
;-·-·-........--·-~ 

. s L E R i 1. TESfttN i 1 
· io 1 SON HAVA O 

STA 1 CUMA l 
'----- !a!: !6! ı 
~~24370. Senell - _===============::::aı:==============-c===::::::::::::=::=:=:::::=========~-===:-.ı:=="'========~====~=='.":'":=========== ~ lDAREYERt : ANKARA CADDESl \' Al\IT H!RDU: lSTANBUL Yazı ışleri Tel 23872 Fivat1 5 KURUŞ 

Piyasada hazırlık 
tı:anya ile karşılıklı yüzer. milyonluk müba
&" e~.e anlaşması me~uniyetle karşılandı 
be ~zn Ticaret Vektlinin riyasetinde ithalô.l 

1
1 ,.<lcat birLiklerı tovlanarak anlaşma-
Q1-zn tatbıkaiı etrafında konuşulacak 

~er 
~· Q6.c:am.. 
~· ~ ........ 
1 ı~anıarı 

~~ 
~ lllıdj . 

. ~ıııar iç· §ıınau Afrlkndaki 

Ankara, 9 ( A.A.) 
Son haftalar zarf rnda Ankarada ~erey.:\n etmit olan 

Türk • Alman iktısadi müzakereleri hazt anla,maların im. 
7.alanmasına müncer olmuştur. 

Bu husustaki anlaşmalar bugün Almanya namına Bü .. 
yük Elçi Von Papen ve Alman Heyeti Reisı Elçi Clodius 
ve Türkiye namına da Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
Türk Heyeti Reisi Büyük Elçi· Numan M~nemencioğlu ve 
Ticare·~ Vekaleti Müsteşarı Halit Nazmi Ketmir tarafın. 
dan imzalanmıştır . 

(Devamı 4- üncüde) 

Alman askerleri !;iark oopheslndc 

Berllnde askeri 
mahllllerde 
deniyor ki: 

.... . 

-zaptedllelı bir sehirde ..-. General 

Sovvet 
tebliği 

FraJhcrlıı tinilııdl'n geçiyorl:ır. 

r tt 11tıu ~~ ~ehlike yakla§L 
~ · liltıcti 1 ndilerinin de tak· 

• ~aıı ~ ~Ötliyoruz. Bu dc
tırtarıı. 1'1kacta İtalvnnlaı ı ca.a? -
)l l'a~an: 

S f l ·. . Ş BOLŞEViK 
o . ga e çımız ev- ORDULAR 

ki Berker ölmedi raaıansaroıarak 

J\loskova, 10 (A. A.) - Sovyet 
gcceyarısı tebliği: 

9 llkteşrin günü kıtalarıınız 
bütün cephe boyunca, Viazma, Bri~ 
ansk ve Melitopol istikametlerin • 
de düşmanla bilhassa nnudane 
mubnrebcler yapmışlardır. 7 ilk _ 
teşrin glinü 34 Alman tayyaresi 
tnhrip edilmiştir. Bizim kaybımız 
l 7 tnyyarodir. 

70Rus 
tDmeni 
çevrildi 
Almanlar 

Moskovaya 
200 kilometre 

yaklaştı 

1~~\ıı tıtahitYaıçın 
llJ.Lltı nıu 
·~ '•bif llcfi~<lcrinc dii~n 

t. 1~ctttı ~ hnı) nyı clü;1iigii 
lllj ~·tlba11 \irt~rmnk olu;ror. 
~ 1llıalj harbinde bunun 

\~ lııi~"'t liı ,.İtalya ccphesiıı<le 
~a Ye~ lil-n.nsıdar o 1,a-

\ ~ 1latın memı-::: ol nlnrdı 
e!tı;Stti ClJ \·e Almanların 
~ tkt j, l; l'I bir gnlcbe hn
~tt 't Un 11 <leJa dıı l"uıın
ltı: hidıs:lı lrikada ayni 

~~l'tllt ilonlı•rl e l•nr ılastık. 
b-~ lıa al <'tt lktcn son
~ Uıı:-8tılık natlcrindc 

l~ 
11 
~ ı~nıa~unıu miitca'kip 

"\\~ bitka '' u~ cclcn fn<;İst 
ı\ı~ .lar , r;, !;un ı:;on ra ricn

>tıı\lıı~ıı it ~ nylnr geçt ikt<'n 

~ıb.".' t lttl ~~'etlerinin im da 
."il!~ Ul(!rj 
~ i<lıtt n Yuıınnlıla-

~ ftt~frikadulabilınlşlerdir. 
ı... ~ta' '>lt1111~~ ' 87.İyct bütün 
·''•~ı ~ bir kur. Gcııcru l Yn
ttıı '>tct1ı 'Pıtdoması b\itiin 

• ~il unun • hlı· ~ il lltd ı n alini hı-
ı~'tıt~ltı ltl' ııs~ siirnt mibn· 

~~i ı~t~ l;o~ Rılıi. ndctiı h:~ 
"Gltı 'lld, 11ctlcıı .imalı Afrf-

1'1 d~{• dııy:rli)crek Trııblus 
"-! ••• ~111 ndı, Alman km ·· 
~ "ı ~·cc · •\il l:afiı 1 ıp hn11rhksız 
tlltt '>rduı,11a' lama aydı ilıt i 

\ ~ ı~"ıı. Pa ~tnblusgarbı da 
~1aıhtıta~~lt sinınli Atri· 
t illa lıına 11. a ıl kurtaran· 

f 'İlli( tı olnı .ııcuın eden Al-
\ı.. li "ht u "İbi .. .. li "\ ... t.rı ,., ~orun • 

Bu sabah Sofya~dn telefonla yeğenine ~yle dedi: 

- Ben Şevki Berker. Satım oııam saıı .. 

şevki eBrker 

Bu sabah.ki ga.ıete1erden :i.klsin· 
de Sofya E1çimiz Şevki Berkc.rin 
:yc.fat ett.iji ha.beri vardı. Değerli 
bir hai.icb"e memuru olaıi Şevlti 
:k)erin ölümü t cell&Ür uyandır
ntl§tr. 

Saat ona doğru ,ga.ıe tenin tele. 
fonu çaJdı, ~imi.zin yeğeni au 
haberi mUjdeledj: 

-"- Gazetelerin yudrğı gibi 
ru:nca.mız Şevki Berker ölmemiştir. 
Şimdi ken.d~yle telefonla. konu§ • 
tum, dedi. 

·Ve şUnlan ilAve etti: 
- Sabahleyin gazetelerde ölüm 

haberini görünce bütün aileyi. de. 
rin bir keder s::ı.rdr. Sekiz buçuk.. 
ta göz yaşlan arasında telefona 
koştuk. Sofya elçiliğini aradık. ö• 
Iiim ü hakkında konsolostan ve di
ğer ahi.kad&rlardan malumat isti -

(Denmı 4 ü nril<l e ) 

Beyoğlaada bir 
kadını kaçırdılar 

harbin büyük 
sahnesinden 
uzaklaştı
rllmıştır 
~ 

Ural ötesinde gelecek 
ilkbaharda teşkil 

edilebilecek orduları da 
İmba için blylk 
bir Alman ordasa· 
na ihtiyaç basıl 
oımayacaktlr 

Dolga ile Don arasmdaki 

Mudaf aa 
cephesinde 
600 kilometrelik 
bir gedik açlldı 
VI i, 10 (A: A . ) - H. O: 
Sovyet Rusyada.ki harp vnziye. 

ti hakkında Havas • Afi askeri 
münekkidi şunu yazmaktadır: 

BUtUn cephelerden yapılan ta • 
crruzlan takip eden yarma hare. 

--0-

ovyetler 
Rostofu 

tahliye ediyor 
---0-

Melltopol şebrl 
Almanlar taralm· 

dan zaptedlldl 
ketleri ilerlemiştir. Bunun netice- \ 'isi, 10 (A. A.) - oti hildirl. 
si olarak merkezi cephede diğel.' yor: 

Bcrlln, ıo (A.A.) DS .B . büyük bir çemberleme muharebe. Bütün Sovyet cephe.::;i boyunca. 
HugUn tıplu Alman matbuat şefi si başlamıştır. muharebeler şiddetle devam edi. 

Or. Dltrih'in elediği gibi, Berllnin as- Briansk mnıla.kasında gerilerin. yor. Leningradda mukabil Rus ta .. 
:Kert mahfillerin b•>I:evizmc kar§t mü- den çok kuv\·eUi Alman zırhlı tc. arruzla.n nkim. kalıru.5tır. Viazma 
co.dclcdo artık kaU J.:arnrm verllml§ RekkUlleri tarafından hücuma uğ • ile Brfans'k ara.">mda Almanlar, 70 
olduğu keyt'lyctlnôc ısrar edilmekte · rıya.n daha üç Soyyet ordusu im • Rus tlimenini ihata etmişlerdir. 
dir. Aynı n·ahafil gerçi prkta ı~ıı ha edilmektedir. Alınan tanrruzunun hedefi, Rus 
lAzımgclcn geniş sahalar bulunduğu • Londra dördüncü AlınJn biiyük ordularının imhasrdır. Rus ordula
nu ve So\•ye~ R\•sya~ı o.razı nokt.at taarruzunun bundan evvelkiler g·.. nnm en büyük kısmı artık iınlıa
nazarmd:ın ne kadar icap cdlyol'88 bi muvaffaluyetletlc başlaıme ol • dan kurtulamaz . .AJman kuvvetle• 
o kadar sıkı sur~ttc tutmadan evvel duğunu ve Rusların çok a~U' bir ri Moskovadan 200 kilometre u • 
daha bir takım a:ıkeri harekat icra- imtihan geçirmekte olduklarını tıil zakta.dır. 

lı ttıerinirı Pcl~ ~z olan İr.-
tl.ı.. ~;ı \friknda m\ıhıın bir kı • 
• "il,, 11~0tıdC'riJ n nlınual< Yu 

• atıcı.. tnlı.ıı 
ıt ı ı ısta • 

i\J ltı~i n 11rın •• Almanların 

ııı !cabettlğ!n! söy<emektedir. Bu ma.. dinncktedir. Cenupta, Ukrnynada, Ruslar 

Ağzı tıkanarak otomo~ile konulan kadına ::,;~;:~:,::::;~:.~:'.:,: :::: :~~:a::;:::~~~:E,;~:~: ;:.::~~, ~~r:z:r.~:·lr:: 
Edirnekapı mezarhğında tecavüz edildi ~:~ı!~::!~<l~;~ne~i?.den artık uzakla§- m:a~t:ı i~~~:in:~as~r~~n ~gg ~~/~~~~~l ~:arn:~r ~ps~:~i ı'lılltı ol°a(Jakı nrıcınde oldn~u 

' ~q_ ~e~lnı koca ltnlyıın 
~ıı~lı .• ~~te_n 1\urtarmal< 
~,~·~~ ~l<ırJuğ kı Afrika tt ııl· 
.~ı 

1
11.l'l! lı u da yıkıld ı gitti 

'ıı llııJ• • 
~"·:tt .1 si , 
ı"lltııı Itııı t nını. A frikadnki 

1111· k~lldil ~hl'kc .., alda,,ı-.a. ı ,. etırı· ~ -
"'11~-.uri.il orıı an de talidir 

? ı ~a ltaı ı. Bu defa f:i· 

Zabıta ve mllc!dtlamumillk evvelki 
akşam üzeri Bc:1 ·~iı:.nda cUrctkı'.l.rane 
bir §Ckilde lşlcnE'n ka<lın kaçırma vo 
soyguncuıuı: vaku:n.n tahkikatına eı 
koymuş bu:~nmaı,tn<JırJar. 
Kaçırııan l<adıu Kuttuluşta oturan 

so yaşında Jancltır. Tepe~mdakJ 
Novotn! birnh:ınc!in!n 53hibi Janın kı. 

~'·&;er J\t~ıı.nıarı kim kur. 
D ">llları l'lı~ıııılıı.rın Uusyıı
~t~ chtı ı;; t•kınayıp da m11hrumiyetten. ,~ıd:ısızlılrtan, har 
'h~ harbı ?'~'etlerin isin i bin u~ıun~mdan, tirari 1 terin dur-
~ ı\ı klarJ ~· bltinni Q(sn. ma.ı;ından pek muzt.arip olan it.I-
~~~l·ıı. tl\\'ctin hlr kı :van halkmm ı:imali Afrikadan ""· 

1 tııı 11us 3 ollıyabltirlerd ' ~ederek k a t'i nıağlfıbiyet ~aberte 
J \ı. ttı ~ 1 l'llıla . ı . -
r "lıtıtttı111 !:İn bıit·~lcı lıir dar• ri kar<itsında soğukkanhlıgını mu• 

"1. ~tıı ~lftıun un gayret \'e hafa~ crlebllmesl çok ~liphelldlr. 
\!~ ~ ltı\jlı.i ttnaıı ~'- rnc,·kiind<' Zaten bugün bile Jitalyada hüküm 
'•' ~ijllh '!' blr frfkaya ~ön- ,.üren n~iıliktcn, bıkkınlıktan 

~ Ilı ~1•dit &.u, \ '('! bulah"I. \'e '.\, ·orı:;unlııktan bah edilip du~-
ıı.. ~t • Al 1 1 11 ~lı ı\ llnı loıı illan yardı- yor, Bunların mübalAğa ~ o < agu 
l~ t 11'1.)(ad arak İtalyım. t e tim edibe bile ufa'k bar eı.&hı 

~ı,~ ll"lliı t a ll'l11ht~meı , .c bulunduğundan üphc cdi~t-7• 
.. ~ıtı tlı..ıa .... narruzu kar~ m- t te s imali Afrika be-ıhnetl bo)·Je 
~t ~e ltaİ, bir zemin üzerine diişerı>c hiç bek· 

~ il! ;lat ı da nn halkının er ıcnmedik s emereler \'erebilir. Ta-
~'t hıaıı A~ ~nclar gayri- biidir ki İngilizler ttalyan halkın• 

ıı ' l ibh l rıknda. büyük daki fena :f.~iri arthmıak ~n 
~ bi~ ~'ı..na 

1 
le "I'rabtu gar. ıtalyan şehirlerini .muttafııl bom· 

~I~ "b t~ r~ştst ler için bardnnan etmeyi de ihmal etmJye 
\ li d lıtct~ 1'~~ .('deblli r. ' ~eklerdir. Hasılı, "" mevsl?'I 

c "' 
1 
tnulıiılc olmn. Itnl'-·a iein fırtınalarla dola ~ıbl 

.. rt ır · • " 
· oguktan, gijriiniıyor, 

ı 1:3<>1.§eviklcrin kı~ın veya. geıecek kilometrelik muazzam bir gedik ıı. şimendüer battı üzerinde mühim 
zı \'e KomUıyoncıı Mi~elin karısı olan (Devamı 4 ünr Ude) çılmıştır. bir mevkidir. 
J anet evvelki ak~ax, yalnu: olarak ----~::::_::::::...::....::.::.:....:,;._---:-------------.:..:.~:::..;.:::.::.:.:,._ _ _____ _ 

SUmer sınıemaııını:ı 16,30 matinesine 
gitmi§ v e ım.ııt 18,ZO da çıkarak, Tak.. 
tıime doğru yUrüınUytUr. J anetin fikri 
evine yaya olarak gitmektir, 
İddiaya gore iıddile §Öyle cereyan 

et mittir: 
Taksimi g-c~"?rek Harbiyeye doğru 

yoluna devam ede:. kadın biraz ııonra 
yanında. ı§ı!dan .!öneUrülmU§ bir o. 
tomobiUn durduğunu gormUştUr. Oto 
ınobllden çık-tn iki ki§I birdenbire J a. 
~tin Uzerlne alılmıtıa r, birisi kadının 
bağırmasına. ınA.ni oi.nıak için ağzını 
kapı.lmlf, dl6'.ıri de kcndJslnl k ucak • 
lıyarak otomobile atınıtlıırdır. 

Murakabe Komisyo
nunda istifalar 

Odun yolsuz uquna ve mesul· 
lere dair malQmatı olanların ad· 
liyeve ihbar etmeleri isteniyor 

o-- --
Komisyon d ü n u z un b ir içtimada n sonra . 

od u ncularla Beled iye Murakıbini adliy eye verdı 

.Meçhul rnUtecavızıer J anetin ağzını 
bir mendille t.ıkam~lar ve §O!ör do 
ga:ı:a baarak yıldırım hızlyle hareket 
etmiıterdlr. Otomobil Beyoğlunu, 

köprüyü, Beyazıdı geçmiı \'O Edime. 
kapı hariclndııkl bJr mcz&rlığın ko • 
narından geç~n yol t!zerinde durmuş • 
tardır. İki meç~u l f8.}us ve otomobil 
~örü bundan aonrıı ko.dını qağıya 
lndinnl§ler ve nıezarlı~ın içine sürUk. 
lcyerek ke.'1dl!lno zo-:-la tecavüzde bu. I Fiyat mllrakabc komisyonu, dUn, 
tunmutlardır. Bundan eonra da kadı,, Vali \'e Belediye Re~ Dr. Llltll Kır. 
um UZerinde bul~n bir kolye, bir darın reiııliıtfndc saııt 14,BO dan 20,30 a 
altm bllezilt, bir a•t~n saat ve para ı l<adıır tnm nltı sant ıtUren uzun ve 

(Den.ım 4 üncUde) mUnakQ.§3.11 blr içtlaı:ı yapmıştır . 

tçtlmadan (\'lrvel ve toplantı ara • 
sında Vali, §ehri:nlzde bulunan Tica. 
ret Vcldll Ue görU~nıllş ve içtimada 
Ticaret VekMetini tl!rı:ısllen • ek&lct 
fiyat mtırakıı.bc mUclürU Scyda hazır 

bulunmuştur. hundaı. t;.ııka T&ll mua .. 
vlni AhnlCt Kınık ile be~dlye ne§l"~ 
yat mUdUrll "c mutat komisyon az.uı 
da 1çumıı.d1 ı.:ım- bulunmuşlarm. 

(Dcnmı 4 \incüde) 



2 B A B E R • ~ Aham DOStan 

" K r ş k ismi fail ,. ler ! 
Odun mesele:: 'ndcn sonra, !'Jimdi 

ı?o b~nnım bir et dc.rfü çıktı. 
\ nziyete b:ı~.ı:ırsn, t-Optnneılar 
ı;chrl c1slz bırnkacnk dere4!Gde iı;i 

r.zıtmı bulunuyor. 
DUnlcU gau:tel::r, belediyenin, 

ehrln etsiz kıı.lm:un:ısı için, tcd· 
bjrJer nlmnyn hazırlnndı!;ını yaı:ı· 

'orJar. . 
llnber güzel, llin"t ,·erici, fakat 

• c<lblr,er ne znmnn aJ·nncıık vo 
' an~ csref n~te tatbil\ edile- , 
~etcf •. Bu dn başka mesele... Ne 
dl~t'llm, hnydl hayırlısı, jn~llnh 

nızlyet çnbuk düzelir. 
Du:.\ ile peynir gemi<ıi yUrUmez 

mi di)orsunuz, ona da Rufı\ler ita
n ır! O:lun f.;j de bllsbUtUn OO!'!kn 
ı;nfh:ula, ıı.rııpsnçı gibi kan ık mı, 
kan ıltl O lmdnr ki, kanf,iık 1 m!. 
f ııil hnJinl aldr. 

Fint munıknbe komi yonu. hiila 
oclun:\ bir fiat koyamam. KUçUk 
çocul.lrı..rm kırldıınması g'bl, odu
nu btr tUrlU narkhynmıulr gitti. 
Her gün, dörcler sn.at de•'3Jll eden 
toplnntılnrda, hUIA çocuI;"Un ııdmı 
koynuunMı hayret edilecek fieY 
değil ınl? .. 

Şimdi de lınber alıyoruz ki, ko 
misyon, odun istihsal edilen mer
kezlere yeniden tetki'lı; heyetleri 
gönclermcğe kanır ,·ermf~ Dua e
dcllnı. bunlar da a1clanmasro 1 

Ac:ı.bn, heyetin, clönU5tc \'erdiği 
rapor üzerine odun maıJclesi kö
J.-Unden, cıez.ri bir eldlde halledile
cek mi! .. Yoltsa L5 yine fçtlmııla. 
ra mı bırakıl cnl<, bu n.ıııp :ıçı ~
ır-lilmi~eck. 1mrı,ın ismllalDcr de . 
vnm edip gidccıck mir .. 

emstıe okutorlıırdı. Na.sara ile 
b~lıyıı.n derste Nü. ırm ismlfa'I, 
nıı.-.rm da müba.lağah ismifııil ol. 
ciuğunu söylerlerdi. Fakat, bu ta. 
bir, ynni mübıılağııh 1 mlfail u. 
zuncn bir laf sayıldığı lçJn kıs~l
tı1mr~ hatta tU· kç"le,tırilm 17. ou 
tekle ~.enllmişti: Kanşık İ!>mifııil! 

Bu öz, halk ara ma dıı yayıl 

mı , hR.ttA ayağa dUsmU tü. Çok 
defo, bir tur·u hnllcdllemlyen i~ 
ler lc'!rı;r m·,a kaJa-ıar, adliyede 
dih·fllıı.n !!lenelerce bltmiyenler, 13 
rturumlAn nasıl olduj'Pu !IOrulunca, 
hemen cevap \'er'rlenli: 

- Ka .ık lsmlfailt .. Bir tUrlU 
bitmiyor! 

Jiü\iyetleri mabul'. renglnmk 
~e he.zara.he~ adamlarla, meır 
rep ,.e meslekleri belll olmıyan in
an tar hıı.J<kmda da bu tabiri lroJ. 

lnnırlardı. 

ıran Şahı Naanıldln. 'flthat pa. 
a Bağdat nlillğincle bnlunnrkcn 

(1868) Kerbeliıyı ziyarete gohnl~. 
(Mejjhecll llü eyin) adı verilen 
yerele mUn:r:e\i bir ömür süren bir 
deni:ı görmüş. Uzun külahı, Jnr
lnsnıış \'e göbeğine kadar uzaını 
saı:Jan nazan dikkati çclmıl:J. yn.
nındaJ:llere sormu': 

- Kimdir bu adam? 
Ceup \'ennf3ler: 
- Sünni, Me,·Jeri ''e burada 

münze\'idlr. 
GUlmU~, JWl8 bıyık1amn sn·azh

yarak: 
- !Wevle\1dlr, Sünnidir, Me§ • 

hettc mUnr.e\idir, karttflk i mlfa. 
ildir. 

Ne A.ra.ptn-, ne Accmdir, ne frenk 
E!.1ci de\irlerdc - hoş blrlm za.- Taım kıpUsine benzer ... 

mruurnızdn. da böyleydi yal - a.. 
l'aN:ı. öğrenmcl< için mekteplerde 

!Başma~ateeeı-. ,,_, ~ --'7 -- .... 
Yeni Sabah 

LAEDRi 

* Ankarad&n bfldirildJğtne göre, 
HUseyill Cahit Yal~. bugUnkU hllk~metçe aatm a!ınan Ilıca, Pala_ 

muhtelif propagıındnla.r karşısında mutıuk demiryoll\ anumllzdekl Cum. 
vaziyetimiz!. tahlil etmektedir. Mu huriyet b&yrammdan sonra. ııııcuıc • 
ha.ııir netice olıırak şöyle demek- cektır. 

tcdir: * Son gtln\erdc hayvan borsaama 
'Tilruiyedc hlç kimsenin ehem. getJriıcın hayvanlsnn azlığı dikkati 

mlyet vermedi~ı bu telkin.atm bir çckmi§ ve celeplere tel.il!g&t yapılarak 
kere dnha tckz~P. edilmesıvA1ı:'n ik1. b1n koyun geUrtilm!f, satılnu§tll'. 
dostlıırnn.:zm bızı te6kin e t.. 1 :MU k be emurlannm nezarcU al • 
min hususunda~~ ~U~a.r et• tm;: :caıı:O h.'.lyvwılarm tevziatı 
mekten çckinmediklcrını göster " bugU pılacak ve lcytt ~kteplertn 
mek it1ınıi.yle pek hoşumuza gi • n ya ktır 
der. Öyle mtlstcsna bir devre ge- de payı aynlaca · 
çiriyoruz ki her millet her zaman.. * Belediye BUkreşteld bir firma ile 
dan ziyade hassas davranmağa ve anınımı§, Munrça111t81 .trlgorltfk teaı. 
cuitefchhümlere meydan verme • satma tahsis olunm&k U.zere amon • 
meğe bilhassa. itina etmeyi bir yak temin cttıU§tir. Amonyak ynkın.. 
vazife biliyor. Her memleket için da gelecektir. 
propo.gandanm bir zaruret oldu • 
ğunu ve propaganda icabı yapılnn 
bazı nC:lriyatn lilzumundan fazla 
kuvvet vermemeyi öğrenmek lA • 
mngeld.iğini gözönllnden ayırma .. 
malıyız. 

* Dünden 1tibaren ekmeğe on pa.. 
ra zam yapılmııtır. 

Dllıı, yapılau tefl.!ş"erde ekmettn 
btlt11n kazalarlı normal olarak çıktı. 
ğı görUlmU,, Bl'yazıl. Kumkapı mm. 
tak.alarmda bam.ur ekmek çıkaran iki 
fırmla, Beyoğlunda un çuvaJlan Uza.. 
rinde amele yntıran lk1 flnn hakkın. 
da zabıt tutulrnu,tur. 

* Ceza evl~ri umum mlldUrü Baha 
Arıkan İstn.:ıbul \'c: Osklldar cezaevle

:~·Höi,"e; 
,.: . . .... - . 

Kıztaydaki 
ihtilas 
---0-

Saçlalar 14 der sene 
bapse mablltm ı 

edildi 
Ankaradan bildirildiğine gör~. 

bir mUddettenberi Kızılay para. 
larmı ıhtilAs suçlttldan Ankara 
ağır ceza ma.hkemcsinde muha. 
kemeleri yapılmakta olan KJZI
lay cemiyeti merkez umumi ve~ 
nedarı eeıru Sunal, vezne katibi 
Sami Tiba.'.i ile muhasebe katip. 
}erinden Şemsettin Karamızrak. 
m durtı§malan dün bitirilmiş, 
mı.ıha.keme gece sa.at 22 ye kadar 
devam ettikten sonra kararını 
tefehim etmiştir. 1 
karara göre i15 bin küsilr lirayı 
ıhtilfı.sen ve müştereken zimmet• 
ıerine geçirdikleri sa.bit görülen ! 
her ile maznunun oeza kanunu- : 
nun 203 ve 80 inci maddelenne 1 

tevfikan ,.e ihtilas olunan meba· 
liğin Kızıla.y gibi kederli günle· 
rinde felaketı.ede vatandaşlara 
ve memeketin mildaf aası g)bi 
mukaddes bir vazif evi ifa eden 
erlere elini, kucaiını aç!n hayır 
kar bir müesseseye ait bu'unma
sı keyfiyeti mahkemece bilhas
sa. takdiri teşdit sebebi sayıia. 
rak her birinin 14 der sene müd· 
detle ağır hapse konulmalarına 
yedi!'.er sene memuriyetten mah· 
rumiyetlerine ve zimmetlerine 
ge<;irdiklerl mebaliie mukabil 
ee1a1ın 9977 lira so kurı.ış ve Sa· 
minin 35,595 lira 80 k\ıt"UŞ ve 
Ş~msettınin de 20.704- lira 50 
ku~ ağır para cezaları alınma• 
!ina ve bu parayı Kmlay cemi
yetine tazmin etmelerine · mah· 
kOm edilmişlerdir. 

Pamuk deposunda 
din alEıam 
, .. , •• çılEtı 

EminönUnde, :Emirler hanı 80 • 
k.iığmda MtsU"lıoğlunuıı. yün ve pa. 
muk dep08unda.n dün akşam ilzeri 
bir ynngm çrkmış ve ıoo balya tif 
tik, S-i balya pamuk, bir9ok çuval 
da börülce yandıktan. eonre. aöndU• 
rillmiiştUr, Yangın, depoya. pa .. 
muk balyalan tqmdıktan biraz 
!'!Onra çıkm13t.ır. 

Depo sokı.ağm ea.tlundaıı. derin 
ve elektriksiz olduğundan itfaiye 
duvan y:.karak i~erlye su ~. 
bu sur~le ateıJin sfra.yetine mey
dan verilmeden söndfl.rtilmtiş.Ulr. 

Att§in, pamuk ba.lyal&n ~
ğt s · rada atılan bir cigara.dan çrk.. 
tıi:ı sanılmakta, tahkikat ya.ptl • 
maktadır. 

--~o>---

Baıvelril Be!çika elçisini 
kıtbul etti 

Ankara, 9 (A.A.) 
B&§vekll Dr. Refik Saydam Ba.fYe. 

kAlette aaat 10,30 da B&lçlka orta eı.. 
çbt Patermotte de 1& V&lllee'yt ben., 
berinde beynelmJlel Kaılhaç komltem 
murabhaaı OT. Junod oldutu halde 
kabul etmtıt1':'. 

Bu tebliğin intişar ettiği gilnde 
l.ng"liz kaynağından neşredilen bir 
tekzip daha görllyoruz. O da Tür .. 
kiyedeki Alınan beşinci kolunun 
memleketten çıkanlma.ın içb İn • 
giltere ta.rafından bize bir nota 
verildiğhıe dair bazı memhalıırdan 
çıkar.lıın ho.bcrln asılsızlığını te -
min ediyor. Muharip tarnflnrm 
birıöirleri aleyhinde hissiyat uyan 
dmnalı: için bitaraf memleketlere 
birtalı:mı. nahoş haberler yayma • 

rini tefti§ etmek tlzere ııehrimlze gel. * Beyotlundaki fiyat mUrak&be 
mıııUr. DUn ve cv\'clkl gUn OskUdar bUrosu yarıa. açrlacaktll'. Bllro, mer. 
cezaovlndekl utldkleı1n' tamamlaml§- ' keze bağlı oıaca.k ve Beyoğlu kay • 
tır. makamlığınd:ı çalıpcakttt. 

TRAMVAY 
SEFERLERi 

---0---

üç ay için hiç bir 
sefer 

kaldırılmıyacak 
45 gln sonra ilk 

parti bandsJlar 
· geliyor 
--o--

Bıı takdirde 
lkl sene için da a. 

la2I& se!er 
yapmak miım n 

1 olacak 1 
.Roma.nyadan beklenen bandaj _ 

.'8.r gelmediği takdirde bazı hat • 
lard& tramvay seferclr.inln azaltr. 
lacağı veya tamamen tatil edilece• 
ği h~daki habe.rlerln henüz 
mevsimsiz olduğunu yazmıştık. 
Diln bu hususta malümatma mü '" 
racaat eden bir gazeteciye tram • 
vay, tilnel ve o:ektrik i~letmcleri 
umum müdilrli Hulki Ercm denrlş.. 
tir ki: 
"- !atanbulda tramvay ~efer. 

terinin elsilt.ilmcmesl için icap e. 
den her tedbiri alıyoruz. 'OskUdar 
tramvay idaresinin bandaj derdi • 
ııi hallebnl6 olduğu haberi doğru. 
dur. Fakat bunu biz yapamıyoruz. 
Sebebini izah edeyim: ÜskUdar 
tramvay idaresi harpten evvel bir 
miktar elektro - kaynak çubuğu 
bulmll!J ve a~. Biz de aradık, fa 
kat bulamadık. S. K. F . firmasile 
tsveçten istediğim evsafta 15 l:ıln 
~o elektro - kaynak çubugu ge• 
tirtmek için mutabtk bldtk. Fa. 
kat İsveç bu siparişi kabul etme.. 
di. Elimizde bu e''Btlfta çelik ol.. 
ınadrğı içln biz Üs.kUdarın tatbik 
ettiği usulle Budan dolduraınıyor, 
yani bandajın dudak kısmını ta • 
mir edemiyoruz. Biz, profiİij tor. 
nası yapmak suretiyle bandajın a
fiman kısırımı düzeltiyor, ve Buden 
kısımm yükseltebiliyonız. Bir te .. 
kerlek ~emberinde bu n.meliy~ 
7..S defa tekrar edilebilir. Her pro 
filaj tomıı.sı ile de her arabaya 
ancak 30 illi 50 bin kilometre yol 
yapıla.biliyo"r. Çember kalınlığı 15. 
16 milimetreye ininceye kadar 
torna. amellyceinden istifade ede -
b-iliyoruz, eskiden çember 25 mili
metreye inince o çemberi kullan. 
maz, çıkarırdık. Ş:..mdi 16 milimet
reye kadar kullanmak usulilnil bul 
duğumuz itin eskiden 2fi millmct· 
reye indiği kln çrkardığımız ban
dajları yeni baştan kullanmak yo. 
lunu tuttuk. Bu bandajlardan hiç 
değilse yeniden 6 ay istifade ede?.. 
hileı::eğiz. 

Bu suretle §imdiki halde daho. 
iki üç ay için Bebek ve Yl"dikulc 
hatlarının kaldnılması ihtimali kal 
mamıştır. Bizim elyevm 143 ara • 

Avrupa ile tren 
münakalatı 

---0---

Ysnl lstasyoalarm 
tese~ıımıne 
başlandı 

Avrupa ile mUnakalA.tm. daho. 
salim bir ş~llde yapılmasını tc .. 
min için evvelce Yunan demiryoi
lRn idaresince ve Karaağaç .. Sj. 
vil'n~rad arasmda.ld 34 kilometre. 
tik hnttm devlet demiryolları idn.. 
reslnce işletilmesi ka:rarla5tırılmış 
olduğundan, bu kısımda bulunan 
Pityon, Nea Orestia '\'c Dikla is" 
tnsyonlarmın devlet dcmiryollarr
na teslimine başlanmıştır. 
u;ğer taraftan dc..-nlr köprlile -

dn de inşasına bruılarunış ve kör. .. 
ril ayaltlarındaki inşa.at bir hayii 
Uerlemiştir. Bu işin Uç ay kadar 
süreceği anlaııılmnktadır. Maamn. 
rih aktarma usuliyle nakliyata baa 
innacağı tahmin olunma.ktadrr. 

Yüks~k mekteplerde 
kullanılan terimler 

Yüksek okullnrdakl tcrtıisatta 
kullarulc.n terimle"r hakkında her 
t.ıube alô.ka.dar olduğu kmımlnr U· 
zer.inde ayn ayrı tetkikler yap .. 
maktadır. Bu suretle hazırlıııın • 
cak cetvelleri lsta.nbuldukl beş 
fakülte aralarında tetkik edecek • 
lerdir. Bundan sonra ter.l.mler dı:. 
ha geniş mikyasta. bir tetkike ta. 
hi tutulacak, diğer yüksek okula. 
tın haz.ıradıklarr da aralarında n• 
lıenk tesisi için birleştirilecektir. 

DahiHyedf' tayinler 
.Ankara, (Husu.si) - Dahilişe 

Vekaleti hususi kalem mUdlirü 
Teial, mahalli idareler umum mU
dUrlUğü birinci daire reisliğlııe, 
birinci dıı.ire reisi Ali Riza mahalli 
idareler şube mildilrlilğün.c, ma .. 
halli idareler umum mUdlir mwı. 
vini Salın hukuk müşavir muavin
>i.ğine. hukuk müşavir muavini Ze.. 
ki millkiye müfettişliğine, mahal. 
li iilıt.relC'r şube mildUrU Kenan 
A•;anos kaymakamlığına, Avanos 
l{a.ymaknmı All Ra.uf Erzincan 
mcktupçuluğuıın, Van mektupçu • 
su Fa Çorum mektupçuluğuna 
tayin edilmişlOr<iir. 

bamız çalşnaktadır. 72 arabamız 
da depoya çekilmiş vaziyettedir. 
F.Jimitde eski bo.ndajlardan istifa.. 
de etmek suretiyle :?-3 a.y bu ıacr"" 
,.,..ı.si aynen muhafaza etmek milm· 
kUn olacak, ondan sonra her iki 
ı:ı.yda. bir 15 arabayt eerviat.en al. 
malt zarureti ~östereeektir. Ma 
n.ma!ih bu, Romanyaya. siparig e. 
dilen bandajla.r gelmediği takdir • 
dedir. Bu bandajlar gelinle o za. • 
man nrabalarnnıznı hepsini birden 
çnlıştrrmak hnkdnma malik olaca'" 
gız \'c iki sene hiç s:k.ıntı çekmi· 
~cceğiz. Şunu haber vercyini ki 
Romanyada.ki bandajlarmuz gele -
ccıktir. Ve bir buçuk ay sonra bu 
bandajların ilk partisi elimizde ~ 
lunacakt.ır. Bugünlerde Romanya.. 
ya gidc-.-:ck bir memurumuz, bu 
bandajlann bir partis'ni Roman • 
yadan Bulgari3lana, Bulgaristan • 
dan da İst:ınbula nakledecektir. 
Diğer partinin deniz yolu ile nak
lini dı.işilnüyoruz • ., 

larına art.ık alıştık ve bunlardan 
müteessir olmamayt öğrendik. 
Şimdi hu türlil ha.vadisleri harbin 
levazımından addedeeek ve mazur 
görecek kndn.r filozof olduk. Bü -
tiln dostlarımıza kıırşJ beslediği. • 
miz hissiyat !böyle birkaç satırlık 
havadislerle, ne kadar mahirane 
tertip edilmlş olurlırsa olsunllll', 
ı:ıars·lacnk kndar sathi d~f;ildır. 
Dostlarmuz doğruyu yanlfitnn o. .. 
~'rrd roebilecck kndar srkt doku .. 
vup ince eleyeceğimize cmfn v~ 
mll.st.erih olabilirler. 

- Uzun bir itikif devresi 
geçirmeniz lazım paşam ... Evi. 
nize çekilip hiç olmazsa üç ay o
ruç tutmak, Kur'an okumak ve 
hiç dışan çıkmamakla bu itikafı 
geçirmek gerek .. 
Paşa Umitsiz mırıldandı: 
- Buna imkfı.n yok §eyhim. 

Efendimiz asdıkayı bendegiinın.. 
dan hizmet beklediği, kendisine 
çok yakın bulunmalarını istedi. 
ği bu nazik zamanda itikafa 
çkilcmcm! 

Buvuk Röportaı serisi -3 3 .. Röporlaiı yapan: R. YAVUZ 

Boynumu büktüm, karşılık 
verdim! 

Ticaret Vek1linin tetkikleri - Öyleyse nohsi katım hük. 
müne razi olacaksınız ... 
P~a ilk defa ogim pürneşe 

Şehrimizde buluna·ı Ticaret Vekili geldiği evimden çatık bir surat 
u m öğleden evvel ve sonra Mıntakıı ve nsabi bir eda i'e ayrıldı ... 
Ticaret .tJ.UdUrlU~Un~~ mc,.~l olmuı, Fnla bakmak ve bJ!:lırmıs; 
Toprak Mıı.h :ıl'erl, Ticaret Ofi:ıl ve daha t.nri~en C'ltvclki c;ağdan 
Petrol OfWi Umum MUdUr vekUlerlnl beri ins:ın dimağının aceleci ka.. 
de.yet ederek muhtrll.f mevzular U:ı:c. rakterinde uyanan bir tecessüs 
rinde ite- "ll .. rlnden lz:ıhnt ıılml§tır. keyfiyetinden ibarettir. 

Ticaret Vııkill nk§:lm üzeri Ticaret istikbali önceden ke!'fetrnek 
Odasında irinci l'ClS M.ilhat Nemli · l 

. , t ı~in tarihten evvelki zaman ar. 
ile lkmt'I. lıı Ahmet Kara llr lı<I a danb"n iıbanlaı büyük gayr"tler 
kadar goru mUşlUr. sarfetmis;ler, muhtelif usu'l"r 

.Ahmet Kcı'" • §ehrln et H' • .c u tutmuşlo.rdır 
luı.kkmj:ı. Ve'tlle tzah&t vcrmlıtır. Tı. , F~la bakmak ve baktıımak. 
arct v ' . b ı ıJn ilbalıU ve ihracat He.yır d m•"ı; daha do:T.ı olurra 

birliklerlnd"' m ~r:uı o!ac.-ıktır. \'c - da kezhfüp o.lıldnaz. Fa!ınt 
k[lfn bu ai~ m A:ıl:nrnyn cl3nm s.i 1 garp'.ilerin telepati usu'üy:c ve 
ı.. nrvetfo m•ıht m ldlr. b:r c:ok nıanyntizr.ıa hi!~'s"'.,r"in-

de medyumlar vasrtasiyle istik. 
balden haber verdikleri ve bu 
haberlerin tamamen vaki olduğu 
tecrübe edilmiştir. 

Fal usulleri: Yddu.lara bak· 
ma.k, kurban etlerini gözden ge_ 
çirmek. cezbe ve çile denilen 
bizatihi tecrit, elayas?, ayna, 
ve cefir işaretlerine gör13 hüküm 
verme!t ı;bi değiBik , şekiller ar. 
zeder .. 
İmparatorluk zamanında, tıp· 

kı orta çağda tekmil Avrupada 
olduğu gibi Fal 'l'C falcılık çok 
taammüm ctmi~. hntta iptizali! 
uğravarnk cingene karıları tara. 
fından baklalar'a, ayak üzeri 
(keşifi istikbal) l tanbulda u
mumi fal şeklini almıştı. Tabii 
bütün bu Fekiller şarlatanlıktan 
ibaretti Yalnız fal ve falcılığı 
ulıimu ı1afi\·enin en ileri merha
le'erinden sayo.n C· ki biJv.i telak. 
k:si bunu e::l ::a'tı.!ıb~ttar islanı 
alemlerinin şc:Mdetiyle de ta. 
mim etmekten geri knlınıyordu. 

Hatt! bu hususta !bir fal alfabe
si hazırlamak, fikirder, geçiril. 
mis ve (Niyet) denilen arzuya 
sür'~t~e muhtasar cevap ,·eritmek 
üzere (falname) ler tahrir edil· 
miştir. 

Bunlardan Hazreti Ali. İmam 
Hüseyin, İmam Hasan, CaferUT
sadrk. Muhittiniarabi gibi islam 
tarihinin tanınmış şahsiyetleri 
halen nüshaları me\•cut bulunan 
falnameler yazmışlardır. · 

Gerek bu falnarneler, gerekse 
fal husu unda öğrenilen kat'i 
işaretler bı ncc hiç bir kıymeti 
olmayan şekillerden ıbarett'r. 
İstikbalden haber vcrmeği k.:lıul 
ettiğim halde bunları nazarı iti. 
bara almayışnnın sebebi de falın 
ve fa1c.ıhğm telepatik bir hassa 
olu;;una dair muh:ıfo7.a c>ttiğim 
kanaattir. 

Kabasak:ıl Z\lehmct nar.:o.nın 
evimden ayrılı§ından aylar -geçti 
ği halde h~ bir dav<'tiyle karşı. 
la~mamıstım. Bu hal paşanın 

padişah tarafından tavzif edil
diği hususi bir hizmetle mcş
gu: bulunduğuna delalet ediyor. 
du. 

Memlekette .tuhaf bir hava ııa. 
kimdi. Hilrriyct şenlikleri ~buk 
g«:miş, Ayasof}'ada. toplanan 
meclisi mebusan da ihtilfıflar al. 
mış yilıiimüş. 1stanbulda ve vila
yetlerde ltihat ve Tcrakki 1cemi
yetiyle ltilaf partisi klüpleri a. 
~ılmı:,;, memlekette bir parti kav. 
gası, apaçık bir Hrilik baş gös
t"rmLqti 

Bu "'iklıiği sartyın körüklediği, 
A bdtilhamidin ( astilcayıbende. 
giın) adını verdiği adamları vası_ 
t.ısiyle mutlaldyeti tekrar iade 
için çalrştığr farkedi!iyordu. Ni
hayet, 31 mart sabahı İstanbul , 
ımf3kln beraber tüfek ses1cri 
içinde uyandı, Orduda başla.yan 
bir araklanma derhal !ı('hri ear. 
rnış, ittihatçı gene suba~·lar tev. 
kif ve katlolunmıığa başlamış, 
mreli~i mebusan a.si as?cerler ta-

1n .Jml,tNCf'l'll'~ 
!itAı>i~E ı~ , .. ~~ 

Tlblr LOIJ8~ 
111~ ~ 

Bir aı1cada,.qutl% liiJ~ 
tabirlerin topla~a.51 eO ~ 
rinde durdu. Tabırıer. (it!JIC 
kuvvetli istıareıerdlr, ,iJtJı-1'/ 
edcbiyııttaki sıınnt ~ 
güzeli erinin belki .;p '' 1 
Milli :«ıkD nekadıı.r lil' 0 _,,-" 

kin olarıa tabirler d:rıı dl~~ 
çok Ye nefi'> olur. 1 ~IJY 
birler ccpheşinden ıeıı ı '' 
hal göze ~arpar. Yil~ııd~ 
Ucıanda değil halk 1bir llP'~ 
birler ço'ktur. Bunlıı._1 ((İJI ••:J 
ya görti U anlatnuık k .. ,.,,, 
mn5ı icap eden blr~oıertııi 1 

hat Uı cümlelerin yer all c11 

lar; mnk adı anl:ıtın.,ırr· 
büyUk kol.aylık giı .. te~b,ııe 

"Re'}Uk imit, Scb 'tııllİ,J.Jai 
ğı, "Onradan ~örme•, '"% 
eüml~dcndir._ lçleri111!:ıı!Jf , 
kalnrdan dogmuş 0ebl,-.t~ 
Bu ne\1den garp cd ~ ~ 
"aemr edilenlerin bt~11ae~ 
nan , .e Roma tnrih1:1,~.r '!':/ 
eserlerden alnt1111 •• f-ıı'~ 
"en ıtc mi oğlanı!,. fı(r.t"' 
kutusu "Danatdteri" 11 ..... .,, 1 •• ıcta ,~ t", 
mada birinci otmıı r<fıır <r ~e 
tabirler pek mcşhU c;tır. ı1i 
bir araya toplnnill1> i• -~"' 
birler heııiiz clerlr:;~e '7· 
Bıı mi\him ye şeref ııııııl 
titilsli edebiyat ınıı~ıtıı~ıı 
::'\" i h ııcl ın ha lam ış . ~ ı::se" 
bitirdiğini öı:-rcndıli. ...ııı~ 

,·ııll\ 1 ' 
~or· lıir kısnn pro ~ • ' ccrw 
Her tııblrin hnnı::-i c 

1
.,,ret 

rinde kullanıldı~•~' JJll ~ • 
\'e örnekler ,·erı~~~tlr '"J 
:tıim ,.c yorucn h '.fllrl' '-
1\1 ust.ııfa Nihat gibi il11C • ·~ 
tmr atır s.'\tır, kC\ınrıı f1..J. 
dik lemi . olnn, hn)'ıl hllrt""~.tlf 
~enc.o;ini bu uğurda 111ııl~e~ 
bir uliın ,.ıı,_bjllr. _.ı~ 

• ı·- er" ti 
"'Uretlc \ 'C n::ı'"ıl Dl ıJıl)-t 
de ynzıl a ese~ nt 811111111 .1 
yeccğlni öyJedıtt1· 1 rııl~ ğünden 'c zaten ac~tl. Jf ıı!J'f 
olmadığııulıın bahs~ 1~g'~ 
riinkU eser bir tııbır _..rıı • ,. r.ı~·ı'" gat ı;e11:evcsindcn ~ bit 

• te§ 
~ellr. len-ıelerın • 
bir iş olur. mr,.ıı' 

Bunlar arnsınd& çılı'~JI 
manın koyunu son~ ~e 
'tabirini ele alalını· .,~ili. 
Jetinin kuruluş dC~ıe" 
şablarla. Kanunaıı IA 5urt0 ıtl 
da bir asırdan f&% n or ....ı 
malümdur. J{aran~ ıe~l-~-, 
"koyun" göriitlJtl bıtJIP"
medcn fırsnt bulur tt 
oğullanna "oytı111;,ınııı ~ 
Hatta bunıardJln bı 
güvercin ı;a.ktrynr:ı~~dC) ıre' 

- Bu can btt 

katten aynlnuınt ! d~ 
Dcı:lihri, arro1un~P0raıı~~ 

~ılmıaz gil\•erclnl 1 ı: ğtıll~ 
- Riztm osrnıın ı ı.-r' f 

manhğmuı kıyıılllebfl)..,-~ 
Diyerek i~yan ..Af f 

nıc burdur-. ,.,rrır-..d 
Mustafa Nihat . "itJfi.11'~ .. 

bir ~·lğ1t de bu 1"' ıcS"' fı,ı 
çede t.abirlcr me"C ~'1 
olurdu. J' ccfl Ka ,, 

,p111ll'> 
* tsman vede ill~ıc ~ 

rağbet nzerlne t:;.1 d ııl' t~ 
taUnrı iç!n S gece 1•111,.ıı 
muştur. :sunııır dS ,,ııııt 
ııı.li gibi sc.9.11 o!ı.:1'" 
tır. 
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Kızıiçulr.u kOy enstı
tüsünde bir saat 

Kız erkek 876 gürbüz köy çocuğu bina yapı
yor, hah dokuyor, muhtelif sanatlar öğreniyor 
Köylerimize bilgi ve marllet götfl~ecek olan bu genç kız 

ve erkek talebe lnflmlzdeki sene mezun olacak 

Alsancak'tan kalkan banliyö 
.katarı, 17 dakika sonra, garip 
bir mimari üslüp ile yapılmış.°": 
lan Kızılçuııu istasronun:.1 bızı 
btraktı Günün ilk ışıklanyle be
raber buraya ~elişimizin :~.n~s~~ 
dı, Kızılçu1lu köv cnslıtusunu 
görmekti. . . . .. 

Müessese. ~enış hır arazı u;.e
rinde pavyon pavyon k~nı.an 
gotik tipte binalara . dagılmı§. 
Burası evvelce Amerıkan kolle· 
ji imiş.' Fakat. Kızılçullu köy e~ 
titüsii kurulduktan sonra, genış 
bir inşa faaliyetine v~eçilmiş. ~
ma, dülgerlerin degıl,. t~lebcnın 
eliyle! Nitekim. ~özlerımıze c:ar
T>an ilk hususiyet ~e bu oldu. 
Methaıde, biiyilk bır yapının du· 
varlan yükseliyordu. O~un etra
fında nu.mmalı bir faalıyct var
dı Talebe harç hazırlıyor. tu· 

• O vy l lumba ile su çekiyor. tug a ara. 
plfı.nm hendescsini veriyordu. 

Geni§ bahçenin ortası?da da. 
ha büyük bir pavyon da ınşa ha
lindeydi. Bu vapılara.. kusı:r .a· 
nyan bir ~ö7.le ibaktım. Uikın, 
anladım ki düşüncem beyhude! 

Bilakis Kızı1çullu köy en.sti-' .. tüsü son sınıf talebcsı ımar ve 
·nşaiyecilik bakn~ı!anndan ta!-11 
m:ınnsivlc usta bırer 1.enaat.~~,r 
kıymetini almış, Bunu. nasıl o~ 
rendim, anlatayım. Talebeye_ bı· 
rer jile, birer battaniye. bırer 
yol çantası. !birer yemek takımı. 
birer yedek çorap daiıtıhyordu , 
Enstitü müdürü Emin Soysal: 

··-Yola çocuklar." 
DOOi. 
Sordum: 
- Uzain mı ~decekler? 
"- Evet. Sivasa kadar.'' 
- Niçin? . 
"_ Orada yapılacak olan ens

titü i~'jaatmda çatışa.cakl~rt . 
Bu son cümle. köv enstıtulen· 

nin maksat ve gayelerine u~ 
bir şekilde rand~an vennıye 
b3.<jladığ'ım g"östf' .. •yordu. . 

Müessesenin S7ü talebesı var. 
Bu delikanlı ve gcnr, kızla~ 34 
öğretmen ile 37 hırfet. sahibı va
tandaş mürebbilik edıyor. Kr· 

.5 
Sam'ın ismini söylediği lngUte_ 

renin en meşhur ı.·e ahlfıltlarmı dil 
zeltmeye niyeti olınrynnlarm tı -
kıldığı hapishanesidir. Bu ~evap 
istediği tesiri yapmıştı. Aym ma
sada oturanlar dn muhııvcreyi dik· 
katle dlıı!emekteydiler. Garson on 
lcı.nı. Sam'ı gösterdi, 

- Efendi ağabey de yataktan 
dedi Mesele kaJmrunıştJ. Netekim 
b~ sonra garson rolilnil oynayan 
adam gene görii.ndü: 

- Gel bakalım. 
(Sam) bu daveti tekrarln.tmadı. 

Adamı takip etti teıglihm arka • 
smdaki odaya geÇtiler. lçerisi ~~ 
t.u. Buna :rağmen garson gayet ılı· 
tiyatkar hareket ederek fısıl<la.dı: 

- Kapıyı kapat, arkadaş ara -
sında.yız amn yılan her yerden çı. 
kar. 

Sam Coys, kapıyı iterken n.dnma 
hak verdi: 

- Evet, böyle daha i\i. 
Şimdi ikisi de odanın ortasına 

gelmişlerdi, garson zna,q.-ıyı göster 
dl: 

- Bir el ver de :§UDU a.lalan. 
- Eyvallah! Amn ne yapaca • 

ğrz? 
- Masayı ynna kaydınp altın

daki döşemeyi meydana çtkanıcn
ğız, 

Gôz çıp kapayıncaya kadar 
söylenen yapılmış, murabba. şek • 
linde bir döşeme meydnnn çıknUş.. 
tı. Garson elini S:ı.m'm omuzuna 
koydu: 

- Gel arkadaş! Şu doşcmenin 
Uzerindc kendini sıkı tut. Seni aşa· 
b'l .indirecek asansörllmilz işte bu. 
Korkma sakın, senin için bir telı· 
like yok. Eğer ayn:ısızlard.an ol • 
saydın o zaman iş renk değiştirir
di. 

Srun Coys, ftrMtı k~mn.-yordu. 
Elinden geldiği kadar ehemmiyet 
vermeden sordu: 

- A~ ne olurdu bumda! 
Garson bozuntusu haydut. dişlc-

1 rini göstererek hain he.in güldU: 
__ .__.. - ~ o zaman 8f&iı;ya ine• 

rc:; Yazan 1 
ı~Ataçam 
zılçullu enstitüsüne. lzrnir, 1\Iuğ 
la, Aydın, Manisa ve Denizli ı;i· 
layellcrinden gürbüz bünyeli ve 
zeki köy çocukları alınıyor. İlk 
okulu bitiren bu yn.vrular. beş 
sene i<~indc bir muallime lüzumu 
bulunan kültürel malumata sa. 
hip olduktan başka. diilgerlik, 

f.zrnlr ·'laarlf müdurü l\lustara 
r;e,ıt Tarak~ollu 

demircilik, yapıcılık, atelyelerini 
kuracak ve ziraat usullerini öğ· 
retecek bilgiyi de ltavrıyorlar. 

Enstitliyü ı::czerken tarih dcı • 
sine girdik. ö~tmen, Roma im 
paratorluğunun yıkı1ış sebeple· 
rini anlatıyordu. Bu tesadüfte 
derin bir mana sezdim. Büyük 
bir inkılap hamlesiyle kurulan 
memleketimiz yavrularma. tafr 
hin ibretli geçmişini i ·ah ne ka
dar yerindeydi. 

Bir ara muzik öğretmeni Meh· 
met İnal ile tanıştık. Talebesin-

nin her parçası ayn giderdi. Ne 
kafası \"Üeudunu tanır ne de vilcut 
kafayı . .AŞ3.ğıdan da bu kimyayı 
topladıkları gibi, salıverirler suya. 

Sam, içindeki nefreti belli et. 
memek için en büyük enerjiyi sar. 
fediyordu: 

Sordu: 
-Ne suyu bu? 
- Tayrnis bcyahu ! Bıı evin ali ı 

hep mahzendir. Öyle mahzenler ki 
neh'l'ln dibine kadar uzanır. lşte 
senin gideceğin de bunlardan biri. 
Tomns .Murdok orayı kendi bUroou 
yapmış. 

Adnm coşmuştu: 
- Servettir bu mahzenler be a

ğabey! lş çataıla.ııtı mı yolla. ora
ya. mort:iyi çekenleri, oradan da su 
ya, tanıyan .,·arsa tanısın artık, 
bulsun nereden geldiklerini! 

Sam, tiksindiği rolde devam et. 
ti: 

- Fiyakalı kombın bu söyledi
~· oın, 

Adnn1 büsbütün coştu: 
- Sade ölU çıkmıız ibeyim. Yn

t.a.kta.kilC'rden sezdirmeden kı:mak 
istiyen oldu mu ver C!lini mahzen. 

- Nehire mi dalar ibunlar? 
- Yok carum, bırak sefaleti. 

Ön m3.hzen sağ olsun, kimse göre
mez dışardan onun ağzını, 1c;.indf' 
bir kayık bekler. Uznkla.şıruı.k is • 
tiyen biner içine istediği yere gi -
der, ora.da. sandalı bımkrr. Arkıı • 
tlaşlardan kim tesadüfen iboş san
dalı görürse atlar içine, getirir ye
rine. Nnsıl fiyakalı değil mi? 

- Evet, öyle! 
Sam Coys, düşünceliydi. Şimdi 

polislıı "Ünyon Bar" dan neden 
boyuna. eli boş çıktığını anlıyordu. 
Ba gizli geçit sayesinde §u veya 

den dört ~enç. Yaşar Öz.gör, Hü· 
seyin KüçükGakar, Yusu~ Ya]· 
çıntaş ve Ahmet Yücel. bı~ la
tif bir musiki ziyafeti verdı. On· 
ların mandolin çalmaktaki usta
lıklarına hayret ~ttik. ~füli tür· 
kü ve oyun havalarımız. kanat· 
la.nan birer na~e halinde kulak 
lnrımt7.a. ve nıhumuı.a. dolmuştu. 

Sordum: \ 
- Hangi metod•a çalışıyorlar? 
"- Garp tekniği ile .. '' . 
- Alafranga muzik eserlerıy-

lc de meşgul oluyorlar mı? 
Öğretmenleri Bay 1\1ehmet ~

nal, bize, fiili bir cevap verdı: 
Çocuklar. birkaç noksürn ve se
renadı a.ynı kolaylık ve vukufla 
çaldılar! 

Bazı atclyeleri ~ezdik. Mese
la, hah tezgRhlarını... Manisa· 
nın Demirci kazasından gelen 
Bayan Emine, talebesinden çok 
memnun: 
"- Üçüncü smıftakil~r h~lı 

dokumasını tamamen öğrendı
Jer ." 

Diyordu. 
Kız talebenin yaptığı hesap İl'l" 

!eri ve diktiği dikişler d~ <:Ok z.::· 
rifti. Çeşmenin Barbaros nah!· 
y€sinden enstitüye alınan Fahrı: 
ye Ersan, büyilk ~ehirlerdekı 
terzihanelerde işe yanyacak kıı· 
dar harekrtlivdi Hele Mordo. 
ğ'an köylü Adile Coşkun öyle he. 
sap işleri yapmıştı ki bun1arm 
karşısında havret etmekten ken· 
dimizi alamadık! 

Bu du~muz. demircilik, dül· 
gerlik atelvel.frinde büsbütün 
nrtmıştı, J{öylerimize bilgi ve 
marifeti götürecek olan bu genç 
erltck ''e genç luzlarrmizla, öğ· 
retmenleri tamamen iftihar ede· 
bilirdi. 

r-.ıue~ese müdürüne: 
- tık mezunlarınızı ne zaman 

ver<'Ceksiniz? 
Dedim. 
"-Bir sene sonra." 
Cevabını alır almaz, itiraf e 

derim ki ~önlümde derin bir sa· 
bırsızhk duydum. 

bu :sebepten dolayı adaletin aradı
ğı haydutlar kaçıp yakayı sryrn -
yorlardı. 

Asıl feci ta.rafı şeflerinin emir"' 
!erine rağmen bu yılan yuvasına 
girmeye çalışan birkaç detektifin 
akibetleriydi. En bilyük vahı;etlC' 
öldü'riilen vazife kurbanları Tomi· 
se atılıyorlardı. Sam, kalbini sağ. 
lam tutmaya çalışmakla beraber: 

- Şunu daha. evvelden bilseY· 
dim! diye mınldıı.nmaktan kendi • 
ni alamamıştı. 

Duvnra dayalı bir sıranın arka • 
sında saklı bir mani\•elıiyı meyda· 
na çıkaran garson durakladı, Sn -
mm yüzilne baktı: 

- Ne olurdu evvelden bilscy • 
din? 

Sam Coys, kendini toparlamıya 
muvaffak oldu: 

- Evvelden bilseydim, sıkı bir 
iş yap:ırdmı bumda, avuç avuç nl. 

· tm getirecek bir iş. 
Adnm mnniveUiyı bıraktı. sen'! 

detektifin yanma yaklaştı, gö1Jerı 
parlıyordu: 

- Anlat şu peri masalını? 
Bereket Sam Coys, bir hikiıye 

uydurabilecek ka.dar bu ch·an ta -
nıyordu: · 

- Ted I..ıın 'ı tanır mısın? 
- Çalınnn milcevhenıtı satın 

alan a.crkgöz değil mi? 
- Evet. 
- Ne oımu.,? 
- Bu adam geÇenlerde tizmn· 

de 'böyle binletce parça ile Amster 
dama gidip orada sıkı bir sntı~ 
ynpmnk istiyordu. Fakat pasaport 
alamadı. Zira ne iş gördüğü nnln · 
şılmıştı. Tevkif bile edileeekU, bu. 
nu anlar anlamaz ortadan ka.yhol
nıak istedi. Bilsem işte onu b~ 

a 

lblldr. Xa it, Komik Muammer, SalAhattln, Vedat JliiJlccl .tUmlnc1e 

• Sinema mevsimi başlarken -
Hülleci ve Sürtük 

filme alındı 
rstldatlı ve tabsllll artist aamzedJ ara· 
nıyorda. Çıka çıka bir kaç kahveci 
çırağı ile Üsküdarda evde kalmış 

ir iki kız çıktı ı 
Halil Kii.mil firmasının en fazla 

salahiyet sahibi ?..atı ile bir tilrlil 
teşerrüf milmkiln olmndı. 

.Mısır apartma.nmdaki yazıhane. 
sine> gidiyorum. (şimdi sinenınya 
gitti) diyorlar, sinemaya gidiyo • 
rum: (yazıhanede olacak) cevabı
nı veriyorlar. Halbuki mlişarüni -
leyhlen" telefonla randevu aldığım 
zamanlar da olmuştu. Rıı.ndevuya, 
insarılık hali, birkaç dakika geç 
..,.itmem. işlerin böyle uzamasına 
sebebiyet \"eriyordu. Beruıe, mut • 
Jrıka onunla. göriişmeğe karar ver
miştim. Öyle yn, bir gazeteci, 
hele sinema röportajı yapan bir 
gazeteci, memleketin bu kadar ta
nınmış bir sinemacısı ile göriişmeği 
ihmal edebllir miydi? 

Nihayet, diln, tekrar "Ustad" ın 
,hl.ısır apnrtmanmdaki yazıhanesi • 
ne Umitsizce uğradnn. Aynı cevap: 
Sinemada! Tekrar atıatıldığnna ih. 
tiınal vere't'Ck slnemaya gitlım. Bu 
Eefcr. güzel 1?1r tesa.dilf eseri ola
ra.k aradığunla yüz yüze geliver -
elim. Derdimi anlattım. 

- Biz, dedi, böyle şeylere düı;ı
kiln değiliz. Fnka.t bir gazeteciye 
de kolaylık göstermek isteriz. Ni • 
hwet siz de yazt yazıp para kazrı
nn~:ı.ksmtz ! Ynzıhnn<'y"' gidelim de 
görüşelim. Buyunın. 

sıneınn. ile yazıhane nrasındn 
pek uzun mesafe yoktu. Biraz son 

::a, ierninin ka.tiyen gn.ze\eye ya,. 
zılnıasını istemiyen muhat.a.bm:ıla 
büroda karşı klll"§1Ya :idik. Sordum~ 

- Bu sene lınngi filmleri gös
tereceksiniz? 

- Biz, daha ziyade lürkçe film 
lere ehemmiyet veriyoruz. Bu .se. 
ne yedi yerli film göstereceğiz. 

F.Jtserisl hazırdır. Aynca, Hind ve 
Rus filmlerinden bazılarını türk • 
çeleştirdilt, Yerli ve duble filmlel' 
arasında ecnebi filmler de göstere
ceğiz.· 

Yerli filmlerin başında. Reşat 
Nuı inin Hüllecisi, Mahmut Yesari· 
nin Sürtük'ü, 1914 den sonra, e\·. 
lenm<' idarehanesi, Plevne, Ke -
rem ile Aslı, Kösem Sultan var. 

Dublaj filmlerden Zaloğlu Rüs • 
tem, Ferhat ile Şirin, Altın .Aruı.h
tnr, Kalpten Kalbe, Ordula.r Çar. 
PISirken, Doktor Pinpon, Ali Baba 
ve Krrkhara.m.iler, Gazi Salahaddin 
7.iimrUt Hatun, GUl ve Bülbül, Tu. 
sız ada, Peri kızı, Znmbonun oğlu, 
Kafkaslı Süva.ri, Alev şarkısı, 
Genç fi.şıklar, Meçhul Doktor, Mih
racenin kızı, bunlnra 10 kadar film 
daha 'iliıve ederseniz ibu mevslındc 
sinemıımrzda 30 film göstereceğiz 
demek oluyor. 

Şimdiye kadar bulU§runam.amı -
znı ''atlatmak" ve "n.tla.tılma.k 
cndişesile katiyen nld.ka.dar olma·~ 
d:ğnu, muhatabnnm sa.mimt edasm 
dan anlamıştım. Gerçi yeni ve toy 
bfr gazeteci değildim, şimdiye ika

\ a gelirir, saklıyııcağız Jerken he- dar bu babda bazı şampiyonalarını 
rifi h:ıkla.r her şeyi alırdık, bile vardı! Fakat olsun ... 

Garsonun gözleri knnlandı: Tam bir itmlnıını kalble koltuğa 
_ Hay Allah kahretsin, ne ya. kuruldum: 

ık böyle güzel bir kuşu kaçırdık. - Yaz ortasında gazetelerde 
Da.ha geçenlerde burada buna bir ilfı.nnuzı görmüştüm. Film ar • 

benzer de bir iş hallolundu: Heın tisti olmak isliyen hcveSlliları 
ne ııe kadar kolaylıkla! davet ediyordunuz. NC'tice ne ol • 

- Anlat ne işi? muştu efendim? 
- Şu tnUı su detüktiflcrlnden - Maalesef beklediğimiz ~ık • 

Fred Vaston, geçenlerde bara bur matlı. Usküdn.rda evde kalmrş lbiT 
nunu sokmak isledi. Şimdi burnu kaç kızla bir iki kahveci çırağı ar. 
Taymiste yüzmekle. tist olmak istiyormuş! Bu vesile 

- Ne diyorsun, Vat.son burada. 1 ile onlarla teşerrüf etmiş olduk ... 
mı. öldürüldü? Bu derd, sade bizde değildir. Diğer 

- Hem de nasıl? Ava gelmi§ • firmalar da yeni artist bulamıyor
ti, ne yaparsın avn giden avlanır. lnr, me\'cutlıı.rile iktifa cdlyonı.z. 

Sam Coysun tüyleri diken d~en Mnama.(ih, bi2, yeni eleman ara • 
olmuştu. bununla ' beraber gülüm • mağa devam ediyoruz. 
s<'mekte devam ediyordu. _ Bu iş kazançlı bir iş. Neye 

Geveze ndam hfılil kaçan fırsnt: rağbet gönnUyor acaba? 
ctüşilnüyordu, gene sordu: - Göriiyor ama, talipleri biz 

- Arkndn.ş lbe, şu Ted I..nn•ı gc- l)Pğcnmiyoruz. Her şeyden evvel 
ne getiremez miyiz? bu bir "kültür" işidir. Hakiki isti. 

Sam Coys, bu mükiılcmeden bık. daUn beraber tahsil de Uızmı. Mu. 
auştJ: hlt meselesi, aile meselesi, güre 

- Elbet, ilerde. Şimldi Tomas nck me3elcsi ... 
Murdokla işimi bitireyim de... - Filmlerinizi bu sene hans-
Adıım sulu sulu smtıyordu bir- sinemada göstereceksiniz? 

den nklma bir ı;ey gelmiş gibi, dur· - Elhamrad::ı, eski ~nk~ya 
du, bir elini Sarn'ın omuzun"l koy- Biliyorsunuz, bu salonun ~smı e\'· 
du: velce de Elhamra idi. Şlmdi salonu 

- Bllhassa, bu işten Tomas tnrnamiyle yeni bir şekle. ko~yo 
Murdo~~ sa.kın bn.hsetme! d~di. l'UZ. B~r haftaya ~adar fılm gos · 

- Nıçin, o da kafadnr değil mi"! termege başhyacagız. 
- Hem öyl<', hem değil. Anlı • - linn~ filmle mevsime lıaşl · 

yamadık gitti, Ona kalırsa hırsl7. • yncaksrnız? 
Irk doğru değil. Hedef için yanlış - Hülleci ile. Sena~yo ı:e..~t 
bir yolmuş, Halbuki yapılacak :ısıl Nurlnind:.r. Filmde Halıd~ Pışkın 
iş elimizden asırlnrdanbel'i zeng:n. I'\il§H, Hasan Kemal, Şcvkı, Vedat. 
lerin çaldıkla.rmı hep bird<1n alı • Reştt, Salli.hattin rol almı~r. 
vermemizmLq. Nazik muhatabım, memur~-

Gittiği yerden daha ziyade ma. dnn birini çağırdı, HUlleein~n tlli;d· 
'iımat alına.k isteyen Sam Coys: yodnn hen Uz gelmiş Gö~rdsı~:UnennU.ı 

ti . i söyledi ııg - Anlıyruna.dım dedi ı;e rmesın : __ ,., edir Ne 
, . re.sim Hülleci.den hır :xw•n • 

- Anlryamıy::ıeak bir sey yok, k d ' canlı değil nü? 
Tomas Murdok bUyUk bir isyan a ar b . 
hazırlıyor. Herifin gecen gilndUz MulŞ~:ıf:JDdcdi Turan barda '\'Ur 

dilşüncesi bu! Bugünkü nizamı bo- - 1 '1 0~-n'asm zup yerine yeryUzUnfi cennete Çt- patlıısı:ı~.~a "' 
virecek yeni bir cemiyet kuracak· - ···REŞAT MAHMUT 
tnr§! (Devamı var) (LU.tfen sa.yfayı çeviriniz) 
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Anndola jao mm werıllğl haber. 

l U 
Uzere bulundukları bir köpru·· 

ere g re dlloyn vs?Jyt.Ur.:ı bir bakış tah . ~P edilmiştir. 

ziyet 
ov er için 

v im 
örü üyor 

~uzvcltin ko.:lg:c::ye mesajı
Kudü..,te yapılru1 konferan 
- Irak katine,~ kuı-uldu -

Bir ..t. JET. ... n denizaltısı 
tcs~irn oldu 

.. Ş~k _ceph"'"sindc muharebe!cr 
btt} uk bır ştl!'clet kesbetmiş bu 
1~~·.ktad r. Almanlarıı. i crle
dııJ:rı. v.;ı.=iyetin Sovyetler için 
vah m b.r :;c!de girdiğı bild"ril
mc1~ted r. Dün gece n ~rcdıl •n 
Alman tebli • nde harekfi.t hnk 
kında 13u ~a·umat veriliyor! • 
•. Cep e ın meı.:czinde derinli .. 
gıne d.!me hareketleri diğer bir 
bli~Uk ç~virme meydan muhare. 
bcsı hazırlom1şt1r. Arj{a;arından 
c"lemın ·yetli zırhlı kuvvetlerin 
ta rr zun:ı. u~rıyan üç Sovyet 
ordusu Driansk ltesim;r.de imha 
cdil~elerini bekliyor ar. 
Vıazma civarında çevrilmiş o. 

!ap Sovyet tef;ekküll~ri de buna 
ıl-ve e ... ılirre mareşa1 'l'imoçen.. 
ko. s_ovy~t ceı hesinin lı~y~ti u.. 
mumı .• •esındc tam verimle çar. 
pr§ab• ecek son ordularını da fe· 
eh etmış bulurunaktndır 
1'imoçcnko taorruuld 
Bulunmuş dei,il 

'JP.tbuat ı::c.fi Doktor Dietrich 
ec."lebi nıabuat nıüm.:!ssiJl~ri!le 
beynnn•ta bulunarak maresaı Ti. 
m')çcn 'tonun E;ar~;: Ee.f erır:.de ken.. 
di hıırp mıntakas:nda, kum~nda 
n 1t • b 1 • ul a m a u.unaTt ordu yrupu ile 
taarruzi hareketlerde bulundu. 
ğuna c1air daima tekral" edılen 
idd:avı t~kzip etmiştir. 

Doktor Dietrich mare~aı Timo
çenl:o tn~ıııd~n sözde yapılan 

Lenıngr:ıd c~phesincle 
Zc;il olnrak neşredilen bir 

tebliğ. Leningrad cephesinde 
S~vyzt bombardıman t~vvnrele. 
rinin d'lşmanın 10 tank, 30 kam. 
vrın, 3 top ve bir çok :"'llitr:ı'vöz. 
1 inin tahrlp ve bir Alınan töli!
~üı:,ün imra cdildiı'tini bildirmek
tedır. 

Ce".lhenin batı kısmında Sov. 
yet ta V)'arcleri 15 Alman tankı 
ile düşman piyadelerini tao;ııvan 
230 ,k.::m\:onu tahrip cv!emi.ştir. 
C~p:ı~nın cenup batısında da 

asker taşıyan elli düşman k::ım
yomı Sovyet tayvarcle!'inin hü 
ctt'lliyle tahrip olunmustur 
Vfo.zma :-ephesındeh'i · 
Tc~rruz 

Röyter ajarsının moskovadaki 
muh:ıribi bildirh'or: 
Almmılnrın \ 7ia?.ma mmtak:ı

s·ıl<la yantıkları taarruzun he
nnz durd11nılmndığı a1ınan son 
te12'?'af1ardnn earahaten ~nlaşrl
ma1·tadrr. Almanalr cephenin 
muhtelif mıntnkalanndn mahdut 
Us•ün1i:kleri savcsinde ilcrlcm~~c 
mu·:affak olmu~lardır Aln1~n 
zayiatı büyt1ktür. · 

Röyter aj.;:.nsmın Moskovad2-
ki dni:ni muhabiri yazıyor: 

Dündenbo..ri Almanlar Orel'den 
şiırıal istikametine doi{ru ilerle
meğe çalL~aktadırlar. Muanni. 
da.ne tank muharebeleri cereyan 
etmektedir. Dün sab2h Alm.;ı.nla 
rın Brian"'"k mmtakasında veni 
hir tazyiki inkışaf etmekteydi, 
Prav::la vaziyeti uahrm 
Görüyor 

Dünkü Pravdn. pa.zetesi mtiMm 
Alman kuvvetleri tarafından 
Mo:.-kova istikametinde yapılan 
taıvik dolay·sirle husule geleu 
vaziyetin vahametini gizleme
mektedir, Bu ıtazete b~makal(). 
sin'.Jc Sovyct halkının "memleke
ti tehdit eden tehlikenin g-eni~li
ğini anlaması'' lfızım geldiğini 
kaydettikten sonra şöyle devanı 
etmektedir: 

Çankal}şekin 
mesa z 

MiUe ten 
fevkalade 
bir hamle 
istiyorum 

Şimciıye kadar elde ettiğimiz 
muvaffa!uyet!e:i hiçbir şey 

gmgeliyemez 

Q~nq - Kinq, 10 ( A,A) 
Çin cumhuriyetinin otuzuncu 

yıt .... ö. ümü mUnasebetiyle Çan. 
Kny • Şek ç:n milletine bir me 
sa,; göndi!rercl~ harb: kazanmak 
ic:in milletin fcvknlü.de bir ham!e 
yapmasını istemiş ve şunları 
söylem;ştir: 
''&ş seııelik mukavemet zafe

ıin temelini atmış ve blre bütün 
d~nvaia lehimize olarak her gün 
zl\'adeleşen bir şöhret temin et
mictir. Dost devletlerin davamı_ 
za i~tiraki muayyen uir şekil a?. 
mı~tır .• , 
Geçen ser:Pllin h!\diseelrini göz.. 

den geçiren general, bunun iki 
esaslx devreyi belirttiğini anlat
mu~ ve demiştir ki: 

''Buniarm birineısi, tecavilzlere 
m!ıhalif olan devletlerin saflarını 
sıklaştırmal.;ırı ve barış sever 
milletlerin Japonyaya kar§l bir 
sulh cephesi te~kil etmeleridir. 
İkincisi, Çinin diğer milletlerle 
müsavi hukuka malik ot.;ı.rak 
muamele görmesidir. 1nziltere ve 
Birleşik Amerikanın Çindeki im
tiyazlı hakl:ırım terkctmek nive. 
tinc~c ulunduklarını ildiren tn. 

"giliz.Amerikan bcvnnnamesi gay 
ri masavi muahedeer asr·nın ar. 
t1k bi~rniş olduğunun b!r delili. 
dir. 1.ktlh"'mı icabeden daha bir 
cok mUskUller vardır. Fakat 
~imdiye kndar elde ettiğimiz mu. 
vaffakıvetleri hiçbir şey gölgeJe. 
vemez ••• 

Haldeki infiUikın 
·çyüzü 

Meğer yeşil 
ı monıarı 

sarartmak' için 
aıı ı ıe bir 

te e · e a it 
k 1mo arı 

Evvelki gün !31.\t 5,5 cin Ycml§tekl 
sebze hallnJ:ı vu'kubuınn in!illlk tah • 
k.ikntınn mUıldelım:.· .ınll!kçe '\"e bele .. 
diyece el konulmu§tu:-. 

MUddelumumt mu•wlnlcrlndcn Ke • 
mal özçobnn dUn yarımda belediye 
mUhendL!leri olduı:tu lııı.lde vnltn ma.. 
lıalllnc gtdeNık bir kt.~I! ynpmı§tır. 

Keşif sonımda anlasıldığma 
göre, dUkknn sahibi Hüstem, 
Ltıtfi ve daha on beş ortak, yem 
yeşil olarak ~etirttikleri limon· 
ları bir gecede s.,rartmak için li· 
mon sandıkl:ırının bulunduğu 
dUkktlna bir teneke karpit koy. 
muı::lar, üz~rine de su dökmüş· 
lerdir. Kapıları kapalı dükk5.n· 
da karpitten inti~~r eden gazlar 
biraz sonra birdenbire iştial ~ 
miştir. 

1nffülk o kadar kuvvetli olmuş 
tur ki hava tazyiki şayet, hillin 
tavan pencerelerini kınp dışarı 
çıkmamış olsaydı, bütün hal ye
rinde bugUn bir harabeden başka 
bir şey l:almıy~ktr. 

Haldeki bUtün camlar kırıl· 
mu~. infilftk olan dükkan tama
men, yanınöaki1er de krsrr,en ha
sara uğramıı:~lardtr. Hal binasın· 
da 15 - 20 bin, dükkil.ndaki li· 
mon ves:ıire yem:ı;ıer yi.ızünden 
de 10 bin liraya vakm bir zarar 
zivan olduğu sanılmaktadır. 

Dükkan snhioleri hakkında. 
tedbirsizlik ve dikkatsizlik su• 
çundan takibat yapılmaktadır. 
Ayrıca Be'cdiye de, bu şekilde 
llmonl.;ı.rı satarak halkın sıhha. 
tiyle oynıyan limoncuıan cczayd. 
carptıracak ve bu gibiler hak
krnda takibat vapacaktır. 

Murakabe 
ko ınisyonunda 

(Bıı~ tıırnrı 1 ncide)· 
FasılaSIZ ıııtı saat S'Jren bu ccısc.. 

de komlııyon e1Uznkcrc:ıere, Ucaı1 ta • 
ıer ve bilhas.:ıo. odun 1~1,,.rinde ihtisası 
bulunan §C:1ır moclliıı azasmdıın ~rit 
Hamal, Parti v!lnyct heyeti azasın • 
dan Aziz Ak \"e diğer bazı mUtcbaa. 
suılarm dlnlenıımeaac ooglıı.nmıgtır. 
Bundan sonra. rnpoılar tetkik edilmiş. 
Ur. 

Bu sabah bir guetenln ynzdığma 

göre, dU.'lkU ceısede, Ticaret Vektıle. 
ti fiynt :nUnıltab! mUdllrQ Mnhmut 
Seyda bu busustakl tetkiklerine lstL 
naden bc!emye lktıeat mUdllrlUğU 

murakıbı to.rafmd:ın verilen ve ruırkm 
yUl<seltllmcJine esas tegkll eden ra • 
porun baktkaU lfa.:1-? etmediği gtbl 
9 hazlrandıı.:ı l>a,ınyrp 17 teır.m\Wl 

kadar devam eder: 40 giln!Uk nark 
kaldırrlma ıkvres•nde oduneulann fl. 
yatları yUk'3cltmelerine fırsat verdi .. 
ği ve bu :ırndn flynt mlırnknbc annsı. 
rınm deıttştiğl ve .:'.lynt kabarmasına 

meydan knlacağt kD.!ıantlndo bulunu. 
yordu. nu mevzu etrafmeb belediye 
lktıs:ıt mU..1Urü daft<:t Ue Scyda arn. 
smda uzun mU:ıııkn::ılnr cereyan ettı.. 
ği sliylcnmcktcdir. 

Neticede bı•.?ı:ı.asa Vnllmlziıı tensı. 

bl ile bundan cvvrl verilen knrı:ırda 

ısrar cdUmli -.o muullerın adll~yc 
teslimleri, bu kadar lmr~ık bir l§c 
son kararın ntblet ıreknnlzmasına alt 
olacağına. ka:-ar verl:ınl~tır. 

DUn gece ~a.a.t yirmi blro doğru, 

belediye neşriyat mUdUrU, ltomisyonun 
6 saatlik içtlm:ıını mUtaaklp verdiği 
knrarını gaz?tocllcr.:> §öyle b11dirml1'
tlr: 

•
1
- Raporlar tet.klk cdtıdl. :MUte. 

hassıslar dilllendl Son dcfıı tcsblt e • 
dilen 50 kUnı1'1Uk tcnzUıUlı narkuı 

lsabetll old!.!ğ'l neticc&tnc varıldı. llk 
narkm yUka.ak tesb!Und-0 t\mll olan 
oduncuııı.ruı ve ilk rnponı tanzlm eden 
bccldlyc lktıs:ı.t mUcıOrlllğU murakıp. 
ıarmdnn Silrcyyanm mahkemeye tev • 
dilno karar verildi." 

Ma!Qm ol.'lugu Uzere bundan evveı. 
ki celsede bu hatumclsn dolayı su. 
reyyanm .. bci.?dlye llttısat mUdUrU 
Saffettn tckıın Uzcrint> - mUnıuılp bir 
vazifeye nn.W. k&rıı.tla!}mıştı. Geçen 

tanr lu?Un ' rı c!atma~a ma. 
tuf blöf ve .nı'nn olduğunu 
sövlcmistir. BüW.n bu t""er es. 
na9ında. Tim"'cenko taarruz ismi 
veıileb ıcc0k bir harekette bu· 
lımtramtştır. 

Hitler bUtUn ihtivatlannı. he 
men bltUn kara ordularını. mUZ:: 
zam miktarda tanklarını, hemen 
blltün hava kuvvetini b!ze ealdı. 
rıvcr. Dl.l'lJ1lan pek aiftr zaviatn 
uğrrım ş Ioo de va.ziy.ctin vaha-

Alman ticaret anlaşması 
metini idrıık etmemek af edilmez (Be' tnrnfı ı bcide) 
b ir hafiflik olur. iki memleket arasındaki ticari mitbade,eJerin tanzi. 

~ celsede 1.aınız 8 to~ı.ancı oclun tacırı. 
ne alt olan mahkerue)'(' tevdi knran, 
şlmdl SUreyyuya da te§mll e(lilmlf bu 
lunmııktndır. 

lngiliz matbuatında mine dair olan bu uzun vadeli anlasma He iktısadi müna. 

R1zı-rJunun gazetesi obn Kt
zıl Yılciız pugün, Viama·~·.a ka. 
dar ilerlemek isteyen A m:ı.nlnr n 
bu tec-"bbümer.:ne muv ffak oln
ma1ı!darım vazmrıJ{tadır 
Sovy::t t~bllğinde ne ' 
Deniyor? 

Diln ö~le Uzeri neşredilen 
anun.,am bir teb1i~de Alınan fır. 
lın1hrının biribiri arkasından cep. 
!hrn'n g.:rp kı mmda bu'unan ba. 
zı SJvvt.t mevzilerine hırrı sev. 
ikc.:!iMiklcıri k::ıydeditmektidir. 

Tc"Jli :d0 ~v·e denilmektedir: 
Kıta'arımız muanninane bir 

mukavemet .riistermekte ve dü~ 
mnıı:ı a~ır 2a•-iat verdirmekte
S:lir1er. 
Ccr~yan eden muharebelerden 

biri csnasmd::ı Sovyet hav.;ı.. te. 
çek ı:Ullcri kara kuvvetlerinin 
y.ı.rd:miylc piyade hatlarnnı:zm 
geril0rlııc ear :rnnk i.;tcvcn d';R. 
an~ırn 15 ta.nk·m ve as!(er yüklii 
30 kamyonunu tahrip etmiş'er. 
für. 

Cephenin ccntrbu garbi mmta· 
kasında k k.'nrmm; öG~rn-ınm 
taarruz· n mı durdurar:ı.k muha
ci rdcri nğ r zayiata u~r:ıtmışlar. 
dır. 

Bir hava. teşekkülümüz aske: 
taşı an bUyük bir makineli yU_ 
rilyfü; l:o.uı u bombnrd man et
miştir. 

P,om ardıman tayyarelerimi
z.in Uırn isabetleri n:;ticesinda 
Alman met.örfü kuvyeferinin 
nehri gc<'mek i~in istifad~ etmek 

Akisler b 1 M İngiliz bc,sını Rus cephesinde se et er 31 art 1943 tarihine kadar tanzim e.dilmİ§ bu .. 
ki vaziyetin vahimliliğiııi açıkça lunmnktadır. Bu müddet için her iki taraftan takriben 
ortava koymaktadır. 100.000.000 ar liralık ihracat tesbit edilmiştir. Bu had da. 

ürelin boşa tıld .ğı hakkındaki bilinde Almanya \arafmdan TürkiyE"yo bu memleketi bil. 
Rus teb1 iğinden ve teslim olmak· hassa alakadar eden sınai mamulat ve betn?ısis demir sa. 
tansa adım ndıM cr.ı r.:ı:ımak iGltı 11ayii ve harp levazımı da dahil olmak ii2ere demiri iı:.leyen 
Rus başkumandanlıfının trıinde 1 ~ 
lik emrinden som"' !\!1,,=2kcvanm sanayi mamu atı verilecektir. Türkiye de A.manyaya bu 
akrbct. bnhis mevzııu olduğu !:!iz· memlekete müteveccih ihraca!ınm daim kt'lmı mühim .. 
lerım!yor. · te~kil etmiş olan mevaddı iptidaıve ile zahireleri ve 

Sov.vet sil!h e:ıdilst~·isinin b-\ uın pamuk, tütün, zeytinyağı ve rr.adenlet verecektir. 
yük bir kısmının Almanların e'i· Aynı zamanda imzalanan tediua ani" ması· ılc de 
ne dilşmilş olması İngiltere v~ T J _ '' Amerikayı her c:areyc ba.-,vura· ürkiye ile Almanya arasmda ticari D"!ül- atlı:~Jelere dair 
rak mUttdiklerine yardım et· anlaşmadan mütevellid bü'.:ün tediy:ıt ile ih:i memleket 
mck z·:>runda bırakmaktadır arasmdnki diğer her türlü rnün sebatt~n m;.itevellit tedi. 

Maa.mafıh, Sovyet ~eneralle· t k · b" d hT d rinden Mosltovavı J;:uttarmmn ya ço genış ır esas a 1 ın e tanzim edilmiş bulun. ·:r- maktadır. · 
muvaffnk olnbilecekleri fimidı 
kaybomuş de~ildir. Times gaze.. M~zakerat her iki tarafça Türkiye ile Al!nanya ara. , 
tesinin Stokholm muhabiri diyor smdakı ananevi münasebatı tavsif eden tam dostluk ha. 
ki! vası içinde idare edilmiştir. iki hükumet. memleke'.:leri 

Alman hamlesinin Kaluga ve ?r.asmdaki iktısadi mübadel.elerin esasını unm bir zaman 
Tula'ya doğru devam edeceğı b · k ztnnolunmaktadır. Bu yer Mos· •çın tes ıt etme saretile iktrnadi saha~a Türkiye ile Al. 
kovadan 50 mil mesaf P.dedir Al· manya arasında daima mevcut bulunm'.!ş olan sıkı müna. 
manl~r her tOrlU si'fih kulianı· seb~tı e? geniş mikyasta nazarı itibare alma2a gayret 
yarlar. Fal nt Huslnr kah .. aman· etm1tlerdır. 
ca dövüşüyorlar. ~EllRtı'ıllZDE JTAztnLİKLAR 
Ruzucltin konr;reye lnglliz Ucnret nnlıışnıasmdan 1 
Mc~ajı sonra Almanya ile aramrzı'l:ı 100 çin hemen hczrrlanma~a başla .. 

Ruzvelt ko~ye gönderdiği mllyon liralık bir ticaret nnlaııma. mr;stı_r. FAasen mlizakereler, ya .. 
ırıe1ajda Amerikan tica~t gemi. sı aktedilmlş olması büyük btr p·Idrgı esna.da iki memleket tacir. 
!erinin silfihlandırılmas·na im.. memnuniyetle kanıılnnmışbr. Pl • 

1 
Jeti nrnsmda pek c:ok temnelar yo_ 

kan verilmek 02.ere bitaraflık yasa yeni nnlnşm:ılnrm tatbikatı i- pılmış Ye siparişler alınmıştı. Dün 

karıun 10un - süra'tle tadilini tav. !============-=-=-=-=...:-= bunlarm tcyltU yapılın· tır. Bu~n 
s:ye etmekte ve Bir!eCJik Ameri· Ticaret Vekilinln ıiynscti nıtmda 
kanın Hitlerin i!iini kolayla.stır. el ~aslıı.. madde ve mah:!ullerin fası. ithalıit ve ihracat birliklerinde 
ma~~ niha'"·et vermesi zamanı. m.ız uir surette gönderilmesi oi-; mmıtur .rapılı:ıcn.k toplantıdı:ı nnlıışmalar 
mn gl'ldi.i{ini söylemektedir. · 

Col'iers Ma~azine mecmuasm. Konf _rnnsta. Fdistinin Türki- hahkında izahıı.t verileceği anla • 
- Slirr·•:·un son sahnelcrinl da öd"n,. verme ve kiralama k"- ye~e ihtiyacı olan muhtelif mah· şilmaktııdrr. 

"-"'Vİri .. ·or: r. ... "" s ile · b" ·· k · T" .r nunu hakkında neşrettiğ! bir ma- u rm uvu bır k!smım vere- -------------
- G5rm •: "sterdim. kc.ıl :de rcis'cumhur Ruzvelt ~un. bil·c ... ğ tezbit edilmiştir. 
- Memnu.. v~tle. Size bir mc- ları V<!zmaktadır lrn.k kabınC?si 1.·nı uldu 

~1:ı_rumu teı 1 k ccle im. gidip g5 - Birleış'k Amerlknmn siya!!eti ln rıltere • Irak ittifak munhe 
d.;::ma Amerikayr hnrnten uzn.1< <lesini müzakere etmiş n!;n Irak 

Tt '·1tUr Nüm "c SurtllğU gar. bulmr urmaktır Fakat demoK. devlet ndamı \'C asker general 
rr.<';1e git.tim. rnı::iıin son kalesi olan Britanva Nuri Sait yeni k~bineyi teckil 

ımşaT MAHMUT yı'·ıl"cnk olursa. bu gayri müm.

1 

etmiştir. General Nuri S:ıit üGÜn-
eir ta\•zih ki;n b'r liale tre1ece1<tir. lrgiltere en. defa olarnk . haşvekfilete gcl-

D{lnkli Y
A• 'R Jl,.. k donnn"T'nsı denlz1erin tamamiva. mış bulunuyor. 
·~ınl'la t sur yo , artist t" · ı. f k • • B' Al · ""'k> d . .,.. b , .. ,

1 
•kt nmı ... 

1 

ını mu!ıa az4ya adır bir va7.ı· 1 ır .m'ln dcmzaltısı 
J~ ı.,~ ~•yn""· c e,uu:,. YCt4-elnl dk A 'k ·· T l" l.J 
ka b!r rö'l,rt:ıj:ı ai~ il .n yı:ınıı,~ıkla d ~" . m:ı 1 ·~~ .n:cr,ı n:ı mu., et ırn o rın 
Cu::ın Yu~n•J'nırı scı=ıcri arnsma. ı:ıı.. y~r~~ cd~bılecegımızı ş:mdı auta. A.nirallılt makamı bildirivor: 
n.!'mı ~r. Hnlbu':~. Mnrmara stUdyosu [(•·,,•·: : l b f nı · Alman dcn1znttısı Lady 
mtldllrlyetl nrt'ııt:rr:ı.(.en ve rejl861". B ~c c yapı an on erans 

1 
S"irlev ismindeki lng'liz balıkçı 

ımm'zdc:ı rucnuıu:.ıyct ve stayi~; r ... a"lyn_ ~icaret kr11>0ra.ovr. ırem"siy!e \'~ptığı bir muhnrcb .. 1 
b:ılısotm :Jtı. E 

1 
cnıetı bllhnssa tasrih 1 numın" Kua.üste vn'l')tıP.ı konfe. 1 dc-ı S"nrn tealim olmu~ur. Deni. 

~tmcti bit hıı&..l":ıUllll: vazi.te3ı bil'. r!Lns~ t n; ~ır muv::ffa1~·yctle 11!· 7.altı ecnradnn batınlmr .. tır •• Ba· cl:wnm 
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iL :u. irca meselelerden biri Türkiyeye . IUttan'rn ~elmiştir. 1 

Bu karar uzerlno, ~Ur.kU nllshllmız. 
da aICndıraya yeniden bir tetkik be. 
yeti gönderilmesine dair vcrlldlğln1 

ynzdığımızın liarıırm U.tblkmdan vaz. 
geçllm~Ur. DUn gnzctcmlz, bu ha • 
beri verlrkeu (Bu ko.çıncı tetkikat • 
lır?) s:u.11 tJe oeyhul!! bir tqebb\lso 
girlşllmekte clduğuııu ıınlatmnk iste. 
mlştl. Neşrtyutımızm isabeti komls • 
yon kare.rlle de tG'?yyUt ettiğini gör. 
rnekle ayrıca :nemr.uniyet duymakta.. 
yız. 

!vIALüMA TI OLANL.\RTN 
İHBARDA BULUNMALARI 

RlC EDİLECEK 
Diğer taraftan haber verildiği. 

ne göre, fiyat murakabe komis. 
yonu odun n~rhı işinde hı:ı.l{ikn 
tin tamamiyle mevilnnn c;ıkarıı.-
masmı ve - eğer vnrs:ı - lıu 
yolsuzluğa ve mesullerme dair 
m:ı.lumatı olanların adliyeye ıh 
barda b'!.llunmnlnrmı halktM ay~ 
rıca rica edecektir 

KOMiSYONDA 1ST1FA 
RIV AYETLERİ 

Diğer taraftan fiy~t muraluw:.: 
komisyonwıda bazı azanın isti!n 
ettiği, bazılarının da istifa et
mek ii?.cre bulunduğu söylen· 
mckteclir. Dün, frnadan Hilmi 
Naili'nin riyasete istifaMnı ver 
diı{i vecelseyi terl:etti~i iddia e: 
dildiği gii:i yine azadan Sabri 
Tütünün de istif.;:. etmek üzere 
olduğu mrarla sövlenmektedir. 

_ lstanbul ildnci ifl<i.s mcmurlu 
gvnlan: 941/68 

Be9iktaşta Serence bey yoku· 
şuttda Hasırcı Veli sokağında 
6 numaralı h:ı.nede oturmakta 
ve mübaya!!ocıhkla meJ·.,ul Dulun. 
makta olan Mehmet Rifat Gam 
gamın iflasına mahkemece ve 
malların b=ısit F;cldlde 1n"fiye~i
ne dair dairece karnr verilmiştir 

Miiflisten nlnc~k1 nr1 olanların 
iş1>11 ilan tarihinden itibaren 20 
p.ün irind~ tstmü:>t'l ikinci iflts 
daircs!ne mürtc~ntla ,c'!dialnrmı 
bildirmeleri ltiZumu ilfın o'unur 

(7308) • 

Act~le ~atılı le 
TalJ baskı makıne:ı! 63X9o (JUiien) 

Etfüet, ban;!, c;:ek d"!tcrı, ve cms:ııı 
şcyıer. Ayrı,.ctcr. k\len mendU. eant 
te tek c.ıar '' 500 ~lft eı!arak 1000 a· 
ı!et basnr. "iln pe:<, pıım:.ık, keten 
ll~rlne bil O~ um tı1U 1Ulılr yapo.r. 

rraııport ııınkhesı ~xıoo (Ernns
nuıı Sulter) 22 .ııak \'c bllyllk tav. 

MUrnt;na t: Toı,haro ı.uıecller cad 
No. 21. Dııy Sncı.k Hakvcrdl. 
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konomisine sirayGt edecek, ho.lk 
ağır vergi şartları altında ezi'e. 
cek harap olacaksınız. Niçin ~ 
Kocaman bir hiç uğrunda değil 
mi? •. 

GUzcl. ~enç zabitin kufı.ı;ı da 
güzel ~eyordu. 
Arkadaş: 
- O halde niçin burayn l?'Cldi. 

niz diye sordu, 
Gült'.!rek cevap verdi: 
- Ben memleketimin bir va. 

tandaşı değil miyim? En nihayet 
mükellef bir askerim. Vazifemi 
yapmağa mecburum ... 

Bu harp esiri, şüphesiz bo§ -..c 
mimasır. konu~muyordu. Ve o 
muhakkak ki; harbin no büyük 
bir afe! olduğunu görmüştü. o_ 
kuduğı.ı kitapların nazaıi hü. 
lı'iim'erini fiil .snhasına tatbik e. 
dince harpten korkmakta. iğren. 
mekte ve bilhnssa böyle mantık. 
sız \'e netice.siz bir savaş içeri. 
sinde bulunmaktan 'iihayçt et
mekte c:ok haldıydT .. Dü man e. 
~iri eri arasınd'l bu genç zabit ~İ· 
bi makul düşünenlere pek c:ok 
tesadüf ettik .. 

Hele fıir gün kanlı b;r boğur:
mn sonunda dii~manın l~gal et
tiğimiz ilk bat siperlerinde yara. 
h bir zabitie karşılaştığım z.a_ 
man şahidi olduğ•.ım manzara 
<;ok daha feci ve ez.ici oldu. Fena 
bir yerinden kuJ'tiun yemi~ti, 
Henüz ölmemişti. Fakat: Her 
geçen saniye onu ölüme biraz da. 
hs. yak:aştırıyordu. Bizim aske
rin sipere atıldıklarını gorunce 
korktu. Öldüreceğini zannederek 
son kalan kuvvetiyle kollarını u
zattı. 

Teslim diye bir htrıltı bir ne. 
fc5 dudaklarından boşandı. Der. 
hal sıhhiye çavl.l§ltnu bulaurduk. 
Ve bu ağrr düşman yaralısımn 
varasım temizlettik Yalnız: o 
kadar cok !fan za,•j 'etmiş ki bü
tün iy( bakı'maya ve temizlen. 
mcğe raı?men glSzJerinin rengi 
yavaş yavaş ı:oluyordu .. 

Kendİ!İne karı;ıı insanca mua. 
mclernizden ~k duygulandığı 
belliydi. Yava.ş. yavaş elini kal
dırdı Ceketinin iç cebine soktu 
Ye oradan iki resim çıkarttı .. Bu 
resimler ne kendisinin ne ailesi
nin ne de ark~aşlarının resim_ 
lcri de~ldi. 
Bu resimlerden biri: \ 'enezilosun 
biri f\fustaf~ Kemalin resmiydi. 
Havret'e ona bakıvorduk. Birin. 
ci re.;min cnun r;ö.isiı iherinde 
bulunması kadar tabii bir ~y o. 
lamazd!, Fakat: ikinci resmin 
niçin sakıtndığını an1ı~·amadık. 
Hepimiz hayretle onn bakıyor -
duk Bir arkadaş: 

_: Mustafa Kemalin basını gc
tırene bir milyon dra bmi vaadet. 
mhılerdi. Bu ada~ bu ba§lll sa. 
bibini ta:mnak içın onu yanına 

alm13 olmalı dedi •• 
Biz hala ~kın ve ınütaha.yyir 

na.zarlarla ona ~akıyorduk. Ya. 
ra!ı dÜ§man resimlere bir kere 
daha baktı ~·e mecalsiz parmak. 
lariyle Venezilsun resmini yır. 
tarak yere fırlattı. Arkasından 
da I\:ato diye haykırdı. Sonra 
diğer elinde tuttuğu büyük dü~
manınm resmini dudakarma gö_ 
tUrdü Ve sc·n nefes!ni onu öper. 
ken verdi. 

(Devamı var) 

rinleıtiriyordu. Vezirine: 
- Ben hiç.Llı· şeyle avuna. 

mıyonım, Kuım ! Böyle gi • 
derse, aklımı kıtybedeceğim. 
Allah neden lıenim gibi te -
miz yüreWi kullarından bir 
çocuğu esirgiyor? · ' 

Diye ıoruyordu. 
O gür. ha!: bt\hçeye, saray 

mutfağındA çahtan ve \abla. 
karın bes altı yaılarinda gür 
büz bir Çocuğu çıkmıf, yeşil 
çimenler iittünde kotınağa, 
gülüp oynamağa ve ara sıra 

- Baha .. b:ıba .. 
Diye bağınoağ" baılamış. 

h. 
Vezir Kaıım bu çocuğu ko 

valayıp kaçrrmak istedi. Hü. 
kümdar görür de üzülür diye 
hiddetleniyordu. 

Kutbettin, vezirin kolun -
dan tuttu: 

- Nereye aidiyoraun? Bu 
masum yawuc.uiun neteıini 

H A B E R - J\li~ post.ur 

( Düııkü ıı)·ıdan de' n.m) 1 
.:\luallimc, bütün bu ıwtku bir 

1 
nefeste sövledi ve bütün sınıfı 
m Uzaf f erane bakt.8lari Yle: "l' a. 
sılmrş ?" der g-ibi ;üzdO. 

- İşte gördünüz mü, efendi· 
!er?,. Şimdi kendiniz söyleyiniz: 
Hangisi daha iyi; medeniyet mi 
yoksa böyle bir ya.~ayış mı? t~e 
sen, I~ruğlikov Kap itan... Sen 
söyle bakayım, ne zaman daha 
iyiydi .. Eskiden mi, şimdi mi? 
Kruğlikov Kapiton ayağa kalk. 

tı ve bir dakika süren tereddüt· 
ten sonra, mayıs böceği gibi 
vızıldadı: 

- O zaman daha iyidır. 
- Ne?! Kendin düşün: eski -

den fona idi, hiçbir konfor yok· 
tu, her tarafta vahşi hayvanlar, 
kızıl derililer, halbuki şimdi ev • 
!er, tramvaylar, asansörler •.• E? 
Ne ?.aman daha iyi? O zaman mı 
şimdi nti? 

- O zaman. 
- Ah yarabbi ... İBtc sen, Pol-

toratskiy, sen söyle; ne zaman i~ 
yi idi, Eskiden mi, yoksa şimdi . ., . 
mı. 

Poltoratskiy, ka.-;altından. em· 
niyetsizlik'e muallimeye baktı 
(ya sıfırı basarsa) ve emin bir 
sesle cevap verdi: 

- Eskiden daha iyi idi. 
- Ah. allahrm ! SlizinyakO\' 

GnvriH 
- Eskiler iyi idi. 
- Evvela ekiler değil, eskiden. 

Bu nasıl şey. efendiler, aklınızı 
mı oynattınız? Bn.rada emrinize 
hem evler, hem elektrik ... 
Şi~an Fityukov. yiiziinil bu • 

ruı,turerak: 
- Eve ne lüzum var? dedi. 
- Ne lüzum var. olur_mu? Ne. 

rede yaı:ıy~caksın? . 
- Ate!'ıın yanmda? Battanıye 

ye sarıl ve uyu uyuyabUdiğin ka· 
dar. Yahut arabaya yat. Öyle 
arabalar vardı. Burada evler var 
mtş. sanki matah bir şey! 

Ve o, mualJimeyi onun biraz 
evvel kendilerine baktığı muzaf
ferane bakıştan daha az muzaf -
f erane olmıyan bir nazarla süz • 
d 

.• , 
\l. 
- İyi ama elektrik yok. karar -

hk, korkunç.,, 
Semior Gavoldaynn asabileş w 

meğe başlayan muallimeye mu • 
samaha ile baktı. 

- Karanlık? Ya ateşi unutu
yorsunuz? Osman büyük. yak 
yaka.bildi~in kadar. Gündüz ;se 
g\ineşin aydınlığı var. 

- Ya eğer vahşi hayvaı.Iar 
hücum ederse? 

- Tüfekli bir nölıt·tl'.:i dikmek 
lazım, o zaman hücum etmezler. 

- Ya eğer kızıl d 0 rililcr arka· 
dan sokulur, nöbetçiyi yakalar 
ve si?;e atılırlarsa? 

- KıZ11 derililerle anlaşmak 
ve dost olmak mümkün. lyi ka
bi1~er var 

Arka sıralardan birisi imdada 
yetişti· 

- Delavar kabilesi mesela. on 
lar beyazlan seviyorlar. Daha 
da olmazsa vahşi bir ata atlayıp 
kaçmak mürnkÜn. • 
Kırkılmış baş1ar, sanki birl~ 

miş gi:bi biraz daha ynkla.~tı, ve 
sesler, akasya ağaçlannm dalla· 
rmdaki yüzlerce serçe grbi. cıvıl· 
daştı, 

- Halbuki sizin şehrinizde bir 
kapıcıyı asan ör ezdi. !şte size 
şehir. 

- Halbuki sehirde gcçen'erde 
bir ço~uğu t~mvay çiğnedi .. 

Silizyakov Gavril kıs.:: .k~~tı: 
- Sızin bu şehir dedıgınız yer 

de insanın canı sıkılıyor. işte o 
kadar. 

- Siz. hepiniz yaı-amaz çocuk~ 
!arsınız, ormanda vahşi hayvan
ların arasmda bulunmadınız da 
ondan böyle söylüyorsunuz. 

Kendisini rahat bırakmıyan 
mekteo şeytanının dürtmesile 
Natntya P~kova atıldı. İn<'.c sc-
~~= . 

- Ben oımanda kaldım.· dcdı. 
Kıskanc;lık ifade eden s~ler: . 
- Atıyor,- diye gUrJerd1.• Nı; 

çin heo duruyorsun. M~demkı 
ormana gittin niçin ya]1şı hay .. 
vnnla:r seni ve.mediler, söyle ha? 

Krugilov -Kapiton istihza ile 
homurdandı: 

- Ontar her rast~eldiklcrı 
l~i yl!Tler mi? 

- J\:rugilov ! . 
- Paki neden o ... Siz, kendı • 

ni:ı yalan söylemek ayıptır, de : 
memişmirdiniz? Atıyor. "allahı 
hep atryor. 

- Atmak değil, yal:uı. ~yle. -
me.k. Lô.kin beni din!eyınız. S~z 
her aıalde beni anlamadınız ... N~ 
s.ıl oluyor da eskiden daha iyı 
idi, diyorsunuz? Şimdi ekmekte, 
yağ da, §eker de, pasta da_ v~, 
Halbuki eskiden bunların hiç !bi
ri yoktu. 

- Pasta! 
1
. 

Darıbe, çok kuvvetli ve _isa.bet 1 

idi. fakat :n:ruğlikov Kapıton. ça 
bucak kendini toparladı: 

- Ya meyvatar: .Muzlar, hur 
malar? Siz bunları hesaba ka~ı 
yor musunuz? H~ sat!11 ~~aga 
da lüzıım yok, ye yiyebıldi~ın kn 
dar. E\onek ağacı da var, sız ken 
diniz söylemiştiniz ... Şeker ~aı;ıı· 
§ı da. .. Bizonu öldür, etinı gu: 
neştc kurut, ondan sonra bev f?l· 
bi gezmene bak. 

Yan taraftan, tecrübeli bir b:.ı· 
lıkçı. i!Rve etti: 

- Orada dereler de var. İğne· 
yi bük, canının istedif.i kadar 
balık tut 

Muallime, iki elini ~öğsU.ne 
bastırıyor, ibirinin yanından dl • 
ğerinin yanma koşuyor, bağıt'.ı. • 
yor. sinirleniyor, tehlikesiz şehır 
havatının bütün latif taraflarını 
tarif ediyordu. Fa.kat onun b~: 
tün sözleri, lastik bir top gıbı, 
yaylı ve m&hirane bir şekil?~ ge 
riye atılıyordu. Kızıl derılıler, 
yanan odun yığınları, parslar ve 
lbaobablar tarafından enerjik bit' 
§ckilde muhasara edilerek hilCU· 
ma uğrayan medeniyet. çatır ~a
lır yıkılmak tehlikes\nc maruz 
kalmtştı, . 

Peri§an olan muallime, zar~f 
hemcinsltrint' ihoş mantıksızlıgı 
ibir daha ileri sürerek: 

- Sis, hepiniz yaramaz çocuk 
larsınız, i3te o kadar, diye mırıl· 
dandı. Siz, ancak vahşiyane o • 
yun!ardan, tüfek at.maktan hoş • 
tanırsınız Bir ae krzlara soralnn 
bakalım •. : Klavdiya KO§kin, ~ 
ne dersin? Ne zaman daha ıyı 
idi? Şimdi mi, eskiden mi? 

Cevap, açık havada gök gürül• 

YAZAN: iSKENDER F. SERTELLi 

• 2 • 
mi kaçıracakı.m? 

Vezir hirdenbire ıaıaladı: 
- Sizi rahatsız eder diye 

korkuyorum, velinimetim! 
- Hayır. Bilakis ben böy. 

le neşeli çocuktan uzaktan 
seyretmekten zevk alıyorum. 
Bırak onu .. çiçekler, ağaçlar 
arasında bir kut gibi cıvılda. 
yıp dursun. 

Sonra hircicn gözleri su • 
landı: 

- Bu çocuk kimiıa acaba.? 
- Tablakar kulunuzun .. 

· - Ne me,ut bir insan. 

Keıke hen onun yerinde ol • 
ıaydım. T ablakirlığa razıy • 
dım. Ket ke bir çocuğum ol. 
saydı da, beni _ baba • diye 
çağırsaydı. Bu saade\i bana 
tattırana dünyayı bağıtlar • 
dım. 

DERViŞiN VERD1Ct 

ELMA 

lztıra.plı aijnler böylece 
geçip duruyordu. Bir aün 
Sultan · Kutbettin veziri Ka. 
srmla tebdili kıy af et ederek, 

ıı.ou .. t·nıı:rtn hlrlocı •yraııınıı-

" '> .. ınrunclakJ ı.arııı ~l("rçe\'1"91 kU. 

onıııı) in fllrllt<te ,:ön<ler!k"Cf'k ı 
~\'l.if,'\'l\11.; l~fU.tFl.m;ıd I~ AKA· 
•lı\ , I':' \ l!:UMI';. !\l.I~ ~A'l'JM 

rclhl tfr.ar1 mo.Jılyeti ha:s olrn11•• kft. 
ıııı. ilanı r ııar .. n. ue.roluuur 

Evl~nme teklillerı 
* Yaş 30, boy l G~ kilo !O, esmer, 

İ8tanbuldn 12:) lıra ıı:naşlı yUkselt 
tahsilli bir gı nç; bo:.-ıı ve yaşına uy. 
gı.ın, sarışın, nnrln v vücudu mllte • 
nasip, tahs!ıll hiç h!r yerde çalışma_ 
yan, asil bir nlleye l'".c.nsup bir kızı& 
evlenmek islemel:tedlr. Arkadaş ssı 
remzine mU .. acnat. 

* Yaıı 2c:, 1 oy 17(1, l:ilo 75. rıerbcst 
meslek sah.bi, ayda r:ct 415 lira alan 
hiç evlenmemlç kim.s:>!'ız bır bay evlen 
mek istemek .:ıdlr. lç güvcyııl de glclr. 
bilir. (Il.t!lkıs) rM1z,1 e milrnC"aat. 

iş v~ İ§Çı arayanlar: 
• 'l'tlrkçe, trans~ca yunanca mn 

commeı okur yazar Ye ko.nu:ıu ayr.. 
ca biraz lng1Uzce blllr ukerllkle a. 
!O.kası olmıyıuı , ltetll gösterebUen. 
oes:ıptan Ye muhasebeden anıayan bir 
bay u~ bir Ucretlo 1§ aramalctadır. 
(M.T,V,) reınzI.ı:ıe mllracut.. 

• Muhasebede 25 ıeneılc.or ca:r..ıa. tec.. 
rUbeai o~aıı btr muhulp razı ha nelfl'de 
Hya diğer tfcart m!le~.1e-'erde ı., a. 
ram&kt&dır. Hatt&.:ia olrka<; gtııı nyı 

birkaç aut ae Cal~tıtılr (N.M..) 
reın.ztnı mUracaat 

• 28 ya;,mda, ıuııterhltıe &llkaıı ou.. 
ıunmıyan yen1 n eski y&Zllan bilen 
bekAr blr genç, odacılık, lr&pıcılık, r .. 
bl blr ID aramaktadır. <S..A.) remztnı 
ınUracaat. 

• 16 y~mda mai' nzlyetıerı dola. 
f1.Sile tahslllnl .-:ırt.a 2 dl! bırakmak 
mecburiyetinde kalmt§ bir bay&n te.b. 
11.111 •• yaılle mUteııamp bir ı, aramalı: 
tadır. 21S.30 Ura ile c;alı,.~b!llr. (Koç. 
uya) remzine mllracaat. 

• 19 Y&f~a tUrkçe. rra.ıwzca n 
dakWo bilen bir bay&n ı, aramakta
dır. (Narin) remzine mUracaat. 

• Orta ~ "' cmnlyeUi b1r kadm 
bir ailenin yalnız yemelır J"lerln.! yap. 
melt iStemektedır.Bayan B.V. Beyoğ. 
lu Tarlabaşı Macar Turan sokağı Nu. 
mar& 42. 

• Slnenıa ~!erinden &Dlayan blı 
zat ehven Ucreue bir 1§ aramaktadır. 

tüsü ~ibi old•J. 
Çilli solgun çehreli Klavdiya, 

cılız saç örgüsünü yana savura
rak: 

- O zaman, dedi. 
- Peki, niçin? Peki. sen bana 

S()y!c. niçin, niçin?., 
1 - Ecıkiden ciizr: nf "Uklar var
dı ... Ben severdim Çiçek.Pr var 
dı 

Ve vahşi devirler mutehassı ı 
sıfatile şöhret kazanan Kruğ'iko
va dönerek: 

- Çi~ckler vardı, değil mi? 
Mütehassıs canlandı: 
- İstediğin kadar çiçek val' • 

dı. Nah, kocaman sıcak ikim çi
çekleri. Mis gibi kokuyoı, kopar 
canının istediği kadar. 

- Halbuki oohirdc zor ibulur. 
sun çiçek .. . Kötü bir gUI bir rub
leye. 

Mahve perişan olan muallime 
cançekişir gibi kıvrandı: 1 

- Peki, Kalya lvanenko bize 
söylesin ... Katya ! Ne 7.aman iyi 
idi? 

- Eskiden? 
- Niçin? 
Küçük Katya muhabbet dolu 

bir sesle! 
- Bizoncuklar vardı dedi ve 

sarı başını sevgi ile yan~ eğdi 
- Hangi bi7..oncuklar? Sen 'on 

tehr! gezmeğe çıkmııtı. 
Dıyarbakırın ıneşhur bah

çeleri önünden geçerken, yol 
kenarınd~ otm·an bir dervişe 
raıtladılar. · 

Derviş, yokuları görünce: 
- All4'h ne muradınız var 

sa versin, dedi, dündenberi 
açım. Bana hir lokma ekmek 
verir misiniz? 

Kutbettin vezirine döndü: 
- Şu adamı.:ı duası belki 

Allah nezdinde ruüstecap o. 
lur. Duasını alalım da kar -
nını doyuralım. 

Vezir güldü: 
- Aman sultanım! Böyle 

miskin heriflerin duasını Al. 
lah kabul e'(seydi, kendisine 
bir lokma ekmek verirdi. Bu 
nun kendine h?.yrı yok .. 

Sultan Kutbettin vezirin 
sözlerine ehemmiyet verme -
di; derviıira yanına ıokuldu: 

- Şimdiye kaciar en akıl. 

6 

Kefalet ~reblllr (Rek'Am) rer.:ı.zlnı 

mııracaııt. 

• YOkııek ınıınartnı:ı r nııctı ı:nı. 

tında bir gen~ blr :lrkctto •eya bu~ 
mUcaae.sede, bir mlınar yanında az bir 
Ucretle iş aramaktadır. E:lııde bonaer 
vlslerl v:ırdır. IMlatO remzine mo.ra.. 
cıınt. 

• ı '1 ya:ın<!a o!r genç, aile •aJ:ı • 
, eti )"ÜZUnden '1 •rhnır bir ~te u 
bfr IJcrcUe ı;aıı:ınak mecburiyetin • 
1•dlr. tHam::ll) r-=mzine mnr'lcaaı 

• FTıınSTZ mektebi orta kummttan 
'llezun, <lnkUlo bilen blr baytın ~ ara. 
maktadır. rtlrkc;eaJ tytdlr. (Nt•er: 
rt'mztne mllracaat 

• Ycmckt .. n ve yen.el: .servlsindcn 
anlayan bir genç otel vc~a lokantalar. 
da iş latemektedlr. (K. O)m remzine 
mllracnat. 

• T!cnret 1lses1.nden mezun, Ucaret 
ten anlar Y'C bir mOessesE:~'f idare ede• 
bil ece it bir gen<; il' ıı.rrurısk üınır. TIL§ • 
raya gldebUlr. lsttyetı:er (Refik Ua.) 
remzine mUracaat. 

• Otomobil, tayyare mo:örierlııdeıı 
nı:ııayan elektrik, montaj tesriyecUik. 
l~lertnı bilen bir maklr:ıst 1f aramak • 
tadır. (U.29) remzine müracaat. 

• E.skl ve yenı yıu:ırı bllen, orta 
tAballll, orta yafll bir bayan. keııdl. 
!ine mU.ıunp bir tr araı:ııaktadır, ET 
işleri ve yemek de ynps.t>l!lr. (F.G.D.) 
remhlne muracruıt zq:-

• Dl%el Ye bllOmum beDı:hıl1 n mm 
zotıu mo~rle.."'fn ba~lb!I 

yapını~ •e elinde mQteaddft boDaer • 
~eri bulunan bir bqmelc1n1st lf ara. 
maktadır. Ta,raya da gidebllll'. (lT• 
ta) remzine mQracaat. 

A.ldırınu: 
Ataflda mmmlan 7udl •'- •. 

lnı,Juculanmrmt um1uma coelaa 
meJctuplan tdareluuıemtz.dea (,..r. 

lan d&bll) beıF\D ubılbıa. llleJ'e 
kadar VCJ'9 ... t 17 den ııomıra aJclm, 
ma1&n rtm olu.Dar. 

(F.G.D.) (H.:?.I Z. 19) (M.R.) {Ra.. 

hlın) (Hamdi) (F.S.\',) (Sadık 27) 
(Y.0.) (M,K.86) (22 ÇaylAk) (T.T.) 
(SUndUs l2) '(Rel:\',m) (Koçkaya) 
(GUlcr) (Ticaret 46) (Nedim) 
CT.Z.T) CT:B.) (A. Yazıcıoğlu) 

(İmren K. 44) (lr.gcl 27) (Narin) 
(N.l.'tr.) (8. Ncsrir) (ttnsal) (R.M. 32) 
(lıı> 

lan hiç gördün mü? 
Şeytan tarafından dürtülen 

Paşkoy_: 

- GördUm desene!· diye fısla· 
dı. 

Saf kalbli Katya lvanenko: 
- Ben onları görmedim, diye 

itiraf etti, Fakat onlar, her hal· 
de çok güzeldir. 

Ve gözlerini tamamen kapıya • 
rak inledi: 

- Bizoncuklar şöyle... Tüylü, 
küçücük yüzlü... Ben onu elime 
alır ve yüzünü öpüverirdi.m. 
Vahşi hayat mütehassısı Knıg 

likov. snntimontnl 1vancnkonun 
bu bukalistik arzusunun tahak -
kukuna imkfn olmadığmı diplo
matik sebeplerden dolayı söyle • 
medi. Muallime ;ise kaşlanm (.at. 
tı ve boğuk ibir sesle: 

- Peki öyleyse! Mademki siz 
böylesiniz. sizinle konuşmak bile 
istemiyorum, Hesap meselesini 
hallediniz, kim halledemezse ak· 
şama kadaı burada kalacaktır. 

Ve gene sessiğlik lbaşladr. 
Ve zavallı. temiz kalbli Katya 

İvanenkodan maada hepsi mcse • 
leyi hallettiler, Bizon mütemadi· 
yen onun gözlerile ta~ tahtnnm 
arasında duruyordu ... 

Yavrucak, akşama kadar SI • 

mftn yalnız kaldı. 
(SON> 

lı adamlna dam§tım .. Irak
tan, Acemden tabibler ge • 
tirttim .. derdime çare bula -
madılar. Hazar senin gibi 
meczupların kendine hayrı 
olmaz amr., b~ şkalarına fay'. 
dası dokunur. 

Deyince, den-iş: 
- Derdin nedir.? 
Diye sordu. Kutbettin: 
- Allahtaıı bir çocuk isti 

yorum, dedi, bir türlü nasip 
olmuyor. B3~kalarının _ocuk 
larını gördiikçe, ah benim 
de evladım olsa, ben de ba
balık zevkini ta'~sam diye ce
nabı hakka yal~anyonım. 

Derviş hazin lıir tavırla ba 
şını salladi: 

- Ben de çareiiz bir d 
de düıtün ınndun. Bundan 
kol.ay ne var a kuzum! 

(Dcııam.ı 'l'ar 



l,,.,.~stanb~I L~vazım amirliğindeil verilen· ı 
--· ...!!,:ric; askerı kı taatı uanıarı • 

'....eıd& yasıl: r.r.cv8d<lm ktqıal. za:-ı.J. ekslltmeleri hlza...armda yaz.ılı gtin ve saaUerde Uebzt>~t asken satın. 
E<!a.& komisyonunda yarıJ.scaktır. Taliplerin Jtanuni '\"l?Siknla::ılP teklif mcktupıarınr ihale saatlt!rindE:n bir saat evveı 
koadııtyon& vermcierl. '116!l.S75S) 

Cinai Mık tarı 'l'utarı İhale gUn ve saati 

kilo 
Nevşehir UzUrı•1 • 

Sığır eli 
Sadeyağı 

Kuru sovan 
Patates 

30.000 
270.000 
30.000 
60.000 

150.000 
150.000 

4.500.000 

lira 
12.000 

10 .000 
!H,000 
4.5vO 

27.000 
10.500 

reminatı 

Ura 
900 

8100 
4050 
337,50 
2025 
787.50 

27.10.941 
25 .... 
21 .. .. 
21 .... 
20 .. •• 
20 .. .. 

10 
10 
15 
10 
15 
lC 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA iitr~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BUTON AG llLARIHIZI DERHAL f(fSE . LA.hana 

Meııe odunı• 

Kuru ot 
Saman 
Sabun 
Toz §eker 

3,600.000 
2.700.000 

24.000 
15.000 

48.875 
162.000 
108.000 
15.600 
7.200 

3628.13 
12.150 

8100 
1170 

MO 

29 .... 
29 " .. 
28 • • 
28 .. .. 

27 .. " 

• fiıJİf 
lcahmda günde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutulan 11rarla iste 

15 
10 
15 
10 
u; 

\'!ağıda. ~ar.ılı ınc\ı:.ddm kapalı zarfla eksiltmeleri tıiznıu rııa yaLılı ı;Un, saat ve mahallcnlekl asktrli "ntın:ılma l•n 
nlıı~·onl:ırında yapılecııı,tır. Taliplerin kanuni vcsikıı.\.lrilc tekli! mektuplarını ihale l!lalltl~rindcn bir saat en·cl ait VEFA BOZA~~ 

o •• ,~~~an~=I Delterdarlıjlınd~~ ı/ ~ 
olduğu komi~yona YP.rmelcrl. (1 tı7..8708) 

Cinsi Miktarı Tutarı 

Sığır eU 

Odun 
Sadeyağı 

Sığtr eti 
Kunı ot 
Koyun eti 
Kösele 
Koyun eti kavurroP.~ı 
Saman 
Er totlnl. çift 

kilo lira 
60.000 

.f00.000 
50.000 

100.000 
483.000 

25.000 
20.000 
22.000 

750.000 
5.000 
* •• 

16.000 
81.000 
38.000 
19.320 
115.500 
00.000 
lS.700 
26.250 
·15.000 

Teminatı 

lira 
2700 
1200 
15300 
2850 
H.49 
ll62.50 
5750 
1200.50 
1968.75 
3375 

Beher kilosu 2 kuruş 75 santimden 300 ton saman knpaiı zarna eksilt. 
meye konmu§tur. Tutarı S250 lira ilk teminatı 61 < llrıı 7e kı\ruştur. İhalesi 
24--10-941 cuma gUnU saat 15 ~e Yalovada askcrt satın eıma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve r;sru:amesi Ankara, 
İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında da J?ıiı WUr. l1221.90U) 

5 .. . 

270 ton ıavcmarin kömUrU alınacaktır. Pazarlıkla eklıllıınesi 16--10 
SU pazartesi glinti sant U ele Hoşdercde askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Teminatı 623 lira. 16 kuruııtur. Talipl-:rin belli vakitte komi:. 
yona gelmeleri. < 1223-0043) 

•• • 
5000 adet Umar fırçası alınacaktır. Pazarlıkla. ek ... lltmes! 31-10-941 

glinU saat 15 de Merzlfonda. aakert satın alına ko:nlsyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 8750 lira katl teminatı ~2 lira 50 kur.::tur. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. (1225-9045) 

••• 
Agağtda miktarları yazılı mevaddm pazarlıkla cks!Itruclerl 18-10-941 

gUnü saat 11,30 da HadımköyU clvarmda Yassıvlran köyUnde askeri satın 
alma komisyonunda. yapılncakhr. Taliplerin belli vn\il.tto Komisyona gel
meleri. 

Cinsi 
Reçel 
Patates 

Kilo 

5000 
5000 

Beyaz peynir 2000 
Zeytin 2000 '(1227-947) 

••• 
A.§ağıda yazılı mcvadm pazarlıkla. eksiltmele:'l hlzalaı ında yazııı gün 

e saaUerd~ Çanakkaledc askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
allplerin bclll vakitlerde komisyona. gelmeleri. 

(insi ~l lktarı 1•1atı 'l'cnılnatı 

~akama 
Şehriye 

Kuru llzUm 
Salça 
Nohud 
Kuru incir 

Kiio kuru~ Llm 
~ı;.ooo 38 1445 
10.000 3 ~70 

JO,OCO 
15,000 
20,000 
10,000 

40 
40 
115 
20 

600 
900 
675 
srıo 

ihale ı;iin pati 

.20/lC:/941 

20 " •• 
2D ,. ,, 

=·j ,, " 
2C " ,, 

10,30 
11,80 
11 
15,80 
15 

2) .. ,. 14,30 
\1219-90~9) 

1152 ton saman pazarlıkla satın alınacaktır, İhales• 22.:.ı.0 .941 gUnU saat 
18 te Merzlfonda askeri :ıatmnıma komisyonunda , npııncakt:r. Döküm veya 
balyeJi olablllr. Balya teli bedelsiz olarak ciheti .lSkerlyeclt>n verllect'ktir. 
'labmln bedeli 34.650 lira kati temlnrı tı 5184 llrnc!ır. Talır,ıerın belli vak!ttc 
komtsyona gelmeleri. (1167.8756) 

.'f.~* 

Tahmin flyau bir kuruştan 2,276,000 kilo odun ka1..a1ı 2nrfla eksiltme. 
)"C konmu~tur. lhaıesl 13-10-!l{l pazartesi gUnU :saat 15 d~ Muğlada ıı.ske. 
ı1 aaun alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1707 .ırıldır. Şart. 
namcaı komlayonda görllltir. Taliplerin kanuni vesıkaıarilıe e:Jlf meırtup. 
lannı ihale saaUnden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1131 - C\504 > 

~it-* 

A§ağ!Ja miktarları yazılı kuru oUar kapalı zan:n t>ksil:me.Y1'.l kc.ı:ı. 

mu§tur. llıalcsı 10-10-041 cuma günU hlzal:ırmdn ;;ı->ııı s"ıaUerde Vanda 
askeri salın alma komisyonunda yapılncnktır. rnliplt'rin i<anı.;nl veslknıa. 

rllo tekllt mektuplarını ihnle saatlerinden bir sıı.:ıt evveı koınlsyoıı:ı ver, 
ı:;ıelerl. Evsa.t ve ~artnnmeıcrt tst. Lv. Amirliği ~tın alma Kr.rr:lsyonun.:ıa 
na görlllUr. (1135- S598) 

liktan Tutan l'ı•minatı 

lira 
[bale n.ıııl 

kilo 
576,000 
560,000 

lira 
20, .. &'J 
19.600 

~11-. 

1512 
1470 

16 
uı 

A§nğtda ya~ılı mcvaddm pazarlıkla ckslltmcs! 16.10.911 p~rşembe gUnU 
aaat 10 da Ka:;;ııel'ide askeri satınaımn komlsyon•ıuda )n!•ılscaktır. Hepsi • 
nin tahmin bW~ 16.905 llrn kati teminatı 2:;55 liı'a 75 J..unı~tur. (1212. 993) 

Cinsi Miktarı Cinsi Miktan 

Mand& ~le:ıı 
Yerli valtt>te. 
Taban astarı 
Sarı astarlık 

Kenarlık, mc,in, 

kilo çift 
2500 Yem~ni Kalıbı N. 40 50 
1000 .. .. ., 41 50 

8SO •• •• 42 70 
50 .. 43 70 
25 

~~· 

.. .. •• 44 35 
45 25 

137.858 kilo sı~r eti pazarlıkla satın alına aktır. tinle~! 15.10.941 günU 
~ant ll de Sökede askeri ctınalnıa komisyonunda yapııacııKtır. Evsaf ve 
~artnamesl Ankara, İstanbul Lv.Amlrllklcri satınıılron k:.;nis_>tınlarında da gö 
rUJUr. Tal!plerln belll vakitte kom~ ·onn ge!mcıerı. 1161.)1 i'50) 

• • ~ * 
A§ağıda miktarı yazılı sadeyağı pazarlıkla satın alııuıc•.ktır. Talıplerln 

H.10.941 salı gU..tl saat 14 ten 16,30 a kadar Hadımkö:• ch•a."Jnda Yassıvl • 
ran köyünde askeri s:ıtınalm:ı komlııyonundn yapı!<ıcakt1r. Her kaıcmln t e. 
ır.inatı 3570 liradır. Tallplerln be!U vnltitte komlsyon:ı g~lmcle:-i. (1195-SSGl) 

ımo 

10.000 
H.OOıJ 

l•.ocn 
lt.n-;;. 
! .. .DM 

..,: ;y •• 

~ ıneı,• ~bl 1'f'ru•c naklcttirlleooktlr. Kapalı za.:-!la ekslltmesl 
t lA da <)ısııakkl\lf'Ö:! .W.eri ııatınal~ komlııyonunda 

İhale gün, saat Vll mahalli 

22.10.941 
16 .. .. 
16 .... 
15 .. .. 

ıo Eskı~t>hl' 
16 \'aıı 

15 İzrnır Lv. Amirliği 
Ui .. 

20 ,. ., 9 Diyı:.-rLakır 

15 .. ,. 16 lzmtr Lv. Amirliği 
21 .. ,. 10 Diyarbakır. 

16 ,. ,. 11 Erzıncan 

21 .. .. 16 SıYıı.s 

20 16 

Hitlerin Emri 
Yevmisi 

(Ba.~ tarafı 3 ünciide) 

22 Hazirandanbcri en kuvvetli 
müdııfoa f;ebekeler! alınmış, mu· 
zzzam nehirler geçilmiş, sayısız 

yerler hücumla znptcdilmiş, is. 
tihkiunlnr ve beton sı~ınaklar 
tahrip cdilmi~ ve temizlenmiştir. 

Çok kıymetli Fin müttefikleri
mizin ikinci defo olarak kahraman 
lıklarını teyit ettikleri uznk şı • 
maiden Kınına kadar uzanan bir 
cephP.de düşman topraklarında 

lOOO kilometre kadar deıinliktc 
Slovak, Macar, İtalyan ve Rumen 
tümenleriyle birlikte mevzi almış 
bulunuyorsunuz. lspanyol, Hırvat 
ve Belçikalı teşekküller iltihak et
mektedir. Diğerleri de bunları tn. 
kip edecektir. Çünkü bu savafi be!
ki ilk defa olarak Avrupanın bü• 
tun milletleri tarafındM en kıy. 
metli krt'a olan medeniyetçi Av
rupa kıtasmın kul'tarılması yolun. 
da mUşterek bir hareket olarak 
tclô.kki edilmektedir. 

Bu muazzam cephenin gerisinde 
ba§arıla.n iş de keza muazzamdır. 
Boyu 12 metreden fazla. 2.000 
köprli ile 405 şimendifer köprlisü 
kurulmuştur. 25.50-0 kilometrelik 
dcmiryolu tekrar işletilmeğc ba ... 
Jamış ve A ·;rııp:ıdıı umumiyetle 
kullanılan genişlikte 15.000 kilo. 
mctl·elik demıryolu yeniden yapıl. 
mıAtır. 

Geniş bölgelerde sivil idare tc· 
~is edilmil'lir. Tııbii hayat makul 

kanunlarlrı tekrar ve süratle bnıı_ 
1.yac-.aktır. 

Elimizde ınu:ı.zz;t!Iı yiyecek, benzin 
ve cephane stokl:ı.n '\8.rdır . 

BUtOn bu netlceı<:ı geçen bUyUk 
harpte yaptı!!"ımız fedakarlıkların ba
nasına ehle cdilıııl~1 lr. -:ırkadaşl:ırı· 
mızın ve nucıerlnln elim Akıbetini de 
iyice gözönUnde tutarak- yüzde be· 
şlne bile varmıynn !cdakft.rlıkla elde 
edllnılııtır. 

Slz nrkadaşl:ırımın ve kıymetli mut 
tcf!lt aslrnrlcrl"l hu 3 5 ay içinde resa· 

10.10.1941 
• 13.~0 Karışık program, 18.03 

Fasıl sazı, 19.40 Sving H:uartetı, 19.00 
(İktısat Saati), 19.l\i Radyo S\•lng 
kuarteti, 19.30 Ajruııı, 19.4.5 Klii.s!k 
Türk mUzlgi progran:.. 20,15 Radyo 
gazetesi, 20.45 Suz!nı.k makamından 

garkılıır, 21.00 Ziraat Takvimi. 21.10 
Temsil, 22.00 Radyc salon orlrestraın, 
22.30 Ajans, ~2.•15 R~yo salon orkes· 
trası, 

IS"J"A~tJUL UM.t:UIVKSI 

ŞE ll llt 

.rtYATROSU 
TEPEBAŞ I 
ORA!\1 U.ISL\11.!lı'U.\ 

Ak§am 20,30 da 

HA'rf LF.T ( 5 perde) 
istiklal cudde•inde 

Komedi kısmında 
Ak~r.m 20,30 da 

Kibarlık hudala111 (5 perde) 
Beyoğlu H alk Sinemc-ı 

BugUn matine ll oc. ~ce 8 de: 
1 - Lorel Hard!: Zafer Dönil§U. 

(Tllrkçcı) 

2 - Pamuk Pren<:1t'ıı, Yedi Cüceler. 

ret, kahramunlık, ır.ahrum!yet '~ 

yorgu."lluklarla başnrı!ıklarmızı seçen 
harpte btr nc.f~r olarrılt vazife.sinl yap 
mış olan ben herl:e~tcn evvel takdır 
ediyorum. 

Askerlerim, 
3,5 ay içinde nihayet bu dUşmanı 

kış b:l§laınn1an cvvrl lmho. cdecelt son 
darbeyi indi::-mek farllan hazırlandı . 
Bir insanın yapabllec<:ği bUtUn hazır 
Uklnr tamamlanmıştır. Her §OY ve dU' 
manı yere sermek iı;!ı:ı tesblt cdllcn 
pUuılar nıuel'>incc muntazam yapıl
mıştır. Bu ::ı:nenin S.)n kaU meydan 
muhıırebeslnln b<ı~lnngıcıdır. Bu dU!J· 
01ana ve dolayısiyle l 0UlUn bu harbin 
bliyük mesuıu olun İnglltercyc aıun· 

dan kalkamtync.ağı darbe indirilecek· 
tir. ÇünkU bu dllşmanı kırmakla. kıta 
da. İngillcrenin son mUtteflldnl de or. 
tadan ltaldırnıış oluyoruz. Bu suretle 
Almanyayı ve oilıUn Avrupayı Hunla 
rın ve sonra da Mogol kabilelerinin 
lstll~ d vrinden beri asla. görUlıne 
dik bir tl!hlllteılen k1Jrtnrncağız. lştc 
bunun içindir ki, Alı.nan milleti önU
mUzdekl haftalarda tc: uıma.ndan zl 
ynde fikren lliZ!mlc beraberdir. Sizle 
rin ve mUttet'lk Askerlerin yapmış ol
dukları daha şimdiden herkesi en de· 
rln minnettarlığıı. mecbur etmiştir. 

Gelecek !/ılişkı.il ~linlcrdc bUtun 1 
memleket nefesin! kısmış bir halde 
sizinle berabcr:llr. Çl:nkli Allııbın ina· 
yeti ile memlelrntc y.ılnız zaferi değil, 
sulhun en enslı ~artın.. da geti!'ecek
slniz. 

lstanbal Bava r ıntaka 
liğlnden : 

epo Amir-

ı - 10.000 nıctre kışlık er elbise kumaşı ı:ıatın n:ınacnktır. 
ı - Kati teminatı olan 4275 lll'ayı Bakırköy nıal;ııildürlllğUııc yatırılo

ralt 23.10.9.U perşenbc gUnti saat 14 da Ycşllköy Hava Mıntalta Depo Anılr. 
il~! satın alma komlsyonunıı rnUracaııtıarı. 

3 - numunesini görmek isteyenler her gUn ı;aat O d::.n 17 Y1'.l kadar Yr:
t:ilköy Hava Mıntaka Depo Amirliği satm almn komleyonı:ııa mUracant. 

lerı. t 902:5) 

Gebze Mal Müdürltı§ande • • 
l - GebZen!n Danca nahiyesi civarında hazineye n.t zcy~.nllklerde talı. 

mlıı cdilep ( 12000) on 1ki bin ı,ııo zeytin mahsulü ağı;ıç Uzc:-l~dc 2~.9.941 
tarihinden itibaren ( l~J ı;i.ın mUdılctle açılt arttırm.1ya. konulınuştur. 

2 - 'lahmin edilmiş (120001 on iki bin kilo Z<'Ytine ( 'i::!C) lira kı~met 
takdır ve t.ahmın edilmiştir . 

3 - İhale 13.10,941 tarihine mlısudH pazartesi günU saat (14) de Geb. 
ze bllktımet konağında malmUdUrlUk dairesinde ya;>ı'acakttr. 

4 - Talipler zoytinllklcrl ı;önnek için ihal:: sUnilnden U:t glln evvel ma. 
ııye dairesine mflracaalla zeylinliklcr! görm<'k tıı.1,.bindc bulıınmakıu beraber 
,artnnmeyl de okuyup ve imza etmiş bulunncaklnr•lı". 

5 - Talipler Ih:ıtc gUnUnden iki gUn evvel yüze.le 7,5 teminat akçesi o. 
ıan (54) Hrnyı malsandığına yatırmış bulunacaklardır. CS7Z5) 

y:ıpılacnlttır. Tallplerln kanuni vesikalariıe teklif .ııcıkt :ı,ıar:ı:. ihalo saatın. 
den b~r saat evvel komisyona venneleri. Beher metre mlkö.bma 32 lira fiyat 
tahmin edilmiş olup ilk teminatı 9250 liradır (111)~~754) 

:to:(.:f. 

Beher mctrl'!lıne 133 kuruş olan 200,000 metre m:ıhrn:t çadırlık bez pa. 
zarlıkla ııatın alıruıeaktır. 50,000 metreden aşağı olmnm'llt ~:ırtilcı ayrı ayrı 
tt'kllfler de kabul edilir. İhalesi 13- 10- 911 paznrtc.!l gtlnU saat 11 de Aıı. 
karada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılccal<t.-r. Evsaf ve şartn:ı. 
m esl 1330 kuruııa komisyondan alınır. Taliplerin tekHf ec?ııct'kl('rl m!lctıır 

Uz.erinden kanuni kaU teminatıarile beill vakitte komlsyo? :ı ı;elmelcrl. 

39f 
3/3707 Eminönü Şeyhmehmet GeylAni Mah. B,ı·k. 

pazarı Cad. E: 157, Y: 69 :No. ıı magszıınıtı 
3/48 h!J3sesl. p()(l 

51150/12 neşlktaş Müradiye Mah. E: Söğütlü 'i: Kt1'-
nar So. E: 26, 28, 30 Y: 34/l No. lı t>ahçeli e;,·, ~4 60 

. y• ,::-B'
/i2302/103J Yeniköydc Pnnalye "Mah. E: Blrincı • 

2 kımkUpe So. E: 16 Y: 1ş :No. lı evin 115/lP 

1/761 

3/3602 

51155/14 

1/889 

hisscs i. 9~3,r/J 
Sıı.matya Ss.ncakdar Hayrettin Mah. Balll<çı 
Kirlwr So. 1 ,.e 1/1 ,No. ıı maa dUkkln k!ı.;tr 
ev. '" Jl 4 
Fcriköyünde Bııinci kısım Mah. Feriki>Y cııd· 
F.: 90/1 :No. 1ı ve 38 M2 arsa. 
Beşlktaıı eski Köyiçl Y: TUrkall Mııh. ~· 
Aşıklar meydanı Odalar çıkmazı So. 1':: 2~· 
23 MU. Y: 1/3 No. lı maa dUkkAn ev. .,. 
l<'atlh Takkeci Y: Merkez EC. Mah. Z: ve • 
Takkeci meydanı So. E: 25 Y: 27 Arsa:ıUl 
8/SO hiss~i. :?70 

52801/345 BUyUkçarıııda Karamanııoğiu So. 2il "ITO 
11 

dllkktmın 1/3 hissesi. ·ıı.60 . ve • 
1/2515 Bakırköy Kartnltepe Karye Ustu Sl>. E. 

Y: 3, 4, 5 No. lı 1000 zira miklcırın:inkl nrt~a- 2'f'O 
l/73SS BUytikt;at'§ıda Kalpakçılar So. 20 N~. lı ı,: 

gir dllkkAn. ' 60 
E •• 1 M•~ 52302/433 Sarıyer BllyUkderc Camii §erit' So. ,,. • • 

Y: 3 No. lı 60,87 M2 arsa g· 1 9ı;O 
71/109[,9 J{umkapıda. Nişancı Mah. Nlr;:ıncı Cr.d ; 1 

22 Y: 18, 20, 22 No. it maa dUkl:~ı.n ba.hı,;t' 
kllgir ev. ı 110 

1/ 4689 Aksaray DUlbentçl Hllsamettin Mah. E: crtıı .ıı 
Y: Ümran So. J<;: 10 Y: 12 No. lı kA;ir b:ıt':.f s!9·.,. 

t::il00/38'1.f Fatih :lııcbcy :Mah. E: İmrahor Y: TirY" 
2 Haıııanp:ı~a So. E: 138 No. 97 M2 tırsanın t/ 

hissesi. ~. 1GO 
3/551 Boğaziçi Yenimnhatlede Boznç~ so. E· Ei ~ • şt 

S No. lı evin 27 /32 hlssoai. ..nııil • 
r• eıı• "- • Yukard.ı yazılı gayrimenkuller 27- 10- 941 p<ı1.1l. • a;-rı ,t\e 

MUU Emlak MüdUrli.iğünde milteııekkl! komlsyon:ia ~~rı cO ıı• / 
nın ile satılacaktır. Fazla iuıhat için Mı~lll Emlflk 4 U!l 
racacıt. (0034) 
~~~~~~~~~~~~~~~~·-· 

Deniz Levaz-ım_s_a-tı_n_.a-;.1111• 
komisyona ııaııı~ 1 

\lıırnmrn Ü!ı .. Ubahri li. Stıtıııalma Komi yonııno:ın• 

a!le yalı ntnı 
rahmin fiyatı !ık tcmı11ı.u C.i~ıl 

Kuruş Lira l~ 10 ~l 
45001 176 5200 ,, •' ~ 
40000 176 4770 ... , ~ıı.tl~ıı 

..ı.ı aY• J;~ 

Kilosu 

ı - Yukarda miktarı yazılı ıkı kalem s:ıdeyaı:- ·ıtıtıeY" ı: ~ 
~~ ısrınaa gosterllcn gt\nıcrdc kapalı zarf usulilc c~sı .,52 ıcıl11 

I "' rı"ln " ._.u ::! - Şartnameleri, 45 ton olanın 396 ve d ,,c - 61j~ 
ele komtsyoııdnn alınabilir. b ı-.ıcrl~ 

3 - Eksıltmeye iştlrak edecek istekl~lcrın. bı> g~c
1

3~t ,,~ gO" 
ıo rına dair mnhcılli ticaret odalarından aıacalı:ları .,,. ~ .. 4 ~-eP-,. 

r·rtın""' ıı:ı '· ı•· ka:da hizalarında yazılı mu,·akkat tcmlnnll:ırile .. 
1 

rınl ı rıııe! 
n:.m tarlfatı veçhlle tanzim edecekleri teklıt mcl<l'.lP 1

1 g.:nıı. .,e 
saatten tam b!r saat evveline kadar komisyon ba,i<n!l 

1 

:[.'(.:(. . 
.:\Jıunmra l) 'libarri K. "~tınal;mı korui5) oııu:ıdan • 

CinSi kilosu reklit oıunar. 5, 
fiyat .P 

Koscle 5000 427 ~~.p, 
Sarı vake .ı.o 3!>00 H5 !ltJ•ır~ ıJ olııP'~ .• . . m ~:u: rt 

1 - Yukarda cms ve miktarı yazılı ıkl ka.c ııııl• tl'' ~~ '.I 
16.9 9U glınUndc yapılan p:ıznrlığında hizat!lrınj 1 ~ e)'O !'ol' C:ll ı (f~ 
ıı r yuksek görUldliğtinden yeniden pazarlıkl:ı cı<St•tU:t ı1.3° e vlf ~ 

2 - Pa:tarlıkla 11.1.tcıırin 941 cumartesi ~n~ ~u 01Bı~~ 0 

ı.ane kapısındaki komisyon binasında yapılacak:J .. ri de ııed ~' 
rı ayrı taliplere ihale edlleblleccğl gibi şartname!.: ,.ptıı:~ ,. 
misyondan alınabilir. bl i:!ıeri: ıııt11~ 

3 - Pazarlığa iştlrnk edecek !steklllerin l>U ıı;i ıııstııırll· 
ır tıcaret vcsikal:ırını ve hlz.alıırında gösterilen teri'.• 
yen gtin ve saatte komisyona mllracaatıarı. lSS87l 

l Adet El zımbası 
ı ,, El maknsı 1ıı•~ 

Oksijen kaynak takımı t;ı1)'L •,. c 1 

Seyyar motörlc mUteharrik elektrll< .jJ 
l Pafta takımı 3/8 ilO. 1 pus ~ I 
ı .. Parta. takımı 5 llA 20 :ın/m iftılsll 111ıı1~ 1 
ı .. Malapafta Fransız dişi mUteharrll< 

10 
teli! r "1.ı.ı ıe ~ 

İhUyacımız olan yukarda yazılı 7 kalem mUhıuı:ı"'ı:ı d ııJ süJ' 
10.941 cumartesi gUnü s:ı.n t 11 de Kas1mpnısada. bıt ıncri l'<" 
alma komisyonunda pazarlıjtı yapılacaktır. tstc:) errfl' 
mezki•r komisyona müracaatları ilAn olunur. (OOl 1 ıO 

:(. 1f. * 11rtl '
1
'

11 rıı""' ıı '*" ı - Tahmin olunan mecmuu bedeli (14200 
4 

dC P'sl tf f 
ınr.vi diminin 13. Eyltll. on pa:ıo;artesl gUnU asat l tt!I il 

4)11 4' 
y:ı.pıtcıeaktır. §ıırtı1 1' 

2 - İlk teminatı (1065) Ura (20) kuru§ oıı.ıP {l•ıı 
ıııı 

misyondan parasız olarak alın:ıb!llr. ad:ı ı,,ı 
3 - İsteklilerin belll gUn ve saatte :KaınlllPıış 

(l!!ll-8991) ı hazır bu!unmnları. (8950) 


