nda hemen ~emen. m.u· me~i bu ikazımIZI ~azarı itibara 
me. ~cnılc~e~ hır cesaret gos~ermıau~. alarak vaziyetin icap ettirdiği 
Fe:ı.~liJe ııılahlı So\-yet kudrcıı asken· tedbirleri ittihaz edecektir.> 
:es:nı~. ~ırılm~~ını Alınan ~uınandasının Nazır, Bulgaristanın, bilhas
ustunluğüne'. &ilihlarının e:m •:ıufına, u- sa Yunanistan ve Yugoslavya
va,larda yetı~r.n kıtalarının talım ve ter· k t h l ti · t kb.h 
b. · b"lh Al •. 1 . . ya arşı arzı are •c nı a ı 
ıycsıne ve ı as..~ mıın a~ıı.er erının ederek §U be •anatta bulunmuş-
b~ığına borçludur. tur: )l 

Ekuatörde hükumet 
aleyhine bir nümayiş 

Quito, f (A.A.) - Ol!: DUn hUkQ-

«Hesaplaşma günil geldiği za
man lngilterenin müttefikleri 
Bulgaristanın bu tavrı hareke
tini asla unutmıyacaktır.> 

met dairesı önUnde hUkQmet aleyhine İngiliz İklısat 
bir nll.rnaylş yapılmıştır. Equateur 

askerleri, nUmayişçllerl dağıtmak nazlrtlllll beyanatı 
için gözyaşı döktüren bombalar kul- Lo 1 6 

(A A ) /k d" h 
mıra, • . - ·tua ' arp na· 

ıa.nmak mecburiyetinde kalmışlardır. •ı D l A , d b 
· ki l :ırı "' • a ton, t·am 1'amarann a eya· 

Bır ş yaralanmıştır. bul k A ·k s· ı 'k d ı 
---o ---

SlY Al\I l\IA..""'i'ÇUKOYU 

RESl\IEX TA-'\'IDI 

Banı;kok, 6 (A~'ı.) - Reuter: 
Siam hükiımeıinin .M'ançuko hükumetini 

tanıdığı resmen bildirilmektedir. Bu ta· 
nımak l.:cyfiyeti merl!İmsiz olarak ve 
Mançuko ba,vckili ile Siam baı\·ekili ara· 
&ında teati edilen mütekabil telgraflarla 
vukuagelmiştir. 

nalla unara · merı ·a ır e~ı · c~ el· 

leri tarafından aon altı ay zarfında alınan 
~ayanı dikkıu iktısadi. müdafaa tedbirleri 
lw.kkında i;:,ahat vcrmi~tir. 

Baltık denizinde 
asker dolu bir 

nakliye batırılmış 
Almanlar 15 ve 

Ruslar i tayyare 
kaybetmişler 

Moskova, 1 (Radyo) - Rus teb

ııg;: 

15 a.ğu.Stos günü kıtalarımız Sjer-

dobal, Smolensk. Biala, Çerko! isti· 
kametlerinde ve Estonya cephesi kıs. 
mında muharebelere devam etmıır 

!erdir. 
Cephenin salr bölgelerinde deği~ 

şlkllk olmamıştır. 

Baltık denizinde bir denizaltımız, 
asker ve mlllıimmat yüklU 'bir dü.ş· 
man nakllye gemlsln.1 ba.tumıŞlır. 

Hava kuvvetlerimiz, dU.şman plya 
de ve topçu birliklerine, tayare mey 
danlarına ve tayyarelere darbeler in 

dlrmlştlr. 

:Moskova üzerinde ıs Alman tayyatttıJ 
dU,lirüldU 

Moskova, 6 (A.A.) - Resmi tebliğ' 
6 Ağustos gecesi birçok Alm~ 

tayyarele;·lnln yeniden Moskovaya bır 
alun yapmak teşebbUsUnde bulun
muş olduklarını bildirmektedir. Yal 
nız birkaç münferit tayyare şehrin 
üzerinde uçmağa muvaffak olabil· 
mlştir. Dlğeı' dUşman taıyyarelen, 

avcı tayyarelerimiz ve defi batarya· 
larımız tarafından dağıtılmışlardır. 

DUşman tayyare:eri bombalarını u· 
:z.aklatda, MoSkova. haricinde boşalt
mıflardır. 

Payitahtta müteaddit yangınlar 

çıkmış ve birçok evler harap olmu~ 
tur. Hıç bır askert hedefe isabet vaki 
olmamıştır. Düşmanın 5 tayyares. 
dUşUrUlmUştür. Hava kuvveUerimi
zin zayiatı yoktur. 

Bwılar bütün cephelerde 
dayanıyorlar 

Londra, 6 (A.A.) Rus cephesinden 
gelen haberler, Rus askerlerinin bütün ool
ı;e ltrdc iyi muk8\·cmet ettiklerini göster· 
mektedir. 

i Smolcnsk cl•·arında hn §ehrİn şarkında 

~-· cereyan eden meydan mulıarcbefil çok bü
yük bir ehcmmi)eıi haiz bulunmal..-tııdır. 

lngUtere Hariciye Xa.zm n. E.::en Almanlar Ukraynııda Kicre karşı do~· 
dan doğruya bir taarruza geçmeden CITel 

Londra, 6 (A.A.) - Hariciye nazırı Odcsa'yı tecrid etmek istemektedirler. 
Eden bııgUn Al·am luı.mara.smda, Att_ Finlindiralılar da J..adoga gölü ~imalinde 
lee'den sonra söz alarak umwni '11.- ~ok §iddetli bir mulıarcbe~c giri~miş bu· 
z.lyet hakkında lzalıat l"ermı,ur. lunmaktadırlar. 

[l' 11 Ursa. olsun Moskovayı, lll9l'UIDda barp var.17eu hakkuı- derken dem111tır ki: 

;;tıiııe l>ahasına olursa olsun da mtiır.akenılerı açan B. Attlee c- lnglllz kuvveUerlnl• TU:k· Hazer ve seferde Ankara, 7 (Telefonla) - Asker le demı,ıır: Benzin varili pa:lc:d ı ~l'· dll'adı zaptetmek azıninde- Bua onlu ve mDletlnln möcade- Suriye hudadunda bulunuşu, BU- ailelerine yapılacak yardnn ha.kkm- - Tilı'klye lle olan milııa5ebetler~ Çakmakçılarda bir oto silin-
\ allaeniliyor. kılllndeD b.ııaeclerken D1lll uza- yök Brltanyaom Ttlrklere olan SUbaylara Veril ecek da.ki kanun lı).yihasım tetkik etmek mJzlnetıa.Sıİngilli-Türkmuahcdes diratölyesindeçalışan.ameleHa 

Eden Türklye'den bahsederek tö.r- ============ 

Asker a ilele.rine 
yardım layihası 
tetkik ediliyor 

~ ~Ya, her ne pahasına olur- c1ıya alklf'anmııtır. d0&tluk ittifakını teyit ve ~i- ve nihai şeklini vermek üzere Mim dJr. lUuahedeye halisane riayet ettik sanın kazaen dü§ürdüğü ampul-
th:~e ~~ Moskovayı, Leningra- B. Attlee, Alman kavvetlerlnJn ye eyllyecek ve BUyUk Brlt.aıı- elbise MUdafa.a, ?o\afıa, Maliye, BUtçe ve ve etmekte devam eyllyeceğiz. den bir benzin varili patlamış ve 
q'll~ 

1
Yefi müdafaa ~tmek az: ımu ve maJsernee.e ~ oı- yanın Kıbna adası baUDna dalJa k Dahiliye encUmenlerlnln beşer klf!- Büyük Britanya ue Türkiye ara- neticede yangın rıkmış ise de 

~~"". 0n Vazgeçmemı' at-•r de denı k .&-... An ara, 7 (Telefonla)- Ordunun ka al d Ur kk kk t ~ 
"•· !i~ •uld&n ço -" ır:a)'lata 1,anıt büyük bir himaye temin eyleme- llk az arın an m e ep muva a amdakl dostluk yalnız harp esnasında söndürülmüştür. ttıu halde? Rusların bu az- etm19 ve tngWz ba,.. taarnaa- sini mtlmktln kılacaktır. ra, deni~ '" Jııa,,.a kmmlarile jandarma, komisyon General Ahmet Yazganrn defil harpten sonra da Avrupa anlaf.. ============= ~ ~ hata.za edebilecek bir kud Jiimriik ve muhafaza tC§Ckkiille:rinde müs- reisliğinde toplanarak mesaisine de· maaına devamlı bil' tarzda hlzmet ede h 
~ ~Ve.nı ettirememelerine de tahdc.ııı subaylardan hazerde takım, bö- vam etmiştir. bWr. - _. Bir gtsel lıadıa Ye 
~ı:n·ar.kanlı harpler kafi ge- ========================= lük ve aınıf okullarında bulunan astei· 
il gjil~ır. Yapılan tahminler, R d • mcıılerdcn ön yillba~ıya kadar neferle- • Türklyenln zararına olarak her 'l'arlllt•• ..... raprak 
~~§~e Ruslann bir kaç ay omanya a yenı re ı:ııalısus birer kat elbise, kaput, çizme, Dahiliye Vekaletı bengi bir anlaşmaya mul·afakat ede-

"-.~t~leceklerini de ifadeye bir ekmek tipi fotin, denizde m1111~l~i ~felerd? bu· hesabına okuyacak bll~mlze , ·eya ettiğimize dair za-
~Qıı. ·· ~~· Yedi haftada beş mil 1unanlara nefer elbısesı ycrJDe doııız za. man zaman gazetderde düşman pro-
~ l)~ht Veren muhariplerin Bükreş, 6 (A.A.) - Ofi: Mılll lk- bitlerine mahsus İ§ clbise&i ile deniz ııc- talebe ~nın yaptığı t.elk1nler ne,,-e_ 
~~. d .. l.a bunun iki misli tele- t.Jaat Nezaretinin bir tebliği, eıcmeğin fcrlerine mahsus kaput ve fotin verile- dtld1. Bu neli blçblr telkinde haklka& 
~ ~ Verecekleri kabul edil bundan böyle halk unu Ue yapılaca· eektir. Seferde bütün 1R1baylara ve aske· Ankara, 7 (Telefonla) - Dahlllye zerreal yoktur. Bu ne'·lden blçblr şe-
f~? ıı::.e~~r. Sonra ne ola- tını ve azamı yüzde on nisbetlnde ar_ ri ın~nıurlara, kısmi eefcrbcrlikte de ee- VekA.letl yüksek tahsil görmtl.IJ ele- ye ula muvafakat etmıyeceğiz ve her 
~~ ~lı~Yelinı ki, Almanlar bu Do 'onga Ordusu pa, çavdar veya patatea unu ile de ferlıer olan ve büyük m.-*rda 18&· manlannı arttırmak maksadlle Siya. baltp bir devlet tarafından bize ba 
~ ~ Z&.ptedecekler ve sayısı Z-' &

1 k&l'llJtırııacağını bUdlrmektedlr. Bir nevraya iştirak edenler de ayni hektaa sal Bilgiler okulunda kendi hesabına neviden hlratlr &ekllf yapılmıunıttır. 

Bu seriye dahil uzun tari
hi hikAyelerinıizdetı ikincisi 
olan HabbAbe dün bitti. Bu 
ıUnden itibaren: 

AiZZE ,alttuı?1i~yona yükselecek olan BaQJıumandlJnı ekmek 700 gram sıkletinde olacak ve itrifado edeceklerdir. Hazırlanan kuun neh&ı1 olarak okutacatı talebelere 40 Hal'p aoııu r.Jeml, bi1yt1k küçük bir 
~!\~ i;rın cesetleri üzerine ba Y' on leye aa.tııacaktır. Bundan t>öyle liyihuı Bğyök .Millet Meclisinin bu dev· lira burs vermek için bir kanun ıayi- ~k devletlerin ış blrUfbıe ıınılltaç Adlı yeni tarihi hikiyemizi 
~ ... lleı tarar yeni tebliği res- Loııdra, 7 (A.A) - Rusyada- un Yalnız iaşe vıesikaları mukabilin- re&inde müetaceliyec kararile ıöriigiilecek· hası hazırlaml.I} ve lıleclise sevket- olacaktır. Atatürk'lln c)eb68Ue vücut bulacaksınız. 
~er §r~ecek. lt. Polonya ordusuna başkuman de satııabııeceıcur. tir. mittir. balaa IDCHlem Tltrklyealn bu Alemde 

~r~? ~~~d~~~~~u======================================~~~"~P~ A' • l~r~~~ s;ir ıdı eğer iki ta.raftan bi- keri heyeti bugün Moskovaya yaı-rken kea.ıı 7o1aa kendi karar- ızze: şiir ve aşkı i-

~~Yl~~~~~~:~; gebW:;;ıkaharbe " Kremlinde uecirdigv im geceler'' :=::....~daı.e:-. ::1~::0~.~a.r~~::k~ıa"J~ 
h.~ d~ .. ebu zayiatı hatırıamıya- • emez 1 Kolunu makineye 

00 
y d' 

1 ... • Ced grr Aı·zze· . n a e ıp e-
b tl.etic e parlak ve mesut • Adi .. kaptırdı • rınden bir ço-~ ~l ltı eye ulaştırabilirdi... 7 (AA ) - :Miyako l büyük yaşanmış roportajımız devam ediyor. Bugün : . 

ı,.:~~ ateryeli h ı ada Tokyo, · · C' Yedikulede bir fabrikada ça- funun muhayyelesini tahrik ~~'14 f\hilen hovare::pg~~eral~ Şimbun gazetesi diyo~ ki.: o . ece Staıı·n 'ı·n sofrasında lışan Sadık oğlu Mustafa Bıyık etmiş olan kadın. ~.vlld~ u boğuşması kati zafe- Birleşik Amerika ~md.ıye ka kolunu makineye kaptırarak ya 
~· ıdaq_ den bir cereyan almak dar harbe girmekten ımtına et- l ralanmr, hastahaneye kaldınla- Aizze• Asırlar boyun-

ı\~l~~~. '~<lan da mahrum gözü- :~~~: neroe de DU böyle ola- y e m e k y e m ı• c. t ı• m '· '' rak tedavi altına almmı§br. • ca bir eşine da-
'<ll !\ y ha tesadüf edilmemiş olan, ~ ~tı karargahı, Almanları ve Birleşik Amerika harrae.~lc I k «Karşısında dayanılmaz ka-

~bırak arargahı Rusları baş- harbe hazırlanıyorsa da henuz yazan: -------...... , Tramvaydan at ar en dtn>, bir benzeri daha gel-
~Q~ltnnıa~ plılnmda ısrar e- bir harbi karşılıyacak derecede [ N. l l. NA Z J F J Samatyada tramvay caddesin memiş olan aşk ve ihtiras ~~ \'eh ha~isat şöyle bir ne- ~~ır değildi~. Bugünk?. şartla.r l Z a m e l n de oturan Mehmet oğlu Rıfkı, kadını 
~ takiınettırecek bir istika- ıçınde Vaşıngton hukfımetı, - vatman Latifin idaresindeki 

~P~aıiba.~keder gibidir: «müşahib lik siyasetini idame •• ~kva~a astıurametteak ıy.satera~~n-~§ü-· ... eugUn başl&dl! ı .... • ""~lal' ı i taraf ta ba{]SIZ ka- edecektir. Ruzvelt siyaseti mü- - uç Ün c Ü 8 ay fam 1 z da _.- J.4'UIU - -
· dafaa programını tatbik edebil-

N iıamettin Nazif mek için vakit kazanmaktır. "••••••••••••••••••••••••••••••••••- tır. 



- - Sayfa 2 --------------------------------EN SON HAVADiS-------------------------- 7.8.941 Perşembe__.-" 

HER GÜN 8IR F K'R (ş 
İll":l.:h bu zcvzeklerden ... 

Faruk FENlK 
Mevya ve sebze 
halinde teftiş' ~r 

Yeni ekmek 
piyasaya çıktı 

45 ton kahve 
geliyor 

(Sarnıç) ve (Seme.ver) ile dar muvaffak olmugtur. 
Yavaş yavaf Babı!li yokuşunu çıkıyorduk. 

- Allahaaen .. dıye yalvarıyordu. Şurada oturup birer şıra i
çelim. OzUm suyudur. Hem kuvvet, heın de şifa. 

- Yok, dodim, çok lşirn var. Birisine söz verdim. Saat 4 de 
buluşmamız H\zım. Müsaade et te gideyim. 

F kat kurtulabilirsen kurtul. O mUtemadlyen nnlatıyordu: 
- Belkısin niş nlısı kızcağızı yüz üııtü bırakıp gitti. Hadi. 

yenin torunları da başımda. M hmet bu sene liseyi bitirdikten 
ı::onrn onu da nışnnlıyacağım. 

Kimdi bu Belkıs, kimdi nişanlısı, kimdi Hadiye, Mehmet, şu 
veya bu? 

BnbıAli yokuşunu çıkarken konuştuğum bu adamla dost
luğum c:X> le «Y> nin, herhangi bir cebir muadelesindeki mü
nasebetinden yukarı çıkmazdı. 

Belki onuncu Allahaısme.rladığı söylediğim halde, yakamı 
bir tUrltl kurtaramamıştım. 

Asılıyor, mUtemadiyen asılıyordu. Ayralmaeı bile beni sevin
direnıedi. Zira: 

- Ak9am ben matbaaya uğrarım. Konuıuruz olmaz mı? 
demişti. 

Olmaz, diyemedim. Dudaklarımdan gayri ihtiyari (olur, 
beklerlm) kelimeleri dlSkUIUvennişti. 

-Ak9am ... 
Masamın başına oturmuş sayfaları karalıyordum. 
Muhabirlerden biri odaya girdi: 
- BuiUn hiç hava~is yok. 
- Hiç mi? dedim. . . 

- Canım hiç dedik1t, ortalık kurudu demedık ya! Bır tane 
var, dedi. 

- Ne imiş o? 
- Berberlerin imtihanı ... 
Birden akhm başıma geldl: · 
- Eyvah, dedim. Bizim l!f ebesi de neredeyse tıraşa gelir. 

azıt ptancı.arm 

lbtlkAr 'er ptıldarı 
, n:a:ııdı 

Belediye Reis muavini Lt'ltfi 
Aksoy, ve temizlik ieleri mUdU. 
dU dUn hft.11 esaslı surette teftiş 
etml5lerdir. 

Teftiş ncticcsln<.le hAUn önUn 
de bulunan Arnavut kaldırımı, 
kısa bir zamat1da yıkılarak yeni 
bir yol yapılacaktır. 

Seyyar ve hU içlııde bulunan 
knvun, karpuz satıcılarının kes
t. kleri kavun ve karpuzun k:ı
buklarmı H:ılice ~ttıkları ve bu 
yüzden Hal:cin kirlendisi gö
t lilmUı;tUr. 

Bundan son~ bu gibi çöpler 
dckUlmiyecek•!r. Halin yanın
da bir mavna bulunacak, çöpler 
bunun içine atıl ... caktır. 

Aksi şekilde ho.rekct edenler, 
yıldırım cezasına c:arpılacakla.r
dır. 
Diğer taraf tan toptancı esnaf 

kuvvetli bir sanatkô.r olduğunu Bu, şunu ifade eder ki Dlefll 
Satı• serbest. bizim nesle olduğu kadar eski- leketlerınin sanatnıı evrerıSL 

Y terin de bir çoğuna kabul ettı- kıymetler listesine ithal~ .. ~ti~ Babvaler paket ren Salt Faik Abasıyanık'dnn vaffnk olmu~ olan büytik bu)11
• 

1 1 d t 1 
ı. bahaetmeğe çalışacağım. Sn.it muharrirler - lti vata11la.rına " ç .ll. e ·~ . dC • Faik'ın aleyhinde kaydedilecek sıl bilyilk hizmeti ifa otnıi§, O' 

. k h çok noktamız yoktur. Salt Fa- lanlar bunlardır - Hüınanıst 
YUzde doksan randımanlı bUlday Tıcaret Ofisi yeniden 45

1
tond a . ik için ancak bir methiye yapı- §:ıhsiyotino n'lalik ltimselerdJr 

unund&n mamul ekmek dUn ,cıırın ve gcUrmektedlr. Bu kahve er e Y~- la.bilir. Binncn11.loyh Türk edobiyıı.tıtıl, 

Fırtnlann kontrolu 
için yeni teşkilat 
vJcude getirildi 

bazı semtlerinde piyasaya çıktırılmı11. kında tevzi edilecektir. Gerek '1~~1• Onda TUrk hikayesinin Ömer evrensel olmasını istiyenıer. b 
tır. ye kadar get!rllenler, gerekse ge r · Seyfeddin atmosferinden l:ur- talcım m nnsız yo.ygtı.rıı.ıa.r ~~ 

Bir çok fırınlarda eekl un etoku mckte buh.ın&n kıı.hveler, memleketin tuluşunu mUıa.hade ediyoruz. parncakları yerde, ellerini •ç' 
mevcut oldnaundıın bu ııtoldarın b! bUtün thtıyaçlarma yetip de artacak Bu çok mühim bir tekamUldlir. rak c:Rô.bbim bize HUmaııfstlf1 
tirilmesıne çalışılmaktadır. vaziyette olduğu için aıa.1<adal'lo.r Ömer Seyfeddin 'Vmıınist ol- lhsnn eyle!» diye dua etsinler 

Fırınlar tswbul Belodlyeaı lktı· k°:11ve ııatı,larmı tamamen ııerbcıt. bı mıyan her muhbir gibi basit Ömer Seyfeddin rnerhulllut 
snt milı1'.1r1ugune b.ıyanname vererek r&Kmı,,1ardır. VllAyet makıunı, kuru kalmak mecburiyetine düştü. hikayesi, §air Mehmet ~~ 
esl<l U!'l fitoklarınm miktarını bildir ko.hvecııerln 250 şer gramlık paket: Bununla berwaber onu knbuhe.tli Beylo onun manevi oğı.ıll~ 
mlşlerdlr. ıer içindeki ko.hveıerın serbe.st aatı bulmak dogru mudur bilmem. olan meşhur dört hececi i~ 

Diln resmt b!r fınnda yeni ekmek labileceğl.nl &16.kadarlara blldlrmıştır. İçinde yetiştiği hava Ömor Sey- arasında tam bir !ı.henk a.rıt 
numunesi üzerinde bir tecrUbe yapıl- Bu kahvelerin kavrulmut vo çekli· f~ddinl daima. Bulgar mezalimi- der. Salt Faik Abasıyanığın~!! 
mıt ve mUsbet bir notlce vermlşt.lr. mlt olarak HU .. arzedllmolorl mec nı, Makedonya sergUzcetlcrini kô.yesl, Necip Fazıl, NSZ.", 
Fırmlarrn teftişi ıçın belediye tıu· burldtı·. Arıu edenloro kavrulmut ol· terennümo sevkcdiyordu. Va- Hikmet vebaire gibl bUyilk el 

susı bir te;ıkllAtı vUcude getirmiştir. mak tartııe çekirdek kahve de verlle tanperverllk hisleri içinde in- irlcrin sanatı ile hemıı.hellıctif, 
DUn sabahtan itibaren faaliyet. ba'- cekUr. Çiy kahve hiç blr yerde sıı.ttl· sanı ıöyUycbilseydi, Ömer Sey- Bu da, tekamüle istihale ınll!; 
ııyan bu teşkflAttn. belediye mutettllf mıyQcoJttır. feddin, belki de Tilrklyenln bü- sı değil, mükemmele gidiil J!1ıı!I 
ıeri ve toprak ofl11I momurıan var· yUk hikAyeelt!i olncaktı. Fakat nnsı veren blr cemiyette dU ~ 
dır. Teşknt.tm kontrol ve tertı.ş fa- Edı'rnede balık hececllcri mahveden zlhniyet 1 bugUn arasındnki bilyük fat'..ı~ 
a .yetine emniyet teşkllltı ıenlt mik. onu da mahvetti ve Ömer Sey- göze en çok çarpan del!llBI" 
yasta yardım edecel•tlr. avla k b' k z feddin, tıpkı hececiler gibi isti- den biridir. .ı: r Sn 1 r a a dadından ea.hıiyeUne ulnşııma- Ömer Seyfeddin, eğer l'J~ 

0 Edirne Uiueu~i) - Evvelki ıün Tunca mış bir cUce olarak kaldı. Fa:::ıl ve Nazım Hikmet gibi~ y u rtf a su i !' 1 eri nehri kenarında mühim bir kaııı. olınıı,ıur. Yenilik VO orijinallik dediği· ea.irtn homuhengl olmak b~ r 
~ Balık avcılıaına çok meraklı olen lı· miz geylerin, hareket noktası yarlığınıı crsoyCii, basit ıua.l~ 

Ve şe.pkamı a~dmı, sokağa fırladtm. 
Faruk FENiK 

kin memurlarından AbdUrrahman 1eçen ıa.halycttir. Yeniyi yo.rntabil· sına imkan olma.ı:dı. Bu ft,t 

Yenld
ftD 50 mllyomı ak,.~ Tunc~ nehri kenarında pek tevdltl mek için eahsiyct olmak ltafi mUtalfi.amız biran sosyal ıe 

_.-----------.... v .u. bu eglenceııno devam odt'flıen oltuına gelir. Başka bir ta1>irle: Her bil mUl vo oluşu unutuyor. ..ıt 
rKISA HABERLER-., Ura daba verıııvor. takılan di.irt l.ilo ııkletindı: Lüyiik bir ... yük muharrir bir şahsiyettir. Şair Sait Faik ... HikA.yel~ 

ile perakendeci esnafın sattık
ları sebze ve meyvalarda. ihtikar 
yaptıkları görUlmUg ve hakla
rında tahkikata başlanmıştır. 

1 1 J un balığını çıkartmağa uğrn~ırken ha· Cihan edebiyatlarının hep· de - bllhassa. Sarnıç .. ihd ulıl' 
1. 

11 
Ankara, 7 (Telefonla) _Ye- lığın aıçrayarıık Ahdürrnhnıının yibUnc sinde evrensel oserin değerini bir taarruzun aklelerlni b l~ 

~ "' 1 çarpıp ya ı b 1 k 11 b 1 ilk tesblt eden vasıf, eser sahi- yoruz. Onda. çok tuhaf bit 
niden yapılacak su igleri içjn . ra anması ve a 1 e era >er bı"nı'n aahsiyetl, onu d1ırer mu· knpanmııı olm"k h"li var. ~ 

e Marangozlar kooperatı.tine k&I- . . Abdürrahmanın euya yuvarlanmılırı Lir 'J o ?ı- n "' P' 
kiltadıı.n 1200 kilo cila. oomallko.sı ge evvelce venlen 31 mılyon liralık anda vukubulmu~ıur. harrirlerden ayıran vasıflar ve Fnlk Abnsıvnnık bUyill< ~ 
tlrtilmCSi için mUsaado verllmlş ve tahsisata yeniden rso milyon li- Çok çevik ve atik olan Abdürralıman knrakterlerdlr. Sahsiyet olduğu mahguptur. Bu mahçubtyet 6' 
sipariş yapılmıştır. ra ekliyen IA.ylha Meclisin cuma tikirın ı karaya fırlatmalı muva!!ak 01. vakit taklit yoktur ve §ahsiyet da 1htıra.sların ihtibe.sını ~ İ 

• Her yıl oldıı#U gibi, bu yıl da günkU toplantısında görügüle- mut. kondiai de blıkln bir baldo karaya s::ıhibi olmak söyliyecck bir tn- a.normal b"r eekllde zahirltıi ır 
viltıyet dahilinde bulunan ilk okul ça cektir. Bu tahsisatla Akdeniz çıkmı,ır. kım oey~ere mali~. bl;llunm:ıltta.n b?plcnfürir vclilmleri çol< d'. 
g-u.dalti çocukların teablt e<tilocektır. tak sınd Ort A d 

1 
K ba§ka bır şey degıldir. Her şah- bır insan, o bilhassa kell ~ 

Müellifi : Nizamettin Nazif Tahrir işi, Teı;rlnlevvel ayında muna._ mın a a. a . na 0 u, 1 K . siyetin, yani her büyük sanat· gadrediyor, şahsı hakkınd• ,ı 
alp bir günde ys.pıla.caktır. zılırmak, Fırat ve Dıcle havza.la- aysan h llkeVİOİn klrın kil.çilk ya~tan geli~tn ve ltadar yanlış telfıkkileri 1JI 

• Altın fiyatı dUn 25,e2 k\U'U.f& n ve Sakaryanın munsap kısım faaliyeti kemal ya~mda tamamlanmL' Gido'i sevmesi Sait Faik J.,.t 

"Birbirimizin göbeğine birer 
kurşun sıkar, ikimiz 

birden gümbürdeyip gid ..... riz,, 

kadar dUşmU,tUr. lanna ait s iuşlcri de tanzim e- olarak kendini gösteren bit sıyanığa. ne temin etti? :Sil 
t dil kti Kayeeri, (Huauıil - Blr müddetteıılıe- dünya görUeü ve bir sanat an· rı bir mesele.. el, 

•son !>Unlerde susam satışları ar • ece r. layııı vardır. Ömer Seyfeddine o, psikolojik "'ı'r tipttr.~ ri J,;.ijy gez.ilerini tehir eden Halke~iınlı, bu . ., 
mıştır. puardan itibaren gezilerine bqlıyarnk ve hececilere sorunuz, ~ize sa.- hik§.yclcrinin ke.hramanl ":./ 

• Ankaradaki tıyat murakabe kUrt!I gittikleri ku.a, nahiye ve köylcrdtı ttm· nat hakkında. - ~ahs1yetın ifade da görüyoruz. Öyle ki (Şsll~1 

!arını ikmal eden memurlardan yedı- Çürük binalar ,mer verme&o "e lıi.ö~liilcrlc hubihallcrJc ettiği tabii olgunlukla - yarım dıın) dnn evvelki Sait Fai~I 
al şehrimiz mura.ltabe bürosunda kon bwunmutle.rdır. sayf a.lık blr yazı yazamazlar. şair, bir psokoloğdur J:llJ; 
trollUk ynpma.k Uzcre gelecekler ve liayseride mcyTa ~..w~u Rahmetli Ömer Seyfeddin bir tekniğinin _ (Sarnıç) ve ~ 

- Kfıfi! .. Artık keselim bu nız bir şey parçaı.nır ... Bomba. 
i.6i ... Seni sevmekle, kendimi sa· Onun için benim iyi erkeğim, 
na kapıp koyuvermekle neler bak ne tatlı söylUyorum. 'Üzme 
kaybettiğimi anlıyorum. Zara- beni ... 
rın neresi~d;n ~önü,lse kardır. - Öyleyse bir an evvel bu 
İnsanın mıllı hıslenle oynan- köyden çıkalım. Bu ev, eu kap
maz. Kan tepeme s:çnY:o~. .. kara ava, bu kilise çanlan ... Off, 

Kıı bembeyaz dişleı:~nı .. gos- ve bu evde otura.nlann hepsi bi
terar~k kahk~hal.~!'!: g~ld~. s?." ribirinden yalancı. 
ra elıle.g~m~ın gogsunu ~u:tt~: - Onlar senin kardeşlerlndir. 
.- Mıllı hıs ... Demek mılli du- Onları sevmeyi öğreneceksin. 

şUnc~~r d~ vardzı;. Bu~!l~a;.a~:· - Ya sen niçin benim kardeş 
.. Alinın hiddetle .ıı:_ki~digını ~0• dediklerimi sevmiye çalıgmıyor

runce yıl~a~. ~ılakıs .kendın- sun? 
de daha. buyUk bır emnıyet du- Si Op sö 'sU U K 
yarak bağırdı: - z, . re r n z. . uv~ 

- Eğer sen, milli his denilen vet sizin elınlzde ve siz bizı ezı-
şeyi duymuş olsaydın.. çok- yoreunuz. 
taıı.an b:zim yanımızda bulunur- - !şte bu tuhaf. İşi ne çabuk 
dun. Makedonyanm hiç bir ih- bize döndürdün? Hani Makedon 
tilfı.1 komitasında senin adına yada, Türk, Bulgar, Rum, Ar
rastlanabileceğini zannetmiyo- navut yoktu. Mademki burada 
rum. y~ıyanlar siz ve biz diye sınıf· 

- Kadın sen çıldırıyorsun lara ayrılabiliyorlar. O halde se
ealiba ... Benim Tllrk olduğumu nin bahsettiğin Makedonyalılar 
unutuyorsun... birliği mevhum bir şey ... 

- Makedonyada Türk, Bul- - Dışardan bakarsan öyle ... 
gar, Arnavut, Rum yoktur. Ma- Fakat içeroen görmiyc ça.lrşır
kcdonyada Makedonyalılar ya- san,• anlıyacaksın ki, bir kısım 
§ar ve Makedonya Makedonya- Makedonyalılar a.raplann dinini 
lıbrındır. almışlar, bir kısmı ise ... nasılsa 

Bu sefer Ali glildü: buralara uğrayarak yerleşen ve 
- Belliiii ... Gırtlaklarına ka- ya buradan çıkıp baş~a yerleri 

dar s'.lahlı Bulgar çetelerinin dolaştık~ sonra Hınstiyan O· 

Türk köylerini yakıp yıkması, ~~~~=xıı b~.zı k hemşc~~eri 
z ... ngın koy ağalarını, o dağ se- dinine sokmu§l~ -~~.mıl J.ö<Win 
nin, bu dağ benim dolaştırması, mı'ler kah 0 ~ft-f · k" ıhscberta, ca· 
b k d l'k .. " d 1 wwı.ı. a, a u ra-

uk la; edş' ıL Y\b~zukn ebn o" sğa lge- fa fitili vermişler, manasız efsa
re · .~.ı.ay ı u ıns a u c.ı JZ ar• el ere inanan ahmak! d b · 
bırak ta seninle dostlukla ayn- bn. ·ne saldıra saldıra. arb il:. kı~-
~m ın ~~ü 

· ayrılık olmug. Bugün Makedon-
- Ayrılmo.k? mı dedin? Çıl- yada çarpışanlar, hep hıristiyan 

dırıyor ~usun . O lafı b~k. Makedonyalı... Ama. kabahat 
Bak mavı katır boncuklan hala kimde? 
boynumda duruyor. Gözlerimde x'· d · "yle bakalı "> 
seni ilk gördüğüm günden ka- - ~m eymış 6~ m '. 
lan ateşi görmüyor musun? De· - Sızdc ... Gelmıyorsunuz. Bı 
li! .. Ayrılmak ne demek? Belki ze katılmıyorsunuz. 
beraber ölebiliriz, anlaşamaz- - Çocukla konuşuyorsun ga 
sak belki elclc tutuşur, kara bir liba. Ayol bu altı kuşak ötede, 
kayanın tepesinden bir uçruma dedemin nereden geldiğini bili
fırlatır atnnz kendimizi! ... Bel- yorum. Ben buz gibi Konyalıyım 
ki kerşı kar§ıya geçeriz de ben Bize cFatihlerin evlfı.dı> diyor· 
senin göbeğine, sen benim gö- lar. Nüfus tezkeremde cKan
bcğimc birer kurşun sıkar, ve yan aşiretine mensup olduğum 
ikimiz b:rden gümbUrdeyip gi- açıkça yazılı, demek ki, buz gibi 
deriz. bir Anadolu TUrkUyüm ben. 

Fakat ayrılmak? Asla ... Lu- Ve çapkın bir gülümseme ile 
bınska bir defa sever. Onun devam etti: 
sc~gisi ılı~tır, tatlıdır, arzuverl:- - Şimdi i§e bir de benim gö· 
cidır. Lakın unutmamalıdır ki, zUmle bakmalı. Mademki bütün 
bir Makedon~a kızı a§kı ya du- ayrıltk evvela din ayrılığından 
yar, ya ~uy~uı.z. Biz sağlam geliyor, diyorsun. Sen kendine 
karaırterlı bır neslin kızlarıyız. hır.ıstiyan Makedonyalı diyece
Biz kaya~nn yont~lmuş gibi- ğine hırlstiyan Türk deyiver. Ne 
yizdir. Bır kara denılebilir ama çıkar. Sonra Opresör dediğin de 
bir defa. denılebi~~· ~.ir ikinci ne oluyor? Memleket Uzerlnde 
külünge tah~n:ımtilumuz yoktur ağır bir hürriyetsizlik var. Eh, 
Pa.rçalanıvenrız ve Makedonya- elele verip bunu da ortadan kal
da parçaalnan her şey öldfirU. dırabllirslnlz. 
clldür. Çünkü Makedonyada yal (Arkası var) 

ışe başlıyııcaldardır. I I d~ Kayieti, (Hueu&i) _ Bu yıl bıi]arda dUnya görUşU ve sanat anlayr~ı mo.ver) de _ onca pek ZS!lif. 
• MUnlr Nureddin konservatuvar E e . ya sıkı b~r meyve, cetcn ıcnoye nııuran çok fazlıı olmıyan adamlardandır. Şahsı· yok Şekil mevzuu bahi8 cif 

icra heyeU a.znlığtndan laWa etmil}· kOD(rOJ 'lr OZk idi. Fakat, 60n ııiınlerde fordalı yııJ: yağ. yet ise bu iki kelime içinde hu· ruh kfıfidir, demek ister. 
ur. tsUfanın acbebl heyetin klblk J nıurlı:rının y&imanımnd:ın ve havaların }asasını bulur. Sa.it Faik'ın en zayıf tare.ft· İ 
konserler vermege karar vermeıid.lr. k ı ··· J '- kl k b Saı't Faı'k Abasryanık, hikii'-•e- .ı::ı. .. hmerd"n bu za~ fı bı'r 4,,f Geçen filn Galatada vuku bulan aıco C ltıiın en .. uru ar urumııia aş- .1 ~.... •• lı>'.~ 

• Cihanglrdekı Tavukçu çeşme ve Jamıotır. de geniş ve insa.nt bir ıanat an- ceye kadar tel§.fi ediyor. ~11l 
Emanetçi sokakları 2360 Ura sarfile inhidam hAd!seslnden sonra Belediye Kahve tevzlah layışına ulaşmış olduğu için on- ne olmak her nedense Jıl") 
yapılacaktır. Reisliği !{aymıikamlıklara bir tamim Kayseri, (llumi) _ Şehrimize Gctirti· da Türk hikayesini bulmak ko- ve romanda bugün tahlıl~ 

• KCprU, Karaköy, Harbiye • Tak- göndererek maili inhidam oUrUk ıö· len 200 çuval bhve, knlıveci ılüU.inla· !aydır. Hikft.yelerinde daima edilmiyen bir §eydir. J3e:;, (. 
sim yolu ve dlt;cr b:ızı caddelere, ge· rUlen binaların yeniden muayeneleri- rına ıcvıi edilerek, kilosu 230 kuruıtan milli olmuş olan Ömer Seyf ed- sahne, hece, §iir, hika)' fi, 
celerl görUlmesi için altmdan ışıklı le bir mUhlet verilerek tehlikesiz bir aatılm:ıktndır. din Türk hikayesini vermekte romanda hoşa gidebilir. l 
yaya geçitleri yapılıı.caktır. ne derecede muvaffak olamadı yekpare bir §airaneliği ~tel' 

rındaki yollo.rın ynpılmasınıı. karar tir. Bu suretle tstanbuldakl bUtUn bi- olan Sait Faik Abasıyantk, lfıp romanın, hikayenin ~ 
• Mez'bıı.hıı. ve buz fabrikası cıva· hale sokulmasının teminini bildirmiş. ~ ise, bikA.yelerinde da.ima insan siyemiyor! Kuru ve reel pı.ıı/ 

verllmişUr. nalar esaslı bir kontrola ~bl tutula- Türk hikayesini vermekte o ka- gayri mUfo.ıigi haline gel )
1

'f: 
• :ırıoryndaki yataklı pi j kabine caktır. (Semaver) ve (Sarnıç 1~ 

ıerlnin gcceıorı de klrnya verıııncsı l mek tetzl"' ti zeldir. Fakat hikAye ile .. ~,~f 
( E HA .... ı,.r. p ) r lan Sahmerdanınki kaw-. 

ı.tenml.ştlr. Belediye mUracu.tı tet Pası' f tec ru" ba u.,_.. rograrı b-•iadı zıh değil. Salt Faik'ta. ~ı:! 
k!.k etmektedir. Y tekniM asıl mUkemıneıı> 

1 k 
18.00 Program 20.4S Mii&ik Sllmerbank bugünden 1Ubarcn lh· 6

.. <'. 
• Univoralte tJp takWtealnde ınUn. yapı . a yac E' 18.05 Mül.ik 21.00 Ziraat tü. tiyacı olan fabrikalara iplik tevzllne (Şahmerdan) ile bulur. J~' 

hnl r·ocu]{ haatalıl:lan ve çocuk ba· Şahmerdanda denize Şl>' ' " Ş h · ' d · "l "d 18.30 Serbeat 10 21 10 M- 'k b.utlamı,.tır. • ' ~ kıcı klinikleri aslstanlıltları için bir e nnıız e genı§ o çu e ve daki'·a · · ıuı ;:. b ., _, lh 1 1 puruna, gemicilere ait ill1 ~''A 
imtıho.n ecılmıştır. tmtıhanlar bu ay canavar düdüğü çalan tayyare- " 21.25 Konuıma ~ a rikalann en "''yadc t yaç an var. Ada Sait Faik Uıl ı;:-,1 

1 
. d i t" yük ıs.40 )lüzik 21.40 Müıik olan 2t numara iplikten SUmerban· pek mUhlm t lrl b~ )C~"Af 

lçinde yıı.pıln.caktJr. erın e ş ırakile bü bir pa- 19.00 Konuıma 11 d ! • ikt d 1 l"k es er ..... ~'Jı 
• • iıı.dcnt eşya ithıı.IAt birliği umu· sif müdafaa tecrübesi yapılaca- I!l.15 Müz.ilt 22.30 Memleket eaııt itm e n e az;a m ar ıı. P 

1 
mev- Sait Faik KUllilk'te ne fı lf cut olduğundan ~llplere istedikleri az konuşur, ne kadar ıı~1 I 

mı kAtıp muavini Nncl, lstlfa etm
1 1 

· ğmı bazı gazeteler ya.zmJilardı. 19.30 Memleket eaııt ayırı kadar 21 numara ıpllk verilmektedir. görUnUrse, Ada vapurııtı~'ılf" 
Ur. HabC'ı verildiğine gCre Nac n n öğrendiğ:mize göre, §imdilik ayarı 22A5 Miiıik B ı ihti l .Pr'w~ ı l mı b' t undan başka numara ar yaç aı o kade.r çok konu~ur, o f 
yerine stanbul hudut blrllğ umu böyle il" ecrUbe yapılmıya· 19.45 Müzik 22.55/23.80 Yarınki nazarı itibara alınark ııraya kon· rok neoell görünUr. oııdJ!'f;f 
k!Up muavininin tayini mukıı.rrcrdı.·. caktır. 20.15 Radyo anzetesi prosraın. şt ıt :s> }<J mu ur. deniz sohbeti, bir ada. a~ ıJııf~rı 

Hatta rome.n Medıuırtl fi~ ~ 

dı.- Defol k&rşm1danı diye 1ta1kır-1 ı :sana, ~ıyce: glizel kısımlarından bi 1' ı 
- Ak! Adam aea de! b ... k soy- (Şahmerdan) da (K~1 

11.atta, konuşulanlan aJAkaswık lan.- KUlUrdca h&şl:uıırlar. Cc,·abı· smda) ismini taşıyor. dJ, 
lç!ndc dlnllyen, UstUnde altınıf para (Şahmerdan) da okU ıtı 
otobil!I psnısıncınn b:ı~ ııabbel va..I aı venı. hikayeler i~inde fenasıtı8a ~ 
Wde bulundunnıyan Madam MAlolr'e ,=ı Mü e 

11
. fi, ~I 

4 
Bunanla blrlllde, dedJft gibi, bir lamadım. Bilhassa. (ÇÖ~ (f 

baş dahi vurulm:ıdı. Nlhcıyet, Zoe, - EMİL z~LA ij 2 1 •oltan edasına bllrt1nılll. 1'am salona met), (Çelme), (Mahpus>·e~ 

\ • ' l. •• I' •'' • • 

gidip sandığım.:& blr arıyaynn dlye- _J ~:::::::::=::=::;::a;:==:::=~ı dofru dtlzWdllğtl ıııracı.. Zoe ona Un- jektörcU) ... fevkalade detl J 
rek, dışarı '1ktı 'fe yil%er meteliğin Soara, odada t.ek ._.... ıuınımaıa _ lhtJyanm tuınm, oeYabmı ledl. Ve kencllUğlnden, Markl Döfuar cek hikfı.yclerdir. ~,fi, 
ufaklıklar halinde, yUz frankla avdet blll}lamıt olmuı J.Auın~ Vudav· verdJ. De Kont Döaıuttat'ı kl\'alet odasına Sait Faikten ve onuıı )CO~ 
ettl. Paraları :mnsanın blr kenarında .,..

11
,,. __ ..._ ....... ttl. O wam•n, ...... ...._ V aoktu. Böylesi daha iyi idi. hakkında daha etrafJıCfl.lJı.Jpı/l 

J- ....a ........., -·- .. ,_, e. \'ellnlnıetl gözlerDe keıullıdnl k k "h' bt.1 v •1
' saydılar. Madam Löra, LulseYl ertesi ..ıı...a.ı ... ~-+ da'- f'--•a ,._0 t ...R..•--cıı. Qeao kadın ;yapmacık bir nezaket- rna ve ço mu ıın }1

7 

.-. ... ....,,., ... -... ....- •-....- ll!ltfc,·apta devam edlnoe, ll8deee ,a- d h b' k ktal rdatl' • .11 
sabah getınne vadlle, benıen hare- Kimseyi, 111D& ldmacyl gtirmek iste- nu J.lA\·e etu: ıe: a a. ır ço no a ıısev. 
ket etti. mJvnrdu! Bu derece yapııı.kan bir &· - Beyler, de41. Slzl bekletttğlmt ~Utün. teferruattan bB. ,, 

.J - - BJr yerde görmUşttım. ısterdım tıv 
Narın, 1 Urabat lıallDde, daiırıa o- damı bafma mutıallat ed~ kimdi! mllıeesslrlm. · sıJ ç tunnu." olarak: Bu &öz, gen9 kndmın kararım ver. .... __ , .. _ ~..anlesef yazımın kad~ ııJ ,,,._ 
neku·-'~- var dedlnlz delil ml T - Hepslnt k&pı d~an atm? Ben meslne ııaik oımaş glblydL Mutbatı, ı uu adam, DCUUU ,·crıp oturdular. müsait değil. Bu isi ( J.tUdUv: 

Diyerek.";;: evvelki bebae avdet Madam Malolrle bezik oynamak l!IU- kor ateşinde pl,miş kahve raylbalan ,ıemcU bir tül perde, odaya yan bil' lin tenk'di) isimli e t>ıJ"1 
ettl. yorum. Bunu tercih ederlnı. DedL anwnda aobbet eclllebllen ve lıulanıu aydınlık ııUzülllyordu. Snit Faika ayrılan kısn13 rd~<f 

Kapınnı zll1 ~fmı yanda bıraıa. serllJp dökillebUeceği bu ılık melceJ, Zoe: yor ve r;imdilik (Şnh~~e ti 
\e.rdL Bu, bir tenoere aayu tıışırrıı:ı- mUteossUamı tcrk.ettı. §apk&§Ull bir - nnnımefendl, ııuaun! lçerlsl do· her okuyucuya hara.re ~ 

E\'Ct, hanımefendi, üç klJl. ()cft· ya k!l.fl bir d:ımlaydı. Al tra~ının bl tUrlU başından çıkıırnıamak 8UreUle lu, dedi. ye ediyorum. ,,,ı,ıf1 
Z<>e: 

bmı 11-crdlo 1 ·--AoMcJa o ,ı;.a.rı ,.. 1'hl1 .daha! Zoe'yl kapıyı ~rn:ılrtan ~· muvaffak olan, fakat, ra· o zaman, gen~ kadın, ıses1ııJ alçal· 0& 
Ve ilk o:r;kk ~':kerln ndmı Riy- menetti. Eerlkl, onu dlnlcmlycrek hatlamak için, bağlarını ~:ıüp omu- tarak, ,.e kekelcylı• durakla;ya da· =========.---~ 

IetU. NBD8 ° 8 ktü. Eğer bu Ste. mutbaktan çıkmıştı. DonU~tc 1k1 kart zunı:ı. atan Madam l\ialolı"l göderl rak]aya, ı;ıunları anlattı: 
ner bir evvelki geoe kendl8lne buket vfzlt uzatıırak, hrıktmane blr &a\'ır- arkaıJJnda, orada bırakmııttı. - Keyfhıı tein mı k&ldun aanıyor 
attı diye canını 5ıkmasma müsaade e ıa· Sırtına aıeııı.ceıe bir penyuar se- aanu.ıf. lt uz.adıkga uzadı. Yerimde 
deceMnl za.nncdlyoru aldanıyordu! · . 

6 ' - Ha.aımetcndlnln e\'de oldukları çlrmek h08uaunda ZoenJn kenıllslne ol&&ydlnUı görürdünllz... nunai,ıyor-
- Zaten, dedi, yorgunum. Klmeeyı ocvıı.bmı verdim... Saionıhllar. Dedi. yard'm ettiği tuvalet odasında, Na-- dum. lçlnıden tokatlamak arzusu gc· 

kabul etmJyeccğlm. A\'detlmden ar- Nana, kudurmut gibi ayağa kalk- na, erkekler hakktnda lnsarsıua kU- U)ordu ... işe bak ki, atıııyıı> gelce k 
tık Umlt kcstlğ:lnlzf ~ldlp kendilerine tı .. Fakat, kaıt\'lzltlerln üstUndekl filrler auıırmak 11uretlle, ontıınn ae- bir raba da yok. Bereket ,·erııln yn-
v) le)1n. J.\larkl Döşuıır ve Kont Muffııt Dö- bcblyet vcrdlklert UzUntUlerln lntlka_ kın. Aldırış etmedim, boyağı l•oş-

Zol', kunıldnnmaksızın, velinimeti. bö\'IJ a4ları ona teskine klfl gclmlf- mmı aldı. Bu kötü mkırdılar, hanını.. ta.ın. 
n1 ycnl blr açma hareket ihtiyar et- tJ. Bir dakllm saktt kaldı. Nihayet. e.fenıU.'ıln. eskiye ait fena huylann- Halaı 
mek üz:ere bulµnınasmdnn doğan b!r _ Bu nasıl 112 'l Diye &Ordu. Ken. dan bir tilr!U vru:geçemecUğlnl ıör- - Parayı getirdin mJ '? dJye sordu 
infial ile \'e clddl bir ta\'ırla: mektcn e:ı.a duyan oda lılT.nıelçlalnl 11\ana: 

dllerlnl tanıyor musunuz! - Hanımefendi bele bir dUşUnaUıı· mUteelllm ediyordu. Hnttll., o, ha- - Hala bak! Bu ıuııJID de sı~• 
Jer._ Hanımefendi MfüıyU Steoer'I Zoe, m4nldar bir eda Ue ağzını te- nımefendlden, r.ilkiınet bulmasını rl· ını '? aedL 
kabul edece.klerdJr. Diye mırıldandı. kallWı ettirerek· caya lcbıır ettt blle. (Arkası var) 
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1 - --·----------------------EN SON HAVADiS ---------------------------·===----~---- S-ayra-3'---=----- .8.941 Pertembe 

[ eo NLERIN ARDıNDAN 1 

lstanbul hemşerisi, asli pis 
olmağa mezun değildir 

M1tat PERiN 

Yakın tarihten bir sahife: 17 

"Kremlin,, de ueçinlilim aeceler 
Tarihten Bir Güzel Kadın J 

A ızz E • • • 
Elkldın lnaanlar, ya, yaya yUrürler, ya~tıt ~·~kle~ine, ~~1 Sta 11n'1 n sofra Sin da Mabetteki Baal' e her gün iki 

llrtırıne binerlerdi. Tabiatile buıünkü ~ibı blrı?ırlerıne sur.. k 
11 

k k k b d 1 d 
tUnmlye, kucak kucafa, burun buruna golıniye '.~kA.h b~lun- , UÇÜ ÇOCU Ur an e İ İyOr U 
ln&zdı. Onların 1Undı btf vakit nanıat kılmak gıbı bir ltıyl!• A f k k..J d k• ki B il" K 
lırı da vardı. Yani .abdest almak gibi blr bahane ile gUnde bır S Oryanın İ İnCİ cııln a 1 ÇİÇe İ M&58 e a Un U 
ka9 dtfa ıllerlnl, ayaklıırını yıkamak fıraa~·~~ da .. bulurlar va . ... gizli, rataz delilla ... blar, ıevglll· 
f'~!/.":~~~vl'k"".':ı~~ıı~i onları sık oık bUtun vucutlarını yı muhkeme eden bir ihtilal mankemeSİnİ andırıyordu ıemia 11.Çlanallan il'ltlJDlll} yaylarla, 

Halbuki 1imdl, ıehlrllnin yüzde sekseninde yıl<ahmak b1r 1 mallla1'8 Ok A.•• 1 ıl! 
ıu1c, haıını atmıt iibldir. Sabık Al acar dikta tiJrü bunun 1srlıındamıdır? Btlm em.. KartaA~ !br._ ya.uarıyor arw:ı Tramvaylarda seyahat edenler, vapurlarlaaldlp ge1hler, /j ..... 'l- uw----Yazan - Fakat Kartacs_ 

=,:.~~7:'.Y~:d~'::~'~r:~k~~· kka'i~~.ı:~~~~:d:.';t;\• .~;.~:~~ Stalin hagatı saray !arda geçmil} llir Prens zar af e tile ..... •ı..ı• ""I Ensari Bülent :J :: ... ':!"'::: 
YUzdt ıekHni hamamı unutmuştur. Öteberi satın aldı~ımıı catalını alJzına glJtürüyordu te~hre em fersah!-----------! IU ile serin AkCSenl 
"Yvar manavlar, Uıtlerinde yılların tozunu taşıyorlar, so- t ti • 1 • zın zıtıtklarnıı dur k 

I ' Bil~1 k otelin b'u"tUn •alonı·-- y; . ta, bir ihtnaı mahkemesi "'bibi uzak an su ı;e • duran ve~ ....... bir' aklarda gazete mUvezzilerindoıı tutunuzda şık bayan ara ;yu ~ a.u a .. an UyUk k "''ı.~· 
adar k&9 çeşit vatandaşa rast arsanız urnunuıa pıs 1 ~ni AetO'"'""da '..a;.ılm:f"'. .J- Nl••mettln N•zlf ınt~t. bu tepecıen olanca h~metııe göze vu. su scmbotu cıbı, uçsuz bucak&:ıı k ı b · b'r koktı Leningt'Ad'da ilk akll.t>m -me ~ • • bir M!nası olduğunu hissedeme ren b emer Ih 

Ça1r, pı-r. Bu sıcak havalarda terli yen vtlcutların Y. ıllanmıt kir e• •.JU. .J"'" 'u c:1 bir tescııı gibi yapılan .... .-ıı zeytin-i ı- k bu mu na uBUn nıas~lat kurulırıu..+u. Sts.lin cevaplan aldıkça Jçlerl rur. """' • ._,. kırıtmalarından çıkan bir berbat kokudur ı, rnu • 9" 1 ld d 
1 

Burada sık ııeytinllklerin gllzde' Ukler, Kartacanın bu korkak, sefil l•- dlr..,.lnl kımıaktadır. • B_ unlar Lôndr!t.niıt, Pe.riein, Ber .. nıtı sabık Hai'biue kon\ıseri a- pm .. aya. n gözlerini masa ak • A t b 
1
•
1 1 1 

.. 
,..., •• V .J l d l sakladı#J bir mabc~ vardır: s nı aa n h ç ummadığı bir ,... itiraf stmek lhımdır ki, lstanbul, tarihin hiç bir dıvrHm• lin ve a.~lh~onun itibar \re yarına bir Şahitle kal'fjıla.Şatna- er uzenn e do aştırıyor, eonra. Brrsah. yanla karşılaştırdılar: 
dı bu"""nkU kadar cHamama e-ldonl az bir şehir• olmnmıştır. hıUm~aı diye tıbtlan titı~. zUp):)e mıştı. 1 b~tUn hayatını saraylarda ge- ı Bırsa.k mAbcdindekll te.sr ol 

•'" a h il ~ mıruyedi •oev.ııı.telerı'Ri hay· onun, ı'htı'laAI e•na•ında Bclıa· "ırmin bir prens urafetl ile ça- Romalı kurnandan (1) s pyon, . Cl' iD1 -Hani ı--ana ~ylı ıellyor ki, ezkazn bazı hemt• r ere ıor· ., .J"' ., ., ~ ttı,,· zı.unn.n mak fö:yle dursun· 
",. ran_ edecek derecetle ımrla.k ve Kun'la. anla"'ama.dığı da rivayet tahnı dudağına gBtUrUyordu. Kartacayı muhasaı·a. e bı · &anıı: za.rıf bir. lüks ile dOnatılmte ve edUditl i"in, s Uç but-uk yıl Buda Salonda kı~a bir !!le!!lZllk olu- dU11manlarınclan beş yUZ al!Ahlı, Uç - Yaklaşma! • diye bağırdılar. 

- Yahu ... Hamam nedir? uııe ~ :ı ~ ~ kadın vo iki yUz küçUk çocuk Astrubnal, da.ha cıtın. çocuklarını 
Aval aval yUzUnüze baJ<aca~lar ve .. susacaklar. Evet. buan e nmıftl, kaleBlnde !incire vurulan bu a· yor ve sonra onun, ağır a.ğır, ~asılsa "chrln dıııında. knlnbllmlşlcr memelerinden ayırıp boğazlamak is-tr._vay•arı, otob·u·sıeri, sinemaları ve vapurları doldur~nlar- .. Kara kışın bu, en korkunç damın lhtllA.l tarihini aydınlata· her kelime Uzerinde durarak bir .. ;?I dudak! ır.dan kll 

_,. ' - gunlerlnde, '1m&l kutbuna dört bileceği ~annedlllyordu. ba~ka sual !Oi'duğu görUlUyor- ve bu mabede ııığırunışlıırdı. tedı., zaman ar · en · 
d"' öyle bir koku mti1ar ediyor ki, bu hal bunların çogu~n ka114 U&ak t>l&n bu ııohirtle, mıt.• BellaA Kun roto.lı'nı"h su•Il;;.rın' du. Kartacalılar, azgın bir dUşman .u_ çUk bir şUdl.yet çık~uyan kadınların hanıanı den'ılen tfm'tl!lenme vasıtasını unutmuş olmalarını soy- !il • ı;-:ı a. c ı dah dil her emrinı yerlerde a1ll"Une 
'-nıkle bunu ancak iıah edilebilir. salım . .Uiliyecek ilkbahar çi- deki incelilderl anlıyor muydu? Masamır:da. Almanlarla !tal- ruıu ltartıııında, gelip &cçecck nei •• a n • 

Bel.d·ıye evvelce ucuz halk hamamları yaptırmıştı. Şimdi, çek:lel'i tedarik edilebllml~tl. O O geceyi tRkip od~n Oh dokuz vanlnrdan b:ışka. hemen bUtUn leı·e l{artaca adını unutturmıyacak rek yerine gctir~n. K::ca ~~~:: 
1 ta .. rıht.e, So'lnfetler BitUR-indo bu yıl boytıncn, Bolla" Kun'un adı- A~ vrup• komUnJst P""'t!lerine ve tarihin boylu boyunca ebedi bir rlnln, bir ynn il z.e u,ına eski ham-farı tft:mlr ettirmek kararın.• ver.ın .•· . . . k '.J e "' L"4 

1 
k , u ıııı 1 r·nı ba&.şlıyan genç kızla.· 

an" k te ııun U radyo ve. o. nb.rlör bolluğ_u na ~·azet~ habcrlerı· a.rasınd"" mensup murahha!llar V"...:ıı. Al- kahramanlık numunesi o acıı. me • g ze t e ı b· Bu gUze1 te•ebbüs •&hlrllnin umumı temızh sevıyesını - 1'- - ... ~n• ı d b bl ıı..ızdıın bağırışlarına ku 
:s '!l' k ? yoktu. Bunun ıçıtı her kata bır ra .. t," Aıl"C" hep bu stıale cevap m" ... larla. ttalyt.nlarn verilen ti- ııur taııamrnuııerını ıliıterıyor ar ı. rın u r a.,, • ıtıenn"ı ~ıAı-·11 dereceye yUkaelt&bil.ce mi k "' .. u "' "' ı:u• 

1 1 
ı "'ev ı k d ... 'cicat Slpyomı.n adam· 

MUm.,L\k"u';;dur. Fakat bir tart ile: or ·eıtra tahsil edilmilfti. Otla- Ararım ve dıtfma. !anıtım kl Sc'l· ye.fete Troçkinin reielik ettiğini Kaıa gö:IU, ynt;ız del karı 1 ar, "' • a asma ı. ~· . 
1 h 

' 
O•-ak ma getirilen matbu program- bık Macar ,11 "ktatnru o g'""e' I..... sonrad"n ö&.rendlm. gllllel'lnln aaçlımyla. öruımu, yayla- lnrını peşine takip ilerlemek iıteyuı-Yıkanmavı unutmu9 olanları zor a amam ara 8 "nı "' v "" ft;J " .!> ftlİ h tarafından ıı 

llznndır. 
1 

dan a~mı t&1ryan kart.ı, Uç~nc~ ningrad'm bu en lUkı otellnde (Arkaei var) n ırcrerelt Romıı. lejyonlarına ok y-., ce zeytinliklerin er .. _r 
Bu vesite ite bir daha söyliyeyim: Nakil vasıtala.rtnm ~er ~~ttakı_ salonda bula~ıl~cegimı Sourdine bir keman f.!Cflinin yay dırıyorlar, yaflı t.nnlar kOplerdeki aon ok yağmuruna tutulduğunu gordü; 

L d bu d k ı ıve ogrendını ve saat ıekızı çeyrek dı;r. romantı'k hav·a ı"çı'nde 0 rı·- (l) Sonrada.n &yan mecııııne de aoyUnyal; damla.lumı staüp kaynatı her tarafını zangır zan&-ır titreten bir ııtesi kucak kuc".,'11.a yaşattıg-ı bir devir • ereoe ır enm 1 9• !il' ııld t d .,ı;..ıı koyun yere 
... h eh 1! K!çe .. l!alo~a . g.irdiğim H!11an "eKU masa.nın kendisi İ"in', ade- Asa ıeçilmtştl. yorlar, hUcum merdivenlerine s t· korkuya tu ul u, ;,-~ 

'Ye plı koku nttrıtmiyı mezun otamanm ,it:t PERiN gorduın kı, bııım maeadaki oe· ::ı ( _ :ı ran c:1Uflllanıarı yakıp kuvurıı.rak uzandı. o zaman Sipyonun adamlan 
~~=-------~-=~~~~~~~=~~~~~m~iTu~~linb~~-~~~~~~~~~~·~-~~~~~~~~~~~~~~aa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 1 fmdan işgal edilmiştir. dı. Btıyıe bir ıamanda beş )·Uz ba· rıılta daralta ilerlediler, her tarafı 

1 
Adıl· ye ro·· portaı·ıan Docya.'ya benim solumda yer T A R 1 H T E N N o T L A R bayıgıu peflne tt.J<&rak zeytin nğaç• tarıyarak korkunç bir harbe gÖğUS 

verilmişti. Sağımda Şili'li me- lan aruın4akl mabede ıığınmak ka. gerdiler. 
bus yer almıştı. dar ıgrenç blr alÇa.klık olabıHr mly- (Arkası var) 

C d k Stalinin aağma ise Framıız Umumhanec·ıye verı' ~n nı·can 
U•• z an mı, tuza mı Komünist Partisinin adı çok i- - ~ 

şi.tilmiş olan lideri Marcel Ca-
. ) 

chin oturtulmugtu. Bu zat, o ta • k 
1 k rihte Fransannı en j"ÜrültUlU Kadı dedi ki: ''Benim fatiha o umam 

Kızı sevgilisinin elinden a ma ~a::~~:::d:~!~ ~;~k~;~~: yakışık atmaz. çünkü payesi benim 

l·çı·n kurdugv u tuzak di. Par1•m•ntoda &ıa olduğu i- kinden aşağı idi. Bu işi sen yap 1,, 
çln {1) gUndU!lerl kUrsUde bir 

e n d i s i n i m a u m e 1 r 1 ri•i ae tu•ıu biberli b~nıaka- Y r zan: W&ünlr Stlleyınaa Çallan k h k " f f • d • volke.n gibi gtlrlUyor ve gecele-

1 

J 
. R E N leler yazmakla gegif'lyotdu. 

Saıt E Elli yaşında kadar gözükUyor Paye budalılığı, rütbe ve nl- çin, arkada.§ını denize atıp, ar-
abMJ balı> ıa· du. Şıktı, sa~la.rını dikkatle b· ~an merakı Osman oğullarının kasından denize dalan ve kur-~ [)ar omuatarı aneına mkıtmı' Oeno kıt.dJn (Mu a::ım ramı!'ltı. sık sık tıra.§ olmakbn saltanat sUrdükleri deviı'lcrde taran inaanlar da vardı. 

~ 1l'aııtınll b9fm1 önt1ne etmif, Y~- mlldılmd.an bön aıoo baktı. sertleşml§ bol çizgili yUzünUn müstevli bir illet halini alını§· Nigıı.mn i~ai~i en i~~ i~iımar 
lııcıakı ihtiyar adama anlatıyordu. iah etti. dedi Bildi 1 1 pembeliğinden c;:ok şare.p ictiğl tı. Ricalden ulemadan tutunuz ı eden Baba. ı ahirdi. Gunluk ve 
- Bunda ae var uauıecek. Ştmdl - Y~nı eski hail, · ğr~ anlaşılıyordu. Onun yani.oda. da, en aşağı' smıfa kad:ır herkes haftalık (Malumat) gazetesinin 
~t oldu artık, bOtta bir ,ey &ör- doğru slJ~!ıyeceğine namU1un, ftre n kaba tavırlı bir ade.m olan Ma• riltbe sahibi olmak için elinden sahibi meuhur Baba 'rahlr, yUk 
:ıı ınu, orada mı bttak&C&kım 1" uzerine yı-mln eder mllln T car komUnlet lideri Bellt. Kun o- geleni yapıyor. Bunun i19in rÜi· sek paralar mukabilinde ecne· 

httte .Allah verdi diye alıp &ide· - Yemin ederim. turuyol'du. Bir yıldanbcri, Ma· vct bile veriyordu. bilere, istiyenlere madalya, ni-
,ın. Hem bu hırsıahk defll kl... - Ne billyoraun, •Oyle?. o&r11Jtandakl thtll&l hareketini Oemanlı içtimaı füıyatındn. ı=:ın alır, çarçabuk clradci seni-

- Sen okumu~ bir ad&mam. Ne - HA.kim bey, dedi, bu gencin e1- iyi idare edememi' olmakla sık rütbenin, payenin bUyUk yeri ye, ler «iBtihsab ederdi. 
~ Sokak ortasında ıördut\ln mala kl hali ikinci derecede kalır, asıl sı.te sık itham edildiği için, liderlik olduğu iç:n, rical te~rifata çok 1 TUrk1ycde imtiyaz avına çılcan 

ıı çıkarsın. ı,ı. adama b07le 1' vak'ayı enlat&yını. meıiyetlerl etrafında. u1anan ehemmiyet verirdi. Bunlar ken- blr takım serseri ecnebiler, re-
~rıer. - Vak'a aıraaında sert C>rt.da mı l· şüpheleri giderebilecek bır fır- dilerinden aşağı derecede rütbe 1 prezantanlar, tatlı ıu frenklcri, 

- Peki bey bat>. .. ne bileyim ba- d1n 
1 

Dlffl ıorttu. sat kazanını§ olduğunu sanıyor si olanların bir mecliste üst t~- 1 Türk .niş~m almak için azami 
" böyle iş ecıeceıtı.rınl. Sokakta - Hayır amma.. (bkaz i!uraladi) du. Stallnln solunda. yer alan eı rafta oturmalarına tahammul f cdakarlıgı yaparlardı. Bunları ~cıuk diye cu.ıana yapıftık. Bir de böyle bl11ey 01~atııu biliyordum. ki Macar Harbiye komiserine edemezler, kızarlardı. Bazan göğüslerine takarlar ve Türk 
'- &öreı1m polis peı:ıiinlıde... - Haydı söyte bakalım nereden tercilms.nltk ediyor ve b6ylellk· meclisi terkedip gidenler oldu- padişahının iltifatına mazhar • * biliyordun? le sofrada istediği gibi konut- ğu gibi, bazıları da: olduklarını söyliyerek memlc-
~keme eaıonuna gırllınlttl. suı. - JCfentUJn (kıs •1111• davacıyı maK imkA.nını eıae etml§ bulu- - Senin rütben benimkinden ketler!ndc bin bir dalavere çe-

l!& lrıtVlcııntıe blru evvel thUyar &· göstererek) bu ndam benl.rn peştmd• nuyordu. a;ıağıdır. Bu sebepten daha a- vlrirlerdi. 
~la konutan brlyantinU başı, dar dolatır. (Sl\çluyu röıtererek) benim Macariat!nın eski harbiye ko ş~ğıda oturman lazım gelir. Baba .Tahir, ~u işi o kadar i-
~ııııarı ara.ama sıkı.şmı' gen9 o- bu çocuk!~ l:onu~maını ısteınez ve mlseri, yanı bu ea.bah, General Şöyle &6a~ı git, otur. lerl götilı:mU~tU ki, bazan u-
r l'rnuş, onun yanında da gözleri vel· beni her ıörd~ yerde, P9flme takı .. Budyonl ile beni gardan alıp AB Derlerdi. zun bir lı!te hazırlar, hatınna 
'ctı okuyan kırk yaşlarında kadat lır. toryaya getirmiş olan otomobi· Bu mUhlm ( n noktaya ulema gelen temi yazar, keyif için, pabır 'elam davacı olarak yer almıştı. Bundan blrkag gtln evvel blr ar· Un UçUncU yolcusu. o konutmı- sınlf ı daha ziyade ehemmiyet :ra, f ale.n istemeden niı,an lrade-
8uçıu diye ,etırUen genç bundan kada~ıml.:ı. gidiyorduk, telcrıı.r yanı· yan adam, timdi bUlbUl kesil- vcrıyor, sadrazamlardan, rical- si. çıkartır, haz,:rladıı?ı listeye 

' bir nıUdd t 1 Beyoğlunda bir ma geldi cbank bak, ya benimle ev• mişti. den, vüzeradan daha mutaassıp göre bunlan dagıtırdı. 'tan ,.; =~e dt.vaoınm cUZdtıo- lenıraın veyahut •enin 1evsıı1ne öy- Yayvan bir köylU tecvidi ile daha titiz davranıyordu. Yine böyle bir gUn, elinde bir 
~ çıı.rpmı ~ d ve dıı.vacınm le tıır ı~ y·p:ırım ki şaş:ırsın t'ledl. konu~uğti macarcayı, Söfrada, Ulemanın, bu titizliğini ve takım isimler yazılı bir kağıtla 
~ıqYe" u-~~ uğtm 1ıı.n n uzerlnde Ben ylno reddettim. .Bu adam hld Bella Kun'dan badka kimse an- taassubunu göstermesi itibarile Ustat Ahmet Rasimin yanına 
"il "' '"-Cine auç unu d "' 'li · k"k "' ld' · 1 k rd ctlıdan bulundugundan kendıııının deUe yanım an ayrıldı. Iamıyordu. Eğer bu ,ku~ dı ı;ı1 ~u v~ka .. ha : . aten orı~ı~a ır. ,, ge ere ıo u: 
~~ •tbıt k f&h!Uerıe aa· Genç kı:ı de~·am etti: bir anlayan olsaydı hıç gUpbesız "Oçilncu Selim devnnın §er ı - Tanıdıklarından, ahbapla-
lt Cöruı vara uık ve ıevkedll· - Bir ırUn •onra bu tekrar yanıma sabık Macar diktatörU tercü- lnahkeme ka.dılanndan Niyazi nndan taltife layık kimse var 

ıııı,. erek mah emeye geldi esenden kat•ı cevap ıııuyorum> manlık §erefine layık görlilıni- efendi, yanında katibi Vildan mı? 
~lt!tn k dedı. Ben ylnı reddecUnco: yecektl. molla olduğu halde Eyüp me- - Ne olacak? 
....... l!tk ııuçtuya dönered ı lar 8111 _ öyle ile yarın ıevglilnı kara. Belli Kun'un kredisi bu dere- zarlığından geçerken ta~ı yeni - Nişan alacağım da ... 

lııı ·~ senınd için ne ~yorç~tuı· kolda görUr1en bana «ellp kurtar dl- ce bozuktu. Miyop gözlü ablak dikilmiş bir mczarıtı önünde dur - Matbaa. arkadafları ... 
it ın yol an geçer en dedi Ba htı.kl b " U " h l,.__ k v ııııan du Katib · it ~n\ı,ıırn z b ta memurlan çan· ye yaıvar1"1a . Y rn u :ı. yuz nu, u UJj ça maga ça <y- • e. . . - Onları yazdım. Başka? 
o....h aenın ~zc~n~e bulmuşlar. Ne dam çantayı mahaua yere koymur ların ıoğuk mürailiği kaplamı§- - Burada. yatan, dedı. Benıl!l _ Sen da.ha iyi bilirsin. Be-
~lıı? Anlat bakalım tur. Bu gocuıun suçu yoktur. tı. tı:ı~rese arkadaşımdı. Çok ee~- nimkller nişan falan meraklısı 
t ' !lr~ndlm ben 0 • n caddeden Mahkemenin hava.ar deflfJ!llttı. Stalin bir Sfenks !tadar lakayt §~rdık. Tatlı ve acı günler geçır insanlar değildir. 
4'tçı~o~um. ı~ırnseoıkı:-:1 yoklu. Bir Suçlu mt\'kllnde oturan çocuğun duruyordu. Suallennt ruıça •~: ~k beraber. Bir fatiha okumak Baba Tabirin hazırladığı lis-
~ bt1ttırrı ki k ldırımın Uzerln r~zıerı yerinden oyn&nılft&. ruyor, maaanm ortasında aya azım. tede Beyoğlunda umumt bir ev 
~lr !:anta ;::,aaıd':m cebime koy- HAktm davacıya: ta duran bir t~~Uma~ bunı:~ - Okuyalım! işleten bir katolikle, kendisine 
b.:" lçı dolu çantayı aokakta bıra· - Bal< ne diyor, dedi. rlKancaya terc~~i edınc: :ar- Kadı hiddetlendi: kadın taşıyan bir rum da vardı. 
't~ detııdım ya .. Ben çatmadım. Davacı reddetti. '!- un, ı~ac8:r dıh, le 11&b! rdu. - ~enim oku!llal!1 olmaz. Ahmet Rasim itiraz etti: 
ttte buıcı Hılklm yeniden kıza dönarek: bıye koınuıenne hıtap edirdyo ÇUnkU payesi benımkınden a- _ Bunları nasıl yazdın! Far-
lt41ttnı um. _ KWm bu adam ııenln aöyledi Habsbuı:g imparatorları o uıu- §ağı idi. Bu lşl sen yapıver. kına varırsa? o:- 8-ıc 4:acıya ıordu: A'!ne yalandır, diyor ne derıln? diye ruıı eakı blr topçu baş?~'Sı:· Bu paye hasta.l!ğı, teerifat e- Baba Tabirin verdi<'Fi ŞU ce-
buıd .. n çalmadım diyor. Yol- d an sabık harbiye komı.een - tiketi Osmanlı saltanatının son vap padiphın karakterini rüt 

-... Utunu •öylUyor. ııo~ulkl defada da şahlUerinı var, llne bakarak cevap veı;nce Bel: günlerine kadar devam etmiştir be ~e ni§an itasındaki lik~ydi, ~o sokaktan geçerken bu da onlardan sorun. ll Hun bunu alm.~nca~a ve a Nişan eahibi olmak, göğüsle- ve laübaliliğini göstermesi iti
tı. ~ ıell;yordu. Bana çarptı &"eç. Bu sırada davacı yerinden kalKa· yakta duran tercuman da rus- rlni bol nişanlarla eUelemek barile hakikaten acı ve acıklı-
~lıııl •ki tUtUncUden si&:ı.ra ala- raıc· çay& tercUme edtyoı:<1~·... • , merakı, ikinci Abdülhamit· za. dır: 
~ll· bir cıe baktim kl çanta yolt. _: Ev:t efentllm doğrudur amm.ı., Az çok alınanca bıldigım ıçın manmda, her devirden daha _Aldırma! O öyle ister. 
~ Polise söyledim Bunun pe- . 1 d 1 Stalin tarafından sorulan sual- fe.zla. revaç bulmuştu 
te. ~rı &ittık. üzerini ~ı·aymca ı:an- bunu kw kork=ak ıç:.:~ e dl~~ lerin nasıl bir hedef gUttüğUnU Padlf}ah, rastgeldiğl~e, (liya- Münir Süleyman ÇAPAN 

eydana çıktı ~akat bıı 1~1 m uı yap ' anlamakta gecikmedim. ke.t), (iktidar), (Oısmani) (Me-
ltt * · * ıkrar ett1 Stalin, o tarihe kadar barı cidi) nişan ve madalyalarının 

lctın: * • ortadan kaldml&mamıı olan Ma günıüılü!Unü, altınlıeını verir 
Ilı' lcıaun Birkaç gUn ıonra delikanlı davacı car lhtillllnln Adeta bir muh&· ihaan ederdi. Kadınlann gö-sU~ 'ettı? ' bak bu cuçlu)'"U tanır rnovk!lnde, davacı kır nçlı adam kemesint yapmağa uğrafıyordu. de bile (şefkat) nl~anları s~lla· 

' 'l'aııırı suçlu rnevkl!nde oturuyordu. O güne kada.r Moskovanın Peş nırdr. 

BAŞtT 1UZA TİYATROSU 
Bu akşam Bostancıda yarın aktam 

Çınardtbtnde 

SA(lLABINDAN UTAN 

' bava m, efendim.. Muhakf'me, 11vdıgı kadını elde et· te hükumet darbesi hakkındaki O kara vıllarda, nişan almak 
' 'l''nı cıyı? mek için hlle yoluna giderek iftira bilgisi, bazı rivayetlere, Bella ve aldırmak işi bir ticaret hali- ------------

tı..:'" ~ırn. eden suçluyu mahkQm ettiği andn Kun'un sözlerine ve ne derece- ni de alınıştı. Ötekine berikine ZAl't - Sivaam Kangal kazaaı ... 

Komedi 4 perde 
Halide Pişkin birlikte 

~ lıaıı b&k ... Bu ıenç <Mn1a- genç kızla, btiyanunıı batı dar omuı: ye kadar dofru söyledikleri bi- nişan, madalya şu ve bu, para kerlik fUbeainden almış olduturn u 
;"~. ~) t.ıniııdır. ben dUruat a- ları araaına 11kı~ıt dellkanlı rnUte Unemiyen bir takım mU§ahitle- mukabilinde ötekine, berikine kerllk tezkeremi kaybetUğimden hllk 
~. '-uYle itlerle uı.ıttm yoktur, beNlm olrblrlerlne bakıftılar. rin, ajanların raporlanna daya- nişan, madalya alırdı. Hatta, mu yoktur. 

de 11ahlt gösteriyor. 8elt mN nıyordu. Moskova, Macarista- tahlisiye mafJalyası a 1mak i- HR..'lan o.lfüı 1316 doğumlu tbrah!m 

dl?. 
Olamazdı şiiphesiz. Ve mabede ııı (1) Sclplon l'Afrlcaln 

•ınmı• bulunanlardan hepeı de açık· :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~!11!!!!!!!!!"'!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!! ı; !::: 222! ±!!EZ!! 
ça bu kt.natteydller. Hatta. kadınlar 
b1le, ha.ltı\ \;OC\lkl&r bile. Yalnız ka· f 
dınlı kızlı, erkekli bu bin Kartacaıı 
ıoınde tek &dam yarundakller g~i dU. 
şünmUyordu: 

Aııtrubnal ... 
Astrubaal, Kıı.rtacanın m8'bur as

keri Annlbal'ın ağabeyslydl: 

- Hayır .... diyordu • kale içinde 
bulunııaydık neyMı ne. Fakat ma
demki kale içinde bulunmuyoruz, bu· 
rada gı.zlenlp beklemok daha doıtru 
olur. B!z bir avuç adamız. Ne yapa
b!liı"lz? Ellmlzden ne gelebilir? Bey· 
hudo asabtle~lyonıunuz. Slpyon•r 
nıağHlp edecek !<Uvvet her hı.ıJde bl.z 
değiliz. 

Ve ma.boddeki Baal'e her gUn ı'.d 
ktıçUk ÇO('uk kurban ediyordu. Bun· 
ııı.rı Jmra çekerek analarının kucakla 
rından alıyor, kend1 eliyle boğıızlıyoı· 
dört parça ettikt.en sora karnında a 
te9 yanıın mabudun dumanlı ağZına 
atıyordu: 

- Ey Ba&I! Sen bizi kurtar - di
ye bağırıyordu •. 

Düt~VADA 
2 4 SAAT 

'l 

- Bu hWAaa Anadolu AjaDaı ha. 
bcrlerlne göre yapılmı,tır. -

B. Eden'in 
Beyanatı 

İn~ Ha:-lcly~ Nazırı B. E· 
den, A \"nm kımı:ıro.sında Jrad et
tlıl'f bir nutulita TUrWyeden bah
sctmı, \"e demiştir ki: 

llUyillt BrltanyR Ue TUrkJye a
rasındaltl dosUuk, yııln.ız barp 
esnasında <leğll, harpten IOIU'll 

da Avrupa anla,ına!>,ıı.a de\ awlı 

IJlr tan:Cln hizmet edebilir. 
Tilrklycnln zararına olarak 

hiı;. bir anla~ya mll\-:ı.f:ıka.t et· 
mcdllc \ e etnüyeceğlz. .. ı> 

ŞARKI AVRUPA 

Fakat gUnler geçiyor, beş adam 
boyunda, Uç adam eninde sert bir 
kayadan oyulmuş bu heykel, Aatru 
bal'• teaelll verecek en ufak blr kern. 
met gösternılyordu. 

Taymls gazetesi, HUSeyin Cahll 

Nlhayot bir gUn mabedde bulunan
Yalçına cevap veriyor. D.yor ki: 
~sevk Ye idare tflbiri hakkında İn· 

ların .eabrı tUkendl, bunlar kendi ca glllz vo Almıın tclı\kklsl ayrı ayrı

nını kurtarmak için minlmlnl yav- dır. Şark~ A"-rupıı.ya Rusyanın veya 
ruları doğrayan bu korkak kuman- herhııngi bir devletın hftkim olması 

danın söıUnU daha fazla dinlemek ıs- mQ.nl'ı.sını tazammun etmez. 
temedller, kUçUk kUçUk çeteler ha- TUrldyo gen1' arıızlsl ve ytlksek 
ıınde Roma ordusunu arkadan vur- ananelerlle btsyle blr teYe mUhtaç de 
maya kalkı~tılar. ğlldlr. TUrklyonln ,arkl Avrupanın 

Adamlarının bu merd hareketler! ve gıı.rbt Aııyanın ldııro faallyotıne iş 
bUytlk nlmerd olan Astrubaal'ın işi· tırak ecleceği Umlt oluna.bilir. 
ne gelmedi. MUcadeıe sonunda Ronıa.. ATTLEE'NIN HARP HAKKIN 
lı kumandanın eline geçerse canmı DAK 1 BEYANATI 
kurtaramryacağını anladı. Bir gece B. Atlee Avıım kamarasında harp 
mabedden glzllce çıktı, zeytin or- vaziyetinden Rus ordu ve mılletlnln 
manları ıırasrndan, yılan g1bi yerde mtıcadeleslnden uzun uzun baheetmı, 
sürUne sUrUne geçti. Sipyon'un or- ur. B. Atlee demişti.- ki: Hltler şlm· 
dugflhma ifilllp teslim oldu. Ba.bas:- dl i!d cephede harp etmek mecburi· 
nın dedesinin ve yedi silsilesinin bln yetinde kelınıştır. Almanların seri 
blr hatıra bırakarak yaşadığı, doltıP muvaffııltiyet planı suya dtı.şmU~tUr. 
öldUfU şehri harap etmekle meşgul Mutte!iklnılze mtırnktln olan her tUr. 
bulunan c.lUşmı.uı geneı·aHnln ayakla lU yardımda bulunmu.k için elimlZden 
rını öptü: geleni yapıyoruz . 

- canımı baAlaymız ..• diye yal UZAKŞARKTA 
vardı -. 

Astrubaal ııefll bir adamdı. Fakat Domel Ajansına göre Japon kuv 
S!pyon h!slerindfl ondan daha asli 0 • vcUerı, Sı;yam hududunda ismi zikre. 
lamadı: dılmlycn -bir ~ehre vasıl olmu~lardır. 

_ Rorna size canınızı bağışlıyabı- Bir Japon gazetesine göre, bu asker
llr .• dedi _ a.kln bir şartla. Ordumu- lerin me cudiyetl Siyam arazısının 
su arkadan vuran adamlarınızı kan- tamamiyet ve ıstlldAl.nı koruyacaıt· 
dırıp allAhlarlyle bize teslim olmala· tır. Bir UçUncU devleUn nuruz ve taz 
rını temin edersenlz... ylki ne mertebede olursa olsun, Ja-

- Hayhay .. , Bu arzunuzu yerine poııyanın Asya kıta:ıındakl M.kim kal 
~etırmekten kolay ne olablllr? On· mak kararını katlycn sarsmıyacak· 
lar !>eni görUr görmez mutlaka ~r. tır. 
!erimi dinlerler. Siz bana birkaç yta B. RUZVEL T - ÇÖRÇIL 
klfl .vertnız. Hepııını toplar getirlrlın. MOLA KATI 

Sipyon, tabii derhal en seçme l•J- Hususi yatUo Atıantlkte bir tezıez .. 
yoneı·lerlnden bir kısmını Aatruba· zUh seyahati yapan B. Ruzvelt, At· 
alin pefine t11.ktı ve hain tef bunlar· !as filosu kumandanı lle gl:lrtl'1JlU.,· 
la birlikte Bırlllh mabedinin buluıı- tür. B. Ruzveltın lngillıı BAfVekıli 
duiu zeytinliklere doğru yollandı. B. Çörçll Ue de göı:Ufecefl haber ve-

Sanıyordu kl, ordudaklir kendi.sini rillyor. Fakat, haber Jıenll.ı teeyyüt 
görünce enıredenıe yine yapacak· etmemltlr. Bununla beıaber, B. Çl:lr
lardır. Tıpkı blr sürtlyti 6alhanoye çil A\'n.m KamarMınm son iı;;Uma.ın
ıUrUkllyen burma boynUZ!u blr koç da hazır bulunmamı,tır. Harp k bl
gibl onları çekip alabilecek ve Slp· nesi namın'\ B . Atı,, .. ır h t · 

., '" '"el 11-1 .. ı ~·ı 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 36 Müteferrik: 
Tatıb talebe lalJda 

Evlenme telılifi 

Lise ve orta olaı:Dara, para:nz ya-
tılı olarak almacalt talebelerin 2Q * Y~ 17 • l8 arasında aarışm 
Ağustosa kadar mttracaat etmeleri. veya kumral, gllzel bir bayanla tA-

Parasız ilanlar 

iş istiyenler: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri _niçin temizlemek lazımdır? 

Çlllkll: anatmaJ1nız ki : l_G~~~~:E!u~!!!L_ 
.. 

nı~ak istiyorum. 
sınıfta kalmış veye. .sınıf blitlhllcıne 
imtihanlle geçmi!J olmalart JAznn gel Birbirimizin karakterini anlayıp 
mektedir. Müsabaka imtihanları ı ilerde kuracağırn.ts yuva hakkındA 
Eylfılde başhyaca.k ve eı1.esl gUn so- konu,tuktan sonra nişanlaruna.k fik· 

Bu llMonda lf anma, it wınne. 
evıe:ame fddifleı:I, ve ttcart Bakımsızlıktan çuroyen dişle. 

Eli rüvelvere gitmiş. her hangi bir 
mahiyeti hatz oJım;yaD k~Dk rin difteri, i>ademcik, Jcızam1k, 

kulda rindeyim. Müracaat edeceklenn; İlk na erecektir. lmtıhanlar 116 o 

1D.nlar paraaz ~oıanar. enfloenza, ve hatta zatürrieye * Türkçe( Almanca, Franısız.ca. ve b d' 

tehlike karşısında tetiği çekmeye 
hazırlanmıştı 

tahsil şart, orta tahsil de olabilir. 
yapılacaktır. 

daktilo bilen bir ecnebi ressam iıj a- Y'Ol açtıklan, iltiha yapan ı.' 
nyor. Dışarıya g'ider. Büro işleri ve etlerile köklerinde mide bum· 
ya vezne muame!Atmda. çıMı~ak b· rnaeı, apandisit. nevrasteni, aıt
tiyor. ma ve romatizma yaptığı fen.-

Ciddi teklifler.in (Yeten) ı1l:muzuna * Tuz ııtoku yapıl1Ji4"' - Tuz ih· mUracaatıarı. 
racatı son gilnleıde azaldığından İn· 

Bu vaziyette bir saat kadar garip hadiseyi görmüştü: 
kalmışız. Arkadaşımın burada - Bu, bizim kayığın oradaki 
ne beklediğini bir türlü anlaya- gemiye yanaştıılına delalet eder 
mıyordum. Ne beklediğini belki dedi. Eğ'er orada uzun müddet 
kendisi de bilmiyordu. İlk da- kalmıyacak olursa, dönme za
kikalarda dikkatim uyanıh-tı. manı yakındır. 

hisarlar idaresi elde mevcut stoklar * 1•68 boyundayım. 19 ya.şmda
yun. Bu &ene liseyi bitirdim. YUkBek 

için yeni depolar a.çmı!Jtır. tahsile devam etmek niyetindeyim. 
Ressam adresine mektupla milra- nen anlqılmıştır. Tem.iz ağız ve 

cııat. aağlam di,ler umumi vücud sağ-

Merakla dört bir tarafı taras- Az sonra bu tahmindeki isa
sut ediyordum. Sonra yavaş ya bet meydana çıktı. Yine kürek
vaş uyuşmağa başladım. Bura- lerin suva dalarken ve kayığın 
va bir şey tarassut etmiye gel- kumlara binerken çıkardıe-ı ses
diğimi bile unuttum. Ne gihi leri duyduk. 

* Tarını pW} koope.ratlflerl -- Tatil mtlnascbet!lo bır iı]te ~alışmak 
Bundan b r mUddet evvel faaliyeUnJ tayım. Anadoluluyum, uzun boylu 
tatil etmiş olan İstanbul Yaş Meyva blr bayanla tanışmak, anlaştığımz 
Tarım Sıı.UŞ Kooperatifleri Birliğinin takdirde nişanlanmak ve bunu mUte
tekrar faaliyetine karar verllmlştır. akp 3 sene tahsilden sonra, evlen· 

* İkmale kalan lise ve orta okul 
tale!>elerile, hariçten füıe bitirme im· lığın.n en birinci §Clrtı olmuştur. 
tihanlarına gireceklere gayet uygun Binaenaleyh dişlerin.izi her gün 
şartlarla, matematik ve fizik ders- kabil olduğu kadar fazla - laakal 
ler~ verilmektedir. 3 defa - (SANİN) diş maC1lnile 

Gazetede matematik rümuzuna fm;alıyarak sıhhatinizi garanti öğı-end!ğlmlze göre bundan sonra mek istiyorum. 
ıısall1!a tfıbi limon iUıallı.tını da bu (Kadıköy) rUmuzuna müracaat. 
birlik yapacaktır. ı * 28 yaşında, boy 1,68, karıı.ka.ş· 

mUre.caaL 
* Ticaretle meşgullim, kimseşi· 

zim. On yaşuı.da Türk veya Arnavut 
bir erkek çocuk istiyorum. Kendi.Sini 
bir ticaret ada.mı olarak yetiştirecek 
ve evl~tlık alacağım. EminönUnde 
Nafia hanında 12 numarada A. Y. 

edebilir!iniz ve etmelis.iniz. Bu 
suretle ımikrobları imha ederek 
di~lerin.izi korumuş olursunuz. ~~~~_;~~=~~::::::=_.,. 

bir hadise zuhur edebilirdi ki? Clarckson - Parry usul usul 
Yavaş yavaş kendimden g~- ayağa kalktı. Bana da kalkmı:m 
miye başlamışım. Clorckson için işaret etti. İkimiz de .~yas:ı
P:ırrv'nin pençesi omuzuma ya- mızın ucuna basarak kulubcnın 
pışınea sıçrayarak uyandım. E- yanına kadar ı?cldik. Or~da, ka
lile bir yeri gösteriyordu. Ben pıyı görebilecek bir şek~ld<:. ye
de gözlerimi oraya çevirdim. re büzüldük ve gclenlen gozet
'l'a uzakta, denizin üzerinde ve lemiye başladık. 

* Kısıklı t~şmCfılnln suyu bir d.aba lt, eli gözlU, iy~ ahlt.k sahibi bir gen
tahlll edilecek - Bundan iki gün ev· clm. Ayda ellme 70 lira geçer. Ev· 
vel !Ağım sularının karışması dolayı. kaduu, temiz aileye mensup iyi ah· 
sile Kısıklı çeşmesinden au içilme· IAklI bir kız veya kadınla evlenmek 
sinin ÜskUdar başdoktorluğunca men istiyorum. Sarışın veya kumral ol· 
edlld;ğinl yazmıştık. masım tercih ederim. S. A. rlimuzu-

Üskildar halkı İstanbul Belediye· na müracaat. 
sine mllrııcaatla bu suyun tekrar tah * Aylık kazancım 140 liradır. 0-
lilini istemişlerdir. Çeşmenin suyu bır tuz yaşındayım. Uzun boyluyum. 25 
de!a daha tahlil edilecek ve ona gô- ııa. 30 yaş arasındn, şen, uzunca boy· 
re bir karar verilecektir. lu orta tahsllli bir bayanla evlenmek 

* Eski ve yeni harfleri okur, yaza. 
rrm. Her iş yapabilirim. Tophrule Kı· 
lıçalipa.şa Berberleri sok&g1ndan 5 
numaralı kahvedeki Kemalettin Yal· 
çın ustaya ınüracaa.L 

* Emekli zabitim, mektep talebe· 
lerinin hanelerine olsun riyaziye der· 
si verilir. Şerait uygunc!ur. Arzu e
denlerin E. rümuzuna müracaatları . Diş 

tam ka:rşımızda. Uç köşeli sarı Epeyce yaklasmııtiardı. Kan~
bir ışık yanmıştı. Bu, bizim bu- dan süzülen avd.~nııc:n _yardı~ı
lunduğumuz yerden görünmi- le iki adamın golge~ını ~eçe?ı~
yen, direğin tepesin~e bul~~a~ di~. Bunl~. balıkçı ~le oglu ıdı. 
lambaların denizdekı aksı ıdı. Bırden kulubcden bır adam fır
Bu ışık sahilden, doğru olarak Jadr. Onların kaı:rusına dikildi. 
mesafe tayin etmenin imkan- üzerinde uzun, sıyah bir '"'ardc
sız olmasına rağmen tahminen sil vardı, başında da geniş ke
yanm mil kadar uzakta parlı- narlı bir şapka yüzünü iyice 

* Dolmababç.ede 1.ii.tlmlAkler - istiyorum. Fotogrnf gönderirse ma.h 
Dolmabalıçede yapılacak olan yeni rem olarak iade ederim. Galata pos· 
.şehir stadının etrafında bulunan bos. ta kutusu No. lHl A. Ş. 
tanların istlmltı.kine başla.nmılJ ve •24 yaşında orta okul mezunu as
Belediye Takdiri kıymet komıııyonu kerliğim bitmiş eski yazı bilir, mnkL 
buraların beher metre murabbınıı beş 

* 19 yaşındayım, lise bitirme im· 
tihanmda. bir dersten blitUnlemem 
vardır. Ailevt vaziyet;mın mUsaade· 
sizliği dolaylSile resmi vey:ı hususı 

bir milessesedc ehven bir Ucretıe ça.
ltşmak istiyorum. 1stiyenlerln K. B. 
rümuzuna ınUracaatıarını dilerim. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur• 

yordu. gizliyordu. Bu adamın: 
Birden kulübe istikametin- - Aldınız mı? dediğini işit-

den bir ~sler geldi. Biz de yeri- tim .. 
mize biraz daha sindik. Bu işa- İhtiyar balıkçı cevap yerine, 
Teti ba.~kaları da görmüş ola- koynundan dört köşe, iyice bağ 
caktı ve emre inkiyat ediyorlar- lanmış ve koyu renkli bir kağı
dı. Kulübenin yanında bir. a- da sanlmış bir paket çıkardı. 
nam belirdi. 'Oç köşeli tesı;.;atı Ona uzattı. Homurdanarak: 
taşıyan direğin önünde bıraz ~ lst;e, dedi. Johson her gün 
durdu. Ora.da bir şeyler ya~- tehlıkenin biraz daha arttığını 
Sonra bir konuşma i~ittik. Bır söylüyor. Ben, bu tehlikeye, u
ses: ., eli zun müddet daha göğüs vere-

- Hazır mısın Tom · yor- mem doğrusu ... İhtiyarın hesa-
du. bma çalışırken ne ise neydi a-

- Evet baba.. . . ma, şu şimdiki de ... 
_Haydi öyle ısc, gıdıyoruz. Adam: 
Plaja doğru giden ayak ses- - Susunuz. diye gürledi. Si-

leri işittik. Kayığın kumdan <!_e ze tehlikeyi göze almanız için i
nize sürüklenirken çıkard~?ı yi para ven1iyor, değil mi? Şu 
hışırtıyı duydllk. S~nra da ku- paketi verin bakalım. 
rekler suyu yarmaga başladı. Balıkçı paketi tereddütle uza-
Sesler gittikçe hafifledi ve ni- tarak: 
hayet büsbütün işitilmez oldu. - Para. nerede? Diye sordu. 
Arkadaşım kalktı. Ses çıkar- - lştc!. Kaybetmey.iniz sa-

ma.mağa gayret ederek klübe kın. 
doğru seğirtti. Biraz sonra gel- Bir kağıt hışırt:Jsı i5itildi. Bir 
diği zaman: deste bankan ot meçhul adamın 

_ Işıklarımız söndü, dedi. bembeyaz elinden balıkçının ka 
Yine yanıma uzandı. Yan u- ba ellerine geçti. İhti~ar. Davis 

b. · tt ve bütün onları teker teker ve ıhtimam-
zanmış lr ~a.zıye_ e . la saydı. 
asabımız tetikte yıne bekleşmı- Diğeri acı bir istihza taşıyan 
ye başladık. sesile: 

Bu bekleme uzun sürmedi. A- _ Memnun musun? Diye 
radan on dakika kadar geçmiş, sordu. Haydi §imdilik Allaha ıs
geçmemişti ki, yine bir ayak ~a;ladık. Bir kaç a.y kadar size 
EreSi duyduk. Bu sefer ~to tara- ıhtıyacım o~mıyacak. 
fmdan birisi yaklaşıyordu. Ke- Ve paketi. a~c~.nda sıkı sıkı 

- . . tutarak, gen döndu, karanlıklar 
men yanımızdan geçecegını tah d k ybold Davı's'ler hi" • . arasm a a u. "' 
min ederek oldugumuz yere ı- ses çıkarmadılar. Bir kelime laf 
yice uzandık, elim rlivelverime etmediler, evlerine girdiler. 
gitmişti. Herh~-~gi bi~ tehlike Clarckson - Parry, heme.n ye
karşısında tetigı çckmıye ha- rinden frrladı. Beni de peşınden 
zırlanmıştım. Meç~ul a?am ku- sürükliyerek kulağıma: 
Iübeye varmıştı. Dort bır etrafı- _ Haydi, dedi. 
nı bir dolaştı. Sonra gözden - Biz de adamın peşinden ta 
kayboldu ve her 3ey yine eskisi kibe koyulduk. 
gibi sessizliğe gömüldü. Her hal Bereket versin ayağımıza alt
dc adam ya içeriye girmiş ya- lan kauçuk ayakkabılar giymiş
hut ta kapının önünde durmuş- tik. Yoksa gecenin karanlığın-
tu. da kim bilir kaç defa sürçer, gü 

Etrafta tıs işitilmiyordu. Hiç rtiltü ederdik. Adnmıı pek te 
bir şey de görünmüyordu. Yal- y~kla6amıyorduk, dönüverip te 
nız uzakta, denizin üzerinde o bızi görmesinden korkuyorduk. 
garip ışık hala parlamakta de- Fa~a~ h.er h:ıl?e ~akip edilebile
vıım ediyordu. Gözlerimi orara c~ı ıhtım~Iım_ hiç aklına getir
dikmiştim. Birden bu işaretın mıyordu ki, hiç duraklamadan, 
yok oluverdiğini gördüm. Hızla etrafına . bakınmadan yoluna 
arkadaı:;ıma döndüm, kolundan devam edıyordu. 
dürttüm. O da benim gibi bu (Arkası var) 

ne yazar; iş hayatında. tecrübeli bir 
lira. kıymet koymuştur. 

Bu inşaat devam ederken stadııı gencim. Ticari işlerden de anlarım. 
arkasından TakB!me çıkacak yolla- Kanaatka.rım, Resrnl veya hususi bir 
rın da. inşaatına başla.nacktır. müessesede iş anyorum. Taşraya. da 

* Yayaların geçmesine nuıhsuı. giderim. Lüzum görenlerin (A. Sel· 
yollar - EminQılU, Kara.köy, H9.::-~ı · çul<) Rilmuzuna mUracant etmeleri. 

ye _ Taksim ve daha bazı yerlere y:ı- ·============= 
yaların geçm&!i için işa.reUl yollar 
yapılmasına karar ı.-erllrniştır. Bu 
yolların altına da geceleri görl!.nebll· 
mest için elektrikler konacak ve ay
dınlatılacaktır. * lstanbul • Ankara hava 8Cfer
Jerl - Evvelki akşam Ankaraclan 
~hrintize gelmesi beklenen tayyare 
gelmediğinden dün sa.bah 1etanbul
dan Ankaraya bava seferi yapılma
mıştır. Hava seferlerine bugün be.ş· 

!anacak ve muntazam olarak bergün 
devam olunacaktrr. 

* Clhaııılrde tamir edilecek ,.ı. 
Ia.r - Cihangirde Tavukçuuçmaz• ııe 

buna mücavir sokakların tamiri için 
2350 lira tahsisat konmuştur. 

* Buz fbrlkasının etrafınd~kl yol· 

lar - İstanbul Belediyesi buz fabrı

kasmın etrafındaki yolların tamirlre 

karar vermiş ve bu fniaat için 2300 

lira ayrılmıştxr. 

* Elektrik ldar~ine liç memur alı. 

nacak - Elektrik idaresine yeniden 

alınmasına. karar verilen üç memur 
için evvelce müracaatları olanlar a
rasında. bir imtihan yapılma.sına ka· 
rar verUmiştlr. 

Bando muallimi ve elemanı ah acak 
Demirçelik Gençlik kulübü başkan.ığından: 

Gençlik klübü bandosunda 2 lira yevmiye ile a~ğıda yazılı 
aletler için eleman alınacaktır. Taliplerin askeri bandoarda 
hizmet etmiş olmaları ve yaşlarının 40 dan fazla olmaması 
şarttır. 

Bu evsafı haiz olanların iki kıta fotoğram ve ellerindeki 
vesaik ile k!üp ba.§kanlığına müracaat etmeleri. 

Ayrıca 65 lira aylık ücretle bir de bando muallimi alına
cağından bu işe talip olanların da 2 adet fotoğraf ve vesaiki 
ile klüp başkanlığına müracaatları ilan olunur. (6633} 

}{lam et 3 
Kornet 1 
Alto 2 1 
Tronbon1 2 
Saksifon 1 
Davul 1 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden : 
Beyoğlunda Kabataşta ömer Avni mahallesinin Kadastro 

işleri bitirilmiştir. Bu mahalleye ait Askı cetvellerinin şimdiye 
kadar aslan ve perakende suretile yapılmış olanlarlle ilan tari
hinden sonra da perakende olarak yapılacak olanları peyder
pey Taksimde Sıraserviler caddesinde 48 kapı sayılı Hrostover 
gi apartmanında Kadastro dairesi salonunda ve fen bürosunda 
asılmağa devam edilmektedir. 

Alakalılar askıları ve planları takip ve tetkik ederek itira
zı olanların askı ve ilan tarihlerinden itibaren iki ay içinde 
Taksimde Sıraservilerde sözü geçen Kadastro müdürlüğüne 
müracaatları . .2613 sa.yılı Kadastro ve Tapu tahriri kanununun 
25 ve 26 mcı ve 3542 sayılı nizamnamesinin 32 ve 33 üncü mad
deleri mucibince ilin olunur. (6719) 

* Lise mezunu bir genç orta. mek· 
tepten ikmale kalan ta.ıebelere ucuz 
ders vermektedir. lstiyenlerin En 
Son Havadis gazetesinde clkmab 
rUmuzuna mUracaa~. 

* Ben Gedtkll kilçilkzabit okulun
dnn mezunum. Eski ve yeni yazıları 
mUkemmel bilir daktilo ile de yazı 
yazar hesap ve bUro işlerine vakıfım. 

Taşraya da giderim. Münasip bir ı~ 

s.ryorum. Taliplerin Galata Arapca
n1li Sarızcybek sokak 19 numaralı 
Mehrnede ml\racaatıan. 

e Boyum 1.60 kilom Si ya'ım. 3 ı 
yakışıklı ve güzelim. AhlAk ve so
yum namuslu ailedendir. 
Divanyolund:ı Adliye kırathanesin. 

de mlitekalt Binba.'ı Mehmet Ali 
Bey vasıta.<ıile Emine Mlibin Hanım. 

e1.73 boyda. 62 kllo, mUtenasip vll 
cutıu, beyaz tenli, güzel çchrell, ye
şil göı:!U, kumral ençlı, dUrUst ahl&.k 
ıı, hlç bir içki kullanmıyan muallim 
mektebi mezunu bir gencim. 22 ya
,ındayun. Azami yirmi iki ya~da 
ı,55 _ 165 boyda mütenasip vUcutıu 
güzel çehreli, temiz karekterli mual· 
llm mektebi mezunu veya hali vakti 
yerinde bir ,aile kızıyla. tanışıp anla
şarak bir yuva kurmak istiyorum. 
lstekliler bir reSimle (55 M. G.) rü
muzuna mUracaat edebilirler. Resim 
de gönderebilirim 

Gelen cevaplar: 
(DerS), (Tercan), (A. G. K.) ve 

(Aile) ve <Mavi> rtinnızlarma gelen 
mektupları aldırmız. 

dr{avi> rüınıızuna gelen mektubu 
a]dU'InJ:Z:. 

.EmlAk alon latan 
Her muhitte satılık apartman, ev, 

area ıstiyenler ve eınl~ satmak di
liyenlere yazıba.nemiZde azamt ko
laylık gÖSterilir. 

Fatih parkı ka.rşismda. DWgerza
de Ca.mii Ustünde Klinıi9 Pafa IJOkak 
No. 6 

ENVER GÜRMA,N 

Sa~p ııe Başmuharriri: 
NIZAMETIİN NAZİJ:o' 

Nqriyat Dirt:ktörii.: 
ŞÜKRÜ SARACOGLU 

Bıısıldf yer: 
VATAN MATBAASI 

ki Kazal Vekyoyu öldürdüğünü, 
onun adını ve servetini çaldığı
m söyledi. 

istiklal - En Son Havadis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 4 kında maıüınat aımak istiyor
du. 

- Nasıl olur bu? Sen rüya 
görmüşsün. Böyle 6ey mi olur? 
Tanınmış, herkesin sevgi ve say 
r;ısıru kazanmış bir adam, nasıl 
tatil, hırsız olabilir? İftira e
diyorsun ona ... 

Genç zabit: 
- Size, dedi, hürmetim olma 

saydı, bu sözlerinizin cevabını 
verirdim. Namusum ve 5erefim 
U"'.,erine EöyIUyorum ki, sözleri: 
min hepsi doğrudur. Kont benı 
ölU zannederek bir çingene ço
cuğu olduğunu, Kont Kazal V:k 
yoyu öldürdüğünü bağıra bagı
ra söyledi. Böyle bir adama kızı 
nızı vermek size yakışır mı? 

Kont düşünmcğc başladı. Zih 
nen: 

_ Belki de doğrudur. Anri
konun söyledikleri, dedi. Kızımı 
l:>lr katile vermek ... Oh, bu çok 
icna bir şey ... 

Dora, babasının halindeki de
ğıRikli"'i anladı. Boynuna sarıl
dı~ Ağİayarak dedi ki: 

- Babacığım bugün annemin 
ölümünün dönüm yılıdır. Hır
sız bir adama kızını verdiğiniz 
için, mezarında ne kadar azap, 

1 
Kapının tokmağını vurdu. A-

T K A 1 çan olmadı. Bu sefer biraz daha 
hızlı ~rdu. Yine cevap yok ... 

• Gerilcdı. Sık bir omuz vererek 
l--------------------------------f dayandı. Kilit gıcırdadı, bir da-.. ı ------------- .. - . . ha dayandı. Bu sefer kapınm 

ve ıstırap duyacağını dü~u: Ç . J ogrenll}elıyım._ Bunlar Ahakkın- aynalığı parçalandı, üçüncü da-
nüz. Eğer sağ olsaydı, bu ızdı- evıren : da katı ve sagla!ll malum~t :ı-1- yanışta açıldı. 
vaca muhakkak razı olmazdı. dıktan sonra gelır, _her §e~ ~ Merdiven basamaklarını i . _ 
Ve beni Anriko ile evlendirirdi. ,W. S. Çapanoğlu anlatının. Yalnız sızden bır soz u··çer atlıyarak '"'1• kı 
Art k . d . t t . . 'st' ·1 b' ·ı - şer, J ...ı-..arı "Ik ı , sız e ıııa e meyınız, sev ı ıy~rum: f'ı.sı ır aı e çocugu tı. Anasının odasına . a· ..... · 
diğim adamla beni evlendiriniz. oldugumu ısbat edersem, kızı- .. llu bir md gır 1• Bu-

Doranm, ölen karısından bah Anriko cevap verdi: nızı ba~a verecek misiniz? rk .. ~O bir muı:a od anda yanan 
setmesi kontu mUteessir etti. - Müsaade ederseniz size bir Dora tekrar babasının elle- t uç~u ' a~ aydmla-
Gözleri doldu. Yumuşar gibi ol- vaka daha anlatacağım. rine s ' ldı ·· · b Rlad R' ıyo · ba 
du. Yalnız, zihnini bulandıran Cesedimin önünde olmuş bir ~rr. • opmıye . a:. ı. ı- Ef:rafına ktı. Anasını göre-
bir 8CY vardı: Asılza.delik bahsi. vaka ... Annem de öldüğümü zan ca ve mınnet dolu b~r sesle: mcdi. O zaman sesl7ndi: 
Anriko asil bir aile çocuğu de- nederek, bazı ifşaatta bulundu. - Ben de riya edıyorum ba- . - Anne,_ neredesın_? Ben gel 
ğildi. Böyle bir adama nasıl kız Asil ve temiz bir aile çocuğu ha! Ne olur. Söz ver. Benim sa- dım. Haydı gel, Annkonu ku-

b·1· d' ., ld - .. ledi d t' . . . cakla. vere ı ır ı. o ugumu soy . a e lmı ıstem.ıyor musun yok- C vap alam ·k .. ? • - e ayınca: 
Bu noktaya temas ederek de- Kont hayretle Anri onun yu- sa . Acaba daha gelmedi . ., d. .. bakt , mı . ı-

di ki: zune ı: - Söz veriyorum. Yalnız ha- ye düşündü. Fakat nerede ka-
- Anriko, aile bakımından bi - Mühim şeyler söylüyorsun ba~ının kim olduğunu söylemek lacak, yoksa başına bir felaket 

zimle müsavi olsaydı. bu izdiva- dedi. Nasıl ve neden öldün? Na delıl ve vesaik getirmek ııartile. mi geldi? 
ca razı olurdum. Fakat içtimai sıl dirildin? Şunları anlat ba- O vakit kızımı sana veririm. Gözü karyola ilişti: 
mevkii, aile durumu bizimle bir kalım. . - Uyumuş olmasın? 
ölçüde değil, bir kaç gömlek a- - Şimdilik bir şey söyliye- Anriko Markinin evinden çık Diyerek yaklaştı ve acı bir 
şab'1da da olsaydı zararı yoktu. mem. Evvela gidip annemi bul- tığı zaman, saat sekizi vuruyor- çığlık dudaklanndan taştı: 
Böyle bir vaziyette bir adama mak lazım. Ondan sonra baba- du. Koşa koşa yürtiyor, bir an - Facıa! .. Düşündüğüm ba
k1z vermek benim prensiplerime mın kim olduğunu, adını büvi-ıevvel annesinin yanına kitmek şıma geldi! 
uygun değildir. yetini, içtimai mevkiini falan mazisini, ailevi vaziyeti ha:Jv. (Arkası var) 

Sabah, öğle ve akpm her yemekten sonra 3 defa 
di,Ierinizi fırçalaymız. 

Eczahanelerde, büyük ıtrıyat mağazalarında bulunur. 

, 
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Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDl'.l.mt: ' ş.ı.t, 2 ~ 

ı ~ a lldncıteptn 
tartldtırtnde J1IPl].D'. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 liralık = 2000. -
3 > 1000 > = 8000.-
2 > 

" > 
8 > 

sıs > 

80 > 
800 > 

750 
ısoo 

250 
100 

50 
20 

> = 1500.-
> = 2000.-
> = 2000.-
> = 3500.-
> =~.-
> = 6000.-
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Halka kolaylık olmak üzere .. 
1 - Ankara • Kırıkkale, Ankara • Polatlı, Zonguldak • Kurabiik ve f~~ 

Manisa kmmlannda buluııan İ&l11$yoalardan, kendi kısımları dahilinde ve 1 • 
kilofll(lrelik mesafelerde bulunan istasyonlara tan1 ücrete tiWi yolcular içiıı; Jı 

2 - Ankll'a garından yalnız Polııtlı istııs)onuna ve bilmukabele P0
·' 

iııtaeJ'(lnundan yalnız A.nkara'ya yıırım ücrete tabi yolcular için. tf.f' 
Cidit - dönüt bileti r.anlmağa ba~lannııştır. Fuzla tafsilat için i.ıas}on 

müracaat edilmelidir. c:Slll • 6724' * telif Muhammen bedeli (2518) lira (40) kuruş olan ınub ~ 
cins ve eb'atta 1148 adet su musluğu ve buhar musl!l~ • 
(13.8.1941) ç~~mba _günü .saat (11) on birde Hayda.1:r:IJle 
Gar binası dahılındekı komısyon tarafından açık ekSl 
usulile satın alınacaktır. ıl' 

Bu işe girmek isteyenlerin (188) lira (88) kuruşluk rııel-', 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte dıt· 
siltme günü saatine kadar komisyona müraeaatları ıazıJll d::ı.· 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ola.ra}{ S) 
ğıtılmaktadır. (~ 

Darphane ve Dan1ga Matbaası 
Müdürlüğünden: ı1> 

1 - Beş bin kilo Sudan zamkı kapalı ı.:ır! ve bin b~ yÜL kılu tutkal ,ç 

ek!iltmc ile satın alınacaktır. . Jıf· 
2 - Zamkın mnhammm bedeli 5750 ve muval,kııt teminatı 431,25 }ırııd r ır· 
3 - Tutkalın muhanımtn Lclldi 900 \'e muvakkat ıcıninıııı 67,50 ı ~ıı ı-!11' 
4 - Zamkın ihalefil 14 ağu!los 19U Per~embe günü ı;ııat 16 da ıJıır 111ır 

dPli komhyonda }apılacai;ından taliplerin kanunun tarif etıi~ ,esaik ,c 
6
;sl' 

ukkat teminat ve ttl..lif mektuplıırıııı lıııvi kapalı zarflarını tayin olunan 

ten bir 611at C'\-veline kadar komisyon rlyasetine vemıclcri. ıl cıı.S•ır 
5 - Tutkalın ihale,; 15 Ağn•tos 19-U Cuma günü 6allt 15 de )·:ıp ıı. ı11 • 

dan isteklilerin kanuni ve!aik \e muvakkat ıeminat mo.kbuılarilc birlikte 

kıir ı;ün ve saatte mezkür komi!) ondıı hazır buluıımuları liz.ımdır. .. ·Jir· ' 1 

6 - Zamk ~c tutkal miıhürlü nümuncleri idaremizce her gün go~ 
prtnameler verilir. 


