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~ Teı. 24370 s;;ıt-

~ cıAşcım. 
~· Çuval Undan 

aç Kilo Ekmek 
kar 

~lg• 
1 ı tavux n.u ywııurtadan ç1k• 
~~'lunurta mı t::ı•··· , •• .., çrktJ f'' a. 
..,:, bir cev~ <mu göreJ. 

' ~; bellci dairenin terbiı kabi' 
~ ~ lt~rr • belki AbrhayatJı~ d:ı 

~agı ele geçecekti?'. Fakat 
~ beledive mlltelıassı:ılaıı 
~liir bul denil~n garip ve tılsm•. 
~ ~ehirde bir çuval undan kar 
~ek çıktığı iıı.;nin ic:indcr r i,, - • 

111"Hi "TKB:'l .. '"'lt" 1{ 1 ;n·dır. 

,~V'v"V"~ 

',..,. ..... Ya.zan: 

•evtn CahltYalcın 
" 

1 
~ a.sırda.nberi matbuat ha. 
1 lctııı1ey1m. Blrc;iok 1'eYler ~ö ... 

bazı şeyler ö~rendlm; Jlek 
'l teyıeıia ealılli kaldmı. Halil 
~ek için phşıyorum. Fakn t 
~~I ebediyen kapama.dan e,·. 
~ tiirlti öğrenemiyeceğlnı ı;.ey. 

blrt de '11dar: Bir pval an. 
11e l.ıı.da r e1.·mel• eık:ıT! 

I" t~QQn c:ı.Iıili yatııu: ben ılc~il;m. 
ı,_ • a"lırdanbeıi geL'lli~ ceı:ml•· 
"'41ar belediye ~leri, il•tto;:ıt 

llSsLslıı.n fınncılaı· kıih)'·atu~ 
, ... _. 1 b •. 1 
'"!Ure ,·esalre varsa hic: ın >U 

~Oden çıkamamı,lardır. Gaıe· 
1 1.:ar,.,tınım. bu ~d< meee
~ yözleioe heyeti ne JuM}a.r 
l cttt~j ' bu uğurda ne ka.. 

~liteklıep ~olundoğoDU, ne. 
littetildiğinl ~h~ğmı ao 

• llt(, öte tarafta, dünyanın .. 
~dık t.amfı k&lmJYor, Ye· 
~rrtıb.kl elmaslar bulmıup ~·· 

;., ~tratosferile tayy.ıre u • 
~~ J:"oftarı S.eşfcdiliyor, kaQat. 
.:ınre -yapıJiyor. Fakat ltizim 
1~~ bili bir çuval aııdan 
~ ckm~ C'ıJ.-aea«ı kesttrile • 
rıt: - ~· 

--,---3--; 
Sayı: 515 ! 
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YaT.I iı::leri Tel. 23872 lii~·atı 5 KURUŞ 
= 

Könıür inaiitere 
Finlanc iya 
Macaristan 

ve 
Rumanyaya 

= Ai@!thA#AIÇQAÇpbM Af4MBW&JAAC••·-------f------D-•:Dı!ima:c::~~~~ 

Şileden her gün kamyon ve araba 
Usküdara kömür gelig J" 

Harp 
ilin etti 

Londra, 6 (A~.\.) - .B.B.O. 
~u sab3.h erkenden Londrada şu res.. 

mi tebll:; neşredilmiştır: "FizılAndı _ 
ya r.ıacaristan ''e Roma.rıya hUkfunet 
ıc:i geçen hafla keDdilerlnoC gönderil .. 
miş ...,ıan lDı;lliz notalarına henüz menı 
ounlyet verici bir cevap vermcd!kla • 
rinden. gu üç btlkümete, !nguterenm, 
kendllerile hali harpte bulunduğu teb. 

cd.llmJştır.,, 

\'işi, 6 (A.A.) - Otiden: • 
tngııtere. gece yarı.smdanbeı:ı lten • 

dJ.!..:rile harp halinde bulunduğunu Fm. 
ıft.Iıdıya, Ma.ca.rlstaıı ve Rurnaııya hU 
KomeUerine bildinniştir. • 

Ottava. 6 (A.A.) - B.B.O. 
Kanada btlkUıneti de Macaristan. 

FiDJA1ldlya "'° Romanyaya. harp llAn 
ed.?cekt1r. 

J,onıh'a, G (A.A.) - BudaPcşte 
radyosuna ı;töre, Mo.car Başvekili 
Ba.rdossi, Ma.carista.nnı İngiliz ülti. 
matomunu reddettiğini lınber \•er. 
m.i$tir. 

Başvekil. Birleşik Amerika el~•. 
sine verdiği cevapta Sovyetler Bir 
ıiğinin MacarJsta.n i~jn teş1dl et • 
tiği tehlikeyi Brltanya hUıkfimet.i _ 
:tin bilmesi icap ettiğini söyl~ 
tlr. Başvekil, demiştir ki: 

(Devamı 4 tinciidc) 

-

Kı~lık beyaz kaputlar glyml' iki Alman nskeri iııı;:ıl edilen bir Sovyet bava. 
meydaıımda tnyyare topunu yerl~tlrlyor 

Sabaha kadar devam Moskova 
eden kumar sonunda ön erine 

Vali muavini kömür sık ntısı 
olmadığını, kömü ve miyen 
kömürcülerin polise aber 

verilmesini söylüyor 

Dün 15 kömürcü 
Adliyeye veri 

a nıp 
.. s~·kaL.; gündenberi ~gösteren 1 tlaı.· veı-11 c .. -ııü bulabiliriz! 

kom~r _sr.kmtı,:;:rum, kömürcülerin 1 Diyerek fazla fiyatJa kömür 
~~tı oldugu anlaşılnuşbr. Kö- ratmağa başla.mışlartl.I. 
n:_uı::.tilcr, mevcut narktaıı fazlaya Kömürciller hakkında sı:kı bir şe 
komur satmak ~~in bu hileye baf) kilde kont.role ve takibat.a siri.şil. 
vm:mu.şlar Ye muracaat c<len mtiı:. !!1İ:tl J:.ultuıulına.ktadır. DUn muhte -
terile.rer:.. .. lif mmtııkala.rda 15 kömlircU yaka· 

- ı.._omur yok. Kilosu.na şu ka- lan.arak adliyeye verilntlştir. 

Uzak 
Sar, ta 
buhran 

-0--

1struıbulun kömü.rstız kalması 
ka.tiyen mevzuba.bs değildir, Şile • 
den kara yoliylc kömür gelirtil -
meslne ba.şlaDmL5tır. Her gü.n Şile. 
den Üsküdnra kamyonlarla ve eski 
o.raba.larla binlerce kilo kömür ge. 
tiri.im ektedir. 

Vali muavini Ahmet fünık bu 
mevzu oirafmda bu sabah bir ar . 
ka.da.1onıza §unları s0ylem.iştir: 

- Kömür stkıntısı uydurmadır. 
Kömür bol ve her kömürcüde var.
dır. Halk müracaat ettiği kömür· 
cüden kömilr alamadığı ta.kdlıdc 
dorhal pollsc ha.bet" vermelidir. 
Her gün Şileden killliyetli miktar
da kömilr gelmekte ve otak edil -
mektedir. 

Kömüre yeniden na.rk tayini 
mevzubahs değlJdlr. Kömllıiln pera. 
kentle olarak fiyatı 7 kuruştur ve 
yerin<leclir." 

~ ba.sit göriinüyor ama bal. 
~ kolay deilJ. Ekmeil ne 
banım ~ ağırlık. 

ile kadar çatanaıırz. kontrole 
" lliınseleri ne kadar aldata. 
tlliı yahut tEendJnbe celbe ne 

Bir köylü arkadaşını 12 ye- Almanlar 
rinden bıçaklıgarak öldürdü, mütemadiyen 

Ruzvelt 
Japonyanın 
cevabını 
inceliyor 

·vaşi11gto11,, ö (AA) v 
şin~onda ta.hm~ edildiğine g~~ 
re, ~k şa~ktakı buhranın ve.. ~u,·affak olanaruz, basıb 

~ r hileklrhll eunek bnkiar-
0 lltsanız bu m....,.,..m b&lll 
.~ar muhtellf -1Uer alır: 
-.rafta 7amnn zaman, resmı 

~ ~a.ın~ inadı tutar, iUe şu 
111ii keşfe muvaffak olat-ağı:m 
~ lıeftlbıtar ii:inde uğra~, ağ • 

15 " ve bütiin ~ıızetecllerin de 
15 i ,.orar. l•'at{at em.in olunuz 
,, 'ııı &ün sonra ii.lem yine ol i. 

·~~ . , .... ' • !'an vme o .,.eVl'a'ft ... 
"ti. . 
~ ta:nık mu yumoriadan çıli. 

1ll1a tnJ t.a·nıkta.n çıktı ~na 

· ~· cenp bulunduğuna ;öre 
ı ~· belki dairenin terbii kal."' 

trr; belki Abıhayatm da 
,-.P bt ele geçecektir. Fakat bi 
l' ~ ledfye mötehassıs1a.rı İst.an• 

b!Jeıı garip ve tılsımlı bir 5e. ! 
bir cuuı ondan kao kı1o ek. I 

'-'lhığy işinin f!'lnden bir tiit'hi 1 1\ ""aca1,~rdrr. 
hda ekmek deru1eıı tcyi a. 

hlttrL bh mi sevlyonız? Va. 
blı~linkü dünyayı diişünür5ek 
~le: Galiba öyle! diye ce\:ıp 
\t lllriz. Fakat düne gellnC2;vc 
\ başka meml•etlerde ele ek· 
~l'd1 ,.e onlar bu ekm~i?io l)i. 

ıı_ i, ısatdması meselesini çok .. 
!> lletnıiş bulunuyorlardı. ni:. 
~l'p memleketlerinden \az 
~·~ l>aha düne kadar bir ara.el~ 
~ ~ız ~·akın kom~ularıınr:: 

1
'll1YorlardJ? Onlarda hilel•ar 

~ ~~~~Ok mnydo~ Onlll.l'fla itı~"!i 
~ ~.~aya meyyal li:outrol• 

ı...~rı )"6'1 muydu": Nasıl o Mu 
1 ~~ luLkkmdan gelebHımer 
~ eline gürültüsüz patırtf, ı 
: ekoıek vennek ~esini bul.ı 

~· Çok şükür buğdayının ,·ar, 
\~~lerinıiz işliyor. na.kil ,.n " 
~~1'7. ~ıvor Bu nimetlerin 
·~l blDJp bİr kora ekmek Yf! " 
~ ;..ttıesuı olablleceiimizl ~o d~~ı 
~ "1l ekme~ unuttuk da blrlıLi 

01 \ lıtJo liyonız: Bir çuval undan 
ıı:r ~ lı ~ek cıkar? Şu mü~l\ü.; 
~., '~lJeden ohır.;a ellerinden 

•9 ıı~ -il. 
j • 

~[l~ 

'ısfl' 

AJJka.raD!D örencik köyünden 
Gazi ve Mahınut adında iki arka • 
cJa.ş K1Z1lcabamam panayrnn.cıan 
hayvan aJ:ımYa giderle~ken w ge<ıeyi 
Akdohtı köyünde _?eÇUmege ka • 
rar venn.Jşler ve ağaçtan zar Ya • 
panı.k gece sa.baha kadar k'lmla'r 
~~· Bu oyun sonunda 
Gazi, Mehmetten 40 lira yutmuş -
tur Sabahleyin Kıztlcahamama 
ctoiru yola çı:ktıklarI zaman Meh. 
met, Gaziye para.tan geri vennesı 
:dn ya]varı:mş ve borcunu .. k?Yde 
bu"day ve nohut vererek ödiye _ 

Z·nı söyJ.emJştir. Fa.kat Gazi tek 
~j'1 

knbu1 etmemiştir. Bunun i1ıe • 

Libvada 
Almanların 
üç hücumu 
püskürtüldü 

--0---

ingilizler gam· 
botu geri aldı 

Siddetli carpışmalar devanı 
• .. ediyor 

(Yaz1:,ı 4 üncüde) 

rine Mehmet bıçağnu çekerek Ga. 
z:i.ye arkadan hi1cum etmi' ve 12 
Yerinden saplayarak öldürmilştilr. 
Bundan sonra katil Kızilcahamama 
gelerek jandarma ka:ra.koluna tes
li:ın olmuştur. 

tank, fop ve 
asker yığıyor 

(Yazısı 4 üncüdo) 

1 
ııametı, katıyen aza.J.ına.mıştır , .. 
ha.TP yahut cılız bir sulh ihtimall 

1 

Tokyonun ht~.ndan sonra verece. 
ın karara bag-hdll' n • 

(Deva.nu 4 üncüde) 

Havagazının pazartes 
kesileceği doğru değil 

ı-----.... 

Dolmabahçe gaz şirketi 
müdürü iki aylık . kömür. 
sitoku olduğunu söyledi 

Bu sabahki Yeni Sa.hah gazetesin • 
de çikaıı. blr yazı, havİl.gazl §lrketıe... 
rı mUdtırleriİıtn beledi.yeye müracaat 
ederek kömtlr yokluğu yüzUnden, eeJı. 
re ancak pazartesi gU.nfuıc ka.dar gaz 
verebileceklerini, bundan sonra ltese • 
<:eklerini ve şehrin gaz.sız ka.ıacağ'Inl 
bUdlrdlklcrinl haber veriyordu. 

Bu sa.bab yapttğnnız tahkikat bu 
Ya.zınm doğru olmtı.d1ğını meydanı\ çı. 

karmıştır. 
Dotmabatıço havagazi fabrikası be. 

lcdıyeye bllyle bir mUracaattc kati • 

yeu uuıunma.mış ve gazı kesdccgini 
blldirmemlştir. Kendisilo gör!l§tüğU • 
muz §lrket müdllrü demiştir ki; 

- Yeni Sabahtaki yazı yanlıştır. l 
Havagıı.zi sıltıntıSt hiçbir zaman mev. 
zuubahs değildir. Fabrikamız, şimdı• 
ki halinde ve hiç kömUr abnadığı tak 
dirdo mevcut stokiarlle ikl aydan faz• 
la gaz vcrcbillr. 

Afrika ve 
Avrupaga 

asker 
gönderecek 

ilk kuvve·, 
il babar arekeG 

diyor 

Tünel bu sabah 

Sonra aynı gazete ha.va.gazi sa.ati 
yokluğu yilzünden sa.atsız ma.tku ola
rak gaz verilmcalne da.hill.ye vckAle • 
tlncc milsaade olunduğunu yazmak • 
ta.dır. ŞırlietimiZ bu ~ek.ilde ı;chre gaz 
veremez. Verse verse, ancak fabrika.
ya. ıı<:k y:ıkın olan aemUere mcscl.A 
Ayaspaşaya ve clvarmıı. gaz verebilir. 
Sair semtlere maktu olarak gaz vere• 
meyiz. Maa.ma.filı bu mevzuda elbette 
belediye ile bir o.nla.şmaya. varacağız. · işlenıeğe başladı 

Tünel kayışı dün verin_e takıl· 
ınıı; ve Tünel sef erlerı bu sa· 
balı erkenden işlemeğe başla. 
mıc:tır Tünel idaresi eski tarife. 
sutl aynen tatbik etmektedir. 

Tünel seferlerine halk görül 
nıemiş derecede rağbet etmekte. 
vagonlar tu.maınn dolu gidip gel
ınektedir. 

Gene aynı ga?Atcnin yazdığı bO • 
zuk saatler va.sıtasllo halktan fazla 
para aldığımız da yalandır. Saatleri • 
mlz belediye m:ı.klnc §Ubc.si mUhendi~
lcrl tarafından kontrol edilerek mü • 
hUrlenmekte ve yerlerine takıım.ak - 1 
ttı.drr. 

( 

b:landaya ginıtoı:lkn ~ a ktırleri ~'"°' 



Blı t-knyu~ın a...af,'1ila sll"alıtd.. olına ı içlıı kndıya rli~\ r.t \:ertnc1< 
gın. "e;rbrdon t;llmfct \'C bunlıı:-ın fstcnılş. Verme~ ta ıırfo.dıl;I rür· 
ünllnc ~·ızcc•· tcdhlrln ni~ln a \"et d:: az detil, lnrk elhnmrf,! 
Jmm~dı '.mı oruyor: İ3'1 anuı., nasıl versln?.. Huna 

izmirde 
l<ömür yok! 
-~ 

Fakat y~pılan bir araştırma. 
da 60 bin kilo 2aklı kömür 

bulundu 

Ege tütün 
piyas~sı ayı ~ 

15ın<:e 
acdacak ... 

1 - .r.r:ıım nyl:ırn hlnınek iı;:iıı dUpe düz :upmak. da.-nda.n düc:er 
hal!tm blrblrlcrtnl ltip l:!\!mıalan • ı;lbl ~ötürilp t"ermelc do~l"ll değlL 
nıı m nl o· "nk tedbirler ned::n ('il:ılru 'Kadı t;?rs. ıı.kc.~ bir r..dıım. 
nlmmıyor? !Ucsclii, Eminönü, Ga l'a J;;o,·ar, amrlal"l1ıı1 •• 
lata gl" J en lmll!bnbk du.mk yerle- Dü UnmU~ l>lr ç:ı.r~ bil' formlil 
rınd~ bir i!:l znbıtıı memnru Jmnu. bulmak tı:in epe,· kafa pntfatn11ı; 
lnp, hal! ın önden lnl .. , arkadan ve nihayet ~nrcyi bnlnıu.: Kırk Jru 
blnm~'::rin .. nrzaret edilmJyor! Ve rabiye hazırlııtmış, içlcrlnw ı\!tın. 
hııllt trnr.ı,·:ıya bincrl:cn, memur • lan koymu , \'erml_ fmna pi"lrt • 
lıır t:ır:ıf"I?dn i!;Ic; r lld~ ... r sıra • mi~. 

UMirocn blldirildlğine göre, son 
ı;Unlerde 1zmir piyass.s nd:ı ltômür 
bulunnmıunııktadrr. B:Iediye gizli 
kömUr deoolannı :ıra.5bnr.nğa baf. , 
!o.nuştır. İlk elde 50 • 60 bin kilo 1 

kömür bulunan bir depo meydana 
çdcanlmı~tır. 

--<>-

rliekolte 28 milyon 
~Uogu liulayor 

Bu yıl Ege tiltün rekoltcsı 2S 
r.ıilyon kiloya ooliğ olmaktıı.dır. 

lanmıyor! Yeni gele bir yoka, l'epsifi mUbaşire ~ötürmü.: 
en üne ge~"YİP. en arknyıs, sıra. - Şwılan efendJ hurct!e.ıine 
ya ~' ft .. ·rıol)or? liet, fafa.nc:ı takdim etti! 

2 - Sütt•n l lo n, daha birkaç De. c'km.I,.. 
ay e\'\'cl. on ilıi b'Cçnlı ,-~ya Hi kl> Milbs~ir tepsiyi alm.,, menl•. 
ruş:ı ı;:ıtı:rvordu. Uıılbnld ~imdi ~ lr· \'enleri tıkır m•krr ı:ı!; nıyıı ba~la • 
mi beŞc. ot·.:.:. satılıyor. Bunlar da nııı; atn3, ln:ırablyelerio luf.rusa dıı 
terf.M, <.' ki ütlcrc nis~ten daha irini gıcıklamış, bumuna mi5 ~I 

Anıştırmalarda başka gizli de 
polar bulunursa buralarda çıkacak 
kömlirlı?r musadere olunıırok hal
ka dağıtılacaktır. 

Mec'lı•a dlakl 
toplaatı11 

fıızl:ı. •• Cu fiy:ıt yül.seli51 ncd~n?.. ko!mıuş. s~rmıs. 40 tane. "Acl3m An!cara, 5 (A.A.) - BUyilk Mil 
Bu i l, flyıı~ yutcseH~uln 8ebeblnl sende! deıri,, 89 ol5a ne çıkar, Jet Mecllil bugün Şemsettin GUnaJ 
inccHyc:ı yer, mn~mm yoksa, sn Il ... "'f ~11yı91111 Mh1lrmedi ya haclı. tnym 00.Şk:uıbğmda yapt·ğı toı;l2n 
knr·ı.;tırıl•!> l·nnştuılm~clrf;mı tet • yn?" Cirlnc elini tız:otmı~, nlru•5, 1 tida denizalt.J 8Jllifı mensuplarına 
kik edec"k bfr kim5e tb mi :vokf &~..ıra 5tllrüp ısll'nwı... Di-!"c verilecek zaml:ı.r ve ta..""tllinler ha,k.. 

8 - Blnlcrct 1.ııo bnhk ç;kıyo:. ıe.rt bir şey do~:unmaş btilmıı, kt•· kındald kanunun bazı maddelerin! 
hııttJl b:zan fnd:tsı denize dö!<!ill•. nbfvrnin iı:fnde n1tm \'llr. f"Jj boy- ddlşUren kanun liylhaeınm btm. 
yor. l\Ies:ıli. bfrlrnç gtin e\'\'el çok nnnuan Sl\J'kıtn kesesini ~ıltımnıtı, ci milzakereei yapıJm·ştır, 
mt:ıtıırrla U"llrum!'U avlandı ve b3 • ntmı~ a1tmı 1 ine.. Meclla pnza.rtcai günU toplana 
lrlt'-"'""'"c toTJtAn Uç bc~k dört Blr tane dııha almrs, :sr:nnış, bu caktır. 
kura"ln !lntıltlı. Bu b:l'ık bo!lnğu sefer ~ dl'iin~ sert bir madde do. ----a----
karımnda, u<ı mmnı dükkanlarda. knnruuş. He"if s1ntmı , ha.lanı._ iyiliğe nankör~ kle 
yirmi b:?,,c yirmiye satıldığı gibi yine nltm. ona da l:cseve iniırm:,; mukabebnin cezasını buldu 
arrıb!'.1!n.rı.'fa da; .m T1am- araııır;ıda l'elbasıl ııe, kurabiye ~ycr.ıl .• al'~ 
epet erde ro I ( !53tn lıır da yırml tmlan ~umbulJon l;~\'"C ntm111 

kuru<ı:ı s:ıttı'nr. ~o"t:ın Uç lm~ğa.,. 1 "Bu kadarı y~tlşİr ! · Fıızlas:ı ~ı.ıı. 
dört lrnru~ nt-ı;nn Nr ma1d~. na. tUIUk getirir!" demi" lmlıınl 
sıt olnvor dıı hem d lı' ·?'da, hem kadı 11 .. ~r ti"' . "' an 

b:ıd ..ırmı .... e -nnl! sunmnsı 
arc ıı J' ve ~tılryorr. Ar&<la j M hk •• u o ım· • 
bir , ... ,ı o·m ~ lhrm ~c~ ml?.. 1 . a eme ,. ... n ce .ı,, ~tmıs. 
l' h t d s, ki taraf, kadmm <n.rşısm 6Il'3 • 

3 u " :ı tıet:"~· mc~i\ on im.. lanm~. Kurnbtycleri snıınk kendt., 
rtl<Jll. on lld b ro•'ll s t-ıla.m2z mı?.. uj ta.nıt..ınn"ıı ~lo· ' 

~t>l:ılrde h!ı!~lf oo''""mt':a fakir 1 - 3cnı1eniz, deınf,. kırk şahit 
hal.r._;ı ~\ il t:ti!"_:. ~Unkil et n1run!ıo dhılctmişttm. B"l davada lın.kl.tymı! 
yacagı ı .. ı., lmlırrn ., .. rthr: batı~ J{adı dUrunmli • 
ko,ıır. C"hı':'t -boJ r-?rtığı zaman· _ Yani; '· C!-hJt•--
1 .. r- ,. ' ttmn şıa var. ~ ,_.. otuz 
.. u" ·ıı. QClJU <ın Mm ta- ~t• kı k d Mit 

r 1 ; b ' • - ı. r Cou. 
e .. ' 1 •:nnmaz mı· - Müba.~r. bir kedi sokoJ<ranbğil 
4 - R·JmUr ''e oı!'ln meselesi L!!.•-'- to 

0 
..-uııe yınıa,uıış• 

ild:Je 1 :·<1.. ır1:aya çı•:ıyo•. nl~n - Deş tanesi ~k ihtfnrdr de• 

NlumetUD admda. blrial baplaha. 
nede bulUD&ll arkad&fı Rıfat& rtca e • 
dertık annesi Nurtyeniıl evinde yatıp 
kalkmaya b:ı :;la.mı~ Ye bir mtıddet 

usiu ulllu oturarak Nurtyeye emru • 
yet telJ9n etUkteD _,:ıra 200 llramu 
çalarak kııçmı,tı. Nızamett1nla mu • 
be.kemesi dUD b!riııct sullı cem m8h.. 
kemeahıc:bı blUrUml§ 7 ay bapae malı. 
ırcım Ye derhal tevkif olunmU§tur. 

Albn yükseliyor 
Altm fiyatlarındaki yUkaellf de • 

ıram etmektedir. DUn blr RqadJye 
altı:oı 27 Jlraya. bir be'1 blraradanın 

fiyatı ise HO Urııya çıluıu~t:r. 
bt:r !Url' ı-;t~d!tcmlyor, bunu M. miş. Tirit gibiydi nva1!ıta.r! !ıel'· 
bebı nedir· c'lh·enterl f'ıhamadıbr. lladclcrlni "Kurtuluı., bugün geliyor 

beııdenb: aşağıda, oldnn. Ywıan!sta.na Kızılay namına )'fye • 

S vm okavu:mmmı ıor:"lltanna 
mUsb"'t ~cmp \•cremfv::cef,im, yal. 
lı.'7. 1 ,_ rı•<rn ::.!'lata.caf;""DJ: 

F,.<;!d !'!:!r'İ mu'·· emelı-rdnn blrff'. 
de ı~ı l)'l!.'1 bir ndamcam. l,Jnln sn. 
rUncrn"i1e lcr1m:ıYJ" Mr an evvel 
bitm~j ve le fno htr karaP Mdrr - ™"'-"lh 

- - - •• - -
Vakıt 

• • • • • • • • cek götllden Kurtuluş n.puru yükllnO 
s.1111 olmvucmn beni atfet.in?.. rıroye bo§&ltmıı;. bu ak§am limanımı 

Sorduğu sualler hiç de yeni dei:rfl, l nın:a gelecektir. 
sazet-e1erbnlzde her gtin bun1am ----1'1----
alt ıt1klyet $:Örmek mllnt;ri!ndilr. Ba:;ın Aile Suvaresi 
hıtiyarfamrıt ~yll'!r olduğu için et'. Tllrk Baa:m Birliği lstanbW Mınta.. 
vap verme~e hlzum gönne<llm. kasmm t.ertip ettıgt yıllık auvare ıo.ı 
merdivenhrf mk&rmad:m, ifa.dete-. H2 cumartesi akştıııu Takstmde ~ 
rlnJ ben affl.ım ! hfr pzin09U salonla.rmda Yerflecek. 

• 

Ni=t etmeyin, fmtiza~ eyleyin, 
Bu derdJ nihana ilAç eyleyin. 

LAEDnl ··--
tir. 

Bum azası çogaldığı ve yer dar ol. 
dugıı lçlıı bu aeııe daveUllertD pyet 
mahdut olacağı anlaşıımaktadır. 

İnhisarlar tdııreıı1. bu sene tU 
tUn piya.sa.sında normal gidişi te 
mln ~t.mek, aa~l:ı.rın !eyrini ve 
alış faaliyetinJ yakından ta.kip ey. 
temek üzere tzmirdc bir (tütün 
piyaı;ası raporWrlUğU b0r0tm) 1.-ur 
;nu§tur. Bu büroyu iıhre etmeğ~ 
İnhisarlar idaresi raportörll İhsan 
Arif memur edilmi,Ur. Biiro tnrs. 
rmdan p!yaM.Dm devamı mUdde 
Uncc eatışlar:n seyrini, miktarla 
nnı ve fiatla.rmı gösterir · gtlnlük 
'>ir piyasa bülteni de neşroluna 
Cl\ktrr. 

Tütün plyasasmm bu avm on 
t:e~inie açılacağı söyleıımektedfr 
Fakat diğer bir h&bcre göre, Al • 
rnan alıcll:ır, merkezlerinden tali • 
mat gelmedlğlnJ iJerl SUrerek pi • 
yua'lm y·Jb1!,mdan sonra açtlmaaı 
lçi:ı hükömet nezdJnde teıebbUa 
lerde bulur.ı.muşlardır. Pİyasanın 
açılma günilnUn bu giln.lerde bir 
beyanname ile ilAm beklenilmek -
!edil'. 

Burdur dokumac1lannm 
hamiyeti 

An1cara. 5 (A.A.) - Burdur do. 
kumacılar lroopert.tifi, koo!'eratif 
k!rm1an Ud bin lhıı.nm memleket 
bastaneelne yardrm olmak IUe~ 
~berrililne karar VennJş ve na.rayı 
vfllyet emrine bankaya tevdi et • 
m.iştlr. 

--------~o--------
Konya:?a müthit soğuldwr 
Konya, 5 (A.A.) - Konva.da 1~ 

yı!d11nberi rastlanınıyan eoğukler 
oo. .. ı ::.mış tir. 

Şehtl'de 15, mülha.kattan 10 Mn• 
tim kar vardır. 3 gllndenbert don 
r,özUimemlştlr. Dlln suhunet m!ı 
mı altmda 2:5 i bulmuştur. 

Malatyada 24 dükkan yand· 
M'.llatya, S (A.A.) - Gece 'eh

riml:ruı Macarpazarı denilen ve ma 
rangoz ve kerestceflerin bulund11-
ğu mahalde bir ~n"11l olmnR ve 
bele1iyeyc alt 24 dükkin yann1~ 
trr. Zarar 40 bin lira tahl"lin edil . 
mektedir. İnsanca zayi$t y&ktnr. 

.Asım Ulı, ''Zaferin tng!Jl.zce tormu-
10,. baş'ıklı yazıSUlda. diyor kl: Senin gibi bir kodes kaçkmını ev:. 

mw aldım .• yedird:m, içirdım •• giy. 
cHrdim .•• Adam ettim.. Ul.y:k mıy.ıt 
ea.na bunlar? .• Haydi diyorum? •• 
Yoksa ikinlzl de çrnl çıplak ~kağa 
e.tarmı .. utanmıız nankörler! •• Ça
buk tlstünllzU gfyf ninlz •• ve defo • 
lunuz evimden.. yoksa e'mdi pol!.s • 
leri çağırırun cürmilmeşhut ya.ptl • 
mmı ..• Bu kadar şahidim de var •• 
Kuınlard.3 oynaym artık!! .. Bu BUi 

ta kalrlırım orospusu virı nelerde 
ç:al·~ da sana ba.ksm burulan son. 
ra! .• 

EDEBi ve HiSSi ROV1AN 
Almnnbro göre zıılcrlıı fomıllJU 

"A,•rupa. Birliği,, dir. Alman ordo· 
lan bu birlik sayesinde A \"nıpanm 
hududunu siınb lcın"\•etl Ue genf,. 
lete ge:ıi Jete b:ırbl Avrupa miJ. 
letlerino hlısedilcmn halo ~ctlre
eek \"c Alm:ınyıınm yilksek idare
si altında yeni bir mlll:ıtler nizamı 
lmrnr.aktll'. fnı;Ulz!cre g·re ise 
Drftanya ed:ınını i tfIA editcm~ 
bir istlhlıam h::line lroydn1ttan son. 
ra blltUn lnglliz mUl::tl llarlmlan 
Te ı;ocakl:ı~ De birlllıte Avrupa 
tıazl bhnhltUmUnU kırmcnva kadar 
ağnı~k \'e mntblr ~Jbtlerln 
kendi ltendilcrlni lcJz.re etmdl 
prens':ılnJ yeni dünyıı niuunma te. 
mel yııp:ıenktır. 

l\fa:ıl~ef biitUn r:ıed~ni dllnya. 
yı l';Crl5:n:ı tiliın bu ~cnlı:ı müoode
lede Badeee bitaraf mIUttJerln 
blss:sine düşen vaille bir anm,aıe 
olhu dilemek oluyor; fBknt ba dj

le!!f dcyıın lmhık olmayınca onlar 
için sonu ~clmJyen feln!ret ateoine 
tntolm:umığa ç~bşma.htM bqJuı 
yapacak bir r,ey lmlımyor. 

Ye"?İ Sabah: 

Mnyrik bu kU:fUrlerl savururken 
ara SJra iki kolunu tutan kızlan 
ıUrilkliyerek Tııyyara hücum edi. 
yordu. 

Karmnm müthlt hakaretleri al. 
tında blraz k6peklegen Tayyar, ar. 
lik hilcum safına geçemiyor ve ya'. 
ruz g!ttikçe kfl&tahhğı si5nen bir 
mukavemetle dikilip duruyordu. O. 
nun bu ricatl, kadını bllsblltUn kö
pllrt.mUştll. Birden kollarm1 silkip 
kurtarar:ık kapıya doğru birkaç a. 
dım attı: 

- G!t.mlyorsunuz •• ~:folmuyor. 
11unuz öyle mi? •• O halde ben şfır.. 
t1l gidip pol!sleri kendim çağırac:ı • 
w ' san ... 

AVARE 
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~dmı. Koca bir evin tJahibJein bu 
g'lin .• daha ne istiyorsun? .• Hayır •• 
h:ıy-.r ?.. Kabahat senin değil.. se
ni b~ çıkanuı o baya.ın eırfm. 
tınnı.. nerede o kaltak'! Nerede o 
domuz kan?! Verin bana o ftllığı 
da çiy çiy ytyeylm! .. 

GUlilltüyU ve ainlrleri yatıştır • 
manm tam sıram geldiğini anlayan 
Tayyar, kimbilir ne menbue bir ta. 
savvurla derhal ayağa kalkara.il 
karııımm oturduğu koltufuıı dibi. 
ne dls çöktll: 

- Affet bent güzel kancığım ! 

sine tama ettin bu SUmü:klü böce
ğin ? •• 

Tayyar, karıBının ellerini öpU • 
yordu: 

- AftetUn değo mi beni gflzel 
karıcığım •• Oh eğer buna emin oı • 
D'laaam yarm sa.baha kalmaz Olüınll 
brşmda ~ göreeekt!n! •• Ağ 
lama arttk •• gozneıann benf bıtı.. 
tiyor 1r.&r.e1ğıml, • 

MayrUt hlll btçkıran bqmı taı. 
dırarak kocuırıa: 

- PekilA ! -dedJ. fakat önce IU 
tnundar salyangoı kanyı defet kar 
ş:mdan... 8;111 bu kokmoştan kur. 
ı.n~. sonra ton~r ve an1qınz 

•• t • 

nıucae:e.e 

ca·niyet;nın 
baJosu 

-"<>--

Elde edile ... -~• ha11la~la 
Cibalide bir dispanser 

kurulacak 

Verem Muo:-:ıdele Cemiveti '"nra. 
fr•vtan Erenkôy sana+oryomuna ı,.. 
ifn·e edilen 45 vatakh oavyonur 
in~na•ı bitmek fizeredir. 

Cemiyet önilmilzdeki nvın 1 i 
llnde belediye gazlnotıunria Vali 
iıijtft Kırdarm lıimnyeııi.'lde bir 
')alo ''erllecektlr Balonun tert'" 
:,cyeti dlin Ticaret OdR~ı ealon13 
nndn bir toplantı yn mıçlardır. 

Bu balodan elde c<:l t>ec ~ h • 1ı._t 
ln CibaUdt dehi bir dispnn9er vO 
r.ude O'effrlleccktir. Bu 8Ul"etle ce 
rr!yetln tstnnbulda..tti dispanserinin 
!ayl81 6 yı bulmnktadır. 

Muhacirler hakkında mühim 
karariar 

·Yurdumuza gelen bil Un muha 
c'.rleri ilgilcndlrrn bir kanun Uyl. 
hMt meclise verım.:q bnlu,.,""ıık•a. 
drr. liluna nazaran ta~Hyet !!lUB 

rnPie:erlndeı: almacak hazııle.;a aJt 
olan ba JA,ihaya glSre 1-.'er mul". 
•uam p~Rnortla. isterse p!\•a{lOT'" 
Auz ol:ıralı yu.rdı1muza gelen ve 
l'ilt1ı 80yundan otuo ""tarı-'ıt•TriJ 
mtm kabullerini hıtiycn IA:m11eler 
yap lacak tahkikatta takirlikler 
ıabit o!du<fu takdirde tabiiyet ~ 
'armdan istisna edilerek vatandR•. 
lığımtta kabul olunacaklard•r. Bu. 
nuo i~n de TilrJdveve ~elenler lkl 
\"il içinde Türk vatandaıılıihna a 
l•nmtılarnıı istlyecekltrdlr. Aynca 
t-u kanunun neşri tarihinden •vvel 
geim.Jı, olanlar da bir yıl fc:indP 
vatandqltt mıza almmalannı iste
dikleri talı:<tirde aynı muafiyetten 
!:ati!a-'e edeceklerdir, 

9<itap saraylar umum 
müdürünün tetkikleri 

Kitap aa--aylar umum mOdtlrO A.. 
m blrkt!t,; gündenberi eebrlmJzde bu • 
tunmakt& n kitap •ra11'-r et.ratıncs. 
tetktkler yapmaktadır. 

Kitap Mrayl&rdakt memurlar yenı.. 
· t'nmefe bafl&nmqtır. Kitap a&rayta. 

ra imtihanla ı:-cnı; el4ima.nlar aımacaıı. 
tır. Blltlln kitap •rayların umum bir 
'·:ıtalotu yapılacak. bina.lan ta.mir ft 
tefrit olunacak. Şchzade~mda ku • 
""ııan kitap earaylar mUcelUtb&Desln.. 
eJ bütün kltal)l&!' etıtıenecelrtlr. 

kalacağ mı ~imdiden aonnı n8J!11l 
ya.~tyccağnnı ketUrememekle be • 
raber knn!.nlık sokaJdarda yaln12 
\•e yoksul kalmak. bi5vle vicda.n.c;tt 
:rmJ ve &efil Uısanlarla beraber o. 
turmaktan daha iyt gcUyor'Clu b3 
11a •• bele Tayyarda.n kurtulduğuma 
~k memnunduın 

Gece acr:nlJğı ·içinde bir gölg~ 
gibi sendelfye &endelfye, içinde UC' 
dört se11e Vaşadığym ev!n kapısm 
dan uzalda.~trm. Sokakta ilerler 
ken b~ polis tara.f;r.::!a.n çevrilmek 
ten. korkuyordum: Geceyi nerede 
gcçıreceğtmf dOşünmeğe b~!adım: 
Rıdvan ölüp git.m!ştf .. Afrodit ar 
tık bu dtlnvada yoktu!.. Kıme gl. 
decektmı !?.. Bf.rdeııbl.re aklnnn 
Suna ile İP8i.z Nuri geldi.. Evet 
onlar benl severlerdi. Elbet gene 
kovmazlar, odalarmda yatacalı bir 
köşe eeirgemezle~- Biraz da pa. 
ram vardı •• bu geceyi geçirdlJctcn 
aonra ertesi giln kendLme bir oda 
tutabilirdim. 

Bu kara.ı'la Sunayla İPlizin o • 
turduğu mahalleye dofru yürüme 
ie ~Iadmı. Onların oturduğu ev 
buralardan pek de QZ3Jt değildi. 

!Jir kazaya •framadan Sunanın 
evıne ı;e!m;ştim. Kaprvı bana ihti· 
yar ev 88.h'bi açmca sevindim. Se. 
nelerden sonra ~ da beni 
tannnıştr: 

r.ıevne i•..,u!Jl8'1·•• 
Lenl:·n;rnddan ya,ılan tık'-: 

• ·. - ...... -::tile 1870 de Pa.J'İ11 ~,.9,. 
:ı ~ı;.mda. mn!ısnr l•alno fl'.l'S ~ 
o· l'.ls••nun 1co.oon ve no.ooo , 
nı, yı:-"lnlıır halfllde yaTJtıkJa~~t 
h:ırc'·~•Jerinl vnımıştrm ıw•" 1 
m•ıhn.,::ravn dücımUı; nrdu!st'ffl ~ 
n~·Tıı- .. , k'lti '"c fıUvutc zaferleri rl' 
"'" ılıı kart:ı r•lrııuİıkl:ın takd'.,.ı· 
matı .. , .. , -e1, yarmadıklarmdtl 
cpt,..,1-:ttm. " 

Bir o:m"1Jrnmm Gaıt °'"'"" 
'3•11n 1878 de rilC\"":::de rnuh.-
.ııdsn :<urtnlmttk için ••o:>''~ ~ 
b .... .,. ... tl 1-A 'ıkrnd1 mftlfımot 50 ııft 
• nr. O kahrarn8nlıl< d .. •t n1111 .. tıı' 

1tr ~nmı. hlr van~a. vnMDl ~, 
... , tn ... ıımh·le anl:ıtm:ı.;.n ifil 1ı 
, .. k. Fal<at tn urnn ve tef""'" ı 
ılrP\7tıhınn hlle kol'lıırime tıir_~I' 
tr oknyurulıır11 \'crilm~I aıbJP"-
mr. ıd" 

1877 vanf 12!>8 harbinfD fi ,. 
·a rnmıta Sult n A bdü!bıırr:dff,. 
ıhrc-;i a•trn-la!d ''sö7.de türi" tt 
fınlfnn lıfare olun:Ju&u me•'ıd~ 
1t114'lar Tunn)'I yıldırım hrTJte fJ' 
ır.ı~ı .. r: Balkıırl:ıru inmMcr: l§Şll'
rlen uol~rlamı da vnrdım1'' "'
ka ~C(ldlrJ aomıcı•ardı Gir frf •-' 
tarihçisinin deıll·i e:lbl L~!•~ 
IY"lnnon a"'I• ofrl ·-o orörfi'i'~ 
'l:ı ''""'''• Gıızi O"'mıın P:ı"a '~ 
a .. bulunovonlo: ""''l'""' ~""...ıı 
JJ~r tmn•et , .. rdr: bu kal•"1., ~ 
d1'fa~~ı J ·in fllZ'"'·dı. ~!;tar fi' 
f:nte ~C(meden .. ,.,·el va"'11t ~ 
tikten 90nra onı:ın arkat!:ın ~ 
mak, rfrat batl:mnı k .. ~meli ., 
fnnııva kö,rU karnrn'c K81aft& ~ 

1t1'1ba•111a Rf9M~k b.tr!'1':~ b.,ltt -4 
l"lıtd" ed!lmPr-1<ıtt: \idin ka~ 
da Ruslann r.umen•nr tnraf1" ..dl 
•·:ı.,.,ılaa k~• ... 'i tonıı tuffo~tt ~· 
bile telwara ''at"Ş t.e.ıı!" er: 
'l[mıştı. Ruslar Pile\"Deyi de iti', 
.,tnıişterdl F.n sonra l"te'ı b~·J-: 
'ı~rP~·.-t emri ı: .. • .. : \irml "" ~ 
~nr p~yade on ikf b(ılilk •".:.
'nrk ~<'ki2 'ahra ve alt• dt'I~ il 
ile PUe\'Deve do.Yru vola ç.ılıtL ttd 
:arı:iıhmı Gri iç:ı derrsi k .. 11-
'mr·JQ; bütün ~ece s;nerlerl 9' 
miadı: bizzat ke~fc çı _.,, d~ 
nm ta:ırruz edecc;çi:ıl ıınladı: ~ 
hlr aldı: tnarnı:ı b:ı~l ~ ··mca ~ 
l>lr müdafaa yaııtı; !iODra -"".J' 
taarruz" a ka!lıtı: r.o~ or4"'!'.ll 
E~ırdı; vollarth ,.e sol ıı~ 

"\skeri m:dzeme döl•Ulllp "'"-! 
'na trrada Gazi O"m:ın Pa"9 •• ~ 
ııcye taze kuV\·etlcr "c•irttı•(ııS 
vastrJ"lOlda meşhur ist!Jılıa!T1~ ,, 
~eral Totl0 b:?n'in yaptı~ ı,:'1171·~' 
•lr şeblr o'"n Pilern" i mllf'..f"lt-' 
•urett• to.,nı.k tııbya'ıırla ~ 
1ttl. l'apıbn hlarrozo mu,1111

':'" fi' 
.. et le pilııkllrtt ü; tıOıın> kt>n·'ffl ~ 
unıza ~~ti: ('ar oTctotarm"' I' 
ifil z:ı•iatm yn'nrz öli"eri ı6i,,.ı 

bit 8161 neferdi. RucıTa.r o .,......, 
'llUsküJ \Hivctt(' kald r ı.: il!~ 
rfyetten lstırad~ etmek 15!!(. 
'<am~nlerfn isti!ıl:ill .. rfni uıı~ 
ınlardıın 35 000 kMiik bir ~ 

ld•lar; ken"11"ri de kırk bili~ 
:1yırnmk IH" t-.ıı Rurnan~11 ~· 
1(uol"a ı.-umMılasmıı '?. 
Ven iden yapılan truırnız eı;e ~ 
l1i.ltte0k t:ıhor~r ı:c.ne rtiı:-.J 
valan önü~rıe erh·ordu t <'1"°C"' 
bir t.'tarruzd:uı nct.lee ~ı1r11111"1 
,, n""411ıra kU\'"\'di 125.00IJ ol~ 

Plle\'ftede erznk lcahtlS,.., 
ılehş.etU bir \.'lf \"ll''d1: hast~...1 
~ .. ,.. ookta. Askere~
~ .,... ıtram ekmek. bf f' 
""iy halnır verlllyordn &.ını•!, ~ 
•a "'""&.41!lran Yarmak istedi; 11 
ıind hattı vardı: 4'0nra c:art~ 
varalandı: e41lr do .. tu fnı~ 
Uekıtandr ona drdİ kİ: "Sff 'I 
''lfr adsın1'mrz; bizim nnfl'll~· 
'ihmsz1. elblıJenlzi. Dİ4!an'"df 
ınaJı hakkına mallk!ljnf7.!• 

KaJi,~ 
E[~:O~ 
•Belediye llfnema ve tt,yaı.ro..,-~ 

da. maaUnde balkm ta.Jtma ~ 
bulabllmeıert t~ tarttetert ;iıtt" 
baflanuıtır. TaıUcıere Jdi 

H~yizı Cahlt Yalçm, İl:ıgfllz bq. 
vekl!J Ç<5rçUlln km:nın mcn..'"Up oldu. 
#u ln~lıı.dn. m:ırdlvcnlerl s ldlğlnl ne. 
rf anrorek İl:ıgilterede hat:Ir ve nu • 
mn.aa yer olmndığmı aıuatmakt&drr. 

Maharrir yazımır ~.VI" b!tlrmekte • 
dlr: 

Meselenin bafif1El1jtiğini gören 
Tayyar, dU§eceği korkunç ve yok. 
sul Akıbeti dilşllnmfiş olacaktı ki, 
kanınım rikka.tlni tahrik edecek 
bir sesle: 

- Peki -icd!. sen polis çağır!.. 
Ben de onlar gelinceye kadar canı· 
mı cehenneme gönderlrlm .. !!CD de 
kurtul, ben de kurtoüıymı artl:!t!.. 

Affet benı sevgili kaneığmı •• hak· 
km var ne söyl~cn haldıııın .. oh 
benim tombul gil.~elim ben senden 
başka hfç kimseyi sevmem .. na.s:l 
da anladm ! .. Beni eğer o güzel ağ. 
2'mdan beni aifettifinl ~tmemem 
ş!JndJ kendimi gözler!nln önUnde 
~ldllrilrllm! .. Sensiz yq~ mı
yiın ben hiç?! .• 

'faY,rar karıstnın enırlnJ ya.pn;a\: 
lçln davran-rken ben derin bir nef 
ret işarcU yııpaf'llk onu durdur • 
dum ve de-· !ıal sırtıma bir entari 
geçird!m. lt.ınde birkaç para olan 
çantanu da ~ h!c:bf.riırtnin yU. 
rilne b3.km.ı.da.n odadan çrk.tmı. llk 
ne.fa be~Uğimde bir gurur yUksel • 
rr.ışt.:f.. Korıdb:ni bu rezillere kam 
:rnüdafaa ctmeğe tenezzilJ edemi~ 
yord~m.. ben kapıdan çdı:arken.. 
Ma.yrik a~dan bağmyordn: 

- Safa geldin y.ı""lıım! .dJYt 
k&ıTladJ .• gene OClJ4n mı arıyor. sun.,, 

eklenecek Ur. ~ 
• Cleçenleı'de moto!ikletle 9' dl' ; 

8.dmda. bl!' kadnuı çarpan ld' -,; 
tl&kemeııt dOn tılr'.nd 8'U' ~ ; 
ermi§ e ay mOddeUe tıaı- .,. ıoO 
para cnıımna mahk~ olJll..,~....,ı 

"İJte bo ın&i3.IIu göz()nlbıoo clUl\> 
dukı;3 vazife, gayret, lo namus mtr. 
buml.ım gc~r, zayıtııır, ve gW~ 
bir hnla d!l,er. Dcğnılanı, alınlan 
k:ıl nk obıılam ya optal daılr, ya df' ... 
U ••• O de nkı!Wnr lc73.:1n-lı:.r, J Ultse
lırl .. r ve lu~y11T:!rlnc bc.kcu-lar. Faüıı 
ol.:ı.r.lk, \"ru:Jf ve ruumı rud?rurolnnna 

1ı t kalnnJ; ı Jyenlcı l" de eğla:ılr • 
ı r. 

c ~ \C lhio:wı J'--k dı)Or 
r ~z t.t.dn ı::•ııı li·~ ı . 

n,.. • • • ... ~'er>! i!;ln 

ı...:.r •:.1<t:~ ~·l~ 

.B~ sözler derhal tefdrlni göster. 
mışti. Kadm, bu ttefer gemln G'e • 
rjyc birkaç ndmı atarak s:?.klıyama 
dığı bir ecfkatle gen~ koca.ama bak 
mağıı ve bir da.k:lı:a eonra anUnde. 
ki koltuğa ytğdam1t h:çkJrmağa. 
~JadI: 

- Ah, ecza.mı çekiyorum .. Et
ciosta benden ıasllut ol un! Gene 
kocııyıı. \"llrr.12.SI!lfar! Ah, ah. ah zıı 
vnllı M!?.rlcL~! .. Ba.cımo. neler seldi. 
Ah nankör ı; pkm ben gana ne re. 
dakirlıklnr :·~zıtnn ' .. Seti ba(;!l'?l<'b. 

Tayyar denilen rezilden tevelr • 
keli bu kadar nefret etmiyordum. 
Şimdiye kadar h'çbir haydooun o. 
nun kadar sefil ve al~n.k clb!lliyc • 
tini görmcmişthn. Kulaklarnna i • 
nanıı.m.ıya.cağnn geliyordu. Uııkika· 
ten dilim tutulmu.5tu! lüyanet gö. 
ren ihtiyar kt:.dm, 5imdi sevg!li ko 
casnun bu tatlı sözl ... rile gittik~e 
:ırtan hır.kınkl-ırla ~iıyor ve kc • 
sik kesik: 

- O halde nlcln bana 'bunu yap 
tn? .'.iiyordıt. madcmld benj sev· .. 
yorsun da niçın benl :ıldat.mağe. 
katktm? ! .. B ri bu kan benden 
eüze! olsa içim . 'UnmJYUCak ! .. N c-

- Evmden ıtmdl çtk? Defol 
p!s k~! .Nankör ~118.fe~ .• Bir evin 
efend sını baştan çıkannağr öğ • 
ren!.. SUrtüJc kald·nm orospusu t 

Evde-ki muvaffaktyetlerimi ~·: 
kn.nan kızlardan biri beni l'Oka.~ 
l:ap:sma kndar teşyi ederek '1r • 
kamdan gilrfiltillU bir %rılerıe' t;apı 
Y1 trrak diye kapattı. 

Geee 3'-'at'ISmcian eonm ı;ene eo .. 
ka!, orta...."Ulda l::J.lnutb:m. .. ~ered~ 

- Evet ..dedi.. Sunayla 1P6iz 
Nuriyi anvonmı -

Kadm, cevap yerine acıklı acıklı 
ba{jlnr sa!iavınC'8 ytt?-eğtm çarpma.. 
ğa beılamıştı : 

- Yoksa burada oturmuyorlar 
mı: a rtıJt ? 

- Artık onlar hiçbir yerde 0 • 
tumıu~·orlar!. 

• - Bu da ne demet? Yoksa iki. 
' de mi öldü! 

- Hay:r, claha ~lmedfler ama 
IAri hastanede. &btı:il de de1Stte ••• 

- A~~< söY1e canım, h&ngit<J 
hastanede, banPi delikte? 

r D~vam, ıım-) 

Kaza IC lund& KelAbatlD ,,,..-
kör olml.lftur. ,.ııt!. 

• Bazı guetaler KaradeDll ffl 
rS1UD durdunıldutwıu ~J' 
rUan mal6mata .er. .. _,,,. -,,,, 
c=ır. Paaarteat &11DU mutat .,t.ı 
lnc:ıktır. O-

• Edimeh&pıd.a kfilSO ~ ~ 
turan 47 yaşru<!aki Arn.oıetoıı dtııJ ısı • 
de ö!U olarak b:.ılunmuc c cdl ıııi'şl • 
yene eden adliye doktoru mol'P 
dınnıığa IQzum cBrmU,tür. _.1 ~ 

c: Petrol ofial umuın nı dU"' 
ha. S&buncuoğlu Mı ,.a tm • r. 
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rlk81HD ÖdflaÇ 
terme IEararı 

'l'ürkiye ile 
müzakere 
edilmedi 
gtoa, 5 (A.A.) - Va.slng
~ gazetesi ödilnç verme "·e 

a kanununun Ti.lrkh 0 \'e de 
ine karar verllmezden cin"e 
h • m ti ile i ~re ed lıni~ 

l bi1dirl\Or. 

~ıma va 
Fransdan 
ler istiyor! 
~ G (A.A.) - Röyter a

=11 Alman hududunda bulu -
llhab ri bıldirl\'or: 

e inanılır bir knyna.ktan 
ldifine göre, Peten - Gö • 

lıılaşmasınm esııs ıuı U!ıl'ı şun . • 
..._ ll"raıı.srz şimal Afrlkesı ve 

batı Afrika ı, a,n ayn f.k; 
tellkki oluna.cakt::r. 

' Libya seferi dolayıs le AJ
lbtıyaçlannm çok acele bu

§imali Afr.ka.da, Alman • 
filosunun ;>ardımı ol -

bizzat kendisinm işgal et-
hrttyıe, istediği bUtün dcnız 

Uslcrini alacnktrr. 
Batı Afrikası, sarih suret
ı:z - İspanyol mUdafaa 
telAkki olunacıık, fakat 
- İspanyol kuvvetlerine 

"-·harp malzemesi verilecek 
~ de aynı zamanda gtui Al· 
-.ıteri yardmıı yap lacakur. 
ka~ılık olmak Uzere, V~l

...._laiktar Fran ız hanı esiri 
ıııı;v:ıacak ve i -:;-al masrafları 
~tar azaltılacaktır. 

"1maniye kulübünde 
gür et 

niye klilbUndc yarın 
l?'llreşlerl vauılacaktır. 

en gürbüz peıı!ivanlar i:i. 
r. 

58 
tli !Sak kardcşım. herşey se. 

ilde. ne istersen ~ ap, seni 
ediyorum, Ben seni kırk 
~r tanıyorum ve her sa-

lıt"i olan muhabbetimi da. 
'lüınü.ş görÜ\ or, istediğim 
~a herkesin emniyeti var. 
l. \1;lya.m) arkadaşına min,. 
"qll ıtözlerle baktı: 

C::Ok teşekilr edarim CBut
&aten muvaffak yetimin 

!b'atunın sizin ~ibi candan 
kimselerle çevrilmia ol-

Havattan carçalar 
-- --..,, _._., - -- ••2-12 ~ 

l , •• , • • . ' • • , . -

Fahişeliği ·çt·mai 
ve ruhi sebebleri 

z rı 
"Bir gün enet iffetli görünen bir hadım bir ~ün ıonn. 
fuhıa •ürükliyen ıebeb nedir? Bir kadına bu gayrimeşru 
cinai münasebet ticaretinin bütiin mesuliyetlerini. bütün 
tehlike ve hatta ıuclarını, bütün cemivet aforozlannı 

kabul el'~iren kuvvetli ictimai ve ruhi meyelinlar 
nelerden ibarettir? •.• ,, 

Yazan: DOKTOR RASiM ADASAL 
Yazılı inSaı1 tarihJnhı bqlangı .. 

cmdıı.nberl dünya üstünde Ve her 
yerde daiınn ticari kazançlar ma.k. 
eadile vücu Uaruu sa.~ kadınlar, 
hatta çocuklar ve cınsi dalalet 
mevzubahS olunca erkekler de 
mevcuttur. Ahl&ki mahkünıiyetle
re, m~ru meınnuiyetı;re ve dinin 
§idetl; nefretlerine ragmcn zina ve 
rahişelik bcr zaman rağbete maz. 
hnr olmu§ ve olmakta bulunan çok 

1 
eski profcsyonc-1 bir meslektir. 
Cennet bahçelerinde ilk insan a • 
nası Havvaya memnu meyvayı ye. 
di.rmeğe muvaffak olan §eytan1 ef. 
s!Ule!er ve dini kitaplar menfur bir 
yılan eekl"nde tasvir ederler. Bir 
kadmı c.ilvelerl ve eözlerile J.kna C'e 

debllen ma.hlnkun bu kadar çir • 
kin ve korkunç bir hayvan olma • 
mas• IAznndır. Blld.lrla (ıneınnu 
.c:ıeyva) nm nefasetini ve huawıı • 
yetlcr.nl tasvir ederken duygulu 
ve edebi bir eda De konuştuğu ve 
hoşa giden bir çehre tavrı da takın 
ciığı muhıı.kkaktır. Bu itibarla sey. 
tan ilk kadının muvacehesinde ilk 
kortizanlığı yapaıı bir muhabbet 
tellalı ve sahte meddahıdır. Dint 
itikatlara, eısaneler ve ciıuıı teli.'k. 
kiler knrışUrınak belki doğru bir 
§ey değıldir, fa.kat ne yapal:m ki 
dinin de c;.ı.mur bataklıkları lçiııde 
kabul ettiği inscııun bUtUn mcyU. 
leri ve hırslan beteri ve hılkidir 
O halde Havvanm da birçok hna ~ 
lar içhı bir sembol olarak kabul 
~ttf~fs (mf"mno meyva) m cin .. 
slyet meseleleri ve bu mcyan.cıa 
gsyrl meşru temayllllcr için de 
va.r!d olamaZ mı? Cennetten kofu 
lacak kadar bir gUnah işiiyen ve 
ınu Tanrmm gad&buu davet eden 
rravvnnm işlediği memnu meyva • 
n:n etli usaresinde ilk kadm z.uıa .. 
sma alt ba.zl l.z1er aramalıdır. İlk 
insanla doğan ve ça#larca devanı 
edegelen fçlimal bir ltiyadm kay • 
na.klan için bMlt eebeplerden zl • 
yade onun beka.mu tarihin &eyri 
ile beraber uzatan daha ea&b ._ 
mantıki t.mlller aramak icap eder. 

Blriacl JUi ' iJkklnD lNo t.. 
rlhll 98yanızda çdmuııtır. 

masına ınzum yoktur .•• 
_ Ya (Vilya.m> ! .demek ~ni 

tanışmış bir insan gıbt _konu!Ja. 
cağız. Halbuki ben senı QO~ iyt 
tanıyorum. sen rztırap çekıyor. 
sun ve QOk c:ektin. 

- intikamımı alacaiım! 
_ Al fakat nic:in yalnız Y&'P&. 

yalnız hareket edıvoısun ! 
_ Söylemem (Butney) ! 
- Karını Jtönder. zaten artık 

yarım deli olmuştur! 
_ısrar etmek nereden aklnıa. 

geldi? 
- LUzum ~ördt1m. 
_ Hayır onu yolla.nuyaca!rm 

c;Unkil.. -u gibi __. 
- Çünkü ODU dgı ..,..'-

yorsun. '--- a A-11. (Sir Vilvaml tn uaı:ıo• vne ._.,.. 
nı dostn ses cımamadı. 

(Tom Butney) devam etti: 
_ Evet bövle olmas~ydı ~u 

bırahır Jtelirdin, kendıkendıne 
sebepler uvc1urdun onu buraya 
getirdin. tahte119\Jllnında hatanı 
anlıvordun zaafmı. onu se'Vl!1~ 
zaafını bilivordun ve onun ıc:m 
kendi havatmı feda ettin, bu 
deli Jribl feal·k vat>tıi?nu z:ınnet. 
tiğin vatanına hizmet leın va. 
,amava t>u1adın. Onu aevdii?ini 
biran dil~nmemek lcin morfin 
yapan bir insan ıribf kendini te!ı~ 
likeden tehlikeye attın. kendine 
tekrarlamakt.an korkuvor. a11dan 
nefret ettijini Jreadl pP«Hne 

Beşer tarihi kadar eski ve içti • 
mal bünyede yer alınış olan i:ı.hi .. 
~elik gibi bir mı ibct için de aynı 
tarzcla dil§ünmelidir. lnsandıın ga.y 
ıi bilt\in di-er haya.tt:ı.r ncvilerde 
erkek ve di;;i ~mdnki cinsi mU • 
nasebat, nihayet biyolojik ve nes
lin bekası \'e ncmrı.sın· bt:hda.f e • 
tlıci bir gayeye matuftur. TcnasU • 
a mUnaaebctlcrin bir imtiyaz ve 
sermaye şeklindı: satılması anca.k 
beşer ırkına mahsus bır itiyat ve 
k:wuıç va."lrtastdtr. Fa.bl§cli ~in aaf• 
l:ı.n bir sUrU luı.stalıklar, izdivaçlar 
ölümler ve cinayetlerle her glln 
boşa.rımalrta, hclbuki bir tar::ı.ftnn 
da daha yenileri ile dolmaktadır. 
Bu gayri me<;ru ve gayri ahlılk.i te
Jl&8illi tlcaTet ve sanat yaln?Z taze 
et zevkini satan fahişeyi değil, çok 
defa belki de ondan zi.> nde birta • 
kmı mutavassıtlan istifadeılcndir • 
mektedlr. Esasen fahişeliğin intl • 
şarmı kolayla§tıran ve teşvik eden 
esas imiller arasıNla muhabbet 
tellalları ve ran:icvuculnnn gay .. 
retleri mühim bir rol oynar. ae -
)'oğlunun yan sokaklanna ve gizli 
randevu evlerine birçok üfetii ka • 
d.ınlnn ve kızlan dil§Urerek geceli 
gtlndüilil olarak §ehvet satıcılığı 
ya.pan bu ml1%1l' insanlar her yer. 
de, her ta.baltada derece derece ve 
muhtelif şekillerde icrayı habaset 
e-t.mettedirler. l<'aka.t fah'şeliğin 
eaaaa ve içt!mat mlnası nedir'? Bil' 
gU.'1 evvel iffetli görilncn bir kadı. 
br bir gün l!Onra fuh~a silriıkleyen 
aebep o kad:ır bas\t midir'? Bi.r kn. 
duıa bu gayri meşru cinsi mUnase. 
bet ticaretinin bUtün mcsuJ;yctleri 
111, bütün tehlike ve hatta suçlıın• 
nı. bU-tün cemiyc t amozozlarını ka. 
bul ettiren kuvvt:tli i ti.illa! ve ruhi 
meyillnlar nclel'den ibarettir'? Bu 
mazide bu s.ykırı ve nameşru cinsi 
ve tJcarf meydanda Jmdmm ruhi 
malüliyetinin ve tereddi!inin rolle. 
ri çok yazılmış ve aşağı yukan her 
fahişe ruban maıru. veya müter~ 
di telB.kkl edilmiştir. Fakat ilerde 
bu psikolojlk !milleri incelemekle 
beraber bu husustaki kan3&t ve 
teWık'de mUbalAğa olduğu muhak 
ka.ktır. Ancak fahişe kadını da mf 
bir gehvet metaı ve fena hayat 

inandırmak için çabıı.layıp du. 
ruyordun! Fakat on•t 

(Sir Vilyam) kekeledi: 
- Hiç bir erkeğin bir kadını 

eevemediği bir 3-ikla onu sev
diın 

__: Ve seviyorsun. 
(Sir Vilyam) m gözleri ateş 

saçtı: 
- O da beni eevirordu, biri 

daha beni seviyordu. o yıktı be. 
nim yuvamı. 

- (Matmaz.el Doktor!) 
- Ve intikamımı alacağım, 

~nkü kanm hiç bir kadının bir 
erkekten bu derece nefret edemi· 
y~ kadar benden n('frct edi
yor! Onun ereri, onun dalavere. 
si, ondan intikam alacnc'Yım .. 

- Hepimiz seninle beraberiz 
CVilyam), istediğin emri ver! 

(Sir Vilyam) uzun uzun arka
daşına baktı: 

- (Butney) dedi, kendi, ken.. 
dimden utan!yorum. öyle zan. 
nediyonım ki herkesi aldatıp 
kendim için <:ahştınyonım. bu 
hakikati, (Sam Coye) a b;le söy .. 
lemedim, bunu bilen bir een var
sın! 

- (Vilyam l bunu bılivorum 
ve sana söylemekteki makı;:adıın 
da aşiklr: Senin hareket eWen 
deki sebep ne olursa otmın. ın: 
gllterenln senin ~bl bir Ref e ihtf. 
vacı vardı. Bak savende ne be
Wan atlattdt.. (Gottlib Vurm.. 

şartlarmm, fıktmadt gllçlllklerin ve 
yah:.ıt da umumi mAnada blr men • 
!nat istihda.fının basit kurbanı te • 
la.kk.i edenlere de bak vermek im• 
kwuıızdır. l.ktısatçı, içtimaiyatçı 
ve a.hliıkıya.tçı mildckk'k vrya mll. 
tefekkir sırf kendi zaviyesinden ~ 
timni hadiseleri görmcğe mUtema. 
yilclir. Bilhassa moralist zinayı çok 
keskin ve haşin hUkümlerlo tel'i.!l. 
eden dln kitaplanna yakın bir ah• 
lik aşkı gayreti ile fahişeyi ahlAk• 
s:zlık cürmiyle etiketler ve ahlak 
olçtisile mahküm eder. Bunun ana 
sebeplerini. iktrsadi ve ruhi cephe. 
Iertni pok araştmnaz, cin.si ncaıan. 
aşk hikAyelerlni ve maişet davala. 
rmı nazarı itibara. almaz. İçtimai• 
;\"atçı da hazan snf cemiyetin ha.ta. 
larını ve iluruı.llerlni; harp, sefalet, 
tabil veya içtimai buhran gibi f('• 
lfiltctıerı gözCSnünde bulundurur; 
fahişenin fert olarak ga.bsiyetini 
pek mütalea etmez. Psikoloğ fa • 
hi3eliğin s:rf bir nevroz yani ru• 
hl m:ıliıliyet olduğunu iddia eder 
ve bilhassa psikanaliz mektebi cin 
sj ~vidta.bfilerin ve bilUnıum nıh 
hastalıklannm kendi ince mctod • 
larllc tahlili aırasmda fahiııcllğe 
de önemli bir yer verm·ı ve (faJıi. 
t'Cllin raho) nu tenasilli daIAletler 
ve inhiraflar ile birlikte ınUtale& 
etmi§tir. 

Hakika.tte bu kadar eski olan eY 
t!'lSanm aile bUnyesi.ni §i<ldetıe ali. 
kadar eden bu derece mühlın içU. 
rnaı bir meseleyi daha ştımullil ıbir 
tarzda mUtalca etmek ve fabitell • 
re sukut eden bir kadmm ruhu k&• 
dar, muhitini ve onda yarattığı 
:;anıri ha.ya.u incelemek daha doğ. 
rudur. Esasen modem nıbiyatm 
mevzuları dahilinde mütalea etil • 
ğ:l bütün beşeri temayUllerde 
-normal ve anormal- muhitin 
içtimai ve iktIS3dt teelrlerini de y!. 
r.e kendi ölçUlerile aynı zaviyeden 
tetkik etmekte ve bu suretle daha 
sarih ve ihatalı bir (psiko...soeyolo 
J k) totUd meydana çtkmıl olmakta. 
<.1.ır. Biz de buna ead?k kalarak f~ 
b:şClik hakkındaki tahlilim1zl ter. 
kibi bir tarzda mUt.alea ediyor ve 
bUtun amilleri aynı zamanda g6zö 
:ıUnde bulunduruyoruz. 

ser) (Franz Haber) '"Ka~rin 
gcnilllüleri.,, Hanedana yapılan .• 

(Sir Vilyam) sözllnU kesti: 
- Geldik artık. bunlan bir ta

rafa brrnkalnn olur mu? 
-Tabii. 
Sahilde bir motöre bindHer, 

tahtelbahirin yanma geldiği za. 
man n:emnuniyetten ağlayacak 
gıbi oldu. "U - 745" tertemiz ol 
muş, arkasında kocaman bir 
Alman bayrağı dalgalanıyordu. 
Mürttebat gUverteye dizilmişler 
selfun vaziyetinde 'bekliyordu. 
Kay?.er bile görse bunların Al
man bahriyelileri olmadığ1na 
inanamudı. Emirler almanca 
veriliyor, en ufak harekete va. 
nncaya kadar herşe:v bir Alman 
nelerinin tavrına uyduruluyor. 
du. Saçlan yanlardan almınış, 
(ala bros) taranmıştı. 

Zabitler, göğüslerini Alman 
mad~yalariyle doldurmuşlardı. 
(Sir Vilyam) güverteye ayale 
basar basmaz bando Alman 
marşını çalmıya b~ladı, elinde 
kartallı bir sopayla bir Atman 
askeri idare ediyordu. Marş bi· 
ter bitmez. (Sir Vilyam) söze 
başl:ı.dı: ' 

- Evvell İngiliz olddumttZU 
unutmayalım, hep beraber Ü(' de
fa ''Hlp hlp, hurra!" haydi hep 
beraber! -

- Hip hfp hurrat 
- Hip bip burral 
- HiJ> hip hurra! 
(Sir Vilyam) neee ~fnı!e yu. 

zen a.t;kerlere muhabbetle baktı: 
- Evlatlanm, dedi. eabt* ve 

bu kadar iyi yapılan vazifeye .ne 
kadar teşekkür etsem ar.dır. Sıııe 
bOtiln bunlan niçin ya.ırtıimuzı 
daha !lövlemedlm, vaziyet mOaa. 
it olmadı., 

Dıvan 
Sohbetleri 

Çocuk pertevaizleri - Geneler arasında pehlivanlık me. 
rakı - Harfendazlık, para ve icki - Meyhane ve ha. 

rnam - Tophane günü - Şehzadebası carsisınm 
yapıldığı tarih 

Yazan: Be,ad Ekrem KOÇU 

Dlvaniarnı, ı:~ asırl:ı.rda 'I"ürk tuvalet ve kost\ımleri baJtımın,. 
dr.n z_:ngin b!rcr vesika kaynağı cJauğuılu kayde~; on sekizlncı as
nn t>üylık ~airi Ncdlmin di\'a.nmd!ın seçtiğim mısralar ve be~ ileri 
n:ıkl~derek konuşmu.<>twıı. BugiinkU sohbetin mcvzuunu da Nedimin 
birlwç. ~iri etrnf:nda toplıya.c~un. 

DAvanlar, geçmiş nstrb. .. '"Jn ~1et nnane zevk f"ıkir ve sa.nAt ba. 
yatt, siy~i ha.yatı ve Türki}·eni:ı. ~ihl ~i·am baJumında.ıı da 
!r'.üh tmdi r. 

ÇUBUK PEnTEVsızt: 
Çubukların tiltUr.Jerl, bazan pertev*Je ya.kılIJ"dı; bwıu, Ncdiıo 

m.~ teşbihinde aydın olarak olmyoruız: 

Göribıce sin~indc tAbı m!hrt riya ah fWm. 
Bana bir sim "rtc'll ıolb. ile dilber c1tlhan yalrtı. 

GENCJ~En ARASINDA G~REŞ HEVESİ PEHL!VA1'9Lllt 
MERAKI: , 

lAle devrinin gençleri a.rasınea gllreş hevesi ve pchlivanlılt mo
rı:.kt yayılmıştı~ :ncstrclc:ruc. bilhnss:ı çaytrlarda., eoyunurlar, ~ 
lerdi: Kdğrth:ın~ gez:nwerfnin h:?şJrca eğlencelerlnden biri de gürq"-

U!i'1'km olsa nota feıla nakdi ,eulan 
Sey:ritmeılln nıt dünld fedayi dvanlul; 
Şe\'k Ateşine sen de tnto!}dan ma ey~ 
Gördün mü dün gllttıt tuta,an pe1ıllvullln.. 

HA~AZLIK, PARA VE fÇKl: 
• ~rdUgu .~2e~l:ri ve dilberler! ayartmak hmımunCI&., We de"ftt. 

nuı gUzlde ~ın. talakntinc her ıaman gU.veninti; fakat· 

lkl Uç harf ile Pf!Yifadır Nedimi na 9'k 

Diyen Ncdi:n, taliıltn.tln ve ~ sUU.rli teııirlerint g&rt~ 
-.mr.nlarda., altmrn, i~ gören ve e5~ keeen olcmğunu bilinli: 

O tdlı duhterl z"r1e biraz abttudık 
Atar karıağı aman du3"JWHDD peder mlder • 

Bir nevciv.ınm kend'sini aşıkının kollan arasına bıralmıamna eon 
flllgei de hU:abı idi, orıu da i§ret ~efcderdi: 

fi Sen de bir vakt ola nü3i meyi nib eylly_.. 
Gülesin, atılasm, ref'I lılcap eyliyee.ba. · 

fi Sen dc:;lo Uıç def'acık ~elı camı da, sohra flelli11 
Vu~lat1n mnbta<-J ibram oha da mini deill 

§ Açıları.un güzelim acn dahi 1abreyle ~ 
Şbnilicik §eJtll giılUp medlse peymue ı;el\ir. 

MEYHANE VE HAMAM: 
Bugtın de, :meyhaneler, muhakkak iti kasvetli yerlerdir, n _,_ 

le sauıyorum k! meyhane y:ı.pısnıdaki kasvet, asırlardan ı. l r -
ııanedir; işte ~ir Nedim, iki yUı: yıldıınbcri ayynşlarm d·lindc do~n 
m~ur beyti lle, klhik mcy1'.ane:ıln tarinni ya.pmlfjtir: 

Me!·hane makassl gürilnUr t.a§radall amma 
BJr h•'ka ferah, ba~a lctsfet nr toinde. 

Ayyaşlar.en, s:ı.bahleyln, ~an ve aersem u;>:kudan uyan p kcn• 
dllerine gelmek üzere dil!Jtiikleri y er de, baınamla.rdı. Nedin, N ,e 
~rli İbrahim P~ny1 methetmek 4.ıze're yazdığı bir kasidel'e. böl il! l lr 
halDDlalDlye ile başlar: 

Sepldedem ld olup illde hi\W.n bidar, 
Haruşa başladı 1'8.gih ~rde derdl humar, 
Varup o Jıallo hcmmama Uftu im lderek 
idin~~~ hııh•ette raygihı karar, 
Ne gordum, ah IUllan t'I ...... n blr Ueti eaa Gelil ' ' _.... , 

P yannnda gUne~ gibi oldu lem'a :alsar-

ttstat Nedin:, zarif ve clns şair bu nıcthur hammamiycısfnfn hTç 
bir mısramda Vt kelimesinde mevıuun tehlikeli nezaketine rağmen, 
bayağıla§mamı.'}, lıilfı.kis, İbrahim Paşa hakkındaki medhiyclerinUı en 
gilze?lerinden birini ibda e~tir 

SAP.BOŞ NARASI: • 
lçkili kır cğlcncelcr'nd~, ttafeisr dumanlandı:lrtan. aoma nA.ra at. 

mayt, We devrln!n taze dilli ~afrı de bot görüyor: 

Her k;\şc.de mecn .. bezenUb beZmi ~de. 
Geh hldc, gehl narayı ım.taae ~ ! 

TOPHANE Gü?ıli"ü: 
NedimiB bir şarkısınrum, tstn.nbulun bir Tophane gün\l o ğu 

lSğr;n~lly?r; o_ glln ic;in, ş:.ürln, ~oktanıbcri görmediği sevgillsir ı C' 1~n
mege r.:ıh'l~'liıgma göre, Tllphanen!n pek şenlikli bir yer oW.c::ı.ih tah., 
mln cd lcbılir. !$a~mın Sôll bcyt~ııdcn, Tophane .gün~ün, kurban 
?>ayraınınm gUnlerınden biri olacni;'tJll keeUmıck ıse, bilmem ne de. 
receye kııdar Yakm bir şey olur. 

Dil ıen1n sobbct·ne taUbU ragıptır pek, 
Şc\·ldmiz tal'nti pUr rmruna galiptlP pek, 
llıell' Toph:ıne ~l~rıU olu mün~lptir pek, 
Gel beniın ltac:ı h"lullm bize hlr ld iı!e1im. 
Bczrnimlz ru3 Uı ile rt..~ giillstan 01!'!1111, 
lla.ndelerlc lebl la'lin ~tker etpn olsun, 
İtizar itme Nedimil ı-;una h1'fMm oJsun 
GeJ benim ka§I h1Wlm bİ7'e bir lc1 lıJeJim. 

Divanda.ki bı-ihler ve dlrcld~r arosı: Nedim divnnındıl, NC\'3f• 
t.irll lbrahlm Paşa ile damutlıırınm \'C oiilıınun ;\Dptlrtt1t .ı sahllsa-
rayla.r, ltasırle.r, medrcsl'I • r ,. sebiller 1 1 da yazı:UU, 
bl~ tnrih ktt':-,'an \ n nr:ı.smda • · bir tn.ncsi 
fevkalı\de şayanı cı":'·. • :ı c camii yanında, İbrahim Pata 
tarafmdan ynptınlan veni Gar mm t'lri"ıir'lir ki bu <'"'"11, hugUn Şeh.zı:ı. 
debaııı admı tar.ıynn eski r.ıc hur Dlre!il r.'.lrasıdır. 1~.ı n ·rdan fnzla, 
tstanbulun en civcivlıl. bir semtinin, Nev§ehJrll gibi büyük b;r vezirin 
hatrrn.sr olması, l~tanbul tarihi için muhakkak kt çok cazip bir şeydir. 
Bugün, bu btlyUk ,·ezirin merlradi de. ~ehzadelxı~mdan Vefa.ya giden 
\'Olun kÖ"ll'><>incle, ff"'bilinin \'anrbMt n ·::ı.. rndde fizeıinde bronz pannak 
1:'<•" .r • • ~ . • · · ı ., .. : >; '" • hanest ve ~.rare. 
ai de yine orada, küçUk mcrn er r vl ı:ı n etr-..._. •ndıt +onıuımmtzr. 

Stamlnıl ~ ve etmfta a~in pek ~" 
Blrisl dahi lflte hu mtizey'\ en sfiko valildır, 
Kema.!.i ziynet ile oldu gilya bil' an)'I plJr. 
Ki her clt\kki.m bir ~1 c1l1cayt ra'nadJr. 
Nedimi böyle tahrir eyJedl tarihi ltm•nm 
Yapa ba ıwsaya eOdt lbnıhim ~. 

Tarih mısraı ~ heeablle kıymet!lllıdtri11ne Hlert"!flrriiliıı. 
mı ~ .;, nn-a..c. ..bı6a ile ylrb m.m ve ba enıı1a ..- W ? \Al 
fellkcti .. QCHr, ibUlAlm d• s, ı '\ a. 



.i;:..,~---i.~~ •. 1 
iiiiiı--~~~~~~~ · lorıya lntalnn, Sovyef k:Ytalarr. ~ 

nm yanrbar.mda çarpısncnldnr- 1
• 

du. -. ... ~ 

U.nado'!ıt afan....~ın -ı;rrdiiji ~41JP• 
·WB nöre dünyc ı·ı:. ... fyetim. atış 

3 - SuUi znrr:ımıında, ~ vyd: .. 
ler birliğiyle Polonyg, cümlnıri. 
~rcti arasındnl·i mün:ısebf:tler. iyı 
kr.tI11mıhık ve dostluk oisbirliğine 
lkf Utrnfm nldığy trıahhfülere 
karı;ıltklı olarak düriist bir tarz.. 
da riayete dayanaca.~tır. Libyada 

şi etli 
muhar bel 

ye nidan 
başladı 

4 - Harbin znfcr:e neticelen· 
mesinden ve Hitlerci canileria 
:::a~ .. i j!

0 hi ce7.alanclın1masından 
~nra Müttefik dev!et1cr!n '\CJZi-

r P.~ .... rini, nd'l "-e devamlı h"r l. 
sun tt'nl;ni tef;kil edecektir. ~·. 
le ir ~ulh ise, anca.le, demokrat 
1r. l 't lcıin devamlı lı;r ;tti· 
fak lliı.linde birleşme.sine <l :ı. 
mak suretiyle beyn-elmilcl m 1n'l 
se~e.oin yeni bir tanzin ·: ' 
eld(' edilebilir. Kollcktif ordula.. 

ru(on.)'G - Rrıqa akeri an- nn kuvveti:vle tl" 1·viye edlirfliş 
"1ıfmannın na.lan ndeı-dir? beynelmilel hukuka. hiirmet höy
- Japonyanın cevabı meu. ı~ b!r tanzim.de. csasu unsur.ı 
lai - Japonlar Malezyotlan ;,teşkil eyUyecektır. • 
tqnlıyor - lngilterenin üç 'Japon~a:"!' cevabı meselen 
dalete notaiı _ Amerika Hindıeınıdekl Japon krtalan. 
' .1 k .. ti k nm hareketleri bakkmda Ruz-
ft~rupaya m er gon erece '\"elt'in sorduğu suallere Tokyo 
mi? ta.rafından '\-erilen cevabı Japon 

ŞarJc oepliesindeki harekAt ee · i am;"':ıl Nomuıa ile birlik_ 
mutat acyrini takip etmektedır. te tev · eden Japonyanın hususi 
:Alman tebliği cenup kesiminde m rahh881 Kurusu iki mem!eket 
Sovyetlerin yaptığı mukabil ta_ arasIDdaki müzakerelerinin de. 
amızlarm kınldığmı, Lening vam edecğini ümit ettiğini :s(jy. 
ratta bir mühimmat deposunun ]emiştir. Kurusu cevabın mahi· 
tahrip edildiğini bildirmektedir. yeti hakkmda hi~ bir şey söyle_ 
rraa ajansı ise cenup cephesinde mek istememiştir. Ja'J)On diplo
Sovyettemı 100 köyü geri aldık- matlan Amerikanın hattı hare
larmı, Sovyet kıtaJarınm Ta.garı. keti hakkında Hal tarafından 
roır kapıla.rmda döiü§en Alman tevdi edilen notanın cevabını 
hatlarında bir gedik ~klarmı vermi31erdir. 
ft muvaffakıyeUe ilerlemekte Japon hükflmeti Ruzvelte Ja. 
olduklannr bildirmektedir. '()'ç J>Ol'l kıtalarmın Fransa hük{\me. 
ıiın zarfmd& 34 . Alman ta.nkJ, tiyle yapılan anlaşma mucibince 
85 top a.lmımşbr. Hindiçinide bulunduklarını ve 
Sark ceplaainde Çinin Fransız mfurtemlekesi için 

Libya cephealne eglinoe, hare- bir tehdit teşkil etmekte olmasr 
Ut burada . yeniden şiddeti~ dolaymiyle Japon krtalarınm o
miştir. Dün gece Kahirede ne§- rada bulunmalan elzem olduğu.. 
ndilen tebliğde deniJQl' ki: mı bildirmiştir. 

Esas bölgede Dil§man, citın Ruzvelt, Bindiçiniye dair Tok-
4'obruğun cenup doiu&unda El yo tarafından nccle ile 'beyaz sa. 
tiudaya karşı taarruzlarm1 tek- rara «önderilen cevabı derhal 
.nrlamıştır Düşmanın yaptığı ~tkik etmiştir. 
iki agır ta4mız mihver kuvvet- Diier cihetten diplomatik mah· 
!erine ağır z:ıyiat evrdirerek tJ4m. f1llerde Tokionun. Amerikanm 
kürtulmU,.<1:ür _ ooktai naaarma göre tahmin edici 

Üçfüıcü tnai-nmaa <füşman~. • ... ve kat't olarak kabul edilmfyecek 
miktnr arazi elde etmişse d8 bi: olan siyUf izahatta bulunup bu· 
!Uıare yapılan karşılık taarruzt& Jumnadığı sorulmaktadır. Nev· 
kaybedilen ara.zlniıı bQyO.k tmmr yorkta bir kültür teeekkUii\ olan 
düşmana. :yeniden aiır ıayiat bir Jaıxm enstittısQ.nUıı ka.pa .. 
verdirilerek istirdat edilmiftlr. tıldıiı bidlrflmektedlr. Bu enstl• 

Hind piyade!eri, Bir • el Gobi- tilniiıı müdürlüiU memurlarm
de dilşmanın y:mm haznianmJI dan biri personelin Japonyuya 
mevzilerine taarruz etmiştir. Bu döneceğini aöylemifl'lr. Aynı me
harekit& ait olarak ilk gelen ra. mur Nev}'Orlt'ta bulunan Ja• 
porlar 14 İtalyan tankmm w J)Oll ttbaa8mm ancak ufak'. bir 
~k miktarda askeri otomobilin kmmınm Japonya.ya döndilğUnll 
tahrip edildiğini bilditmektedir. lllve ebniştir. Hiçbir Japon mem 
Bu böl~ede ötede beride bili leketine dönmek emri almıştrr. 
Jdlı;ük dilşman gruplan vana laponlarMalayadan 
da bunların lbiiyllk k19m eimal A71"1lıyor 
batı istikametinde ricat etmekte. J nl ..... _ ,_v.1:erke ae-
dir apo ar, ~-J .. J& _ 

Etgobi §imalinde, seyyar kuv. vam et:mektedirl~. ~de 24 
•etlerimizden biri dÜ@Ulana ta.- Japon ış adamı, bır Sıyam va'!~ 
amız ed'"re.k ltalyanların iki or.. nıyla Bangkok.'a hareket etmiş. 
ta ve iln~ hafif tankım ta:1ırip et lerdir. Buradan blı: Japon v8:pu .. 
mlş ve zayiat verdirmi§tir. ruyla Japonya.ya gıdeceltlerd.ır: 

Hudut bölge$inde Yemi 7'e1an. :Muhtelif ~apon g~telennın 
&ıı kuvvetler Monutır batJBlll. ~ Haber .&J&nsmln Sin~~da
.da dO~rııanı muharebeye iobar k?- mnhab!r ıve muharrirlen de 
~!Jti: .. 100_ kadar Ahnan aske-~~~ 
'l'I öidürillmuş. V8 takriben 100 , ..1 _._al L-U--~ • • 
bdar lta1yan askeri de eeir e- nOU•u YtJ 1a1UUHJRmn 
\iilmiştir. iki düşman tanla tah- Toplantm 
rh> edildiği gibi birçok nakliye - Cenup istikametinde Japon ta. 
vasıtası ve iki top elimir.e ~ taıarmın geniş mikyasta hareke. 
migtir. DUşnan kuvvetlerinin ge- te geçtiklerine dair alman bir 
Cl Jtalaa. lasmı batı,ya. daiıU bç.: h a b e r üa1rinc '.Avustralya. 
.mışlır. · ' - ., • ·~ harp btJineainin deniz ve hava 
• Hindistan kuvvetleri ta.raım.: kuvvetlerine mühim emirler ver
~ Sidl. Omerlerin t~ diği ~ir. 
c esnasında alman malJJemeniıl lngilterenin ii~ Jeolete 
:nt saymımdtır ,iki gnn eweUrl Notaı 
ltıareutta aldıkları esirlerden İngiltere tarafmda.n AmerDia 
tl>qka.; muhteHf. çapta. 59 top iğ. vuıtastyle Macarietan, Finlln. 
iıtlııam ettiklen 3;11iaşılIDJŞtrr. diya. Romanya.ya birer nota ve. 
;Muharebe bölgesinin ~ tara. riJmiştir Bu notada Rusyaya 
,fmda seyyar müfre7Jeleıimlz YJP. karşı hİırekltm durduııılması 
ratma taaruzl~a faaliyetle de.. 1_.... __ 1_ ...,....ı kilmesi isten~ 
vam etmışlerdir ve l\l~.lo&A ~--u çe . 
• Ka.puzs yolu ÜzJerinide dOşma- mektedil'. Her tlC} - devlet henüz 
mn makineli tqmıa vasrtalan w l~tere:ve cevap '\·ermemişler. 
tanktan muharebeye icbar edil&. dir _ 

Moskova Moıkova önlerinde 
Londı·a, 6 ( A.~.~ - B.B.C: 

b •• ı • d Moskova kes.ımınde Yaziyet 
0 geszn e hala ciddidir. Almanlar her ne 

Bol kar 
pahasına lursa olsun Moskovayı 
~ptetmek için mcrke1.de muaz. 
zam tank ve asker kitleleri yığ-

ya av ıvor maktadırlar. Ahnanlann en 'belli 
~lt tazyıkı merltezde yapılmak. 
tadır. 

Sovyetlerl·n Ga.rpten .M'osko,·aya giden şo_ 
ae tlzerlnde misli görülmemi~ 
(fiddette bir topçu muharebesi 

kayakçı o~~tı bazı kesimlerde 

m U •• frezelerı· geri Qeldlmiş1erse dedi~ kesim
lerde muvaffakıyetli taarruzlar .. 
da ibulunmak-tachr. harekete vi§i. 6 <A.tt.> - Ofiden: Rus 
cepbminden ~en haberlere 15. 

geçt•I N muharebeler aynı tiddetle de
vam ediyor. Jııloekova kesiminde 

Kayaklı mi'aalyözlerle ha • eıiddetli karlar, Alman hamlesini 
hafifletmiyor. Bilhnssa. Tula, 

rekit yapan Sovyetler Mojaisk ve Volokolamskta Al. 
Almanlara baskın yaptılar man taarruzu fevkaIAde şiddetll 

Londra, • (A.A.J - Rom& radyon. dir ~a kesiminde Almanlar 
na. göre, Koako•a b61gHlnde aıoı kar yeni ııerıemeter kaydetmişlerdir. 
yağmaktadır. Ve hararet <SeNce.ı Moskovad&n p.rk istikametine 
sıfırdan qatr 23 aantıgrada dtıfmflf ~den bOtnn hatlar ve yollar, 
tıır. kullanı,maz bir ha.le getirilmiş. 

Mosl<°'-a n.dycMRı, Scwyet orduuna ' tir Lenfngrad, ağır top1ar tara.. 
mensup bir k:ı.yıı.kçı blrllğtDID Koe. fmdan bombaZ'dmıan edilmekte. 
kova cephe8tnde muvaftaldyeW bae. dir. 
kAt yaptığmı blldlrmekt.edır. Kayak. ...... , oeplleıiade 
ıar tızerlne mltral~zler oturtu1mut "" 
ve kayakçılar tar&fmdan k111wulllllf. lo911tler IH lılJ 
ttr. A•kerler ve meınıme beJa&la mu 
kelenmJf " kayakçılar mten l8t5lade geri aldalar 
ederek d~anuı cen&bmı . oeırirmtc- Londnl. 6 ( A.AJ _ B B C: 
lerdlr. Bunla.r, o kadu,anl ft~ Rutdar prt Cepbeısiııde,• bir 
11 bir hücuma geçmifl~Jd. Al!Nıı , .... llmsimleıde t&arruzıard& bu. 
ıar m11dafa& tertibata ~jftldt, lumrupu, Bııetof böl~nde 
bulamam~lardır. Mitral~~ 200 den fal& köy _.ı almıllar· 
kurtul&bllenl~, k&yakçdar ~ • dn'. Qmup cephesinde Alınan ri. 
dan stıııgn De &dtlrWma,tUr • .a :~ "" • esti devam ediyor. Raetofuıı alt. 

---~ı>------· +ı'l .... kiametN garbinde 'Ve Ta-

A~'t!~~~ ::uroı~~-~ ~~ D ......... • ...-lft ftmlR Kalptn nehri sahiline 
<Bat tanlı 1 lmlde) ·~. 

SavyeUerin 26 balraDd& ~ Marepl ~ ,eni bir 
Ierimke ant hDcıım'lard& bub.ıa:,. iaamm hareketine· Rfriferek Al
ğlt ve bunttn' ıne demek!~· ID&1l .onlutamıı Sta.llnoya doğru 
mükemmel mrettıe~ mPJetl':_. ;atmakta ye Alman takviye kuv· 
m1zin Alma:rıJN'la·l:ıii':"elfta ~ 'Ntlelinin faallY't,e geçmesine 
eini mlldafaaya r:ammr.ı-veınİ!di ~do mhi ohnaia ~ı,,rnalrtadrr. 
bDiın:mS ~ Yilımleı aıiı' ~ · Maamdlı cenupta Alman mu. 
kO~tler ~~ mOdır.

1

: bftlllieti Kiflltçe ~IeemeJrt&. 
hale kabul edemeyiz. .Ahoepm. dlr. • 
tedbirleri~ lıDe .. • AJıu,nJar, RaatDl bölgerin&I 
tir. Binaenaleyh fJıgms We1>iD1 uiradık)al'I DYiattan biç balı. 
kabulden imtina ıeif.mek wneı '•wl.. eet:miyor. Jıılamnafth Stoldıolmda 
yetindeyiz ve ~eotemintm ki.· ·Df!ljl'edtlen haberlere ~ ~\11>
bilyük bir .h*fmd&~ ... Rm taarruzunuıı bqladığm. 
alan her. mtlletZ~~ .. U1l tq6ne kadar Almanlar 
n teıwip ~~ ' -.. ~ ~ 23,000 ölü n yaratı r.ayiat ver. 

o :r ., ~ millerdlr.: .. 

U ......... ~ ... .. _ ... _y . ~ •'(AA.) - aueteıer, 
.... ,_.. ... ...- BG8tol )Miminde 'l'lmoeenko taamı • 

·<Bat t.araıı ı ....._, mmm deftZll ett1lfn1 belirtmektedir • 
:AmeriJa.: ~ ;1apm. 1•. DQll TeJcnt gueteelnbl Stok • 

elçisi tarafmda.n Rusvelt'e Teri. bolm mub&blrt, BerUııe gtlre, tııu ke • 
len imbatı, biJaie '8YaD. R&.:llp lllmde1d •ftf)&rm bUtOn ~ .,._ 

görmiyeceği,benüıl,b~ dnıle1d - fldcletll .,. - bD1r muba-
wndra, 6 (A.~14.:....~apoa.ja. re11eW o1dulama ~- A7DI 

nm ceva.'bı.,·Beya.z ~ Ruz. nm11a1ı1re ........ 'nmOllDlm, bedetı 
velt tarafmdaıı teUdk:'edilmekte.. 'Jaı'llOY olu DdDOl lılr taarrua bq1a.. 
dir ~ • -~ ..ıı.~ ~ ... wt; .mqflr." . 

Va§iııgtOft,"'*t; r A.'.A, - Japon Kıahablr, - Dr.tnd taarruz hareketi. 
elçisinin Ruzvelt'e ~ ~ na.. nta ıl!IJbe'ldJra lmku1 gGrllDdtılQnll m. 
zırlığr taraf~tevdi ... edilen n ._.. c111W ki: 
beyanatı, Amerika 1 hQkOmeti. • ~ flmal CW1•1nnda 
nin Hindiçinideki Ja.pon lata.lan- -.llflp eclDmlt 1ı1r Alman ordua br.. 
nı takvi~ mabadm~plchJ. ~ Mutupola dolna Der1emete 
ğuııa dair sortl~iaiale;c:ıevap ; deftlD etmell lmJrtnem1ır. 
Vermektedir. Elçin~~Jlı{l; t UbJa ......... bakJanda, Al • 
kfuneti tarafmdan~~ tali- ı:w.w.. tanka IDal oWı hlk:umlan 
mat mucibince teid~beya. ma meJdall •ldlanıbeebdn tlçlbıcQ at 
natta denl:yor kl:i: .. . ~ 11uma blf1alllPD t.tk11 edip etmedi • 

Çin krtalan; . iK*i. ~ llnl ~ lııeDGıl pek meY81mals • 
Fransız ~e Çln._araı. ıtr. ırakat .-eo dndenbert dft8m e.. 
smdaki §imal hududa· boıyunca' den a11kQn. nihai zafere ulaprııuıtnda 
faaliyet enıarekri ı&tt.erdDderin- IDraUD p bll1Uk teldrl olan ba mu • 
den ihtiyat tedlbuleir 8Jmak gibi" banıbede suale deler, bir mahiyet ar. 
başlıca bir mabata Japon bta.; :rıetmektıedir· 
lan, Fransa HindiçSnf$ln ıi.- -])eyli JllrOl' ıruet.ı, diyor ki: 
mal kmmmda bir dereoe!e;adar Vlfl De .Almaııya. Tunuat& ken41 • 
takvi:ve ~iJmio]~. !'RJ .. ~ m.Udaf&&J'& buırlaıurlarkeıı, 

Bu tedbiria tabii netm!9l ola- bls·u;ı,yaya J'&PllJp k&lama:ya. 
raık bu arazinin eJm!a1 twnmda Taymlaia be.fnzuı da fl}yJe diyor: 
bulunan kıtalar, ~ tt Deha .aram bir netıee beklemekte 
y&p~anllr. ~ ki, tJlı 'oıclQIUDUIZU kabul etmeııyfs 
hareketler hakkındaki habeder. -'""" _ _, · · ed.ilnrlltir'. Şu dleti da Tera&A"'••n Dl1JYakkat~ duran çlSl 

Pariste 
Bir bulvarda 

bomba patladı 
Alman askerlerine kur§un 

sıkıldı 
Londra. 6 (A.A.) - B.B.O.: 
Alınan şfddetll karşılık tedbirlerine 

rağmen dUn Pa.rist.e Uç yenl aulkı:ıst 
da.ha yapıım11 bir Alman yük.sek su 
bayı t&be.nca ile cerhedllmlş, bir mo. 
hallede Alman askerlerlDe kueyın sı.. 

kılmış bir buharda da bomba patla
Dl!§tır. 

LiBYA HARBi 
Londra, 8 (A.A.) - I'ahireden atı.. 

nan en son haberıere göre, Llbynda 
muharebe tekrar §!ddetlenmlııUr. Dn.::. 
man& ağır darbeler 1ndlrilmlııtır. El.o 
duda civarında Alman kuvvetleri Uç 
hllcumda bulunmuşlardır. İlk fkl hU .. 
cum pllskUrtUlmU~ de Uçllncll hU • 
cumd& Almanlar muvaffak olmuıılar 
ft birkaç mevki lfgal etmişlerdir. Son 
radan buratan geri aımm~. Bu mu 
harebelerde piyade kuvvetleri ba§ roıu 

O)'D&DU§tır. 

Btrelgobl bö1J;'CS1nde İtalyanlar ,ı. 

mali garbi istikametine sürWmtı§ler. 
atr. Halen buratard& bulunan İtalyan 
n.uk&vemet yuvalarının teml7Jeıunesf. 
ne devam edilmektedir. 

Kıaır hududu y&nmda btıy11k fa& • 
llyet vardır. Yeni Zelbdatı kıtaat bir 
dllfman kolu ile çarpı:şarak esir alm&.. 
ğa ve m&lzeme talırip etme#• muvat 
fak olmuştur. 

Yltl, 6 (A.A.) - Libya cepheııtnde 
mubarebeler yeniden b&§l&ımştır. 

Son alman. bir hallere g!Sre lilhver 
kuvvetleri G&mbutu geri almI§lardır. 

Sovyet tebliği 
Moakova. 6 (A.A.) - DUn ge -

ce1d Sovyet tebliği: 
6 ildncikanuu gtıntı krtalanmız 

blltUn cephelerde dU.<Jmania. çarpte
nuşla.rdır. 

Garp cepbeai.nde latalarımız, 
dUşm:ınm mtltcaddit g!ddetll htl • 
eumlarmı pn!kU.rtmil.,lerdir. Bir • 
çok kesimlerde muvaffakıyeili mu. 
kabil taarnızlar net.icesbı~ vazl .. 
yet dilr.e]mjştir. 

4 tkincikii.ntm. g1lnll yapdan ha. 
va muharebelerinde 35 Alman ta:Y'" 
yaresl dilşürlllmllşttlr. Biz 13 tay. 
yare kaybettik., 

Aalerllla Avrapaya 
asker glndereceıs 

Nevyork, 6 (A.A.) - Senatoda 
Kontana. azası olan Vbeeler, Birle • 
rtk Amerilı:a.nm önümüzdeki llkba • 
harda §iınall trlandaya ve BUyUk nrı. 
tanyaya aembol!k blr mll!reze gönde. 
l'eeeğ-4.nl ve harp devam ederH, Afrl.. 
kaya tam blr ku\'Vol •eferiye yollrya. 
c:ağnu gazetecilere ~ylem[ltlr. Vbee _ 
ler, Birle§ik Amerika.nm temmuzdan 
enel belki Avrupaya da bir kuvvel 
.eeferlye aevkedeceS'bıl ili.ve ettikten 
llOIU'& blr Amerika kuvvet ıteferlye 

B! l:§klll için t&nzlm edlldlli söylenen 
plAnlar meaelelll hakkmd& tahkikat 
katan vrllmeal için lyana. teklltt.e bu.. 
lunııcağmı beyan eyıemlştlr. 

Udi·ve bestekar HU1lnt 
KıymeUl sanatklr udi ve bcste1tlr 

(lllrant)m sanat hayatınm yirmi tlç • 
çllncll yıldönUmU bu pazar saat 1' te 
Maksl.m snlonunda. memlc'ltctlmlzln 
t.anınnuş sanatkA.rlarmm lşttrakJle 

t"slt edileceği haber almmıııtır. 

nihayet temin edilince. muvakkat ta. 
1l dönekllğimlz, tahlil edilebilecektir. 
Fakat ıunu muhakk:ı.k o'arak öğren. 
dlk ki, Alman zırhlı kuvvetleri, ev • 
aaf itibarile çok mUkemmeldlr ve ga.. 
yet maharet ve cUr tklrlıkl& kuman. 
d& edilmektedir. Taymls, sad ce ge. 
clkmlş olan nihai muvaffııklyctten 

şUphe etmiyor. 

rek §iddetle tahrip edilmiş w bu. BU.trqtm ~en haberler de 
bölgeye girmeğe ~ eden iae İngilteftyle Romanya arasm
diier motörıa· dUşm.an tquna dald harı> haliJ?in ~on gUn.. 
vasrtaıanna da taanu edilerek de l!Am'~r. 
muhtelit ~lerdıe 4ısaı. "ite maı. Pari.de yenı miluıdlar 
zemece büyük za,ia.t wrdirilın:~ P:ıristen alınan bir habere g8-

= etmek icabeder iki; J8'JOD ~harblııdeld lallııJtıtnmllziln tnki~. 
hü.kfuneti tarafından l'ramm. ~---------------------
Ja.pon mil§terek mildalaa ıproto • • 
kolu hükUmlerlnl lvwc:eik1. hig • ve püsldlrtiUmtıetUr re dün aal>alı saat 8,50 de altm.. 

Polonya - Soeyetler aMeri cı belediye dairesinde bisikletli 
'Anlaınıaı bir • dam bir Alma.n binba.şısm~ 

Dün MoekoVl'!l.1 ~vvetler Bir. talx!-nC'ııyt:ı !ki el atet etmJştir. 
n · adma Stalln :r-, tol Bvı.b ab;mdan ain' surette 
~j adma. ~ ve Kb!~ ynr l si: rJ Müteeavfz kaç.. 
.tar:'~'lJui mzalana l>ir Sov- mı.r ~ ~ti\~ fak olmuştur. ... 
~~I~ı-- Polonya dostluk ~ Aımıpaya selen 
"ve k~lıldı 3•a.ıdım müfjterek Kıtci"görulnecek . · 

bir etdbir allDJDJIAeiildlr-~" 

lıtanbul maarif müdiJr .. 
vekili ili 

Tevftk Kut'un 61\lmDe ~ 
M&uif MUdürKllUne vekllct tar!. 
fmdtuı tayin ~ kadar 
maarif mtldür mua.v»lr Faik Us 

ibeyannam~ n~dilnıiştir ... Bıı V:l.Ş1~an bildirlll~ Fn. 
beyannamenin esas ., DOıktD.lan t~ Neva gap,etesin g()o ===========::::: 
fUD}anlır: • ·:t re, hamiye ve balıriye nazırlık: beyaz sara~ bahriye nazın al 
ı - tid devlet, Bll,ok Britan.: !an, Anupaya eefer• kuvvetı bay Knoks ile gört)pıflf ve bu 

ya Ye diier mtıttefilderJe"'birlik. ·~rmeatne \iair ola.ia'k Şikago görüşmeden sonra. ~1ere 
te ve Birleeik devletlerin rnüa- Tr"oone gaaete9i tarafmdan ya.. yapbğr beyanatta, ilgü1 bütün 
bereliyle -tam l'.afere ft Alman pılan ifpat hakkuıda. res:mt talı. I nazrrlat"lll gizil raporu ne smet
ıattlloılarmm mn tahribine '.ka.! kikat &Ç?lacaimı bildirmi&}er- Je gazetelere gfttiiinl tesbit fqin 

veküet edeceldir.. • ,., 

lar hadle devam edecekleıdll'. ~~· araştnma Y~ blldjf. 
2 -~ attıwM_:at.,"-a~Bw(dt lmlQn. ~n llOD!'ll ~ı 

... • d • 

• ' • ' , ...... ...,.....,... ~ •ı,ı4' • ·, .... , ~ ! .................... .... 

Kelimenin tam rnanaaile 
Mükemmel rJe harikulaJ~ 

bir lilm 

İstlkW. için döğü,ea 
dcn-lııPylerl1e ~Jl&ll 

in MUTHI$ MACERALARI 
lıe1'1CM1du Utrl)ıeuelc- Ke!r1mJte'eda gtlleoekatntz. 

11&"8 olıu'ak: YUBTl'A CluuımatYET B"\.YILUO." 
~MATBUAT 11. MlldDrllll'il taratmdan .,..pllan 

~ lllDILED:T GAZETl:St 

Finlandiya 
istiklalinin 
24 ncü yd• 

Maretal MannerbayDI bi(. 
günlük emir net~ 

llelslnkf. 6 (A .. &..) -
ya istiklalinin 24 üncil 
rnüna.tcbetile Marepl MAlllll_.....ili 

bir günlük emir D~ 
!il bayramının bwıdau. iJd 
vel olduğu gibi dD~nla 
ğr esnada kut~ı tJ!>Y 
M:ı.reşıal, 1939 eeneafnde 
yianm düşman ka.rşmmda 
bulunduğunu ve ordamm 
manlığr sayesinde o samdt 
kurtardığım hatirlatt.Jktall 
bugün Finllndiyaıım "11!L.1.JIUS ~ 
dığrnı, mücadeleye AlmaD 
milteaddit Avrupa mı...nı~ 
ni n de l§tirak ettiklerini 
tir. Gllnlük emiı'de Ftnl 
eustmun e:imdi1rl harp 
göeterdiği yararlıklar ve 
.iatfrdadı hatırlatılmaktadlr· 
şal llannerhaym, sarfet 
retlerde dolayı na.skerleTe 
kllr ve onları nihai were 
&ı!u durmağa davet ederek 
emrine nihayet vermektedİI"· 

Mürakaba 
komisyonl 

Bazı 
kazalarda 

kurulaca 
Ankaradan bildirildi~ 

bir takım eşya fiyat'-ı 
raka:~ine dair olan k:ı 
de bazı mühim de-~i ikr 
J>ılmrştır. Bunlara ~<Sft
\'İlayet merkezlerinde 
fiyat murakabe komi 
dan ba.&Jka takviyesi ve 
ehemmiyeti dolııvısivle 
ı:alarda da valinin tekliff 
kayma.kamın reisliii a 
az 3 en çok beş hadan 
kep birer fiyat murakaJJe 
yanu kurutacaktır. 

İstanbul fiyat ve m 
komisyonu, valinin Vff1I 
.receii zatm reisliği al 
ma.k üzere bölge iaşe 
mmtaka ticaret müdilrO. 
ka iktısat mUdilril, bel 
sat müdüril ticaret ve 
dası wnumi kitibt, l 
ha1at ve ihracat birlikler' 
mi katibiyle milli sana~ 
umumi kUib!nden m 
lacaktır. 

Halim, rakı fifaini 
btqına niçin attı?.,. 



'rezan: Mahmut Saim Alt!lndağ No:22 
aılt""'11111 altlrfun t•lann bedeli bin liraJan 

fw_ al" •. 
-.ı tal•Jı. Doğra zaptiye kapunna h ıyeye glltun 

&t!lJ muhakka.k hir ölUmden 
tı_:ll'll l)'lAd! .. 
~Çe : 

ııı..~l:n yüzllmden değil miy. 
' s:Cll'tlu. 

h... kachtöyflne gelmlyordlJ. 
;llra kendisini her hafta 

'l'li~·atdu. 
~t tmyordum ve ondan 

...._ 'ltnak lstl··ordum ve DUA· 
:'lll'Q ~c:a söylüorf.um. Dii! 
~boynuma earldı: 
Ocaın. dedi! Bunda.n sonr:ı 

i~'n bir Pev eöv1e1T'i··c 
~·o'lt. Fakat bu benim yU • 
~ oiam için onu :ıffc•. 
.._!etmek mi? Asla .. bruuı ö. 
~!ta dam1't IÇ'Ü'dl. ~·et öl· 
Ôlüınun bUtUn nıtrnınlan. 
~ Bile bile b ' r öll'm .• ı-. 

diye bclcliye bekl1ye bir 

'afiretmiyeceiHm.. onara .. 
tlc avnı şekilde bir ö!Dm 

~tvac.a~. 
Qıı lôı sövliyecelfün. 'Ru ee53 
lf~ l!feth'ecek hocam. 

IÇb"r t;<n 011Ar3!. 
• l· boynuma dola.dı: 

ltı~. ~ ifp edeceğim hocam. 
,,"ÇQ{r vcv benf bu fikrimden 
~Pı 1'Dtuii r 

affctmiyccck mi.sin ho 

l!aiı?o 
~bT) 

0

ben•m ııem olduğunu 
~lleun hocam? 
~ eıin. ?{r .. babam. 

8h.~ katmııtt: 
't""'Gl babamm tinkt ono ben• 
'-~ 'nlatmrştmı. Bununla o . 
"' olduğunu 83yleınek bıS ~-rkes benim. onun kar. 

~er. Hattl .. Biz Me .• 
lı o kadar al~ıttrr kf b;. 

\....--.; <k&rdeş) deriz. Ben bun 
•~unum ÇUnkU <5z evlat 
-er .. de~ler .•. HAla babam· 
~ ~ almayı dU.5Unllyor :nu. 
',~? 
ft.... • • 
. "lllı tevmm ondan nefret 
~alrat •. baheIT"dan •. ben·m 

tarnr gelcllğinJ iste • 

bııtl'i ! p:ışayı art·k unutu : 
4Uab vere de o da beni 

~ tefessüh etMiı;ti: Bu 
tutarda fuhını ve reznle • 
~ kn •nrvordu J{JT.t) Sul • 

Yt da Partl1~re aynlnı'ş, 
~de yuwrlan•vordu. S: Suttan? Ben; Eb\llhü ·~ • 

~ hıtikamma atan bu ka · 
~ ~iydJ ~. Ne va1lm!\b btı • 

ebnelr ınJ ! .. Onl:\rn her> 
~? k mn:eralarma t~fl 
~·· lte'Pf!i b'rer alev ,. tm 19 

ltı1 ? .. Onlan eJde et."r'IE'k 
hı l!l1 almtr? Bıılri,.,. -ul 

\::; aJ .. vdi. E\·liJ~rf. on • 

111~iha bir ~Jr kafi değildi, 
• ""Uteralar iatiyorlardı. 
llıcat iki ft C l!'fln ~C7J'!'I C• 

"<>rlarch. Muhttflem M 

• tllrtn ttır10 yemekler ve 
~~ddf edlyortardr. A•· 
~~ bqka neye lhit. 

. 
•: l»irden aarip hiılere 

~~ha bu kus Diyarba· 
~ı geldi? Bana sev • 

tra haberler mi getir • 

: ~ilerini uzatarak yal· 

~ıeJ alacam ! Bana 
~&öyle: Sen nerden 
~ta? Zilhremin bu!un 
-, llıleketten mi geli · 
~ l\t konduğun dalı ke• 

ernde sftklamak ia • 

Ne yapmalı bu Zekfre ~ulta.na? 
dive dUşUnUyordum. EbUlhUdanm 
& mfir::Iiymiş! .. BiT taraftan tet. 
ke;-e: Hu ... diğer tar.lfta.n türliı 
rezal•tc: Yo.lıu! .• 

Zekiye sultan, yakut. zlimrilt \'e 
J)fl'lnntaya menıJdıydr. ÇnnjtY'kc .. 
birde (Aşod Kolııc;yatı) n"mtllda 
bir lruvumcusu vardı. Senede bir 
kaç d~fa b•ı kuyurııcuyu çağım, 
kıymetli taşlar eatın ıılırdı. 

Sarny~nrdaki edıımlar, cariye • 
ler. kalfalar. sa~vltlar emn'yetU 
klınsclerdi. Dı.F:ırdan yatn·z b:r 
(hoca) dan başka kl.msc giremez 
di. 

suıtmılarm pırlRntıı '"e elmas • 
la n daima meydanda .:ruıııl'dıı. 
Ara srrn onlan kutuds.n çrknrırl~. 
taknrlat' tokrştınrlar~ aynanın 
knrşıs-~ r:eçerler, içlerini çeke • 
rek E PvrederlPrdJ !. 

Zekf~·e Sult nm elmastan Geder 
bfr (eknıercnin fı;indc aynanrn l'.i • 
nllnrlP dururdu.. <Hoca) değıl tni. 
,.;m b•n? H~r dakika harerndeVim. 
R"7fm f"nf dünvıı umurile aUl.ka • 
"'nıZ \'t>lttur Göz!Primlı; alemf fılr.i 
ye unıthdır. Harem a~ıılan RiN 
a."lrc'1lleric d· s~ak :•Wm hakk. 
m·~ 

O"!;kııt C'ttim: Zelrivc Sultan bu 
eJma.!lıın crcak on beş giln1e bir 
takıvordu. Bir J!{}n bir fll"83tJa ÇT"

Jıdr ta.colttn ,özden ~lrdi-n. On 
beş kar'ıır pırlanta işime Yıuıya _ 
caktt Onlara benzer on be1Ş tane 
yalan<.'1 tacı ııJdnn. Sultan-n clınrus 
lannt tak•ı"h'nm ertesi günU bu 
taıılan kutudaki pniantalarla de • 
ği•tirdim. 

On hes ~n sonra meydana ~ın 
ca Mahmut Safmin }"8,kah•.nmaftı 
muh&kka.ktt Bun& meydan verme. 
mck 1Az-mıiı. Aşod Kolaçyanı bur. 
nundan yakaln-:ıHlird'ın. Beyoğ • 
Jundnn vtb: elli . iki yilz kadar Y'f'· 

tancı ta~ nldmı. Bir kadife kutu • 
\'ll koyarak doğnı Ap:I Kolaçya • 
na: 

- Vay .. Hoca efendi hazretle • 
ıi .. bu"'UMlD ahbar.. f~allah yl- • 
A ' '5e- Sultan Efendimizin sarı. • • 
mUliıkanclerinden tağnhonız .. he •• 
cteğiJ mf? 

- Evet!. Yalnız Ayşe Sultan 
inJ ya.. Seni Şaziye Sultana dJ\ gtı. 
tnreN•~im. Fakat iki Uç gU~ salı. 
:ret. .. Ben esna bugUn hir ni~an yO 

zUğü icln geld.'m. 
- Evlenf<'mnt yo1'snm? 
- Yok ben evlenmiyorum. Bir 

a:ıtrabs e;İeneeek de .• bi! çift ni • 
E-1-:ıtı ~ilzUğilnc ne vereceğiz Aşot • 
cuğum'!. 

_ Ra bunn soruorsun!. Senin 
MUklerinl görmOeüz .. S:ıraylardıın 
enğrıorlarso gelip een ç~ı'.tr!orsun. 
bterisen j ııılml de bozabıl mn. ~ 
ıra kuvumcn da glStUrcbillrsl.n. Za.. 
ten dQn wam evde de lifm geç -
tf Mııdıım deordul:i : Hoead"n in&• 
d:mkf c:ok 1vf1i'tlt"r göıilorsmı A. • 
flOd '*'" d• ~na bir hed'yede bt•. 
lan.. Doorou .. sana bu günlük bir 
(fft ni§an vllzUğU hediye edeyim 
de ~'~ek ay 03 Allnh izin vcrinıc 
bir 1!18.at knrdon hedJYe edeceğim. 
Scnfn ar h•:lilderinJ gördük hocam! 

_ Daha n e fviliklerirni göre -
cek11in Aeotçuğmn. ) 

(D1>1ınmr ''ar 

rağı eline aldı: 
- Alacaku~un maksa~t 

bana bu yaprağı v~rme~•!· 
Şi~ cnladrm kı ku1ca~1z: 
sevgilimden haberler getır 
miş. 

] ahir yaprakla konuı:na·. 
ğa basladı: 

- Ser de benim eibi lıaa· 
ta mısın? Yüreğin sararıp 
solmuş .• Ananı. babam, yu 
vanı \crkedip buraya naııl 
düştür: ? Sen de be~icı gibi 
bir kalebent mahkumu mu • 
sun yoksa?... . 

Tahir birdenbire kend1n • 
de11 geçti ve elinde tu~~ÇU 
)'aprağrn üııtünde s.e~gılııı 
nin h~valini RÖ'"';" mbı oldu: 

- Zührem .• ! Zührem .• ! 
Alacaku~ meğer botuna gel • 
memi~.. bo~una çırpınmıyor 

muş. B .. ma senden haberler 
getirmiş. Söyle, gül çehren. 
neden ıolmut? Neden Jiİrff 

H A 8 E R - Ak'8m postam --
SilNEMA 
Dün.yanın en ciddi komiği 

Hlıkeme oy.un I Ş A R L. O 
'l'ren iatMyona süratini gittUc· 1 ~~una im!tim yok Uıkin derdimi ' Sario, film dilnyasınn burıdan J $nrlo dilnya ,.e hayat hakkm. 

<:e yuvaşlat3rak girdi ve durdu, anlatmakla belkf biraz n~ılmıa 
1 
ı;yr.?k n..cc l' ev'\·e? .hn.ftn.da birkaç daki kan:w.t:erini b~d~ e-wcl.. 

Penoe~en eiilmis olan Lutfu'· ' olurum Bunun içi•ı söyliyecE'· lıra kazançla dahıl olmc~. foakt Jd ·•Asri zaman!ar,, !iL'nınde gös. 
I~ ista.syocıdatj k&ıabalıiro te ·• I tnm. · · 1 bi:. milyoner olarak gerl dön. . tcr~lşti .. o~ada bugün ~aşa~ 
l~lı hareketlerini uzun bir Yol • • Kar§mtzda. betbaJıt bir baba j muşt?r. ma.tın~ gıbı hayatın elın~P ın
culutun Yerdiği JlkaytJikle w se·.. var beye!endi Oğlum. u!?runda y~,nı~ şurası pek şayanı dik.. sanlar;n nasıl esir oldukiannı 
re daldı Biraz sonra ac:ık pen ı· bir çôı~ fedakarlıklarda "bulun. ! kattı_r kı. Ş:ırlo bu parayı sırf kt:vvetlc hicveden sahneler ya. 
oereden °ic;eriye dalan dmnan ve uu~. ıcabmda kanını uğrun- 1 kendı .kud;t"c·tiyle . k.nzanmn;tır. rat.'lltŞtJ. . -· • 
lokomotifin hızlı hızlı solumağa da \•crebileceğim biricik ~Hl.drm. Şarlo, ı.~nd • cserlerınm hem baş.o Holivutta. tasa\'\'Ur ettigınız. 
haslamasmdan trenin tekrar h~- bugün hmsızlıMa itham edilmiş l lan~rcı: h~m de soııu olan yegn. den daha samimi insanlar var. 
reket etmek tize.re olduğunu an • bulunuyor. ' n:_.~rtı»t~ır., On:-ın filmleri. tek dır. 1\Ie..~'. ıi. Po. Muni. bir .film. 
lı)·arak pencereyi kapadı ve ka • Ze.valh nda.nı boğıızmda dU. 1 n. w.~~lı film:erd.ir. den kazanacağı paradan zı)•ade 
ııapeye yaslandı itim!enen bir hıc,-lankla su~tu. . Sızın 

1
!1Jyranl!.k1nrla beftendiği. .o filmde alml{j olduğu rolil dil.. 

Kompartımanm ka'!lm a<:ıldı Bir kaç saniye sonrn gözyn~la. nı~. ~ . erden c:ıoğu, birtalum ştinür. Bununla beraber para 
ve bir yolcu i<:tti girdi Lfttful • nru m;>t:cJebİlmek içi~ kcndis"ni reJt.St..>r eıın yarattıkları mahlUk. bit.tabi aJdyor. 
lahm Juu°'ı!ına oturdu• Elli yıı,. z'r1aynrak tekrar anlatma.ğa ,. J aı;Jfu.ntakat ha'-"!arında büyi.lk Keza Robert :Uontgomeri re 
lamıda kadar vardı.· OldÜkça bsşlndı: · 1 ~Kl' ar YB'Pılm·ştır. Zorla Etli J(antor... Bunlar, oynadık. 
tenıiz ,ıyinmiftl Boynura sar • - IIayatts. ondan ba~kn klın- mavlrl. k"~dırılm:rşlardır. İp!e. 1 laf'ı fılmlerde biz~ hafif brrtak1m 
dığı •ir kaşkol ~I ve yU • sem vok. Annesi ö!diı~il zar.nm rl. rçJı~fon tarı:.fmclan cckilen tipler olarnk görünme~te ise de, 
.UnUn bir kısmım örtmüştü ancak <ekiz :yaşındaydı Ilk k~~~la 'U' . 1~· Daha doğrusu, kn- bu rollerle hayata göstennek ia. 
Liitfulla.h .. J?aliba dişleri $ ; mektebi .. bitirince orta mektebe ibıl,;ctlerıı:ın hlltlu.du ~ahilinde tedikleri mana, uminıiyet!e rot. 
Yor" diye dll'1bldil ver!c!itirdim Buradan da ııaha- ~stalılcla ıdare cdılen bırer hic:· i tükleri birer içtimai gayenb 

..,. . 1 l • nJ hl d
0 

t .· .. 1 ba '· ealr.? tirler. maheoulüdür 
.ı.enı ~en vo cu, onu a ~ e nnmesını amca na 11.&.e ". 1'"'akat Sarlo l· enc!· k d" · i 1 .... c 'ı b nl a.k' 

&!akadar olmamıştı. Cebind<;n da bnvat geçiremiyeeeğini, l~ Jıaliki ve "'mahli'ıkudı:r. en ısın n . :ı;:aka~ .. :ır::o, ~u .. arm en B ... 
hır ıraz,ete c:ıkararak okumaga tanbulda ,·~amağa karar verclt- . dl d . i . . . ~ıdır •. En mutev ..... ısıdır. O, dr. 
daldı. mni söyledi o~ıumu benim ya- Şımdi e Slyas bır film çeyır. ge~~~nnd~n tama~t:.1 a~ ve 
--- - - ..,. - • s:. • w " mekte r. onıına! bır yolda duşunen bır n. 
, n:ııf!' mnttarid gQrültusO ve şadıgım hayatı geçırmege m~c- Holivut ~üne kadar siyast ı · ft 

can llkıntısr LflttuJtahı .~yl! bUT' et;mek hakkı!u _ken?imde fi.'.mlere müsaade ~tmivordu. B..ı oSarl~· kendi miıtalealannm 
Yormuştu. Biraz ~nra r,özten göremıverek ~edakarlık edıp 'P~ yüz.den h:;ısıl ola.b•'ecek beyne1. kültürlü arösmdn da, filmlerinde 
kanandı. ~yuklama.n ba~ladı. ~ ~atik ettım. İstanbula gittt. milel nazık vaziyct!; rd;::n ~e-ki ni. da göstcrd!ii şahsiyeti and·rır. 

.Bu vazıvette enev zaman u • Bır ış de buldu. }-Ordu. Fakat bu!'!Wl Avnma.da Onu filmlerinde insanlar tara.-
~8 o!~~- Birden kuvvetli Oğlumu, çok seviyordum. Bj ,'\lkua g~en bazı hadiseler. Anıe fınoan ora.ya burn.va fırlablır, 
bir ıe «:ekıliş1 ve hı~larla u- sebeJ)le beıki de ona karşı fazla rika efkarında muavyen kanaat. hfrpala.nırlren ~örl:voruz UrkPk 
YRndı. Göz'erini aMı. kat"ŞT5111 • yumuşak davrandım. alılfi.k b~ Jer husule Fctirr::t ;~ir. Amerika. ve peri17andrr . Husisi havatm.. 
daki adama ha"Vtttle baktı. Kom lmnındnn lhnngelen . t.erbiyeyı kendi demokras;cıinin ic.tinat et. da da onu OrkUten üzen fikirler. 
ı>artnnanm 6tekl yolcueu. ~öz • veremedım. Bu ihmalimin ve za. tiği esasların tehlikeye dilamesin. dir ' 
lertnt vere dikrpitf. ~:!Jk bfr w.- atımın ~ ~k .. asnr o'arak den en~i§e ebne1rtedir. Bu iti Bununla beraber nüktedan ya-
la ve kecJ:ı' icln<!e r.ronmllyo.rd~. cekme!tt.cyim .. l{u~uk k::ı..s_a.~am- ba.rlc. f.ılm m:vzula~ın?a kısmen rat•lışı imdadına yeti~ir. 
G~zete elmden 'ft!'e dl!!mltmi da. mütevazı bir haynt f'eqınyor. scrbestı ba~oste'!"Im~ır. r Bir gUn kendisiyle J\:atalonva 
Akşam karanlıbnda vü7Jlnü t~. dwn, İstanbul bayatından, onun adası ~çıklannda yatta bulunu-
h?&.miyle Bermek mQmkfttl d~ tecrüb._esiz bir ~ene; ~c;in dolu. b~- me. kanı;mam ha! YOrouk. Yatın sa.'onur."da husust 
dı . Buntıtıla beraber vo1 arka • lundu~u tehlike!ennden gafıl. - llI - bir mUsamcre terth.> edilmiııti 
d~'!lnm c~ e.iddetl! bir k~er dim ... ()ğl~a nasihat edemedim. Mübaşir, mevlmfun eileri ke. Ben. Şarlo. karıs• Polet Godar 
l<'1ntie "ld "'tı beebellıvdt. Bır P. Tecruibeaı.z olan zavıı!lı <:OCUk, lep<;eli ve bir jandarma refaka. ve 8ıırlonun iki o<>fo 
l'a1ık be.J:ımı kaldmnca. J,(\tful • kendisinden ya.~lı bazı k5tü ar. tinde tam karşısındaki tahta Sl· Bu iki ~-avru "n~aralanna. 
1ab. onun buruınık vüzür.de iri kada§1arın fena teşviklerine ka. rada oturmaltta olmasına raa.. :b~la.nıadin e\'\:e1 Şarlo onlara 
Va29 damla lan farlcederek merha Dılmış olacak, meseleyi bil~ün .;,~e- rpen, vazifesini r.enc tam bir dÜ. şöyle hitan etti: ' 
tn~tle titredi. temıatiyle bilmiyorum. Bıldi~-n rüsti ile yapmak :Stiyerek, srt· :_ Ben dünyanın en tuhaf s.. 
Mnt~fr bir eda ite: nokta ~= Ben bir hırsIZJn baba. ma göımemis bir ıscsle bağırdı: d~mıvım. Yanıırıda dn. dün ·arin 
- BüvOk bir kederiniz var ıra. sıymı! . - Kemal Sanlı!... en şiddetli müne!dddl bulunu. 

liba. d~. Kendin;zıe lılkim oı~ Zavallı adam gene sı:atu. ~ın:- Mevkuf mahkeme salonuna yor. "Şimdi rü'düriirı l>a7·n111n!., 
nu~. Havatm be.zan cok ı:ı:ario ledi.Jli hazin maoera kendisinı ~irdi. Hakimin karşısına reçti. f c:te bövle bir fi1nzofla bir 
ti!veleri olur. müt"adel~ kofav d<' t'Ck müteessir etmia olan Lüt!ul. }'{akim onun birkaç sual'e bilvi- ııraklnndan husule J!elmiıs halita. 
ifıldir. Fakat insan azmederse lah sordu: yetini tesbit ettikten sonra: dır ki be~-az ~rde fü:erirıde Ş?Ör· 
het' Pm voluna .,&er, - Oğlunuz ban~ mahkemeye - K~m:ıl Sanlı. dedi. G~ aı1ı;unüz Sarlovn \-nrntm• .... 11'. 

Muhatabı yelaJe b&tınt salla • verilmf!f. biliyor muaunuz? haziranın 18 inci gecesi kuvum- .. Filozof'' f!&h!l;vcti vazar. Pakla. 
dı: Muhata.bı mmldandı: cu Arşak T:lysüzyanm evini BOY· P!n şalı.!iyetl l!ıe omı tem.sil 

- Her amsn deiilt ..:.. İkinci ce7.a galiba. HA.kimin mak sucundan muh5.keme edili- eder . 
• 

0 
• ismi de a!dnnda kaldığına gi>re )-"Orsu' Ne denin? ------------

- Belki . .• Fakat insan hf r bir LOtfullah ~ya Hayrullalı... Delikanlı mahcup bir tavırla 
taman · ceearetini ve Umidinl Trenin ıilr'ati yavqlamıırtı. başını önUne e"!ai. Mtnldandı: 
kaybetmemelidir. Hayatta ~are- Bir istasyona. vakl~tıklnrı anla - Evet, F.Cytana uydum! 
.ız hle bir t?eY yoktur. · şılıvordu. Lfıtiulla.h aya.~a kalk· Hilt"m devam etti: 

- Hayatta caresiz o kadar tı. kompartımand3n dıio.n (:tkar. - Kemal Sanlı, mesut bir te. 
C:Ok ~ vardır kit . ken likayt e;örürm1e.Cfe c:all§al"ak ııadlif sayesinde baban1a görüş 

- Siz ne kadar bedbJnsiniz! rol arkadaqına sordu: tü.m. Bu mUI8.katınnz bana bir 
Lt\tfullabm merak ve teceıs&ilB - O~lunuzun ismi ne? c:ok f?evlcr ö~tti .. . Evvelce hiç 

damadan k&barmıştı. Kısa bir - Kemal Sanlı... ınnhkOnı oldun mu? 
tereddütten sonra ili.ve Etti! • - 1I - surlu cevap verdi: 

- Derdini söylemiyen derma.. Ertesi gUnü tevkühanenin zi - Havır. 
ıımı b~amaz. Bana kederinizin yaret gUnüydU. Lutf ullahm meç. - Babanla ırörüşmf'tl'l hnldka. 
lebebini anlatmak istemez miBi. bul ve meyus yol arkadaşı, par. ten ist:fadeli oldu. Onun sana. 
niz? · maktığın arkasında duran bir kann ook vum~a1{ davrat'\dı"1m 
M~uı yolCu itiraz etti: delikanlı ile Jı;örü5Uyordu. Mcv- öfreMim. Senin fena vola BaYJ.. 
- Sem \'e aa.111uaa taanuk kuf hevecanl.a sormuştu: matı blrnz da b~ vfü:den olmuş. 

eden bazı mevzular. üzerinde bOQ - Na.srl oldu? Umitlimtsin ! Bu ha.ta'-'1 tamır etm{'k ve sana 

Satılık Ana 
Pendlkt.e, k15ytçtnde, Bağdat cadd6. 

al.nde. Yeldeğirmt!nl MkaS'J1lda, 189 
M.M. 505/ 18 No. ıı mutrez: arsa satı. 
tncaktır. Cal&tnd3 DllyUk Tünel tıa. 

tımda 10/11 No. da HÜSEY!N YA.. 
şARoOLU'na mUracıınt. 

ZA Y1 - 26 nuınara.lı blalklet plA. 
kamı aayl ettlm. Yon!slnl alacağım. 
dan rsklainln bUkmU yoktur. 

Tarlabat• - D:ımcana 110kak 
~ .,.rtunao 1/4 tl5D 

Nlllotle 
(18210 

bozaztık ctme~i ben doğru bul. - ümit ne demek? !btiyn:r bava.tta her '-~':"'an. h!ı+A1 nrmı 
inanı ovunumuzu '-'Uttu! Beni kederii a.ffed~ek mtıM'ık blr ba~ ile s t ı k t •• 

- Şahsi işlerlniıe karJF"~afl ~C tneVUS baba l'rılfil"'de f{Ön!CY• kar~ılac:TllTV:l"""\~tlH ÖrTc"'mek is. C 1 1 m o or 
aklnndan bile ~inne'k istemem din ça~ardın. Muhsin Ertuftnıl terim. Seni nıtı 8 ''8 mahkOm ~. 
~1ütccıessisliiim de- yolı:tur. E- benim yanımda acemi a'ktör r."ibi dect-;nm. !~kat bu ~..,.anm Jrl:fi 18 be~'Sir kuvvetinde ufak bir 
lunde,·se size yardımda bulun. kn.'ımmı! /tc1amcl'\ğ12: neredeyse velmiyece"ıne. habanl3 o-örU~ mnsratıa mazotla tşlemeğe elve-
~ak dUşüııcesiyledlr ki kederini. aih''?cal(tı1 tii~en so:-rn lrn..,! oldtını p;r FC.. nsll bir PP.lde nolrulıı.bllccek olan 
zın sebebini öirenmek istemiş. - Su ha1de? ne hf!T>;S vn•rı,.n1• .. tn ~n; do?7r; g;yet az kullnnrlnınJ Viktor:ı.·a 
lim _ Cczıını tecil ede- e.ı;;nden ,.0ıa rteti~"l1".ı;.p r•ı ri-'~ .. ..,, c!'zn. markl\b btr ufkl petrol motörtl ~-

Kederli yoleu, düı,ür.celi biı sUr>hen olr'lasın Ynnn s~rbeat umarım ki. b. h'\ntn m;ictf"lt Mn. tıl:ktrr. Talip olanla.rn1 Aksaray 
tavırln. bir maddet sustu. Sonra. b•ra,ula<'.a'·<=ım. Yarın akP,am da ametıacirden da.ha fazl:ı müessi::- Ordu ea.ddeııi Yeeiltulumb& sokak 

- MaalPıef bana kimse var. tekrar ieoe ha"''arsın Fa1rat p:Pne olncaktTr. Yül:stl apaıtman 5 No. ya mUra· 
dınıda bulumur.az. diye konumu. bcrer:keizlik edio ,.a'·av1 e'e ver Mr.:r~vr<7 A7' 'K A r>nr.oR cant. 

Uxl'lktan sesler duyan Ta • 
birin aklı hE-,llla gelince 
kendi kendine ;;ü.lnıiyc bat
Jadı: 

YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELLi 

• 55. 

- Bir yaprakln deminden 
beri konu§up cluı-..:y~rurn 
Deli miyim ben? 

Fal<at, elinde t'.ıttcğu•yap
rağJ atamadı-

~in ha7an yapraklan gibi de
lık detik olm•ı? Sen de be · 
nim ıibi hula mısın yokaa? 
Fakat, diyorlar ki, lran tahr 
tnn oğluyla yakında evlene • 
cek ınitsin ! O aaraak del ikan· 
lı ile ien nasıl nıeaut olabi · 
lirıin, Zührem? O bütün öm• 
riinde bir kurdu, bir köpeği, 
bir koyunu bile rneınnun e · 
dememi! zavallı ıenemin br 
ri~ir. Sen ona Jiyık der,ilıin, 
Zuhrem ! Eğer baban bu ite 
razı olduysa, seni kendi elir 
le ate~te yakıyor demektir. 
Sen benimain, Zührem ! Biz 

daha küçükken aöz!e§tik... - Sen besbelli baha sev. 
biribirimizden nynlmamağa gilimden kopup geldin. Seni 
karar verdik .• Sen Diyarba · odamda &aklıyacaihm. 
kırdan Irana gelin gidenen, · Dedi vapraXr 0~ ... " •· 
T h d il d , . u ........ ınn go. 
. ~. r~na varma an yo ar. a türüp, ya:ı'.ı8ınm altmda •ak 
ölursun .• o yollar ~ok çetın, ladı. 
çok sarpt.r.. mahvolursun, 
ZühremI 

Yazık ,acırım sana! Sakın 
annen ısrar ederse, boynunu 
büküp de • peki deme-.. o 
zaman kendi batını kendi e • 
linlc yakını! olur:> ıı ! Beni 
bekle, Zührem .• ben çOk ya.. 
krnda ıeni ııelip kurtaraca. • 
lam. 

TABlR KURU ' PRA!<. 
LA KONUŞU .. KEN 

Ağaçtan düşen J<-..ıru yap

rağı yastığının altmd sak • 
lıyan Tahir, günler:'!en~ri 
bu yapralda ~ocuk gibi ko • 
uuıuyordu: 

- Sen bana ağaçtan bot 
yere düıüp gelmedin! Seni 
bana gönderen se\·gilimdir. 
Ben 8&nıı baktıl:~a Zühreıni 
görmüş gibi sevınıyorum. 
Eğer ıen Zühremin yüzünü 
görmenıit olsaydın, eğer sa. 
na Zühremin eli değmemit 
olaaydı, ben ıeni bu kadar 

. d. ., sever mıy ım • 
Tahir bu sırada odaımm 

her kö~caincbn bir sesin yük 
seJdiğini duyar gibi oldu: 

"- Onu iyi azıkla .•. O aa. 
nn Zührenin yadisi.ndır." 
e~ ıeı Tahirin kulakla • 

rında saatlerce çnalac:h. J 
Talıir deli gibi a&ğa aola 

b.\! vur.ıyor, sönük kandil 
ziyası altında kendinden bat 
ka kimaeyi göremiyor ve: 

(Devanı-ı varı 



Y&J 17, tı..y !,4U, kilo~ EmMır 
ın....,.s!p ~1leoUn he.r spordan~ 
yua. cazr., romanı, BlDema)'I ~ 
~ haya.tmın baW:n iMetlkledne 
TIUaf llBde Ve ~r gi)'lnla c9ıııeılıoe bir 
bq8D. ı,er den apğı cııbmJan :ro.3:i 

~ ~ t.UiUl b4r t..yla eıv. 
laımek lst.emektedh-. {Ur, ,.r\ds} !'mi. 

ztaıe mC:acaa.t. - 3ô 
" Y90 !I!, boy 1,70, kilo 69, geq 

cımmhı, mlıhat:li ft fen kfmlııe8f olnu. 
yaa tiC&l'9tle m~ bir alltıyi ge • 
ÇlJlııUNbilecek k.ar.&!lıCı olaıı bir b&y, 
17.%1 yqlannda. ort& bo7lu, fltV J~a. 

rlııdelı. ul.ıyaıı,. temiz bir aileye men. 
ıııup, .abbatll, ~ımwı :k1SIJlll'U oı. 
nuyan (dul <ia. ombüit') bir bll::razılA 
evlemn~k i.Btemek~dir. (ş.R. F.A) 

reı:ı:ıziıHı n:llmcut. - 37, 

Iı ve iı~i arayanlar: 
:r. Fran.su: li&esine deva.nı eden bir 

go:nç sa.at 4.,30 dan sonra çe.lıpak U
zeıoe 1§ ara.maktadır. Tezg!Uıtarltğı da 
vardır. CSen Bemıa) remzine mUraea. 
At. 

:r. iyi uıgilı;ı;ce ~r, Ll~-&rı mu.ha -
be'ra.ta 9l\laf Te daktilo bilen blr R.o. 
berkolcj mezunu blr genç tatı.sW. ile 
mtıtenaaip bir~ aramaktadı:-. (A.B.) 
remzine mllraea.at. 

* Ortaokul mezunu, :!3!; doğı.rm.hı, 

ya.z1.St g\l'"e' ;•~ ı;en~ herb&ngt blr 
nıtlefıse!\! \', y.;. ticaretballede ber işi 
yapabilir, (T.M.C.) remzine m4ıraıceat 
Cllftn fiyatla ~ıııı.ır. 

:ç. Lise meırunu, el ya.zı.gı ve riy~ 
,esı iyi bir genç, en n~ağı otuz lira 
licretıe herhangi bir mfiesec.&«ıde i' a • 
ram.&kta.dır. ( A.P... ıc.) remzine n:ıil .. 
r.u:aat. 
~ Pertevniyal llac.einin OllWlCU • ~ 

ıufmd& okuyan bir genı;, herhangi bir 
mtieae.ııede kAtipllk gibi bir iş aramak 
tadır. (Pevtevıılyal J!aem smrl 5/5 de 
~"66 Turgut K.a.şkala müracaat.) 
~ Ortaı:nektebln birinci ımufmdmı 

·ıkmıe. 16 yaşında bir gene; herhaag1 
tılr mUessesede herhangi btr işi yap . 
ınak t.ı;temektedlr. (Fmdıklı Co.nfeda 
çıkmazı No. 12 de Mehmede mDr&ca. 

nt. 
'tl> Lisenm ~oo emıfmda ok.uyan 

yazısı güzel, hesabı kuvvetli b!r genç, 
oğleden 80Dralan calı§mak istemek -
tedir. (D,<i) reın7.ine müracaat. 
~ 'ricaret lisesini.il son smrimda o. 

ltuyan, muhasebe ve tlcarl bUQmunı 

bilgilere vakıf bir genç i9 aramak • 
ta.dfl'. İstatistik te yapabllir. (1, T. 
!{ut) rcmz.ıne müracaat. 
~ Orta yaşta, tUrkçe VO transrac:ı 

bilen kibar bir bayan, ev idaresiyle 
Wy& bC§ yll.ŞlDdıın büyil1< çoculdann 
terbiyesiyle me~ ol&bUlr. Bayan 
la.ra arkadaşlık t~ e<ll..'b!Ur. (Maro 41 l 
remzlnP. mUracaa.t. 

·.r. Kız ve crkel< orta okullal'l::Kkı. öf: 
retmenlik yapmr..ş, huınıst ders Termlş 
bir öğretmen, .Jeometrl, hesap, c.ebir, 
?O a.lmanca derıılen vermek ı.temek .. 
\edir. Evlere de g1debUir, (ELA.) rem. 
?.Uıe mUracaat. 

:r. 6ntwnıiteye uev&.rn edcıl1, .llUiha. 
.ııebe ıtıerı.nı:ıen ııraıa;rarı, n,azt)'Mi 
bınıet1i l>lr gcııç, htlwsl bk-m~ 
.ııooc ftY• t:roMıııUIBm:Qe öğleden e.,.. 

yahut ııoıma. <;alıtımalı: llltemektc. 
dir. Heflıur "N 8nll.iye bir aT\i')gtb 
Jııetil gooıtte'bR~. (f'..,lt.) 1'er.llltne mCl. 
IBC&at. 

• Oc ~ ~ ortameJ;.>.ep me 
Zllllll, dakt!lo bilen. mu.ha8ebeden an. 
ır,ıan bır ~enı;; J"ND.ll veya llU.IWB 

~ lı6dDde "' uamektaıiır. 
~ l'efUiae aAı UMlıl. 

• ~ s kıct amınna u. 
doır omma, bi:' ~. tkarethalıe, 

1eritı blriDdo ll:J':ık lcıleri yqnı:ı.all U! 

t:emdttedtr. t«.3. U.) r>emZine mlira. 
caat. 

• ~ ~. ÇB.ı~.x.wı. ::ar;\di btı 

b&~, b.Wllllll 'ft7.ıl NıBmt ıro.110MC3~'cr 
de ~:ik an.r..ıı.ktadıc. &utan. 
ahmette ıw.i .... ~ ba.ltka. 
Rtıeeytn ea-y;e {K. ~) mıUracaa• 

• Ticaret liııea1 son mııtm<J&yım. ı 
J't muha.ııa~. beGap ve mutıa'bel'A' 
bUlRm. ôQ'ıec.eıı a<mro bir ıxıuesseııe 
de çaırşm&k iizel'C lg arama.~a.yım 
(T.T.T. 186) rcmzilıe münoaat. 

• Bir acme ortamek\epte tabi!.ye ho. 
CüAı 181'~· J(lkook ~b.sll tıı.lel>Mı 
btr eenıs. fizik. kheya, ta b\cyo ~nıferı 
TWmelı: Wcme-1:.U&r. CM, SabibJ rem 
W1e mtlracaat. 

:P G~ t,t lci1tUlr th:!k btten bU 
Tark ge.ıı.ct, u zamanda. vücudu bl. 
giı:ııuU olaDlarm b~Jırllklerini ft 

Jllzumııuz ~ı g!d..,rillr. Dert
te werebiHr. (Jı..R.. A.99) remzine mu. 
racaat. 

• Payeaııı çiW, ~ronlk Tc mozayilı 
er2nde 8ei!ıe!Mft c;all.'.}llll!}, ıutaba. 

!fl1ık et.mlf. ~rl b · ı:unan bir 
Uc6r it ar..:ıaakta<irr. Taşraya da 

~. ( A.K. t~J ren.Wne müracaat. 
• R~ lt.lıelımin ~ .otm--

ecz::::::o_ 

etmek tı;in 6ğAede.n mmra çaJ.ııpnak ııo 

~emelıtıe<Hr. D:\kWo ~e mahıu;ebedeo:ı 
ule.T. R!18Jliyost ktı1'Vethdir. ıM. Pek 
can) reu::zme nt.CL-aeaat. 

:ı; De-rlet mi.lcsaeıııeJ.ernuteo blrir.~ 1 
~ bir ID1lbasebo memuru, 11er 
ak§am. 1!3.&t G ten sonra 9e cumartesi 
gft!ı.leri 13 ten itibaren lwıııwil mnr.ııee. 
eelerde, §trketierde, tıcaretllanc ve 
bO.Joolardıa c;all!JID&k ım.melıtı.ııdir. (!111 
b&abe Ş.Ş) remzine mUl:'&cu.t. 
~ riUaıelıc lltU.t -.e tıa.ret mekt• 

ı.ın.ı.ıs bCr1nc1 ımnfmda okuJ1U1 tı!.r geaç 
ebnn b('l" U~tle • aramaktadır. 
Mu.baealMı n tra.rıınzcay1 iyi btltr. 
( A.BA ~) rem.z.uvı milrae&at. 

• Alle.t n.ztyetı ctoıa,..ıe takW 
te.me dflBlll ectemiyen bk ~te. 
ti~· ltı aremakt.adll', lhr t1!.r1!l ya. 
zı ı,ıerl yapar, <1ft'S nttblMT. <Or • 

tl2.D ı remzi.ne r:ıı.Uracaa.t, 
• P.lekt Ye ~ı bıarfıerJ otur n 

yuar Te biraz d.& d.a.ktiio tıilen btr 
b.ıı.yaıı, mflllaııtp bir iş anyO?". Uı1. 

A. K.) rencı.ne ınilracaat. 
* 18 ~a, tıeat"&t mektebı me • 

zmıu. steno ve dattilodan snıar.m b1r 
genç ta.hsUL!e mütenasip bir t' aramak 
ta.dır. (Kat.ot> remZine mü.raca.at. 

ır YUklek ilıtiıı::ıt ~ tiea.rct mek.tr. 
binin flılnci sırufmda bu!uı.a.n, Jıcssp 

V'C rtraztye:ııl kızVTet\t bir gen~; öğ>e • 
den tronraları çıalışmak ıatemektedir. 
(A.rt.S.) remzine m~~at. 

.'f; Use talı.silim vardır • .t~ınlan 
saat. 6 dan 11 e kadar beş aaat DULt. 
baal.al'da, hwıut!t tıcaretb&nelet'de, ı. 

darehanelerde mumllhihllk, kMlptlk 
ft buna milmasU yazı !~erinde ça • 

k§mak istiyorum. Oldukça süra.W 
daktılo yaz.arım, En Son Dakikada 
(O. Saadet 7) remıı;tno mnracaat.. 

o'5 Lt8C sor:ı emıt t~besf bir gen~. 
öğleden !50nra çatqmak üzere ti} an. 
maırtadrr. <O.H.A.) remzi.De mtıraca. 
at.. 

• Ortauıoktebill sekiıQnci ısırutında 

oku:J&D b<r ge~ lf a.ramalıtaıirr. BIJ' 
kırtul~I n kit.a~ dtlkk:A.nmda 4 
sene çalışmış olduğu t~.::ı tezg&btar 
lığı terclh ede-r. (L.'G.F) rermme mı:ı. 
raca&t. 

~~ 21 7aşmd& eski ve yeni yazıyı o
kur ya2Ar, daktilo bllcn bir baya.n 
tie:ırethane, yazıhane veya müesaese.. 
!erde bir l!J aramaktadır. Suat remzi. 
iMii mll~at, 

• u.entn fen k.olundıw ~k ıyi de 
~ile mezun obnu1', olgunluk Lmti 
banmt vermıo, askerlikle a1Aka.8ı. ol. 
ınıya.ıı.. Ç&U§kan, dlirllırt bir genç, çok 
eh•en llcretıe çalışmak 11.ıerc ı~ ara.. 
maktadır. (tK.~.) remztne mlll·acaat. 
~ Fra.ııeıı.cayı okuyup yazan, daktı. 

lo bilen bir geııç. busu~ bir mu.esse. 
&ede çaJ.ışmak tstemektedir. (K.U.) 
rem%.ine mUracaaL 

• 'i"Uksek İktlısat ve flcaret mek. 
tebinin blrineı smtfıncb okuyan bir 
gen~. çok ehTen fty&tla Ciğleden aonra 
ç:ııı::nıo.lc llzere b1r iş l'lramaktndl1', 
tY . .t. 12) remzıne müracaat. 

" 1' " •• - Dtmı: ~ 
afl..EDIYESI 

ŞEHiR 
nYATROSV 

i'.t!11"mAŞJ 

DDleUI IUıSlllNM .......... 
BUo~ Gllndllz H ca.: 
ÇOCUK OYUNU 

AJrşam 20JIO da: 

SAADET YUVASI 
Beyağlu Halk S ineman 
~ M&UıtB 11 .. r-ı ' •• 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
Bü.Jftk Film Blnlt::D: 

NEVRALJi, KIRIKLIK YE SÜTÜN AGRILARINIZı DERHAL KESER. 
1 - Dl1' l'ana"ll (Tlbtlı;ııe )· 
: - MJtHI ,, ... (!Mra'n). 

3 - ili-.: &Mil - ~ 

lcabmda Giiade 3 Kate Alınabilir. Her Yerde PvUu Kutulan l1rarla ı.te~ ~ 
~~~:~'4J,~, ~~----~~_;~ 

1 
•stanbut Levazım amırıiğ111d811 verflen 1 

ıtarmı asker, Kılaab ıliaıar. 
------~ Ot>.000 met.re tıttl:ı.ir be2'A I>UU1slı:1& ekailtme.J.ı kOAınU§tur. Tah.'llııı ~. 

.teli 19.000 Jtra katl teD.Wl&U 2860 üradlr. Taltplertn 8.l2.9U pazarte.tti gU. 
ııU ıtaAt 11 de .A.Jıkal'&d& M..M.. V. haTa .-tınaım& ır.ouı.1l70lll&Dda bu.l.wı.ına • 

lııt'ı. •(16115.t~tı) . .... "' 
A~ğK.la. )'asılı UHmMidm pau.rlıkla ek&rtınel<l:"l hir.&la.rmda yıwlJ 

gun ve saatlerde lzmitte İstasyon otelinde askeri .e&tmalma k<>mlsyonunda 
yapılacaktır. TaUpleriıı beltl valdtlecde komlsyon~ müracaatları. 

(l555'-l073i) 

Cin.si .Miktarı '1'utart 
kilo lira 

16.000 28.000 

Temtnatı ih6lo glin ve 

Ura saa.ti 
2100 ll'.ll.9'41. lö 

75.000 19.500 1462.W 8 ,, " 16 
75.000 3S.7M ~.>30.2f> 9 ,, " JG 

.:ıt-. q:. 
23.000 kilo a&ooyağı &lmacltJı:tır. Kapalı :Arfl.11. ekailtme111 2ii.12.9il 

pergembe gllnü .saat 16 da. Konya.da. askeri ,sa.l;JIULlnl& koDUByonu.nda yapı.. 
Ja.caktır. Tahmin bedeli 4S.7'16 llrıı ilk temmatı 3665 lira 63 kunı§tur. Ev. 
sat Te şartnameısl. Ankara, İ.stanbııl Lv. lmlrl.lkleri Ye Urf& Diyubalur, 
Afyoo ooledtyolerlDde mevcuttur. Taliplerin ~unt vesikalariıo teklif ınck. 
tuplarmı ftıale -~ btt ee.nt evTel komiBYOD& VW!D.el~ (1566-107'2) 

~·~ ~erine t.aıı.awı edilen fiyatı 1209 kuru§ olan 10.000 adet battaniye ka. 
palı zarfla eklliltmeye koıımU§t.ur. thaıesl 2!U2.Dil saJı gilnü sa.at 11 de 
A.nkarada M.lııl.V. satma.ıma Jmmi#yosuında. yapı.ıaealttır, tık teminatı 7295 
u.rad.ıT. Evsaf ve şa.rtna.nıu1 600 ~ komjsyondtt.n al.nur. Taliplerbı ka. 
nun1 veıılkalarili> teklif mektuplanm ibate ~tinden blr eaa.t evve:ı komis. 
yona wrmelert. (15-16- t()g.84} 

~ ~"" 
~o t.on ku.N ot ile 330 ton ~ t.optıı.ıl .. eya parça parça pa7.arlıkıa 

sa.tm aıuw:aırtzr. Taliplerin 15.12,9il pu&rteai günü saat u te Y~öydıc 
askerl satınalma komi8)'0nwıa. mUraca.atlarJ. cıı>6().107:36) 

9 ;ı; "' 
482 ton buğday, a.rpa, yulaf paza.rlikla. na.klettirilecekttr. llıalesi 12. 

12.941 cı.ıma gUnO saat UI te Erzurumda ukeri sa.tm&bna komisyonunda 
yapıla.Cakbr. 'l'abmln bedeli 60.067 llra 20 ku.ruş ıı:atı ~l.natt 9009 llra.drr. 

Tall.ptenıı belli "'1"9.kltte komisyoM. ~lmeleri. (1562...10738) 
.y. o0 .,. 

~ ~ uytln, 2 t<ırı beyaz pey:ıılr, 4 ton ~uru Uzüm paı:.-ırlıkla. .satın aıı.. 
nacaktır. Tallptmıi 12.12.Dil gttnll ~t 17 de Ulleburguda bir No. U 
aırltetl u.tmalma konıJayonu.n& mtırscaatıa.rı. (15&4-10740) 

n,et!ııdedir. Herhangi blr ml1e8~sedf ı (1. Gtırbllz 26) remzi.ne mU.racaat. 
llğleden aonra ,..., puar gllnleri de ~ ~ BattaJ1JD ik1 ı;Unündc llkşam 6 
L"1j&.b1llr. (Muhataı!lettlD) remzine mtl dan 8 e kadar çalışabilecek bir baya. 
racaat. D& thtıysq •ardn. Ayda 12 Ura vert. 

• LlMı:ıin birinci smıtmcıan t:ud~ 
oa.me a~ bir genç klz berh&Dgi da. 
lre '-e mO.esseaede tabsllile mütenasip 
btr 11} a.r&maktadıt'. 1stiyenlerin (H. 
N .) ~mY-!:nc mektuplan mııracaatı.a. 

1ec.?ktlı'. F'~riköy TUrkbe)i .sokak No, 
<;G/8 de Hns&a:ı mektupla ınUracııat. 

1 ~-... ---· i';ı:J - modaya~ _____ ...... 

B'ÖTU N M OBILYALABINlll 
ÇeettJert ~ olan l&tanbaJ'da Rna Pata 7okupada et ?f• 

AH!t·IET FEYZl,nin ASRI ftlOBILYA 
.-'J·fi'11'••••••U•b~ al.uta.•••••-...,... 
.. Bln~-'-iliıiiııill ....................... aıı 

ıvıuhterem haikunızın namlı K ayserli 

(APiK OGLU) ; 
Ttlrk Sacuklıırına kal'§l g&terilen a.1Akad2* cesaret ata~ '

't'e it.1Da ile f.blar edllm~de ve terkibinde baharat. • e sueuklarfll _ ~ 
hava dolaplarmda muhafaza edilmek~. Sihhattn• bl.laı ııaJP'°" ;Jo 
sucuk llzeriııdekl kut"'§Un mtlhQr ft etikette Apik oğlu lıe~ 

l k&t ~"Ul'Ulmam. 
Tel: !-ıs.cJ .bta.ubol ~drp&fltn ~r No: Jf 

...... ._.ISm ............. _.v 
De•let Demiryollan •e Limanlan l•let~ 

U m um ida resi iJ ıinları 
f 

Muha.mmeıı bedeli (t7.000) lira olan i ıı&!t Betolli1er J.8.1~,ı· 
şembe gtlnU saat 11},30 el& k11p11Iı zart usulile .Ank:ırada fd"N blD4 
tm atmacaktu·. ~ 

Bu işe ı;irınol{ ıı:ıtiyeıi.lerin {1275) li-rall'k muYllklmt tem;n.t ~ J• 
nun tayin ettığf vesika1"t": ve teklU'lerlnl aynr gllD ~a.t ıt.30 • il 
mtayon refBUğine vermeleri lazımdır. fd,: · 

Şartnameler parBJJız olarak Ankanıda maizeme l11ire.ei11deıı. tl' · 
papda t.eeellttm ve ~~l• şcf!lğ"inden dağıt:Ilaea.l~tır .. , 104!'7) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: gY 

l - NUmune.st mucibillce ·.mo kilosu ltU<.:Ult Hı 1200 ~'il~ 1,- ~)ı 
mak tızere ceman 1400 Kg. mDhUr lrurı:ıunu a(rk ebll~ ti" $$ 'tı 
~~ . . . . ~ 

• - ' . ·-·· ' • : ı :) ı:ır"" lıc II .....,, Muhammen bedca UOO llra uıup ı:rıuv$ka,t t.eı:ı:ılııaU ...... 4" 
m - Eksiltme$i 9-Xll-9fl !:!.lı g11nU ~~ 10,30 <l& I{.ot'tı&tl" , 

\'3.ZOD §Ubemir.de ınUteşekkil altın ıımnteyoJlWlda yapıJae:ı!rur. ~ f,, 
IV - Nümuneııı her g11n adı ~n ışu.tıede' ı;örWebıltr, •raJipl rP° 

de 7,5 temuıatıartıe 'bl?raber yııksrd& yaıntt gQıı n ımatto md~ 
yona gelmeteri. (10699) . / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~' 

f Deniz LevalllD Satınaı~~~ f 
~, it 

Eoadsyona ııanıar tı,, 
0 Ort& 2 cıe.n 1.yı.. ıı. , : () J A ~ında r1. 

• 16 ya§tftda ortamektep b!rlıı.cı sı.. 
mfmdan m~ blr gene; resmi veya 
bWKıl!ti bir mUesae.sedc ı;:.al.rtmak lııte. 
mektedir. Herbangi bir i" yııpab11ir. 

Fındıklı Canfez çıkm&"-t numara 12 
11.ehmet Aydm. 

i....-.,h.._. __ .._,.._ .... ..,..,... ... .._ __ ,_._.,..,...., __ .....-~ •C 

Z 
, İkl 

llimseetz bll' gtonç otleO.i.'l rorırs bil • Uaa mezunu eski yazıyı bl&lr, 
m!Jewıtede ış aramalıta.dlr. Ha~rdı d&kWo kul,anrr, bir sene muhaaebe 
(T.R.) rC'l'llzin~ crıiit"acu.tı~ memurlutrund& çal~ a$terU.kle U1 

:t- Yüksek tiearet mektehinin aon 
ıımıtnıa devam eden, fyl tran.sızca., 

d&ktilo ..-e eski harfleri bilen, biraz d& 
&rapç:!d&n B.Ulayan bl.r genç, banka 
veya t.lcaı1 blr mtı.esee.uemn mu.b&3ebc 
llblde ~ma.k latemekted!r, (Ticanıt 
talebe~} reı:nz.h:ıa mUracaa.t. 

* Ort.arnektebm bir"ll!c1 amıtında 
okuyan 16 ya§ında bir genç. bergün 
öğleden soııra .buf.1ıll1 n1a re8Dl1 ber. 

bazıgi bir mOesı...ese veya ticare~ 
~k l.IWnıoktcdir. -<S. AyMmk' 
4-o&) ND1ll1ne mtmume.t. 

• Muhabere T~ doYJliA tuı:Li:fi, mu. 
tutten.t teı:.ati&tlk t;~bf. tJeari bilgtlere 
.&itti, tlca1'9t ~m. acm ıımtfıııdo 

C>~llYU bir genç, 14: tıen l'l ye kadar 
a, ara.maktadlT CK.T.K.3) ?'\..-nurlırıe 

mllracaat. 
'fo Orta lalısuıı b.ir ganç ya&heae. 

1erde, i>Qrolarda. ve bu.na bemıor Y«• 
ıwde i.J araıaalctadır. (~ D. Eımnf • 
yet) remgjoe mCrac:ıat. 

* Orta ya~ta. llinı;e-, tran.-mea bi-
1.cı:ı idbu- tJir oo~·. ~ itlare.84Je veyo. 
ooa yqmd.'ı:ı ~ çocukların ter. 
Nycsile meşsııl olabilir. Bayanlara. 
ıı.r:U!if41lık ede:- fMaro 4-> rem:ı:ine 

ı:ı ll Y'fl.Cll o. t. 
* Lise son smıfuıOO bir genç., ~ 

!( :ı~n sonra c.:a.J~mak istemektedir. 
~ tıcretı kabul eder. (:!12 Muhtat') 
rtm~ n:ıömoo.a.t. 

"' U8e meı;;unu, asiı;erliklc a~ 

c~, dnl~t ı.:ıemurlyctinde bu . 
ıunaı"UJ b'.r bonS&rviııI olan atık n 
ı;alqlı:a:ı blr bay herhangi blr i!I ara. 
mlita.drr. ·rn.,raya da gidebilir. (İn. 
~t 15) roııızino mUraca&t. 

11' y~Aflll huausi l"C1JI. telURİ bir 
n:tieuesecr.ı v-eımedartık mulıl!llJebe ve 
telefon iıJlerinde ~ll§mak istemelttl\. 
ılk. İyi bir aile ye.Dmda küçült ço 
cukbra mtlreb!Jiyalik l'eya 11.tıl!.ll ho. 
calığt yııpııbillr. (O.P.K. 2072) rem. 
zintı IIX)ktupla "Gilra.cıııı.t. 

• Ll8e ikide bi.r gene; m.a.U var.:iy• tl 
.Din boeukluğu dol&yrsüo t&MWoe Ye 

~ yudtm ~n çat~k m~blı-

!Pğl oı.nuyan bir geno m!ln.aslp t»r ~ 
arama.ktadtr. oıııb& 2') remztııe mft 

racaat. 
:/o Bil' mobil7& tabrlkaaı ıı::lıı ~ 

ı~ı almls.caktlr. ı.tiyntenn lııt.."\llbuı 
Akı:;aray Cernlıpqa e&d~1 lt.18 

.. .:maraye. nltiru.&tlar!. 
:ıc G,S.A., yUbek ndmart ııubeıd llGG 

sırut talebealndım bir paıc mimari ff. 
lerdıe bGrol&tds., LtfMt mOWı.hhldl 

yttnm& nı.nd.,. .lrulıtuıt (Dp&tlarda 
alarNb&:altk ..., dellina tlSrttHt yııpme.k 

İll~. ~ 5.-6 ısaat (:SJrp.. 
bttıi:r, (N,. 7!) l'fl~ mih'8caat. 

:ş E!kl yuqı bilen. ukerttklc il!şJt\
0 

otm.yan l1ir beF reamı Te b~ da-
1.rder® -:.aNh1ferellik aramalı.tadır. 

Zlaktr.M.en ... terlloe musıluklarmnı 

ta.mirin den aıuar. .A.dılea: Sulta.ıııı.b. 

met park karşıa:sdıa t.a !98!' Şakir Uit. 
nye mUraaat. 

"' 21 "'1-f'Dd&, 1lae m.u;unp... Amc. 
rikal1 liool!inde ' llEDC lngil!zc~. oku,. 
mUI} bir bayıı.n. berharıgi blr mllesoo. 
sede çalı.şm:ık istemektedir. (NEM) 
roınzino mttracaat. 

• Türkçe, a.lma.neA mızb&ber&ta vlı.. 
kıt. kMl ~~de traıımr.c:ı konu,an, 
da:rtilo yıwııan Te askerlikle a.lAkan 
olnııyı!.n bir bay ıı, &l1Lll1Bktadır. İsti. 

yeıı.ior (Hor) remzine m\iracaat. 
~ ünı.verstt.eye devam eden, muba. 

sebe ve rfy&Zl.yesı kunetll b!.r gen~ 
buswd bir mUeuese veya Uca.retb& • 
nede öğledeD eneı nya eonra Ç&lq • 
mak ı.at.emelcı.dlr. Ketu de Terebllir. 
(R.K.) reaıana mOracaat. 
~ l'ıp taJtSM\e&nlll bep\ei sm:rfana 

lt6.dar getm~ bir ge~. hayatım ka ~ 
za.runak ve uı.al.Qetmf temin etJnek ' • 1 
çln taııstUnden feragat ederek 1.§ an .. 
makt.adrr. HamiyeW 13 eahlplert her 
ne iş olursa olsun t•erebilirll?!', cı, bb

blyeil) remeı:tnc aıuracaat.. 
• 19 yaşında, orta.mektebin iltiııcl 1 

sınıtmı kirn.9e5izllği yüzünden blrak 

mış btr genç; tıerbanı;i bir iştıe çaıı:

mak latemektedlr. U &1 bir oteldo 
~~ ftl JelgrW tıllftılh edef', 

• LlaeD1n onuneu sııutmda bır genç 
51tedı?n !!!Oma, lıerhangi b.r mtieeee • 
lede? ı;ı &ramakta.dır. lı}b..-en btr ttc .. 
retle ~aJ.tş&bHlr. Pertaniysı ll"esi ~ 
mf &/B de 266 numaralt Turgut 
K:ııJksla nıılnca.at. 

~ Uae mezwm el yuceı Ye ı·Iya.zi • 
yeıti çok iyi bltümum mUcsıre!'el~rde 
en aşsğı 30 Ura ücretle ~ aramu.'ktı.L. 
<kt'. (A.R..K.) romzmo müraça.at. 

"' Lri.tMI nlezunu, y.lSI81 glli:eı, muhn
aebedell 11.nıaya.n,, c3&kUlo bfüm lıir 

pn<; TiU&t bir ücrotıe i,ı aramakta -
da'. ( .A. N. 2~ remzm.? ı.:ıüracruıt. 

., Z6 ~mda ııı.ıkerliklo alAka..<Jı oı.. 
mıy~ bir genç ~los.Uc turlikte ~ar
tuıııın k.fi.Ptcılıgı ıı.ranwktadu'. Ço -
cııldıı.n ~"Oktur. (T.S.) remıı.l.:ıe ın\iı'ft. 
cıtat. 

•Lise nıuunu eak.i :;azıyı mlllienı. 
mel bilen lılr ;e.rıç, liıt0 ve orta nıek- 1 

tep t.a!cbe~rine, tbıi;.;, lıtlmy3, rlya,;ı. 
ye, J.'t'a,nNl!"oC&, dt!nılertnl ehven ilcretJc 
V\lrmet. latemuktzdir, evlerine glda • 
b.!Ur. (Filibe 2l) rermJne milracıuıt. 

:; L:SCnln iiOXI smıfında., yıızu:ı gU.. 
311 ve be.s&bt kuvveuı bir b&y ~ımıi 
yeyn !ıu.susl bir 1t'llie86eaede oylıwtlen 
sonra ehven bir Ucretıe 1§ at1Ul?nkta . 
dır. (D. 41) rcrn&lne mUntC!&!'lt, 

Aldırınız: . 
;'\,ağıda 1Clltlz.1e~ yan.lı o&aın o. 

kUJUcu!&nmızuı nanıtw-mıı ı;eıc.ı 
mekt!Jpl&n lda.rt-'htvıı> .. mhdeu (( ,l-.ı&r • 

ıarı bari~) her gün l!&&ıa.htan ö~l~e 
kada.r ve saat 1'l dftl softJ'S aldtl'U12-

llln. 
(1.S !şın} CPJ. 24) (M. N. lio. 1) 
(:oeıık) (Y. Akm) {Mine) (Safa) 
(N. Eın) (.M'..A. K) (~ :u:-f) 
(27 F. G,) (1-f,Z. 27,I>) (K.arıt.) 
(Sı::ıısiz) (Gll.len81) (H.K.H.) (lC..K.K.) 
(GönUl 35) (CchJ.ı' 6) (L. S,) 
(Fillbe 24.) (S. Aydemir 21) lnşaat) 
(7.:K. GUlen} .Kederli) (35 Aydoğa.n) 
(A.N. 2~) (i,A, FenJ (Emekli) 

(DenL~) (Leman Y.) <t, ara.yan) 
(Eıl<;e) (Yaralı kalb) (Krzıl aaçlı 

k.&dm) '(Bok~ flUDPl.yonu) {Kati fi) 

(O.K.) 

.... cytmyagı ilan ı ,'I ~t" 
1 ~ Kllomı.ruı ta.ıuııin olunan 41) h"UMJ:j bede:! ile 90.0<Y.I lti!O e~I ~~ 

palı zarf wılllılıe ekısı.ltmeye konuhnuşl.ur. . . tı ~' 
2 - Ek&ltme31 17. l.kfu:ıwı l!Hl çarşamba :ı;ünü sat l& Jf t~ k 

'l'ersanekapısmdakl korııiByon bı~ım.ada yapılaca.kt.cr, ııJlif• i ~.: 
3 - Şa.rtna1neF1 ıs.o kuruş mu~~:ıl:7!Unde ı-~omıssoo.dıın al~ ~1 

vıı.kkat tsmıns.tı 2700 !ıradı:-. ~ '\l 
"- - E1(8fJtme,.e l~ira.k &d~k tallptımn :.!400 f'Ayrl.ı k;.ıli~~~ ~ ~ ~ 

tt veçhlla ticaret •eslkalarmı ve yuka.rdıı yaıulı temtna.t\aril• b'lt.ll ~ f ~ ~: 
ziırı ed«:c!Uerl t.e~:ıı.r ruıılttuplaımı mıta.yyen gUn -;e eıutteu ı&iJl ~a 1 
cvvel!ne kadar :.Coınisııomt. vermeleri. (10:>.'33 ı _J ~rll 

ı;. "!'· ~ '.; .. ~a, 
l - Tuh.nıw edilen bc<lı:.li ~1.05 l~ra. c~n lS249 'J.dlD , ,. ·~lıı 

burgatad-ı l~O roda llf hstat., 121 rodl'I. el ınc:.el'l >e :!:!2:37 aıeWI ~ ı 
l!av;o...'IU.Ilun 10.12.941 c:unııı giinil tı:.ı.nt H. d<? Kasnnp~ '~ 
De.Dl!: L.ev<-rım Sa.tın~lııu koınisyonundlrl. p~lıği: ya.pil&Ca.ktJf· '.# 1 i.tıl 

2 - 1lk tem1natı "lf.184,flS" lira oiup tıartnamesi her ~ 1 'lıı ı· 
da.billn<l~ 132 kuru ıtıukabUm~!c ınc~kıır l<ond>yon·clan a.lıtıt.ııııtı'ı)Jı ~i l 

~ ilıteklilerin '.!-1~~() sayı.iT kanunı.n. istedıgı ve.saikle ııııt lııı 
geçen komisyona milra<:aa.U:n·ı llA.n olt•:ıur. <llMS7\ iP 'ltı.ıt 

1 - Beh1;;r klloııunu!l ts.ilmın :~~~ bedeli ı.27> !-tar~ ol&l' 60-oO'I' ~il 
ı.~ru tasuıyenın 12 blr!ııe!kMıJn tt41 cuma gtlnil !raat 15 tıe [;$~ ff i 
el"~lruesı \:?p l.lcaktır. r~ ~ lıi 

2 - İlk t~mınntt ( 1012) füll. ı 501 klU"UŞ olup l'!-'lrtl:lıı,meııi JJ' Jl ~) 
mlııyood.ao a.ım~bllir. ~,tl4'. 1

1 o 
3 - tstekHlerin :l490 myllı kanunuıı tarlll$tı da.bilinde t~ /P_ • 1.

1 

ı .. n kapalı teklif nıcıktupl.arını havi lta:p3.JJ znrltıı rmt en geç tıeııl ~ tıı.tlt 
~.a!{tteo bir saat evı;eline kad:ır Kaımnua.,a.da bulunan k~ \jle 
lığ10a ma~buz mukabilinde vermeleri. (10358) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan~ 
İlft.n No. 1!.>9 • .....t 

!tJ ~t:P"'"' 
Ta.htaka!ew AK lJEKALO milesseaeaı taraflnda.n son it #111' 

leli rWerden, ya.l.Dt.'t i.ıir detaya ma.bmıs olmak üzere, falJSJ \'e yu ~~ 
lerin maJiyete l1lzde 20 ve anot p!llertnln Uıe maliyete yUsdo ~ 
tcmınaUı olarak satılmasına. ur:ır verilmi§ bulunduğwıda.n eti ~ 
esseseden pil satm ala.cakla.rm aıaca!t'an pUlert muayene ctoıtl 
eMMece bu busurıta blr itiraz "8.kl olursa derblll fiyat nıu~ 
mıraoaauan ıtt:zumu ~hemmtyet.ı:L tMn olunur. (lOT~) 


