
•t n tt• llsya . 
t oıa11 ~tmdl cereyan et. 

~il 01ıu-:aarruz neticesinde 
-c ~ onu11d a ve Alman ordu
,ı::,~a.ıı ibe ane<ık gen~ top_ 

\ "":l '>'aıı aret bir düşman 
,,,. hilhıı..... Yet ne olacaktır? 
"'tlJe """"a }{ • 
~ ınİıd afkas cephesi ne 

ııyllda afaa edilecektir? 
t~ .,., hcniiz el süriilme
ıı • "US k 

t b ~ l'llQh uvvetıerinin bu .. 
il k .. ,,., akkaktır tngllız.' • 

t ... "etı · 
(la l°atdıın ere ınUessir su. 
~ \c l{llfk için vakit bula

'Gtıı~ İaliJnuas cephes ne sev. 
t~ ftı-kaıa ve modern t~
r t r llıidir'> rı lemin edebile -

.ıaı. · lieyecaıı verici 

' 
SON • 

1 HAVA O S .LE R 

Doktor Klodiyus da memnuniyetini ifade etti 
Bir nfliddet evvel Almanyadan 

~~hrimize gelip buradan da A~k~
raya glıden Berlin Büyük Elçımız 
Hüsrev Gerede, Reisicumhurumuz 
İsmet İnönü tarafından kabul ve 
Türkiye ili! Almanya arasında. a.k
tedllen karşılrklı ıoo er milyon ıı .. 
ralık mübadeleyi mutazammın ye• 
r.i ticaret anl~masmın imzıı me. 
rasiminde bulunduktan sonra bu 
!!abalı {iehrimize avdet etmLcıtir. 

Büyük Elçimizle beraber, bir a
ya yakm bir zamandanberi Ankn. 
rada bulunan Alman ticaret heye
ti reisi Dr. Klodiyus ile heyete 
mensup zevat da bu sabahki ckP
presle Ankamdan şehrimiıe dön • 
mü5lerdir. Alman heyeti, scfarcL 
hane motörü ile HayJarpasıı.dan 
R)Tilmıştır. Heyetin, bir müddet 
Tarabyadaki Alman sefaret.hane• 
sinde istirahat edeceği anlaş1Jınak, 
tadrr. 

Bu sabah, Hnydarpaşn ~armdıı 
k · 'ni-kaı ılıyan bir arkada "' 
mıza Berlin BUyUk Elçimiz HUF· 
rev Gerede, şunları söylemi;tir: 

. m~t havası .içinde cereyan cdon 1 nunum. MemlekC'tinizdC' gördüğüm 
mUzı:ıkerelcrın mUspet bir şekilde hUsnükabuldon pek mütehassi • 
neticelenmiş olmnsmdan çok ~etr- sim .• , 

il( aarif vekili geldi 
Şark ceph inde son vaziyeti gö tcrlr harita 

··- iki senedenberi iki mem· 
leket arasında evvela normal o. 
lan, normalden dostluğa geÇen, 
dostluktan daha sıkıln.şan münase
battan bir ay gibj kısa bir mli~ -
det zarfında bu anlaşmanın dog • 
muş olduğunu görmek, 'rürkiyeyi 
Berlinde temsil eden bir elçi sıfa
tiyle beni ziyade-sile memnun et• 
miştir. Buradan Berline tayyare 
ile döneceğim. Acele edişimin sc. 
lıebi, Cumhuriyet bayramım Ber • 
ı:ndeki vat.anrlaşlnrnn arasında ge. 
çirmek arzusudur.,, 

Vekil ortada bir kitap mese
_le~i olm?ld~ğını söylüyor Almanlar 

Rostof 
önlerine 
vardılar 

--<>---
Az ak sablllnde 
Taganrog 
Almanların 
eline geçti 

--<>--
Moskova 
garb nda· 

Çevrllen l us 
tim enlerinin 
imhası devam 

edifor 
-o---

Londraya göre 

Almanlar, Mosko
vanın şarkında bir 
çeınber çevirmek 

istiyorlar 
-<r--

Romenıer Rus 
hatlar ı nı 
deld:ler 

Sovvet tebliği 
Çok şiddetli 
muhareheier 

oluyor 

""""----
Vekil mekteplerde etklkler yapacak 

34 Alman tays arası 
dlşlrlldfl 

(l'a7.ı..r 4 iincüde) 

HUsrev Gerede vapurla köprüye 
geçmiştir. Bir iki gtin sonra yaz'
f esi ba6ma döneceği haber veri' .. 
mektedir. 

Doktor Klodiyus da intibalarını 
şöyle ifade etmiştir: 
"- Dostluk ve karşılıklı iti • 

Mnarif vekili llnsan AH Yücel, bu 
sabahki ekspresle Ankarndan 
şehrimızc gelmiştir. Vekil, bu saba!ı 
kendisini kar§ılıyan l)lr mubarrlriml .. 
ze şunları söylemiştir: 

- tstanbula tetkikat yapmak için 
geldim. Üç dört glin kalncağrm ve u_ 
r.lvers!te, mühendis mektebi, teknik 
tedrisat ve dlğer mektepleri alft.kndar 

ithalatçı, 
yardımcı 

Hükôinete 
olacaktır 

... 
------------~~------

Ticaret Veki!inin beyanatı 
Türk - Alman ticarat anlaşması karşıhkh 

ticareti inkişaf ettirecektir · 
Canlı hayvan naklinin arttzrılması ve 

süratlendirilmesi için daha fazla 
vagon tahsis ediiecek 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, 
dün de şehrimizdeki tetkiklcri~e 
devam etmiş, geç vakte ko.~a; __ ıt .. 
halat birlikleri umumi kütiplıgın. 
de meşgul olmu.'}tur. Vekil ?.~ 
tetk!klerinden sonra kabul cttiğı 
gazetecilere beyanatta bulunmuş, 
~unları söylemistir: 
"- 1sta.nbulda vekalete bağlı mü .. 
esseselcrin mesailerini yakından 
tetkik ettim. Buradaki müessese -
!erimiz arasında dn.ha yakm bir iş 
birliği temin etmek için karar al-

d~"!· İaşe ~e fiyat murakabe teş
kılııt: takvıyeye muhtnçtır. F.yat 
murakabe teşkilfıtmın ve kontro· 
lörlermin murakabe vazifesini mUs 
bet şekilde yaptıkları göriilmekt<'
dir. Bugün fiyat murakabe bUrosu. 
nun basında şef olarak bulunan 
7.at ve arkadaşları mesailerinde 
ciddi olarak çalışmakta ve muvaf
fakıyet göstermektedirler. Kon -
trolörlerln arasında mesaisinden 
memnun olunmrvan bir ikisi tas· 

(D~vamı 4. üncüde) 

ed~ ı:ııcr Uzcrindc tctltlkat yapacn. • 
ı'.;'lm. 

- Kitap meselesi? 
- :Evvele ... do bUdird!ğim gibi böy. 

le bir me5cle yoktur. Mnnma!ih tct • 
kUtlcrimln sonunda matbuat mUmcs. 
slllcrilo ctrorıı bir konu§IllO. yapmak 
nrzusundayım. 

Maarif vekiline tcknilt tedrisat umum 
mUdUrlU!Qnc tayin edil~ Rllşttl ile 
vcka.ıet neşriyat müdürü Faik RŞt 
refakat etmektedir. 

Bulgaristan 
italyadan Harp 

gemisi satın almadı 
Soryn l l (A.A.) - D.N,B. 
Buigaristanuı. bazı ltwyan harp 

gemilerini satın aldığmn dair hariçte 
şayi olan haberler hiltı.fına olarak 
Bulgaristanm hlçblr İtalyan harp ge. 
misi satın almııdığmı Bulgar i.9Ubba. 
rat njanaı beyana mezundur. 

------.>--
·Amerikan -Japon 

n1üzakereleri 
Çıkmaza girdi 

\'a.iııgtoıı, 11 (ı\ .,\.) t'nıt••d Prl'ti5: 

İyi haber alan mohfillerdc zann:· 
dildiğine göre Amerlkn .. Jııponyn mü .. 
zakereleri bir çıkmaza glrmışt!r. Bu .. 

'-Ab! blrlc"lk Amcrıkanm Çınde nun se"" " 
1937 statükonun tcsiB!ndc ısrnr eyle. 

mcsid!r. 

Türk - Bulgar 
dostluğu 

(\'azısı 4 iiocüde) 
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· sosıoıd··· o·saydı sizi asardım! Milli 
oyunlarımız Murakabe 

Komisyonu 
ıslah 

olunacak 

TÇtyyare 
motör ·okulu 

- ~t 
Sinemada bir flJOI bit /. '~' 

duk. Beyaz perdede şp0J11 "t ~ 
yunu dahn. doğı'US11 .,u,.,ıt.':i.ıl' 

ı>il.ıı!.ü ~a.t.C't elcrdr.:ı biriııılc ~a 
\ıılmra h"hc>rini olruclmn: "J{ı;ı;ıl
n· gilıl bir hamiyet müessesesinin 

• :ı.rim"ı.c:"'\İ merke.zindf'n 45 bin 
~.1.·sur lir:ı~ı ihtilüs ctmeh surcti
lc lm',ilmtcn menfur bir cürüm 
i«leıni•; ol:ın !'en eznecinr Celal Sa. 
nnl, S:ımi Tirlıa5 .., c nmhao;cbc ı,;,. 

ı iplerinden Şcmseddinln dC'\':ınl c
:ien muhnlrcmele1i bu~ün çc>tİr~· 

k nm·, 'e her iiçii <le on dörder 
\ ıl q.~ır h:ıpsc, yedişer ~ıl memu 
riycttcn m:ılırumiyı-te mahkum e
Ulmi lı!rdir. Ayrıca zimmctlc>inc 
~rçi tdil.lcri pnralara ınııkatll Ct>
ffıl !1977 jra 8U lmru:,, S!lllli 85 bin 
5Hj lira 80 lmru~ \"e Şemseddin 
ılı• 20701 !im 5() Jmruş uğır llara 
rezasmı J\ızıla:r kurumwııı Öllİ~'.e
n•l;lerdir.,, 

l~anunun tayin ettiği cezaya di
l c"eğim yol<. Pa~.at, b<'n bu adam
lar haklundıı bir ceza ,·erııı.zyi ba
ua lıaYale etselerdi, büyük bir 
'i<ıdan hazzı ile, telam ce1.a.c:ı ve 
rirdim. 

Çiinkü, bu ihtilas, hiçbir ihtila. 
o;:ı bcnziycn ihtiliı.ıslardan değildir. 
Hu büyüle ~iinah. bütiin bir mille
tin 'arhğma ihanet ,.e kasıttan 

haşka bir f.eY değildir. 
Kmlay, yurt müdaf.ea.sr kin hu. 

clııtlarda :kan döküp boğuşurken, 
yara.lıımp topraklara serilen Türk 
çoctf.dsmım yaralarmı saran mü5-
filc biı eldir. Böyle bir müessese
nin paiası nasıl iltttli.CJ edilir?. tn
sanm eli nasıl vnrı:r bu ~? 

Krzılay, soğukta, karda kıya. 

:Başmaiakfer l 
fb ~ ,_, -- .-

Vakıt 
Asnn Ua, bugünkü yazııım.ı, Alman 

Jcvlet reisi Hitlerin ot"dularma nc~ret. 
llği giindclik emri, meselesine t.a.h • 
sis etmiştir. Muharrir, emrin yazılış 
tnrz.mdnki ifadenln Alınan orduları • 
nm yüzde doksan dokuz .kaU zafer 
yoluna girmiş olduklarını ve İngilt~ 
reye altından kalkaınıyacağı kadar 
ağır blr darbe J.ndirlleceği.ıli gösterdi,. 
ı;ını yazarak diyor ki: 

Demek oluyor ki, Alman - Ru.~ 
hıubi en miihim bir !J:ıfhaya gir
m'ş bulunuyor. Ve bütün cthan ef· 
,fırı umumfyesi ş'mdi la5tan evvel 
Al.mımlıınn büyük Rus ordulannı · 
ımha ctmelt için bıışhl.dıkJan taar
ruzun neticesi ne derecelerde kati 
olup olmıyacağuıı anlamak mera. 
kı ile hadiselerin inkişafını be!•li. 
vor. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçın "İran Türk.. 

lcrl., başlıklı ye.zısmda, netice olarak 
şöyle demektedir: 
"Devamlı l!IUllı mtbtaaebettedn.lıı te.. 

et!8ils f'.debil1DC81 için dalmt bir ıstırap 

'"' inftal Jaıynağı f,efJdl eclecı yara • 
Jann Uıda\l'W J.Azımdı:r, lran hükame ... 
tinin hiikUmranlık bakkma "8 izT.etJ,. 
nefBlno clolaımleak fı1çbtr ~ isteme • 
diğbniz; 191n bizce pd< elim olan bn 

vaziyetin IZale ec!Dmed1itn1 ıgij~ 
!;ok incinooeğfz ve danl&cağn.. • 

Bütün armmuz lnwda hemen h<>.
ll'.ltl!l ekseriyete ~ denilecek kadar 
büyük bir ekalliyet Wcıud& ~tiren 

Tfirklertn i~hk haklarmm tanm • 
ID8l!mdan l:b&rctti.r. Şimdiye kacJa:r ı. 
ran Türiderl ıbl'm mU.tıebid bllb.1Unet 
şoklindert zarar gördüler, hem hususi 
ısurette zulilm ve tazyike ma.nız kal.. 
ılılar, fmha. edllmeğe malıkft.ın bulun. 
dııl:ır. tngiUz dostlarunnm 1nuı.da bu. 
hınmabrında.n istifade t'>derek w tıı.. 

giUz mUletinln ftOSYoteler içinde ve 
N08)'ctcler arasında hürriyet ve adale. 
~in hakiki bir narnplyonu oldu,;nnu 
du,Unett-.k handa '.nirlc unsurunun \i 
ka) ~i ve hlms.yesl için bir (,:.are bu • 
Junmasını rica. tmck De bilyllk bir 
rnh:ıt l'Llılc Vt.'Mnl!f olmryncaı;.,mı:r.ı ii. 

mit cdcrl:z: .. , 

Tahran 
ilylk e~çimlz 

met tc haı l>ctlen 1\ielunct.çil\IN · 
üşlinı~in diye, fanila, ı:orıı.p, öte 
beı·j ycl!ıyan, hnnJ.:ıı-ı damla daml:ı 
t oıılı~·an bir scfkal miiesSC'S!!0:lir. 
Uiiyc uj;urlu \ 'C hnyn·lı bil' i:, için 
çahşıın bir te~ekküfün ııarn·•ı nnı..ıl 
) eııiı '? Na ıl in;.:.rnrn lrnr;a ,lildan 
~eçcr bu paralar? 

Kutlay, yanı::ın feliıketiue uğra. 
mı~, e\·ini barkım el ~ötiirmü:;, 
yı•r s:u:;mtı:.ı İl<' h:ıniimrını <;Ön. 
mü::- ~ unldıı~lar:ı yer bulan, sıcak 
bir köse femin eden, 2uırnmı do • 
·uran bir teşekltiildiir. Bunnn p:ı
ra.<;ı n:ı.'iı l alınır? insan neka.da.r a
!';oağı bir mahlôlc olmalıdır ki, bu 
denaeti ya~ııı ~' Bu <'inayeti işle 
-;ln! 

Kanun, bıına, bu cinayete, bu 
:ıhlfik.<;17.lığa, bu \'İcdamuzlığa. ihti
las adını \'c>ri:)·or. Hayır, hayır, bu 
nıtila'l değil, clüpedü:t. bir hırsızlık. 
tır. Cir bozgun<'ululıtur, memleke
te ihanettir 1 

Ve memlekete ihanetin ce:r.a.sı 
da sehpadır. 

Dedim ya, ce1.a. vermek kudreti 
ve s:ılilıiycti elimde olsaydı, bu 
Yatansızlan muhai<kJrk astırırdım! 

E\·ct, sizi a.strrırdun ! 
Yine ucuz kurtuldunuz, miJlet 

yine sizi affetmek biiyüklüğünü 
~österdi. Fal<at, ~unu bilini7.: ki 
Tanrı affctmiyecektir siıi!.. 

Ki.5i ettiğini elbet bulur gün.den 
ayandır bu! 

LAEDRi 

Ege bölgesi 
üzüm satışları 

-<>-
Memnuniyet verici bir 

şekilde devam 
ediyor 

Tica.ret V ekA.letinin yeni mahsul 
sen.esi başında E.gc bölgesinde ü
züm ve incir fiatlarınm tutulmam 
ve satrşm temini için alman ted .. 
birler çok faydııh netice vermiş -
tir. Bu tedbirler neticesinde 40 
kuruşa kadar satılması arzu edilen 
dokuz numara üzümler hararetli 
satısla.r neticesinde 44 kuruşa ka
dar yükselmiş ve bu Ege bölgesin· 
de fevkalade büyük hir memnu _ 
niyet uya.ndll'Dll§tr. 

Diğer taraftan g~en sene E. 
ge bölgesinin tütün piyasası da 
çok iyi f1atlarla geÇtiği ve mah. 
sulün hemen hepsi sa tildığı için 
dünyayı saran harp ateşi.ne rağ. 
men Egeliler tatmin edilmiş vazj. 
yette bulunmaktadrrlar. 

Bu seneki üzüm ve incir malısu .. 
lün.ün de tamamen satılacağına 
kanaat vardn-. Allfiln hararetli o .. 
tuşu bundan sonraı:ır için de fia t. 
larm daha milsai t ola<'.ağma kana
at vermektedir. Ticaret Vekaleti 
Ege mmtakası üzüm ve incir sa. 
tışlrıru daimi surette kontrol altın. 
da tutarak flatların üzerinde her
hangi bir hareket yapılma.sına 
meydan vermemektedir. 

Maamafih, aynı gumın a~a
mr, Selanikten hareket ettiği ha. 
ber verilen hareket ordusunun 
sür'atle payitahta doğru ilerle 
diği şayi oldu. 

O akşam, bir ya ver beni Ka. 
sımpa.58-daki evimde aradı. Bul
du: 

-<>--
Halk kütleleİ-inin öğrenebil. 
mesini temin için halkevle -
rimiz geniş IOJtiliyete geçti 

Milli oyunlarımız ve danslarla 
bilhassa zeybek oyununun bütün 
memlekette yayılması ve toplu _ 
Iuklarda, bayramlarda herkes ta• 
rafından kolaylıkla oynanmasının 
temini için halkevlerinin geniş bir 
harekete geçmeleri takarrür et • 
mijtir. Öğrendiğirnize göre, hal • 
kevlerinde mektep talebelerinden 
başlanarak zeybek ve diğer milli 
oyunlar öğretileccktk 

1lk olarak Eminönü Halkeıvi mil 
li zeybek oyunu ile diğer halk o. 
yunlarmın genL5 kütlelere öğretil· 
mesı ıçın teşebbüse girişmiştir. 
Şimdiye k!!.dar şehrimiz halkevlc • 
rinin hemen ekserisinde milli o. 
}'Unlar gösterilmL5, fakat bu mah
dut kütlelere inhisar etmiştir. 

.Milli oyun ve danslar için Emi· 
nönü halkevi kız ve erkek talebe. 
nin kaydına ba§lamU}tır. 1Ut kursa 
talebeden gayri.si alınmıyaca.ktır. 
Kursta talebenin mikdarı neka. • 
iar fazla olursa olsun ekrplcr teş. 
kil edilerek ~-bek ve diğer milli 
danslar gösterilecektir. Önümüz • 
deki Cumhuriyet bayramından baş 
Iıyarak milli günlerde milli kos • 
tümleri giyerek yüzlerce gencin o.. 
yunlar oynaması temin olunacak, 
bu suretle şimdiye kadar bizde 
noksan kal..ımş olan bu milli hare
ket husule getirilmiş olacaktır. 

! . 
Kürtaj yüzünden bir genç 

kız daha öldü 
Müddeiumumilik yeni bir kür

taj faciasının tahkikatına daha 
el koymuş bulunmaktadır. 

• 

Taksim civarında otur~ ve 
"1Uayenehanesi bulunan bir Er. 
meni doktor, geçenlerde kendisi. 
ne müracaat eden Yorgi km Ma. 
rika adında genG kıza kUrtaj 
yapmış, fakat ameliyat fon.a ne
tice vererek Marika hastalan
miŞtir. 

Bunun ü7.erine Beyoğlu hasta. 
hanesine kaldınlan ıı:ı;enç kız, faz.. 
la ya.şamamrş ve dün ~bah has. 
tahanede ölm~,tür. 

Vı>.k:ı.ya müddeiumumilik el
koymu~. Marikanın cesedini mu
ayene eden adliye doktoru mor. 
ga kaldrrtmrştır. Ermeni doktor 
hakkında takibat yapılmaktadır. 

Gittikçe çoğal.an laytonların 
ücreti tayin edildi 

Otobüs komisyonu dün beledi .. 
yede topla.nmı§br. Komisyon oto • 
biisler içi.n daha mlisait bir hare • 
ket tarifesi yapmıştır. Diğer ta. • 
raftan adahrdan ve civardan .şeb. 
riın.ize getirilen faytonlar için tak 
si otomobilleri fiatıarma mı:va.zi 
bir ücret tarifesi h::t7.ırlanmıeıtrr. 

Vali ve belediye reisi bu 
hususta tetkikat yapıyor 

Hazırlanacak 
rapor BaşvekAlete 
takdim edilecek 
İstanbul fiyaL murakabe komlsyo _ 

nunun ıslahına lüzum görüldUğU ha. .. 
ber verilmektedir. Aynı zamanda ko_ 
misyonun başkanı olan vali ve belecli. 
ye reişi Dr. Liıtfi Kırdar bu hususta 
tetkikat yapmaktadır. Bu mevzu etre • 
fında Başveklı.lete takdim edilmek U.. 
zere bir de rapor hazırlanmal{ta oldu_ 
ğu öğrenilmiı;;tir. Dün do yazdığımız 

,gibi esasen komisyon azasından ba .. 
zılarmnı istifa edeceği söylenmck'te • 
dir. 

Azadan bir kısmı da i§lerinin ı;ok. 
luğu dolayısile komisyon azıı.lığmdan 
aflarını rica cylcmişlerrlir. Anca'< 
bu dilekler şifahen yapılmt§ bulun .. 
maktadll'. 
Diğer taraftan İstanbul fiyat mura_ 

kabe komisyonu azalarrnın vazife ve 
mesuliyetlerlle bu istifalarmm ne su • 
retle olacağı etrafında ve komisyonun 
mesai §€klinc :ıit mevzu:ıtm tesbitı 

ı§ı bitinceye kadar bu ıstıfa. taleple .. 
rinin tehir edileceği de söylenmekte. 
dir. 

----0--

Dün Ankaradaki binasının 
temelleri atddı 

Ankaradan bildirildiğine göre Sivil 
tayyarecilik bUttln memleketlerin mu.. 
kadderatı üzerinde mUhim bir A.mil ol 
duğundan tayyarelerin bilhassa motör 
lerlnJn tam!rl i§inde çalışacak eleman. 
ları yetiştirmek üzere bir (tayyare 
ıaotör okulu) tesisine karar verilmiş 
\'C mekteb!n temel atma merasimi 
dUn Ankarada yapılmıştır. Bu mekte. 
be sanayi mektebi mezunları arasın. 
dan kablliyetli görülenler alınacaktır. 
Mektebe ilk olarak ı milyon liralrk 
makine alınacaktır. 

riliy~nlu. Bir ~ -t,,-ı~ 
JerfndekJ uzun sa.fi ·eJI bı soıt' 
kü~Uk bir topu J1JU&~1 ı)i~t'r ı' 
kamete götüriiyorıa.r 'ı ~JılfılC;, 
riler de aynı topu s:fJI rcJI ııl' ~ 
küs istik.ametto ~ua~~ ~1.1" 
taya. götünnek içJD.eıJh·otl•"'- l" 
üzere mücadele ~ bet '.Y 
pun fırla.l,şı, at~lartte ~); 
ğisen sekil ve süt9 lfl~ı:ı ""
b~zan °blribirte.rine çıı~!rı; •t'~ 'I 

jJJ- •iJ't''..I ta yuvarlaomaJarı teb1 1'111".' .. 
\'eriyordu. Herhalde çel< !-' 

11
" 

oyundu. HayatlJlJ eı;rıııiŞ o;. ~ 
,.e Amerikada g:;çıu~ıı 'od~ 
tum bu oyunun ;;~ tfl~t a ~ 
de böyle sporıarııı - :9Dı~ 

M J . k tt' soıı•- _j .J Bugün u anya miıtare e. cJ;ğmdan bahse. 1• • ,·e ııt~.ıı'"j 
sinin yddönümüdür bi oyununa. getJrdl ~ ~ 

Bugün Mudanya mütarekesi. nn sert müca.delele;ıetJeJ' ~ 
nin 19 uncu yıldönuümüdür. buriyetinde olan ;~fildi 6'.J 
Mondo.cos ie başlayan kanlı ha. zem olduğu 110 

• 'J'iirlı ~ 
ile Mudanya mütarekesiyle ka- dunlu. Sa.n~yordu 10 

kt•'· 1'.11 
bl·n'ncı· cı·h"n harbinin arasında böylesi yoJıt,,,eıı · ~ panmış, - T .. ki d portarın _ı,,tetl r 

galipleri Mudanyada, Türkün ye. h ur . e~ e s .. aL}cle J;.DP"" ııir 
1 nilmez azmi ve harikavi z:-ıfer~ e~ı. e .~n.c ne ~11 • tıd 1 

önünda aziz vatanımrzı t3.hlıyeyı tcrır~ Cin~ mut bilı,1$~~ ~ 
kabul etmiştir. Bu suretle Mu. oldugu.nu ~o~··oııtıell d~..t ,-er_; 
danya "Milli misak" hudutlarr. yuncla yalmı ku;eıeıı w·ç1_ı1',r 
nın filen işg.ı:ı,.lini temin eylemiş_ I 1ff~ ısdll~ ~ra sa~(IJP'~ııi ,,_, /. 
tir . ll'j egnegın ,. ıf'll'° gı 4f ~J 

ı\1udanya mütarekesi yalmz J,,izi yıldırım ~rp ·ıatiııı-11,~ ~ 
si;asi, iktrsadi, ve askert bakrm- da Y~e ~erm:;!k:. ıo~; ~
!ardan değil, Türkü Lozana gö. t.ur •• un an ;dır ld ~ 
türen l;>ize Lozan zaferini temin len bır sılor ' 11 'ltıı.Jlııır'0, ır eden bir dönüm noktası olmak Ihı oy~ıı .son z~tı ,..\!!)._ JI 
dolayısiyle de tarihimizin mim bl'~i<i şımdi de, or rtı •'f't 
bir dönüm okt~ıdır. .m~ordu. b··tüJt 'fil~ 'i 

Bu oyun da u bir Ji5'~ .. ~ ,~~! 
·bj k zaınan ııır ,y ~ 

Kışlık lastikler nereye ~' ~1 ço ··nasebet.iJe, Jiit 111 1t t 
• J ' a,;ram mu 1ırclı • .• ınr; 'f t~ 

gıuıyor~f huvası iı:inde yapı ~ toc:ı" ,~~ 
Fiat mura.ka.be burosu, kı!!lık bir kovun ,-cya. ~~. tıı'41 ~., ı 

liisliklerin fabrikalardan alınarak nı bosi.ıtıhr ve dıkil1r;.s, ~ ~ı ~t 

~ Q 
saklanmakta. olduğımu haber al . - C.'l'klıı;ı koparılır:. 5"~oıı~'· ~I' tı,.;~ 

[.~ ~ J ·· · kab .ın~ li ' ~"<ıı mıştır. Bunun uzel"lne mura e muan·cn bir yer . 7 

- "-t bürosu, fa~r.i.kaLırm ancak eski riler. bir işaret ii:ıcn~:, j(.ıe '- tı; 
.. _ ~~ _ _ müşterilerınc mal satmalarını ka. ra,·:ı sürerler; h:ı1' ,·e ııı"~ il.~ 
* Ticaret ofisi petrol kumpanya la.. rar altına almıştır. Anadohıdan ha°n~si ımııar:!-8" shr uıt>"e "' .~ ~ 

gele<:ek tacirler, lastik ayakkabı "enre•Te doI~--mali •·o'• ·""' 1 rmdan yeniden 1000 snndrk teneke a.. ... •• ,. • ntı r ~ ıı.. 
sattıklarını miisbit vesika g_e tir • n1·;;.cr "-u··,·adler o 

1
.,,rl''' ~ ıacaktır. ·Bu tenekelerin yağcı ve pey_ .., "' a ı 

nıedikçe kendilerine mal verılmi • ha'-"\'aru abnn.ğa '='..,:.ri1t", ~ nircilerle sair tenekeye ihtiyacr olan " 
11 

.. 
yccektir. lıı'ribı'rine rıırpar, s elirl"'' Ilı,. sanayi erbabmn, tevzi cdllcceltt1[· "' k ~ ~e "l 

_ * İstanbul itfaiyesi için .Amerıl<a., o bazılan tepetakla ~ ı~i ,ııit'" 1 
·· t Ekmek fabrikasının bir meydan toz dun111 d" ~-e .ır ,ı ya ıhmarlanan otomobillerden dor h rJll" "'·· I" 

tanesi gelmiştir. İkinci parti otomo .. teklifi \·c delışct Ji bir il t•ğer ~ ~ 
biller ce yola çıkarılm~ttr. Bu p:ırtı.. Kasımpaş:ıcaki ot.onıatik peksi.. ne.r. Uııyvanı ıı.laJJ doiıı~~;ıl'" ~ 
de itfaiye levazımı da. vardır. met fabrik:ı:; •. ın sahibi Türk Ha • bir defa ~ep(e,·re nı& ,·e~ 

*Belediye reisliği yakıaşan kış va Kurumuna müracaat etmiş, fab ,·an kazanrr \'e o}'ll IJ(i1 ııd'~ '"ıı 
mevsimi mUnl\Sebetile flıldr ve kimse,. rikasmın ekmek imal edebileceği- ni ..,ekfüle ba~lanır~ ..oıt11 e "1"! ~ 

ılı. bı'ldh·-m;c:tir. Fabri.kasmm gun·· • altı-saat 6Urer. ?):n ~,.c!İ11 J siz kadınlarla muhtaç ailelere kömür , •. ....., . .. arının ~ 
111

,r. ~ 
tevzi etmeği kararlaştırmıştır. Kay. de 900 ÇtıY31 un işli~:ebilccck kud- \an ~tıp ~m· 

1 
r ('1' ı. ~ 

makamlar bunların listelerini hazırla. rette olduğunu bilJiren sermaye. tılııt yenir: çalgı 11
.;; edil•~;~ 

maktadır. dar, isteği yerine getirilirse kuru.. I:ır ~ylen~r ,e:::r i;ı.:ı~1, jfl'r * Siya.sal bilgiler okulunda. her yıl • ma sene~e 35 .?in ~i.r~ teberrü~c Turklcrın rn · dıı'·ı:ırı•· "ot'_;! 
dahiliye vekt\letl hesabına ıoo talebe bulu~aca~rm soyl~mışlır. Teklıf, kat di.inyaruı~ .e~·zerirıde, !lf".I 
okutulmasına karar verilmişti. Bu ta. tetkık edılmektedır. atlumdan hırı .;1 ı•ıırıt"~,1'! 
Jebcler ya leyli olarak alınacak, ya • - ---<>- . danayı boh~a ~~. iı: 1·e ı '~ 

Od l lan tasıın·ur ct.ıı~dt,ı::..1111 11 
but da pansiyondıı. yııJ· amaları için un mese esı bnr ı:;v 

111 ların rwk <;ert ·nit ! fi Ol kendilerine ayda 40 lira vcril~celttır. f.iöO kuruş olan sabık odun nar. ri'. ·le muka•:ese ee'ld•. ctlfr I'> 
kı firıt murakabe komisyonunun ·' /(<ı ır ~ 

Kayıp çocuk . son karariylc 50 kuruş tenzil e - ııeıı 
. zd k' _ _, - tıı1C 1 Altı gUn evvel Sinoplan Ege vapu. dildikten sonra .şehrımi e ı uuuıı. . J1;:ırd:.ı r:f 

Culnrln "'a·"'ar etm"rnele'"ı' ı·ç,·n 385 * Ya tıaııcı ohu ~ ıı:ııı 11 A, rile tstanbula geıip rıhtımda bir adam ""' • " ' fll'.,.::ı e " 
Hazin bir yddönümü tarafmdan evlfttlık olarak alıp götil ... kuruş olan toptan odun narhı da çc tedrisatı etra · 11 uı11Ill ıı 

Bugün tarihçi merhum Ahmet rUlen kızrnı Annanm bu ı;ahıs tarafın :~70 kuruşa inclirılmi~Ur. Böyl<.'lik. ıet! 935 tarihli taıırrı getirerc ,1 
1 k d d _,,:~· bazı tedıırı.t \·ucudc .... irl<ç · 1:~ ~~~- ölümiln~ dördün- dan bana iade cdilmco;ini insaniyet.

1 

~ l~lk ~era "n . .:: o unun Çç-ıu.SI • ıştır. F t 
cu yıldonumudur. Bu munasebetle ı namına rica ederim. nı y· ne ::> 10 kutu, n alacak, buna darlara g-öntlernı yıı,b::ıuc 1 ır(t ı; 
ke~dini sevenlerle akrabaları Bü. rr.ukabil perakendeci, toptancıya rcnme~e muiıtııç ae g,,ur1 

yükadadaki kabrini ziyaret ede • Beyoğlu Yeniııeh!r 1rmıı.k sokak 11 ı teki başına 15 kuru~ eksik ödiye. mekteplerde dıcu rJır. 
ceklerdir. numarada annesi Maryam (16054) 1 cektir. ıara dzvam cc!"C<?l<le . 

- !viehmet paşa hazretlerinin Birdenbire işi kavrayamamış.. ordunım İstanbula gelmesiyle buldu .• Bir müddet kağıdı mü. 
sizi derhal devleihanelerinde ka- tun, Safça sordum: tabii nihayet ibulacak. sen ve e- tcreddit ve ürkmüş bakışlarla 

Büyük Röporla ı serisi --34 - Röportai ı yapan: R . YAVUZ 
bul etmek iradesini t<-'bliğe me- _ Ne söylemiştim devletlim? fendim.iz dediğin Sultan ile bjr- süzdüm. Sonra çekinerek anlat-
murum ! _ İkbalin zevale yüz tuttuğu. likte ibulunan :hainler bu hareke. trm: 

Diye aldı, Sultanahmettc paşa_ nu hatta ömrümün tehdit edildi. tin cez.a.sınr kanlariyle ödeyecek. - Elçiye zeval yok paşam .• 
nın konağına götiirdü.. ğini remil dökerek haber ver. ler! Ben 1'.:ılunuz hudamım sayesin .. 

Kabasakal Mehmet Pru?ayı ta:. miştin değil mi? Diyebilirdim. Fakat bu sözlerim. de taliinizle :::izin aranrada bir 
nıdım tanı~ a'ı o akşamki kadar - Evet, . paşadan cvyel benim hayatımı vasıtayım, Nd.hsi katığ ha.-
mağrur ve muaZ?.am görmemiş. Paşa, kaba kırr,ıl sakallarım nohsi katım eline tevdi etmek yat çraginizi ikiye ibölmü~ .. Bu-
tim. Beni her zaman ayakta ~oğuk bir titreyişle oynatan oacaktr. · gün, ikbalin zirvesine ulaştığını. 
karşılayan paşa, a.r.amclle yas. kahkaha 2indrlerini §akırdata Paşa uzun uzun benimle alay zr söylerken lbu yakın felaketten 
lanclrğı erkan minderinden kıpxr- ~aktrd1ta iHl.ve etti: etti. :1'.laam~fih ibütiin sözlerinin, bihaber ibulunuyorsunuz! .. 

Suat Davazın 
·e 2ıe merasimi 

damak z.:ıhmelini b;lc çok gi)rdü. - İtimat etmemekte haklı oL alaylarının sonunda d.t yarı a. Paşanın .bütün gayretine rağ. 
ğiinü bcJirt'."n bir cefa ıle kabul duğumu görüyorsun eleği) mi? zar yarı iltifat kılıklı söylene- men yüzündeki azamet ifadesi 
t'tti Kendisini I<andilii tcmennrı- Senin haber verdiğin mval yeri- rck: hiddet, hayret ve korkunun müş. 
lar'~ selamlayı:::ıma avnı eda ne bugün efendimizin fevkalade terek manasiyle yer değiıştirdi. 
iqinde: itimatlariyle ikb<ılin son merle. -d ~ur_tiya d kadar ~·enildiğini Sesine metanet vermeğe çalrşa. 

- Gel bakalım hoca. i\Ieverdi 1 besine çıkanlmış bulunuyorum. anla ı · · un ~n sonrası için ba· rak sordu: 
1illırand:ı vefa cJcn Tahran bUyuk 1 c·· l . l kabel .. t H' .. h k k' <l ·1 kalım ulfıınu hafiye hakkımızda _ Yı"ne esk·ı falınd" ı'nat ed·ı-"''""' eSJ\' e mu e rros er ıc. ~.up e '.·o ·ı yarın a ıı\.- 1 .. . -el<; miı. Sunt Davazın cenazesi bu al>- ......... • "" - ~ ne.er gosterıyor. Haydi remil, 

di. lfarşısına oturdum. Afaki balim me5nedi sad.:ı.rctk merte. cefir rakaml.;ı.nm sırala! yorsun öyle mi? 
m Toros cl<sprcallc şehrimize mu • ' bir kaç cümle konuşuldul;:tan bei ulyaya varacak. Nerede ze_ - Haşa paşam .. Ben, evvelce 

vasalat edecektir. Merlıumu:ı naz - ' sonra paşa hirdenbiro <:Özüıı val ': Nerede nobsi katığ? Hani Emrini bastırdı.. de arzettiğim gibi za.yıçemizlc 
si y.mnkl p:ızar gilnU Sirkec rıhtr- mecrasını değiştirdi . Beni aZ<.ır ulumu hafiye sırları k~şfetmek- Divitimi cıkardım Bir taraf. ~ahsımz arasında elçilik ya.pıyo. 
mına nnk'cdılcrck buradan :ı ah .,a ıt iar ~ibi söy'endi: te ustalığr ?. . tan <lökerken bir 'tar~ftan da rum, İnat ettiğim y<>S, Falın 
11 de meraıılmlc knldırılacak, Bey z.t - Artık ulltınu hafiye, e ıti. Sııstum.. Gö7.lerimi yere eğe. ne olursa osun saatlerdenberi •işaretlerini söze çeviriyorum! 
<'.ıım

1

sin1:e n::ımnzı kılındıktan S) ıra maciım kalmadı hocau1... Seni rcl; hiG cevap vermedim. \·erile.. sinirlerimi ciğneyerek beynimde - Demek yakında bir felaket 
Edımrkam. !1Chitllğlnd"'ki aı1 c kab:ine son yoklay!~ım·ln. bir kar: av c"': cevap l:~rdı .• Paşaya: ı;ıahmuz; s..'1kırdatan Kaba.sakal<. mevzuubahs öyle mi? 
de!r.c :WeceltUr. 1 evvel hatırkı. orsun Jl' ~il mi - Hare et ordı u · J.;ı ık \'~svese1i fikirler < cı lamaiü düsü __ ~ .a.va.tr k.ıar.hPtmP.1.- f&>l.3 ır,,.+; ____ ....... ..;..;. ________ ~~~~~:..!.!:..!c...!!!=..:.:.:.~~~~c.b.!!.--!!.:..:....____;..;.;.....:~~ ................... --__,_ ........ _..._,__ ____ ~ 



ÇÖlfilÜ<C~Oüğa ~ 
©o tb yô lr fffil l\JI ? 
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Türk cini 
safhalar ve 

................... -
Türk ciniciliği büyük bir tehlike gecirmektedir. Bir va. 
kitler bütün dünya sanntinde taklit edilmez eser olarak 
kaydedilen Türk cinilerinin bugünkü vaziyetten ku~La
rılması icin derhal tedbir almak lazımdır. Bu mühim 
sanaviimiz üzerinde arkadasımız Neriman Hilanet'in 
Küt'a:hyada yaptığı büyük röportaj davanın ehem~iye • . 
tini bütün hatlarile göstermektedir. Bu büyük röportajı, 
üç yazı lıalinde neşre baslıyoruz. 

• 

____ ................ ··---···---... ·------··. 
M!ltf'-.. 

Kütahya adı ne zaqıaıı mevzu • 
bahs olsa hemen cini i.slcrimi.zi 
hatırlarım . Sonra zarif nUkteli. 
hoşsohbet zengin ruhlu daima gU
lOmsiyen ~eşeli :insanlarını düşü -
nürüm. Kütahyalı Anndolunun lbü
tiln inceliklerini, hususiyetlerini 
benliğinde toplamıştır. 

Kütn.hyayn. gidm- gitmez ilk işim 
Kütahya çiniciliğini bugünkü va • 
ziycti içinde tctl:ik otmek oldu. 

F:ıka.t bunu göstermeden ~vvel 
eski çiniciliğimizle, çiniciliğL'l men
~i hakkında birknç söz söylemek 
icap ediyor. Çilnkil lbunln.r Uzorln
de bir parça. durmadan bugUnkU 
hnllni daha sarih ibir surette göre. 
meyiz. . . • 

İlk defa çiniyi kimler ıcat etti • 
ter ikiınler kullıı.ndtlar? Çiniciliğin 
ta.rfuuc meşgul olarilar karışık m&o 

IQma.t verlyorlo.r.Çininl bulunduğu 
devirleri tesbit nıUmkün ohıyor, a. 
ma asıl o hangi millet, :hangi ko. • 
vim ta.rafından jcat edilmiş, lbu 
muğlük kalıyor. 

Denildiğine göre, mllatta.ı~. Uç 
bin sene evveline ait M~ hUkum
dar mezarlarında çift süren, har -
mnn döğen, harman an~, ~in 
biçen resimler ibtivn eden çinilere 
rnstlanılmlştır. 

San.:ı.t tarihi ise çininin men.'?ci • 
ni Çinde bulınaktadır. Orada. Budn 
mezhebinin yapılması sınıtarmda 
meydana geldiğini söylüyor. Nan • 
kin şehrinde bu 7.SJlUlll}nrda 100 
metre irtifamda bir porslen !kale
si vUcude getirildiğini, işaret edi -
yor Kalenin duvar ve tııvan kı • 
srmİarı çini ş tezyina.tmı havi b~
lunuyormuş. Bizde bu sanata verı. 
len "çini" adından bunun esas çık
tığı yerin Çin olduğu açıkça anla • 
şılıyor. 

Bu tetl<ikten alman neticelere 
göre de çini sanatini ihdas §erefini 
Çinlilerle Mısırlılara. paylA§tırmak 
)Uzumu kar§ısnıdtıyız. Bir kanaat-

Beni artlk tama.mile bir jenna.no_ 
fil (Almanla.5mış bir Alınan dos • 
tu) fa.rzediyorlardı. Bu sayede sır 
tar önlimde oldukça meydana vu
ruluyordu. Ben de zaten gerek 
hareketlerim, gerekse dostlarDn 
ve fikirlerim itibarile tam bir jer. 
manofil gibi hareket etmek için n· 
zami gayreti r.arfediyordum. 

Dlğer mesleldaşla.rım, bilhassa 
Rus ve Fransız harlciy~sine men
sup zevat a.rosmda bana ynpılnn 
muamele nispet kabul etmez dere• 
cede ayrıydı. Da.ha o zaman bu 
battıharekeUm sayesinde mühim 
birçok hakikatlerden babenlar ol. 
dum. Bütün bunları Viynnndan n.. 
m.irallığa bildirirken diğer Uı.raf • 
tan bir Almandan daha ziyade Al. 
mnn dostu görünmeyi ihnuıl et -
miyordum. Zaten mevzubahs olıı.n 
Alınan dostluğu değildir. Bütün 
mesele dünyayı onlnrm çerçeve • 
sinden görmektedir: Dtlnyadıın 
kastettikleri fikir de tarla. şeklin• 
de geniş bir toprak parçası ve U. 
7.erlnde çnlL,atı in.sanlardır. lşte 
Almanlar bu tarlada. çalI§a.n sakin 
fakir ve kanaatkAr köylU olmayı 

Yazan: 

Neriman Hikmet 
le söyliyebiliriz ki: Çinhi toprok.. 
tan ilk imal edenler, Mısırlıla.rdır. 
Onu işlemek, resimli, nakrşlı bir ha 
le koymak, bunda. bir desen sana.ti 
vücude getirmek de Çinlilere ait
tir. Çinliler, çini islerini kaba bir 
sanayi zllinresinden kurtarıp, ince 
sanat şubesine ula§t.ırmıfilardır. 

Çini, Mısırlılardan Asurilere sı
ra Ue Fenikelilere, Yunanlılara, 
İranlılara, Araplara sonra Çinlilc • 
re geçmiştir. Çinilerden de Japon. 
yaya ve garbe gitmL'.]tir. Tekrar 
lmn, Arap yollnrile geri dönerek 
de Selçuk Türklerine, Osman.Wa.rn 
gelıniştlr. Ve !bizde !bugünkü hnli'
le J{Utahya.da. kISllıp knlnuşttr. 

Çini earkt.a doğdu, fakat çiniden 
isUfadeyi en fazla garp bildi. Ja -
ponya, Saksonya. çiniciliği dünya 
~ini pi.yasalarmda. bliyUk mikyasta 
ehemmiyet kazanmıştır. 

Çini sana.ti Türklere 1randnn 
geçti demiştik. ~elçukiler buna pek 
çok şeyler ilave ettiler. Bilhassa 
renklere altın, güm.Uş parlaklığını 
verdiler. Şark resim, tasvir gibi 
çiz.:,<>ilerden ayn bir sanat yolunu 
bulmuştu. Yazı, hattatlık, i~leme, 
~y.in, tezhip esası iizerinden ka
lem ve fuça. kullanıyorlardı. Çini 
cilikto de bunlar görüldü, koyu a. 
çık nıavi, beyaz, siyah renklerle 
inkişaf etti. 

Osmanlı tezyiııatmda ise tezhip 
va yazı ile beraber 'bir de tabiat -
ten modeller almmağa !başlanın~ 
tı. En ziyade çiçek ve yaprak §C

killeri kaba taslak verilmekteydi. 
Osmmılt ve Se~uk Türkleri çini. 

Yi mimari sahasmrui çok yükselt -
tiler. Mina.relerde dış ve iş kubOO.. 
leri, cami medres~. saray gibi fil>i-

kendilerine tamamen zıt görürler. 
Çubuğunu tüttüren çiftlik sahibi 
para hfildm.i rahat ~engine de düş 
mandırla.r. Onlar hem rahat eden 
hem çn.lı,.c;an ve lbilhassa. idare e • 
don bir ıızuv olmak isterler. 

Gene neyse! ben de hep onları 
luı.ha çalışıyorum ... 

Burada Sir Vilyams bir cign.ra 
yaktı, birkaç saniye kendi kendi
ne düşündükten sonra devam etti: 

- Bu arzulnrma kavu.~ is. 
ıemcleri de onlar için nncak şu 
ı;ekllde knbildiı': 

Çiftlik saluöi öldürülmeli, isle • 
diklerini yapmıyanlar öldilrillmell, 
onar öldürmeli! .. 

Sir Vilyams gene durdu, cigara
sından ıtUten duman.'\ daldı. Soora 

.. KUtnhya mamurotından bir ba§l<S 

:Up blrknç '\'llZO 

delCl'i çini ile tezyin ediyorlardı. 
Evlerde, köşk ve yalılarda on fıWa 
duvar na.kışlan görülilr. Aynı za • 
manda Selçuklar mimari eserlerin
de harç kaplruna beyaz menner 
renkli {nşıarıa işlenir. Fa.ka.t dnhil 
yıne çini sana.tinin ince sanat ru • 
hile bezenirdi. 

Gerçi çiniyi Selçuk ve osmnn~ı 
'fürklerindcn çok evvel Türkler YJ.o 
ne kullruunışlardı. En eski devir • 
lerdo Türkistnnda, Moğollsta.nda 
bu iş biliniyordu. Hatta l.spanya 
çinilerinde Türk - Moğol Uslübu " 
nun biltUn jncelikleri, hususiyeii 
görülmektedir. Ancak buralardan 
!nın yolile Anadoluya geçmiştir. 

Çelebl Sultan Mehmet zamn.ıun• 
dn. çiniciliğe çok ehemmiyet veril
di, bu uğurda çok çalışıldı. lznik 
Bursa, Kütahya, Edirne, Çorlu, İs
tanbul '\iffiyetlerinde yüzlerce ima 
lath:ı.ne tesis edildi. Sanatk.lirlar 
teşvlk ve tnkdir . gördüler. Anın 
sonrn.l:ırı yine yüzUstü btrakıldı, 
sanat onun bunun elinde gözlerden 
gönüllerden uzak bir hale düştU. 

Bu suretle de çinicilik A.nadolu
(Devanu 5 incide) 

tekrar devnm etti: 
- Nihayet vaziyetim o şekil 

aldı ki funirlerim hayretler içınde 
knldılnr. Bir behanc uydurup beni 
Lond:royn. çağırdılar. Müthiş teb : 
riltlerlc ka.rşılaştnn. Fn:kat yeru 
bir vazife de verdiler. Berlinde el. 
de ettiğim avantajlardan istifade 
etmemin zamanı artık gelmişU. 

Vazifem, Alman gizli se~ §ef. 
!eriyle münasebete girişmekti. Bu 
göründUğU kadar kolay değil, bi • 
lfı.ki.s talih biraz aksi giderse ge -
riye sağ dönmemek ihtimalilc do
lu tehlikeli bir vazifeydi. 

Berllne döner dönmez hemen 
zengin sunrelerime devam ederek 
eski şöhretimi bir kat daha. a r t • 
:tı:ıximı~ Bu toplaııt.ılıım da.vct o • 

• w 

Sürtük n s l f ·ıme 
.alındı ? 

üç dakikalık bir bar sabnes içle 7 s ~ 
mesai. .. Şişlide s rtlğ ramvay aıtmda 
giren balk, bir anda so a .. a a ramış. • 

Mabmat Yesari, eseri lilme alınırken 
bir dela bile hazır bulunmamış ... 

Zelır.ı, l•'i loryııda. Sürtük rolünilP. 
Sürtük, hakikaten Sürtilk ..• YlP

ııımda.ki arkada§. yolda giderken 
bana su izahatı ''eriyordu : 

- Şimdi göreceksiniz ya ıblr 
bar sahnesi için sabahtanberi 'uğrn. 
şılıyor. Fıgüranlarm ekserisi ilk 
<lefa knmern ka:rşısında dunt:};or • 
Iar. Bu vn7jyctte "SürtUk" ün 
"Siirtük,. olmamasma imkan .,,"B; 
mı? 

Sfirt ! Allah kerim ... 
Ve Reşat kulunuz, bu nasihate 

uyarak Turan bann kapısından ~ 
çeriye daldı .. 

Vur patlasın, çal oynasın ... 
Dekor şuydu: Bir cazband, onun 

önünde dört ufak liistik tekerleğin 
Uzerinde milteharrik kamera, elin
de bir izci dildUğü başında jokey 
keı>'i rejisör, kollan srvalı resim 
opera.törü, localardan 'birinde ta • 
kını tnklnvatmı kurmuş ses ope • 
rn.törü, Amerikan bann ynnmda 
yarı üryan blr hatun, ve salonun 
ilerslnde ''suare" elbiseli kadınlar
la • rol icabı • kavalyeleri ..• 

Meded Allah ... 
Yanıma gelen Halil Kfı.mil stüd

yosunun resim operatörü, Necati 
Tözüm: 

- Sürtüğün son sahnelerini ~ 
zırlryoruz, dedi. Vaka. bir barda 
geçtiği için burasını tercih ettik. 
Gördüklerinizin ekserisi bara men 
sup illSal'llar. Böyle bir sahneyi 
stiid)•odıı tertibe kalksaydık kim • 
bilir kaç pn.ra hnrcatacaktı ve bel. 
ki de bu hava temin edilemiye • 
~kti. 

- Film Çekerken en fazla. şika
yet ettiğiniz §ey? 

- Harici sahneleri alırken hal
kın tecessüsü. Mesela, rol icabı 
Slirtükün tramvay nltındn ölmesi 
ıazun. Bu sahneyi Şişlide çekiyo • 
ruz. Artist tramvay yoluna yatr .. 
yor. Belli ki film çekiyoruz. Fakat 
haytr, derdinizi anlatamıyorsunuz. 
Söyle bir kndmr, raylar Uzerinde 
ölilme ma.hküm bir halde gören so 
kağa uğruyor. Trnmvnylar bir :ın
da boşalıyor. Kalabalığı dağıtma • 
nın Jmkfuıı yok. Bu sefer: (Sesli 
filmdir, bari gürültü etmeyiniz) 
diye rica ediyoruz. Kabul ediyor • 
:ar, foka.t tam ses makinesi çalr. 
§trken bir gürllltüdür kopuyor. 
Hüllecinln dış sahnelerini Edinıe
kn.pıda ı;evirdJ.k. Eh ... Aynı dertten 
neler çektiğimizi tasavvur ede • 
mezsiniz. 

- Filmin rejisörü kimdir? 
- Adolf Körner ile Adil Ku • 

ran. 
- Artistler? 
- Sürtük rolilnde Zehra Yim-

sel, komşu kadın rolünde Hali.de 
Pişkin, Nadide Tanca, Şehime Er. 
ton, Ynşar Nezihi, Reşit Baran 
Snliilıattin Moğol,., Mümtaz Enel"' 
Ceüıl Çağdaş, Muammer Bilyük~ 
baş. 

- Şehir Tiyatrosundan kimse 
yok mu? 

- Var, Refik Kemal ile Avni 
Dilligll. 

SürtUk, Ma.hmut 'Yesarinindir 
üstat, ~enelerce evvel, Divanyo ~ 
tunda. pıyasa ederlerlten btr sür • 

lunabilınck Almanlar arasında b"r 
&eref haline geldi. Sara}ltn ve B~r 
Ilnin e~ bUyük slınalarnun en sa.. 
~ egle~ccleri hep bunlarda gc. 
çıyordu. Bıl" seferinde nlbay Bikc
Ia.y ile yarbay fon Bon'a da birer 
davetiye gönderdim. Zira gizli Al. 
man servisi ikisinin ellerindeydi. 
Çok memnun olduktan belli olu -
yordu. Çilnkü beni yakından ta • 
ntmaya can atıyorlardı. Derhal 
benimle sanı.imi arkadnş olma. ro • 
lüno giriştiler. Ben de hakiki bir 
aevgi karşınında kalınts gibi lıal'c.. 
ket ettim. Kral ye<linci Edvar'm 
vaziyeti daha iyi anlruıılmnmıştı. 
F;ruısayla ya.pacağunız ittün.ka mtt 
nı olmak için Almanlar elcrindc>n 
her geleni yaparlardı. 15in tuhn.f'ı 
çok da. ümitleri vnrdr ve bu saye. 
de benden kuşkulanmayı düşün -
mek istemiyorlardı. Bense hemrn 
hemen bir teşkilat kurarnk Lon • 
dl'a ile sıla bir muhabere tesis eL 
miştim. 

&>n Ç<-.kin,~enliklerini iz:Ue .tı:Aı 
kard~ Llonell ta.."ilit t!t:ne=:ı it~. 
fiyd! , banu ~ y&ntr.n CM.ile Hilda. 
fon Ş"'8} ~dwa Jeayzerln en 

7,ebm, ırıorynda ürtük rolünde 

tük görür, içi yanarmış. Kim oldn
~nu !kimsenin, hatta muharririn 
hile bilmediği bu kadın, Mahmut 
Yesariye bir SUrtük doğurtmuş! 

VakWe, d.iniediğim bu hikftyeyf 
muhatahmıa anlattıktan sonra 
sordum: 

- üstat, eseri filme alınırken 
hiç hazır bulundu mu? 

Mahmut Yesariyi bilmez misiniz 
gibilerden gillümsedi: 

- Hiçbir zarnnn. 
Barda kes.kin bir düdük sesi çm 

lndı. Karanlık sokn.kln.rda olsala:rdı 
bu ses, buradn.ki bar kadmlarm -
dnn • hiç olmazsa. - birkaçının yü
reğini hoplatrrdı ! Halbuki b3.ktım 
hepsi memnun: Şnka değil, .. aıs,: 
virleri çıkacak", meşhur olacak -
lar •.. 

Necati Tözlime: 
Figüran olmak için bile 

kim.bilir ne can atanlar vnr? dedim. 
- Hem de nns1l? Uykulıın ka

çanlar bile varmış. Bu iş, 'baş rol. 
leri yapmnktnn daha kolay. üste. 
lik de resimleri filme almıyor, }ilz 
binlerle seyirci tarnfmdo.n görülü
yor. 

Filmde göreeeğini.z su b:ır sah.. 
neleri taş çatla.sa. beş dakikayı geç 
miyecekm'ıı. Halbuki, sizin sıcak 
ve karanlık bir sinema salonunda 
:ı:evkle seyredeceğiniz bu 3 da.kikn
lrk sn.Iuıenin fllıno alınması için 
s:ı.b:ı.hm dolnizundnnb<'ri uğraşı • 
yorlarmL'2. Provalar, makynjla.r, 
aksilikler ... Seslerin, rcsiml<'rin ay 
n ayrı filine almmnsr ... Uzun iş. 

Rejisörün sesi. tekrar duyuldu:· 
Salonda bir fıkırdama havssı e

sip geçti. 
Bu sefer de &ınseden çiftlerin 

ayaklarmı filme çekmek icap etti. 
Makine yere kondu, resim opera • 
törü Necati boylu boyunca. yere 
uzandı. Bir düdük sesi: 

-Tamam! 
lki yazıda okuduğunuz hikf.Lye, 

beni de ''lamam" etmişti. KeÇiboy 
nuzund:m tat almağa. uğra.şan ~ 
cuklar gilii yorgun n.rgm ve bir 
damla bedii ze,rkten mahrum, sa
lonun uğullusund:ı.n başmı şişmiş 
bir halde bardo.n çıkarken Necati 
Tözilm, boynunun tutulan damar· 
larnu oğuşturmakln meşguldU. 

REŞAT MAHMUT 

yn.km generallerinden birlnin kı -
7lle evlendim. 

Snm Coys yerinden sıçradı: 
- Ne! bunu yaptınız mı? 
Sir Vilynmsm sesi kederle or • 

tüldü: 
- Evet aziz kn.rde!'im. sev " 

gln!n zerresi bile bulunmıya.n bu 
izdivaç oldu. Hedefim i~Jn ~n adı. 
mı abnnm ıtızmıdı. Memlexetimin 
selameti için 13.zundr, at tı:n. 

- Peki, sonr::ı? .. 
- Sonrn umdui;'lllll oldu. 1ngi -

liz vatnnda.sı olmnllUl ve tngilız 
sefaretindeki vazifeme aldırış et • 
miyerek beni de kendilerinden sa.
yıyorlar(lı. Alnlnn hgcmonynsı bl • 
le artık önümde konuımlmaya. bnş 
landı Benim rnporıa.rımsa gayet 
muntazam Londrnya gidiyordu. 
Çok güç bir sifre ıruuaruyordum. 
ve ec ehemmiyetsiz bir mektuba 
varmc:ıyn. kadar ı.cr şe~ bu ~fre 
ile ynzr,-orduın. F~t bır gün kt'n 
runıın de fazla emn:yete dl'.-:ti!81'-
trıil anlıı.dım. Ü'J'8. şifre ııne.h~na: 
o!ıuı defterin bir kopj'1S ~ 
Jll;i far.k:ada oldmn. 

( ,Oet)tJ'Jlll tım"f 
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Alma • Sovyct harbi şiddetle 

Qe\•anı ediyor. Dünl•ü Almn.n 
!tebliği Briansk ve Viynzma civa: 
nnda çevrilmiş olan Sovyct kuv
vetlerinin daha ziy::de sıkL5tırıI. 
mıo oldu~unu, ccnhnnin merke
zinde açılmış olan fü)O kilom~tre. 
Jile ~dif{in doğuyn doğru derin. 
le,ı'"tirildiğini ,elıcmmiyetli bir 
demir yolu kavura~ ol;.n o. 
rcl'in 3 birincitcşrindenberi işgal 
edilmiş oldtı;~'Unu, Lcningrad ba. 
tısında Sovy .. ·erin tanklarla 
yaptığı çıkıs t: · • ü UnUn püs. 
kürtülmüş bulundu,.,"'unu bildir. 
mcktcdir. A na.n t~yyarc!cri ev. 
velki ~ece Kırım tayyare mey. 
danlnrım. cephenin merkez ve 
cenup böloı Icrinde deıniryolları
nı ve Leningrad'ı bombardıman 
etmişlerdir. 

Stefani ajansının Budapeşte. 
den verdiği tbir habere göre, bir 
Macnr gaz..t i, Sovyetlerin Vol
ga w'gc :ndc bulunan bütün hü. 
kftmet dairelerinin son Alm~ 
muvaffakıyetleri üz~rine Urallar 
ötesine nakledildiğini bildirmek.. 
tedir. 

Alman ajansının askeri kay. 
nakla.rdan nlar~c verdiğ; bir ha. 
bere göre, bo::ı"llll halindeki Sov
yet lruvvl'tle"'ini fasılasız takip 
eden bir Alınnn piyn.1~ alayı 36 
saatte yaya olnrak 180 kilomet. 
relik bir mcsnfe k:ı.ktmi~tir. 

Ofi ajan~ının Vişiden verdiği 
bir tclgraf n göre, Almanlar ce. 
nupta. 75 bin ni.if uclu Meli.topal 
§Ohrini zap~tm: .. lcrdir. Bu şe. 
lhir, Har kof, Siva.stopa} şimen
aifer hattı üır.erinde mühim bir 
mevkide bulunmaktadır. Aynı 
telgraf, Sovyetlerin Azakdenizi 
öoğusundn bulunan Rostof şeh. 
rindcn çekilmekte o!duklarını ilii... 
:ve ediyor, 

Sovyet tebliffi ise Viyamıa ve 
Brivansl: mıntnk~ ındn ~iddctli 
muhareb"'ler cereyan ettiğini, 
Leni~rad'cla teşebbüsün Sov· 
yetlcrin e'indc bulunduğunu bil 
dirmekted!.r. 
Mosl~ovndnn verilen bir ha. 

berde. Moskova yolun.dnki hare. 
kat çu ""'k.İ1dc n.nl tılmn.ktadır: 

Alm..ın.larm Mrolrova yolunda 
kain h'r t h!r olan Vivn.zmn 
cep'lın"inin m t 1•f bö\rrclcrinde 
ı.vcni ileri 11 r,...• tleri yapmıcı ol
duldan b ı .,.,n.,h recmi Sovyet 
aj:ı.nsı tar"f' r '1 bildirilmi~tir. 

Bu :ı ·~ " d ~·or l'i: 
''Bu b"' ~ "' m·· hi"' bir harp 

cere~n etm"1rt dir. Bu bölgede 
'.Alm"nlar, n '.! ıı fn;k kuvvetler 
ta'!l~it ctmi 1 rcl"r. H c}nrm mu. 
kavcmeti, n~" • n lir. HattA. 
çember içine al l c'nn Sovyet 
cfizütrunlm-ı, d"c::m<ırın. knnıı bil 
yük iıi:r; en"!'ji ile mUcad~leye dc
vtun cd re1c onu n~ır z:ıyiata uğ. 
n:'.tmak•"dtr. Ik'.1 giin devam et_ 
mis olan mı !1fC. e e "" mda "'ir 
Sovyet cü "hını, t 1 ri •2n 220 
Alm::ı.n t., · .} 'c, l O Almrın ı.am
yonunu t·' ip ve 7 W 8 b:n ~"-
ker iu· r • 'r. C m."' r i"'ntlc 
o1nu ı., ' · •. ,.. vv t cLz"tn:nı, 
mul~ab'l ~· t " bul nr.ral~ 
diirmo.nm r. ' · 'i k ın·"tl r·ni 
inlıizarr:ı. ı ıı ve 4 b

0

TJ. Al. 
m:mı öl• · •· ' 'r J: ı '001 ')de 
harcH t i ' t <''"n d 1 er 
bir SoV} t c ~ •t _ ı ... n>ılnrrı 
z:ıyint v r m· · Dtımı.:n 
1 000 rnnk •1 .... 
Ra .. v"lti:ı l r.-:t,..r •. ,. mesajı 

· i n.uzvclt 
• wi bir mc"'nj

'c ı.·nnununwı tadilini 

Ruzvelt bu mesaimda bitaraf. 
!ık knnununun kabul edildiği ta_ 
rihte A vru~a manzaranın bili;. 
bütün başka olduğu ve majinc
nun zapte<lilmez bir kale sayı!
dı~ım, o zamandanberi bilhassa 
seın iki yıl i~inde harbin kıt'adan 
kıta'ra yayıldığını zikrederek 
Amerikanın Hitler kurbanlarının 
akıbetlerine hkbir zamru. lakayt 
kalamıyacağmı ve Amerikayı 
tehdit eden tehlikenin gittikc;e 
daha iyi nnlnş·ldığ'ını ebylemel~. 
te \'e mesaj şöyle nihnyetlen
mektedir: 

"Size kativetle ~öyliyorum· ki, 
eğer Bitlerin şimdiki askeri 
plfınları zaferle neticelenirse, biz 
Amerikalılar, kendi ocaklannu. 
zm ve kendi hürriyetimizin mü
®faası ic;in, şimdi Rus cephesin. 
de cereyan ed~n muharebe ka<lar 
pahalıya malolnc;ı.k tahripkar bir 
muharebe yapmak zorunda kala. 
cağı?.. Hitler. bize öyle bir şekil. 
ele meydnn okumuştur ki, Ame
rik~lı sıfn •iyle buna müsamaha. 
edemeyiz. Ve etmi)·eceğiz. üze_ 
rinde gemilerimizin geçtiği dün
ya denizlerinde Bitlerin kanunla.. 
rını tatbik etmesine m~aade et
miyeccğiz, Amerikan bayrağı o_ 
nun ne denızaltılarivle. ne tny
yurc!eriylc ne de tehditleriyle de
nizlerden koğulm1yaca.\.-tır. De
lilerin vicdans·~ hırslarının ışığı 
altında tetı~ik cdildic{i uman hiç 
bir realizmi olmadığı görülen bi. 
taraflık kanunu hükümlerinin 
h:ıklarımrzm rnlidafaasma mfıni 
olmasına müsamaha göstereme-
yiz ... 

Bulgaristand a ekmek 
vesil-~1ya tabi 

Sofyad~n verilen bir telgrafa 
göre, bu~den itibaren Sofyada 
büyük Bulgar şehirlcrir.de ek
mek sarfiyatı vesikaya tabi tu
tulacaktır, Ekmek vesikaları şu 
şekilde tevzi edilecektir: 

Yedi yasından kUçUk ~ukla. 
ra günde 200 gram, yedi yaşın
d~n yukarı Yll8ta çocuklarla bü· 
yüklere gilnde 400 ~ram. bedeni 
mesai yapan işçilere günde 600 
gram ve bilhassa ağır vo zah
metli işlerde ~alışanlara 800 
gram ekmek verilPcektir. 

'Amerikada kesfedilen gizli 
harp malzemesi 

Va.~in:rf;ondan verilen bir .Jıa. 
ibcre göre, cumhur reis muavini 
Vallns, Birleşik Amerik..l.da müte 
addit antrepolarda bulunan mih. 
ver nüfuzu altındaki memleket
lere gönderilmek üz.er~ hazırla. 
nan mühim miktarda harp mal
zemesi keşfcdildiği:ıi ve bunların 
müsadere edileceğini söylemi:· 
tir. Vallas, y.;ı.lmz Nevyork Ji. 
m:ınmda bin kndar kamyon dol_ 
durabilecek miktarda malzeme 
meydana çıkarıldığını ilav<> et
miştir. 

Her akşam 
....................... 

Rusyaya 
yardım 

Amerikan 
lJardımı 

12,870 Hyon c!o~ 
eni ta sısat 

ka ı e ildi 

Londrn, 11 (A. A.) - İngiltere 
!' rohriye birinci lordu Aleksander, 

dün ak.~ Vorthingde irad ettiği 
nutukta, Ru.syayıı. yapılnn scvldya· 
tın ehe+nmfyetli miktarda artacn _ 

Londro, 11 (A. A.) - B. B. C: 
Amerikan mebusa.n mecl"si 67 

reye karşı 320 reyle mihvere kaı• 
§1 harbeden demo!:rnsilcre yardım 
etmek için istenilen 12.870 mil • 
yon dolarlık yeni tahsi~tı kabul 
etmi~tir. Bu suretle Rusyayn yar_ 
dnn yapılmaması teklifi reddedil -
miştir. 

\'işi, 11 (A. A.) - Ofi'den: 
Vaşıngtondan bildirildiğine göre 

bitaraflık kanununun tadili ltı.yi • 
hası büyük bir ekseriyetle kabul 
edilecektir. 

Tiirl< - ulgar 
dostluflu 

• • 
Sofyn 11 (A.A.) - D.N.n. 
Bulgaristan kralının tahta. sulilsu

nun yıldönUmU gUnUndc TllrkJy dev. 
let rcisile Bı.tlgarl3tnn kro.11 nrasmcla 
teati edilen tclgrııfi:ır hasebile TUrk .. 
Bulgar mllnasebntına ntt mUtnlca ser 
deden "Mir,, akşam gazetesi. §Unle.n 
yazıyor: 

"Bu tellerin teatisi uzun zaman • 
danberl iki memleket nrnı:nnda mev • 
cut olup son aylarda. defaUo tczahUr 
eden iyi mUnasebetlerlıı dclllldlr.,, 

'Mczk<lr gazete bu lyl mUnasebotle". 
rln yabnncılar tarafmdl\n bozulması 
ve karıştınlması tc11ebbUslerlnln TUr 
kiye htıkftmctl taratmdıın sureti knU. 
yede rcddedllmlş olduğu hususuna dik 
kaU çekmcktodlr. 

"Mir,, gn.zctesl, mcn§Cl ne olursa 
olsun, hiçbir dcslsenln iki memleket n. 
rasmdnkl iyi mUnasebet!erl bozamıyı:.. 
cağını llAve ve izah ediyor. 

Almanlar ostof 
önıerinde 

(Ba5 tarafı 1 ncldc) 
Ccnubt Ukraynaa Alman kuvvetle 

ri ycru tenıkkiler knydetm~ler ve 
Aznk denlzi sahlllnde Tnganrog U • 
manını tııgal etmı,ıerdlr. 

nınmNLER SOVYET Ur\TLARl?."l 
DELMİŞLER 

Bcrn, 11 (A.A.) 
tsvıçrc radyosu BUkrqten ~reni • 

yo:::-: 
On dört &!Ull devam cde:ı şiddetli 

muhare'belerden sonra Sovyet hallan 
Jlumen orduları tarafından delinmiş • 
Ur. Ehemmiyetll bir ecvkulce)'§ nok • 
tn-:ı işgal cdllml~Ur. 

f,ondrn, 11 (A.A.) - (B.B.C.) 
Rus tebliğinde mulınrebenio bllhaa. 

n Vtnzma, Brlaruık ve Meltoı:ıoı mm. 
tnltal::ı.nnda şiddeti! olmak Uzere bU .. 
tün cephe bOyunca devam ettiği zlk. 
rcdlldlğlne göre Almnn ihata plAnı • 
r.ın muvaffak olamaCığt zannedilmek
tedir. Vnlday tcpelertnden yapılan AI.. 
man taarruzu geri kııldtğt clhcUe, Al. 
man kollan blrle3Ccek vaziyette değil-
dlr. 

ğmı ve bu scvklyatın !ng'liz filo. 
sımun himayesinde ynpıldıJmı söy 
!emiştir. M1stcr Alcktandcr, Rm:
yada cereyan eden muharebelerin 
İngiltere için hayati ehemmiyeti 
haiz olduklarını beyan eylemi5 ••c 
Amerikalılarla lng li.zlcrin, Rusya• 
ya, müclnfaasmı temin edecek mal 
zemeyi vaktinde vermeleri ıazmı • 
geldiğini iüı.vc etmiştir. 

~~~--------

(Ilaş tnr:ıfı 1 nchle) 
fiyeyc tn.bi tutulrnurıtur. 

Bu defnki temaslarımın mühim 
bir kısmını ithalatçı birlikleri ida· 
re heyetleri jle ithalfıtçı tUecnr
larla yapl!ğmıız mUznkcreler teş. 
kil etti. Biliyorsunuz ki hükümct. 
ithaJUtı teşvik için tüccar:ı bir çok 
kolaylrklar göstermekte idi. 'l'ilc
carm istedi 1i akred tif i inin ken. 
dilerirı.i memnun edecek bir tarzda 
işlediği görülmUstUr. 

Nakil Yasrtnsı tem1ni:ıde hUkft
met mümkün olanı yapmal:tadır. 
Memleketimi'!:in toprak mahsulle· 
r:ni dışarıya götürmek ve dışnrı -
dnn ithal maddelerimizi getirmek 
için do.imi seferler tah0 is ettik. 

ANADOLUDA~ Gl~U~ 
TACiRLERE l\IAL TEl\lfNI 
1Uıa1Utçı tücc:ıdlarunız ithal et

tikleri maııarm yüzde mua:yyen 
bir kısmını Anndoludan gelip bu· 
rndan ekseriya eli boş dönen tile· 
cnrm ve nlıcmm ihtiync'.'lll karşı . 
lamak üzere birlikler umumi l:!l
tibinin riye"etiudeki müracaat bü
rosunun emrine tahsi.: etmeği 
muvafık buldular. Bu kararın tat
biki için icap eden hazırlıklar ya· 
pılacaktır. Bu suretle Anadolıırtan 
gelecek tüccarların kısmen olsun 
'ıtiyaı;laruu kn.r§ılanıak mUmkUn 
olacaktır. 

İTIIALATÇILARJN' KAR 
YOZDELERl 

1tha1Atçı tüccarın kar yüz. 
delerinin tczyidine ait dilekleri 
de tetkik ve müzakere edildi. !t. 
balAt tüccarının bugün karşılaştJ. 
ğı müşküller, ciro nokeanhğr, si • 
gorta ile karşılanrunayan riskler 
dolayısile ithalii. tçıyı teşvik için 
kar yüzdelerinin makul ve haklı o
lacak bir nisbette tezyidi tnkarrUr 
etti. İthalatçı tacirlerimizin hUkfl· 
metten dlled'kleri bu mevzulnra 
mukabil kendileri ile samlmi ve 
açık bir ııekilde vaziyeti mUtalea 
ve müzakere ctUğlmiz bu arka • 
ı!a.şlar ihtikllrla mücndele mevz'J. 
unda hük\imetc en ge~ 5ekilde 
yardım edeceklerini ve bizzat 
muraldp vaziyetine geçerek her • 
hangi bir tUc.carm vurguncu bir rol 
oynamas:na asla milsaade etıniyc
ecklerini kati olarnk temin etti • 
lcr. Hükumetin ihtiklirla mUcadc. 
le işinde asıl bu smrf \•atandnşln
rm rolü milhim olduğundan s3mi
miyetlerinden a.sl:l şüphe etmedi. 
ğimiz bu arka1aı:ılnrın bu nfeV?.uda 
memlekete iyi hizmeUcr cdecckle-
ti knns.atindeyim. 
TVIlK • ALMAN ANL.ô.Ş:\IASI 

Blllyorsunuz ki yeni anla:;ma 
dün Ankarada imzıı ed'Idi. Bu ye· 

LONDRA 
Vaziyeti 
bühranh 
görüyor 

lngı1ız gazeteleri 
So T moçen o 

taa, zo 
do r d .. 

Londr.ı, 11 (A.A.) 
BütUn mulun crclerin mllnh.:ısmın 

ycgllno movzunnu t~ldl cde.ı:ı ı:u ya 
\-:l:dyctı, tclmill g:ızcto ldarelcrlnd , 
ldUııtcrcl.:, so!,ı:.ldıır(b, neurct!er \·c 
elçlllltler ve her tnrnrtıı buhrnn kcl!
m$l llc ifade eılllmckcdlr. 

!\lcvzuun fev!tn.lüde geniş olması 

bnhr:ının netlccsl hııltlwub müt.alea 
ve tahminler y:ıpnmğa mllıııılt olma • 
makin. b<'r:ıbcr \'UZlyctln \'ıılı:ımctlnc 

rni,'lll{'n Lo.ndrada henüz fnzl3 blr bcıd 
blnll!' görlllmcmelrtedir. 

tptidad:ı. birçok Jdmscle.r ıınl bir 
ş:ışltınlıL-a uğramıst:ırdır. 
Londnının sııl!ıhlyettnr baı.ı ın=ıh::ı. 

fillnlr. Rusyad.'\ ccreyıın eden muk.ııbU 
taarn.ızb.rın mahlyctlerl halduod:ı 

n.ldanmı, olmnnıasına ru~meın tngt • 
Uz m:ı.t!Jtı:ıtmın bir Jasmı TJmo9(?n • 
konun yaptığı on tn.arruz hn~tetll". 
rlnln Jıaltll<nte asin. mutabık olmadıl;"I 

fikrini lm:ır eylcmlş1erdlr. 

Sovyet tebliği 
l\los" .. rovn. 11 (A. A.) - Sovyc• 

geceyarısı tebliği: 
ı O blrJıcitcşrın gUnll, krt:ılan -

IfUz bütün cephede muhal'cbe et.. 
mişlerdir. Mtiha.rebeler bilha.ssn. 
Viazına, Bıia.nsk, Melitopol isti • 
knmetlerinde çok fi].ddetli olmuş • 
tur. 8 bir:ncit~rin gUni.i 34' Al • 
man tayyarest düşilrülmllştUr. 

Bizim kayıburuz 27 tayyareden 
ibarettir. 
MOSliOVA RADYOSUNA GÖRE 

lUosko:ı, 11 (A. A.) - Natlonal 
Broodca.sting Corporntion muha • 
biri bugün Moskovn radyosunda 
yapt:ğr ne§l'iyatta cephedeki va • 
z!yetin Almanlar tarafından Orel 
zaptındanberi geçen günlere na • 
zaran şimrli daha iyi görilndUğilnU 
söylemiştir, Orcli zaptottiktcn 
sonra Viazma ve Briansk istiknme 
tinde tanrruza g~en Almnnlru', 
bazı noktalarda henUz lcrlemekte.. 
dirler ve Sovyct mntbuatı vnziye
tin ciddiyetlııi muhafıı7.a ettiğini 
söylemektedir. L5.kin kızılordu 
garp hududundaki jlk gedikten 
sonra nasıl yeni mevz1ler te..,is et. 
1..lysc şimdi de vaziyete tckrn.r hii 
klnı olnıuş görUnmekted'.r. 

Bir müşavir garda dütÜP 
düşüp bayıldı 

nır ınUddettcnbcrl lsUrnhnt mak. 
eadile mezuncn şehrimizde bulunıın 

blrlncl umumt mUfcttlşllk maliye mU.. 
5avlri RllştU Demlroğlu, evvclkl gece 
Dlyarb:ıkıra hareket etmek Uzcre 
Hayd:ırpa53 garına gelml§, la.kin Uzc. 
rllie fenalık gelerek dllştlp b:ı.yılmIJJ 
tır. Dcmiroğlu znbtıa tarafından 

Hayd!l.rpa~a h::ı.stanesine kaldırılm13 • 
tır. Mumruleyh orndn tedavi görmek. , 
tedlr. 11 M:m!~~~;: 

tı1ıJ1 
...bıfili;;':., .. ~,<11t1.JTekn1ı.-t-o. •• Sanatto eşsiz bir nrocıze ~ 1151 

(Bns tarafı 1 nc!<!c) 
kıkdirlni c~lbcılccclt bi:::- metanet 
,.e secnatJe h:ırucdcn \"C Alnuınln
rm iddi3 ettildcri mUteaddid «;em
berlcme hareketlerinden kendile
rini lmrlnran Rusbnn bo defo. 
d:ı inhilale nünunalrtruı lı:ıtil.s ol -
mnlan ict'.ti\.nsız ndc1edi1cmez. Do 
tnl<dirde Alman ~ Rus Jıarbinin 
netfoelerfni nneak gelecek b:tlın.rdıı. 
beklemek fabli olur. Fal:nt Uusyıı. 
~lmcli cereynıı etmcJctc 0L1.11 truır 
ruz netic""'İn<lc peri nn olursa ,.c 
Alm:ın ordularının önüncle nncak 
ge:ıI:; topr.ıldnnlan ibnrct bir dü ... 
man ı,atasa nı.z'yct ne 'obcaktır~ 
Ve bi'luı.ss:ı, K:ıllcns ccphcs' ne 
sur t•c mfü'nfna c <lllec"ktir':' J\af
lr"synd'l lı" Uz et s\lrlllmcmi~ taze 
R• ~ uvvct'erinin bulondui:'ll mu
h:llw".1.-trr. İ"ı;i'izl"'r bu kuvvetle
re mi;e ir suret e yardım lr.ln \"a

kit bU'l!C lc'll.l' \'C li:nflms ccphesi
l'lc sc\JH.•decck t . .'alimU ,.c motlem 
t~!ı11.nth fn lınl:ı.n temin edebile 
cc• ler midir? Hcyce:ın verici btr 

Bununla beraber, Almanlar Kallnln, 
Rjef isUkn.metlndc son derece ağır 
t.nzyUtte bulunuyorlar. Şlmdl Almnnla 
rm tank kuvvctlerlnl "Moskove.nm p.r 
kmtı sUrerek d:ıhıı bUyUk bir muha. 
snrn çembeti vUcuda getirmek iste • 
dikleri nnln1'ılmnkto.dır, Odesıı. eırın 
mukavemet edl:oı•or. 

Mevlit 
Sc\·glll bnbamız merhum cmckll blıı 

b:ışı Bchte\ Tnylıuun ruhuna ltlııı.f 
edllmclc Uzore ~ ~rlnlcn·cl ıou ya.. 
rmkl pazar gtın\l MatJtıı Teşvlldyc <'.:!. 

mlslndc üğlc auunar.ını mUtcaldp mC\' .. 
nen şerif ıarııat etUrlleccğlndoo nne 
do tınnnm ve arzu cllc.n zm.-a.tm bu-

ui TUrk - Alman ticaret muknvc. 
lesi lld memleketin ticari mUnn
eebatmda mUhimce lnk.İ"nflnr Jıu
sule getirecektir. Mukavelenin bir 
iıususiyeti de serbest p'yasnya ol
aukça mUhim bir miktar ayrılmJ'!j " 
olmasıdır. 

UGüN - E Sinsııı;, 
re en ta aıııeJlf~ 
ıvıO Dr. 

ual. 
Jlilsclln CnhlL YALÇIN 

ıunm:ııan rlc:ı olunur. 

İhraç maddelerimizin bnrp nttı
sadiyatmdald mUhlm mevkii iU -
b"?'ile mUşter'sl toktur. Fnknt mcm 
lel:eti:ı ihtil•ncı, isti!tbal itin dw:ı 
emniyetli bulunmak dUefuıcesı ile. 
c'iir ki llırnç mnddelerimlz1 hem li· 

::::::::::::-.::::::=::•::::::::::::::: sa.ns bakmımdnn ''C hem de fiyat 
• il bakmımdıın sıkı bir murakabe al -

~ 1 h trlıda. bulundurmak mecburiyetin • 
Devredilecek Hıtira bera'u :: ii deyiz. 
TUrklyede istihanı edilmiş, olan 2.ı fi slncmıuındıı n ODUN VE ET FİATLAilI 

şubat lDZS to.rlhll ve 2418 sayılı lhtıro. !$ !.! Odun ve et fiyatlarının tesbUI 
:! Uayııtınuda gU.tmec'Uğtnlz krulıır fi işi tamamile mı'.hıılltdir ve mahalli 

beratı mucibince, mo.dcnl oımıyo.n 

mıı.dd"lcrden m:ımut "Ekler,, (z(p zıp, '" j :
1

i, ... uım~ıc ıstorscnlz. f !. r.iyat murakabe komlsyonlannn a-
J:ırJur) §Or'Uerl içln temin edUmJ.a :i Dünya lcomllder krnlı i ıttir. T caret VekfUcti, nneak mcm 

:: 1 leket §Umul fiyatln.r tesblt etmcl:· 
ol:ın hUl<U tU, berııt sahibi, ıııı:ıns \"er. ı: EL HA aı· ı= tcdir. Mllsahcdeme göre odtm fi. 
r- ~·r, ynhut berntı tamamen devret .. r:.:.: • .f yatları hakkında ynpılnn §l.kdyet 
mek aurctııo mevltll t.ntblke vazet • •• !f Uzerine vnlinlzin }'nkmdan alüka 
ınek arzuııund:ıdı:-. Alllto.tfarlıırın, i! fi göstel'erek bir.zat rlyru:ot ettiği 
f:ı:ı:ııı. mnınme.t nlnuık Uz.ere, muh- g 1 komlsyon marifeti ile nldığı ka • 
teri veltUI, Gntıı.tadn, Kt'!el! Hllrrlyet !5 •.rnrıcoc &U.:ıu ,-a ~ rar yerindedir. lcnp ederse bele 
ho.nmc!n, 9 numara.an mukim Bny ;:.o:ı.}cnıln1ıı.z <lercccde eğl ncell ant. 1 diyeye doğrudan doğruyn malıal • 
!'6nmıına mUrn~at ctm!lerl !111.n otu. iİ nel~rle doln filmi gürmellslnlz. li.nden odun getirtmek için icnp c-
nur. iJAyrıca: l\liltbu."t U.l\L • Cen Ynrdmı yapıbenktır. 

I
HMcmlekct junııılı \•o rcnlill ııcynhııt ı Anknrnyn döntliiliten sonra cnn· * Ad!UUl ve sair cenup mtntakn1nn :: :filmi ~~ lı hayvan naklinin tesri ve t~y· 

turfand:ı. balth ve bezelye r;8ndıımıe.. IllıgU.':'l sn t ı de trnz.tlil.tlı mn.tlnc :! di için daha fnzla vnrron tahsı!i 
ğc b:ıglnmı"lnrdır. Taze balda hnlde J ·---·· ....... ,. ... wnta• .. mt• .. .::::::P ctr:ıfmdn tesebbUslcrde buluna. 
toplan 40 kurU§tAn sa.lılmıgt.ır. cıığun,,, 

1' 
t1t1''' ' ISu muc.17.t'nln en kudretli bir mL<;:ıll... , • tJtf •· __ 10 1 

Dch:ı.nın en bU)1lk ıc.relL. Slııom:ırun en p:ı.r~· eri t1Y 
:rcr~er kapı.ılıyor, geri dllıtmeJııek tein ıotteıı ) '_.., 
kapatınl7.. ()P: ~ 
Cun1:ırt:- 1: ant ı do ıcnuı=ıtıı halle m:ıtln!'Sl 'J'rJ•1 

:t>n:::ır s:ınt 11 d t"'nzll tlı h:ılk ırotinc 1 
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S. Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 

vaziyetle kareı karım•a bulunu. 
Yorlarch. 

Fena ve kötü ihtimalleri aktı. 
ma geürdikçe iizWÜJOl'Um. Ve 
işte asıl o zaman, harl>ı: <iitle. 
~·imle ~ğniyeceğim gnirli bir et 
parçası z.aıınederek ~ne kemik. 
lerimi oynatıyor ve atılrp boğmı. 
mak için vem~ler ar~rum .. 

GflnJer böyleoe geçiyor ve beu 
beklediğim müjdeli haberleri a. 
lamamaktan doğan garip ve asa. 
bi buhranla daha sinirli. daha a. 
sabi daha idaresi güc; bir mad~ 
haline in1nlap ediyorum ... 

• • • 
Bulancakh Mustafa cr.vuş ça_ 

dıra girerek: 
- Efendi dedi. ~u moruğa bir 

şey yazıver. Hayv~nlar açlıktan 
<Meoek lld mekkare gönderdik 
ters yÜz geri çevirmiş, 

- Bir iş yaptığınız yok. Otu. 
nıp dunıyonnır.us. Hayvanlara, 
cayır, çimen bir şeyler yedirin. 
Elimdeki mevcudu wrnıem. Bu 
bi7.e bir kaç ıün sonra lazım o. 
lacak deyip duruyor. 
Batımı çevirdim ve tt>rt, sert 

sordum. 
- Kimi söylüyorsun 1\lu tafa 

çavue? Ne yemi ne mekkaresi 
bu! Anlamadım, O tekrar etti : 

- Bizim tölüie dört balya 
samanlı iki çuval arpa vermif
lerdi. F.Ut; aUi bfr ia.şe ve 
menzil kumandam var. inat etti. 
Birkaç pn oluolaniyle idare edi-. 
verin deyip duruyor. 
Kıabm. Mustafa çavuşa ba. 

imbm: 
- Ne demek askerlikte' başı 

bomk ~ olur mu! Verilmiı 
bir hakkı bu kumandan vereme. 
me.lik edemez. 

O boynunu büktü. Sesini kıstı. 
- Vallahi beyim bize verml

yor_ Ya siz va11P kendfnia eöyle-
1iniz. ya da bir teskere yurp ve. 
rin mekkm onbapa1 onu götU,. 
ri1J> versin. Deyince yerimden 
kalktun. 

- h,ki ben kendim giderim 
dedim ve ~ırdan çıktım. 

Menzil kumandanhğmm ö. 
nünde erzak arabaları sıralan. 
n:uş !:ekliyorlardı . Araıbal~nn 
çevreleQiii meydanda ınrtı gıc> 
cuklu ba11 kaac~i ~~ aivil, 
yarı resmi kıyafetlı bırısı elinde. 
ki kalın budaklı bir butona da. 
yanarak etr8.fmdakilere bir şey. 
ler söylüyordu. 

- Menzil kum:ındaru nerede? 
dive sordum. Bir asker bana e. 
liylc meydanda dolaşan gocuklu 
adamı ~österere1": 

- işte dt<di. 
Kumandarun arkası bana dö

nüktü Yanına ra.kla§tım. Benim 
ay:ık fe~imc bafrnı cevirdi. 

. Onun ~ını çevirmeSiyle be. 
nim bulund~um ver~ saplanıp 
kalmam a•;nı sanive i~erisinde 
o:du. · 

Vay Kemal Sen burada 
mısır.? 
Bulunduğum mevki. vaziyeti 

ve her seyi unutarak kucağına 
alııa:nı. 

( Dcı:amı var) 

elmayı aldı, koynundan kü. 
çük hançerini cılu:.rdı, elm~ ,
yı iki :n~.savi pllı·çaya taksım 
etti.. ayak üa~~:nde yarmnı 
kendisi. ,jı!er. ~:'.\rısım da ve. 
zir Kasım J'~di. 

Derviş e!lcrini göke kal • 
dırdı: 

- Allalırm ! sen bu zaval. 
hlara birer cocuk ihsan et! · 
Görüyorsun -ki, kendim için 
aenden bir ,ey istemiyorum. 
Olünceye kadar da istemiye. 
ceğim. Fakat, sen bu çocuk 
sevdalılarını sevindir. 

DerYitin duası bitince, 
Kutbettin: 

- Muradım •Lahakkur e • 
derse, se:ıi ihya edeujim. 

Diyerek, cebinden bir keae 
altın çıkarıp derviı~ verdi. 
Ve ha~ka bir ~ey söylemeden 
yürüdü. 

Dervit hila bu meçhul 
yolculann arkuından dua e-

BUKALEMUN 
Yaua: 

.~. ÇEK.O\' 

Komiser OQıımelov, sırtuxıa 
yeni kaput, ennae içi dolu bir 
mendil olduğu halde pazar mey_ 
danından geçiyor. Kendisini mü. 
sadere edilen frenk ezümü ile 
dolu bir .kaJıburu taşıyan polis 
memuru takip ediyor. 

Her tarafta se ~ik Paz~r 
ıueydanında kimsecikie'r yok. 
Dükkan ve meyhanel'!rin ardına 
kadar açılmış kapıları. ac cana-

var ağıiları gibi fani dünyaya 
mahzun mahzun bakıyor •.• 
~~lov, birdenbire bazı ses. 

!er iş.itiyor. 
Isınnağa kalkışıyorsun ha! 

Seni lhırmr seni! Çocuklar, onu 
bıralanayınız! Bu devirde kimse 
nin kimseyi ısırmaia hakkı yok~ 
Puf! Puf! A ... a! 

Iföpek sesi işitilmektedir ... 
Oçumelov, etr.a.fma bakınıyor ve 
tüccar Picugin'in odun deposun. 
dan, bir köpeğin üç ayak üstün
de zıplayarak ve b~mı çevirip 
arkaama bakarak koştuğunu gö
rüyor, Onun peşinden basma 
gömlekli ve yeleğinin önü açık 
bir adam koşuyor. O, köpeii ko. 
valıyor ve ileriye doğru bir 
hamle yaparak yüzü koyun yere 
düşüyor ve köpeğin arka ayakla
rını yakalıyor. Gene köpek sesi 
ve: "Bırakma!" diye bağıran ees 
işitiliyor, DUkkaruardtiı uykulu 
yüzler uzanıyor ve biraz sonra 
odun ~nun etrafında yer
den bitmiş gibi kesif Oir kalaJba 
lıik toplanıyor. · 

Polis memuru: 
- Galiba intiamsızlık olu

yor, bay komiser! diyor. 
Oçumelov, sola yarım ~ark ya. 

J>IYor ve kalabalığın toplandığı 
yere doinı ilerliyor. Deponun 
k~ısının hemen yanında yukar
da tarif edilen yeleiinin önü a_ 
çık adamın durduiunu ve sac;. 
elini havaya kaldırarak ıkan~ 
parmağını teşhir ettiğini görii." 
yor. Onun sarhoş yüziinde: "Sab
ret. ben sana. gösteririm, kah
pe!" Sözleri yazılmı:ştrr. Kanlı 
parına,im manzarası da bir za 
fer ali.melidir · 

Oçumelov !biı adama tam}'Or. 
Bu kuyumcu Hıryukindir. Kala. 
balıim ortasında, yerde ön a. 
}'ak)umı iki yana açmış, inti
zamsubğm meeulü: Beyaz, sivri 
buıı:ınJu, ımtı san benekli tazı 
eniği bütün vücudiyle titreyerek 
oturuyordu. Onun yaşlı gözleri 
hüzUn ve dehşet üade edi~rdu. 

Oçumelov. kalabalığı yararak: 
- Burada ne münasebetle 

~plandınız? diye soruyor. Ni_ 
çın toplandınız? Senin parmağl. 
na ne oldu? .. Kim lbağınyordu? 
Hıryukin avucunun içine öksü

rerek: 
- Gidiyordum, beyim, şöyle 

h.~ Jrimaeye dokunmadan ... diye 
sor&e başlıyor! 

-:- Mitriy Mitriçle odun mese
lesuıi konuşacaktım. Ve birden· 
.bire bu. alçak, dun.ip dururken 
ı>armağuna ya.pışb ..• Siz beni 
mazur görüniiz, ben İl? adamı. 
YDll •• _. Benim işim incedir. Ban~ 
taaninat versinler, <-.ünkü bu 
JlUmaimu belki bir hafta kı. 
mıldat.amam ... Hayvanların yü. 
~n insanlann zarar gö~e· 
sıne kanun dahi müsaadE' etmez 
Eğer herkes ısırmaia kalkışacak 
olursa bu dünyada yaşamamak 

daha hayırlı . 

RulÇ&Clıuı Çffiren: 
SERVET LVNEL 

Oçumelov öksürüyor ve ka~
larını oyna.tarak sert sert sesle: 

- Hnn! •. Peki ... diyor. Peki, 
bu köpek kimin? Ben bunu böy. 
le bırakmam. Köpekleri baştlY.>ş 
sokaklarda dolqtırm&Dln ne ol. 
duğunu siz.e gösteririm! ~
lara itaat etmek istemiyen bu gı
bi efendilere dikkat etmek 7.aDl&• 
nı geldi! O keratayı cezaya çarp. 
tırdım mı köpek ve ~air serseri 
hayvanların ne demek olduğunu 
çabucak anlar! Ben ona Hanya 
ile Konyayı gösteririm! .• 

Polis memuruna hitaben: 
- Yeldtryin. diyor. Bu kö~

ğin sahibinin kim oldugunu öğ. 
ren ve zabıt tut! Köpeği de itlaf 
etmek lazım. Derhal! O, muhak · 
kak kudumur .. Siııe aoruyonım, 
bu kimin köpeği? 

Kalabalıktan bir ses: 
- Bu, ~aliba general Ziştalov. 

un! diyor 
- Ge~ral Zigalov'un mu? 

Hrm ! .. Yeldıryin, paltomu çıkaı; 
bakayım,.. Dehşetli sıcak var· 
Galiba yağmur yağacak ta on-
dan... · 

Oçumelov, Hrryukin'e bi~= 
- Ancak bir noktayı anlıya· 

mıyorum, diyor. Nasıl oldu ~a 
lbu köpek seni ısırdı... O, senın 
parmağına yetişebilir mi? Bak, 
o. küçük, halbuki sen nah tada. 
na kadar varsın! Sen, her balde 
çivi ile parmaiım yaraladın 
Sonra da yalan uydurmak ... aklına 
geldi. Sizin ne millet oldugun~ 
bilirim! Siz ~ytanlart ~ ıyı 
tanırsınız! . 

- O, beyim, alay olı!un, diYe 
köpeğin suratına sijr<ira ile düJ"t. 
t .. k"" kt buda) ...t..Wii ya iSi• u, ope e a ~· .. 
nverdi... KaVKacı, gürmtUcu a 
damdır, Beyim! 1• 

- Yalan söyleyorsun. topa.· 
Görmediğin halde nic;in uyduru
yorsun? tBeyefendi akıllı. a~am~ 
dır ve kimin yalan, kı~ıın d 
doğru söylediğini .pekila anlı. 
yor.. Eier ralan söyleyorsam 
sulh hakimi balletsin. onun lca
nununda bunların hepsi ı yazılı· 
dır ... Şimdi herke rnUsav! ... Be. 
nim kendi kardeşim de :ıandar 
ma... Malfununuz olsun •.• 

- Sen sus bakaymı ! 
Polis memuru derin bir f~rtı 

7.eka ile: . 
- Hayır. bu generalin defil ... 

diye işaret ediyor. General~ 
böyleleri yok. Onunkilerin bepsı 
av köpeği.,. , 

. - Bunu iyi biliyor musun· 
- lyi biliyorum. beyim .•. 
- Ben kendim de biHyo~. 
G e n e r a l i n köpeklerl,i 

kıymetli. cinstir. halbuki bu 
hic bir şeye bememl~?r:. 
Ne tüvt.i ti.iy, ne görünüşü ~oru. 
nüş ... Pislikten başka bir şey ~ 
ğil .. Böyle köpekleri de ne dıye 
beslerler?! Aklınız nerede, sora
run siu? Böyle bir köpek Peter· 
bu~ yahut Moskovada yakalan· 
savdı biliyor musunuz ne otur. 
du·? Orada kanu'lll/o falan bak
mazlardı. derhal mort! 

Sen, Hıryukin ma~dur ol~un 
Ye bu isi böyle bırakma ... Heri<e 
se ibret olacal bir der., ,-ermc
lisin ! Bunun -zamaru ~eldi •.. 

Polis memuru yüksek ses1 
mutalaa yürütür: •.. 

- Bclki de generalindir.. ~o 
peğin suratında vazıh değil kı_. .. 
Biraz evvel onun bah<;esinde to:- · 

YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELLi 
• 3. 

diyordu: 
- Allah muradınızı ver. 

sin •. Allah her ikinizi de mes 
ut ve bahtiyar etsin. 

Bahçeye girdiler.. Bir a • 
ğacın gölgesinde oturdular. 

Kutbettin: 
- içimde bir sevine var 

~ ' 
Kaaım ! dedi • Bu dervİ§İn 
duasını Allah kabul eder de 
bana bir evlat ve:-irse, sevin. 
.:-im sonsuz olacak ... Yavru. 
mun doğduğu zaman memle
kette kırk gün. kuk ıece 
şenlik yapbracağım.. Hazi .. 

nemdeki servetimin bir kıs • 
mını fukaraya dağıtarak, 
mw1taçları, yoksulları ve dul 
kadın!arı sevindireceğim. 

Sonra birden vezirinin IYÜ
züne bakarak: 

- Sen söyle bakalım, de • 
di, bir çocuğun olursa, ne ya. 
pacaksın? .. 

Vezir Ka&ım tereddütsüz 
~u cevabı verdi: 

- Allah kulunuza da bir 
çocuk nasip ederse, d~ryayı 
rahmetinden bir ka\ra ibaan 
etmis olacak. Benim hazi • 
nem ·yok ki, fukarayı ve dul 

D 

1 Çiniciliğimjz 
ölüyor mu? 

(Baş tarafı 3 ün~üde) 
in olsun diğer şark ülkelerinde ol. 

sun hiQbir zaman esulı :bir sanayi 
kolu olarak ilerleyemedi. Bu lş ya 
~k parlak blr sanat halinde devir 
devir görilldü, veyahut kaba zevk. 
siz bir işçilik seviyesine ine;ek hi· 
mayeaiz, takdirsiz kaldı. 

A vnıpalılar Türk çiniciliğini tek. 
bir çini işçiliği olduğunu söylüyor 
ve g6steriyorlar. Halbuki bu hem 
yanlış, heıu de eksik malumat 19a
hibi bulunduklanndandır. Türkler 
çiniyi Uç wdld<' islemiıjlerdir. 
Takma çini işçiliği, dilz çini ifc;ili. 
ği, kesme çini işç.iliğidr. Ve her 
üç itÇili.kte de mevcut harikulide 
nefis şaheserlerimiz vardır. 

Bu devirlerde işlenmiş Türk çi
ni sanatinl temsil eden bu hakika
ti sanat abidelerimizi tanımak bil 
~ek için de o~lan teker tekC'~ g;_ 
oıp gezmek, gormek lazım. }.faale
sef bunu şimdi ben de yapamıyo • 
rum. KütPhyada böyle bir yazı ha
zırlamak fırsatını bulunea istifade 
edebileceğim kitaplar, broşürler 
aradım, bulamadım. YaJnrz mimar 
Şahabeltinin ç i n i l e r i m i z 
ve ç 1 n ite i 1 1 ğ i m i ı: hakkm• 
da yudtğı mini mini bir kıtapla. 
bundan otuz sene evvel çlkniış bir 
mecmuadan bir kaç fikir edinebn. 
d'lm. Esa.slı bir malümat verecek 
bir ~ey bulamadım. Belki de ben 
tesadüf etmedim. Ama :ne de olsa 
bu, adamı dli§Un.dUrü,yw, Ecnebi • 
ler yalan yanlış biüm aanatimizi 
tetkik etmişler eserlerine, ber tUr 
IU işlerimize teferrUatlı yer ay:ır
mı~lar da biz kendi kendfınıizi bu 
derece ihmal ediyoruz. Gilzel sa • 
na tb rdan bu bofluğu doklaracak 
~Faslı neşriyat beklemek hakkımız 
~eğ"( midir? 

• •• 
Şimdi Osmanlı ve Selçuk çlni 

n :ıtile bezenmiş birb.ç §aheBerj. 
mizc işaret edelim. Bunlar Tihide. 
ı in e!}Siz birer ibideleridir. 

Kon yada: lnceminare, Kara.tay 
ve srrçah me<lre5eleri, Saip Ata 

türbesi mihrabı Alaeddiıı cami.si 
mihrabı, İzniktc Yeşilcami. lsUın
bulun Çinillköşkün !kapı üstU clni-
leri ~ark i 1eminin en bellibaşlı sa. 
nat nUmuneleridirler. Hele Bursa 
Y e.-,il camisinin çinilerindeki nefiıı-
lik ve zarafet eşsizdir. Cilila.nnda 
mine denilen klSlm asla taklid edi
lemiyor. Banda bugtin Avrupalı • 
ıa,..da muvaffak ()lamryorlar. 

S'l"<'R1ı mcdres wlhr<ılJmda k<' • 
na.ra düşen orta açıldık lı~ 
scı.ıı.e ıc hır ~ uJ. b" • .ıı k.ıı 1 -

maktadır. Siyah renkler yanınd:ı 
asık ve koyu maviler yer almı§tır. 
İşçiliği <;ok olgun ve incedir. llih· 

rabın bulunduğu eyvanda çinilerin 
renkleri tatlı bir ahenkle bi.rlrlrlni 
tamamlıyor. Bu'rada bilhassa. TUtk 
mavi~inin baygın teııiri adama yü. 
cclik hi.sshti veriyor. Uzun tezyini 
hatların, güzel yazılarm. verdiği 
d~şündürilcü, okşayıcı duygular 
gözlerden :ruha bir serinlik ile akı. 
)lbr." 

Çiniciliğin ibu parlak devrinde 
çini imal&t.hanelerinin, malzeme • 
!tinin, reııı'klerin, nakış ve desenle
rin o zamanlal'a hi.s bir lıualSiye-
ti ıbulunuyor. Çinicilik tekniği jşi 
ve aynca sanaü lı&kmımılan bmıda 
ehilleri hakiki sanat en7]811l ile 
bu jşl tutarlarml§. Bılb••a nak • 
kqlann rolleıri en lbafta. gelirdi. 

Onlar çiniciliğin ölmezliğini iace 
6&1lat vasi:yetfni yarattılar. Bu sa
natm peygamberi oldular. 

Yine Sırçalı medrese nıHırap ey
vanmm koyu ren:kH bir çerçeveei 
iclnde Tmlu :Mehmet oğlu Osman 
Mehmcııtia fars dili ile ifa.delen~ 
cO§llnm iki mısraı bulunuyor, Ve 
bu iki mıra onun sanatine karşı 
duyduğu hayranlığı ve vurgunluğu 
DU çok ty:l anlatıyor: 

"Bu tezyina.tI !ben yaptım, Bu
nun bir eşi daha bqka illerde bu
lunmıyacalr. Ben ~leceğiın. fakat 
benhn eserim, benden sonra da e
bediyen yaşıya.caktir." diyor. 

Evvelce çiniciliğimiz böyleymiş! .. 
Neriman Hikmet 

de bir köpek görmUştüm. deeinin k~r. Bizimki tazı-
Kalabalıktan bir ses: lvdan pek o kadar ho§lanm"z. 
- Elbette ~ralin! diyor, Biraderleri boşlamyorlar. · 
- Hım!.. Yeldıryin, birader Oçumelov: 

şu paltoyu giydir. bakayım... - Sahi mi? Biraderleri teşrif 
Ruz.gar esiyor,, Üşütüyor •.• Sen buyurdular, ha? Vladim.ir lvano. 
onu generale götürür ve aorar. ~. !ha? diye soruyor ve yüsü, 
~ıın .• Benim bulup gönderdiğimi baştanpaşa bir rikkat tebessü
söyle.rsin... Hem söyle ki, onu müne kalboluyor, Bak sen! Hal
sokaia çıkarmasınlar... Bu kö- buki benim haberim bile yoktu! 
pek belki kıymetlidir ,eğer her Misafireten mi gediler? 
rastgelen d~alak onun suratı- - Misafirliğe ... 
na cıgara ile dürtecek olursa - Bak sen, yaral1bi ... Demek 
hayv~nca,ğız berbat olur. Köpek general biraderlerini görecekleri 
dediğin nazik rnahlfıktur... Sen gelmiş .. , Benim haber.im bile 
de, hayvan. elini indir! Mantrk. yoktu! :>emek bu onların köpe. 
sız parmağını teşhir etmekte ği? Memnun oldum ... Onu al gö. 
mina yok! Kabah~t kendinde! tür ... Fena köpek deiil... Hem 

- Generalin ~ısı geliy~~· de öyle çevik ki •.• Bu herifin 
Bir kere de ona soralım... He,_·', ~ 

h ı B l Partnagrnı hap! Ha • ha. ha! •. 
Pro or. · uraya ge ir mısin azi. E. niçin titre~rswı bakayım? 
z~! Şu kö~ bak8"'na ..• Sizin Hır, hır .. . Kızıyor, kerata .•. Seni 
mı· yaramaz, seni! .. 

- Uydurma! Bunun gibileri Prohor köpeği çaiınyor ve o-
evde _görülmüş değildir! nunla beraber odun deposundan 

Oçumelov: uzaklaşıyor ... Orada bulunanlar 
- Uzun uzadıya sorrr.ağa ne Hıryukinle alay ediyor ve ka:h. 

lüzum var? diyor. Bu köpek ser- kahalarla giijüyorlar. 
seridir! Li.fı uzatmakta mina Oçumelov. Hırvukini tehdit 
vok .•. Mademki serseridir diyo. ~erek : 
rum serseridir. işte o k~dar - Saıbret. bir ,ün senın yu_ 
ltlif edilsin, vesselam ... vanı da elbet yaparım! clivor ve 

Prohor ~e~amla~ . kaputuna sarılarak pazar mey. 
- B_u bwm degıl, d iyor. Bu danmdan voluna devam edhor. 

g"'neralın geçen gün g-elen kar. ı - S. JJUNEL 

kadınları sevindireyim. Tan
rıya ~ırk gün, kırk gece tük 
rederım. Bundan baıka elim. 
den ne gelir, sultanım? 

.-: Bunu ~n dütüneme. 
mı!tt_m. Gerçı derviş elmayı 
verdıyse de, o bir vesiledir. 
Bu lutfu ihsan edecek Tann. 
dır. Be~ de senin gibi, Tan. 
rıya· tükran borcumu edaya 
ç:ılııacağım. Fakat, her ,ey. 
de bir !ebelı aranır, derler. 
Çocu~u~uz dünyaya gelirse, 
bu mıskın dervviti yol üıtün. 
den alıp temizletir, sarayda 
~lıkoyarız. Bizi, yarım elma 
1le çocuk sahibi yapmak mu. 
cizesini gösteren bu zavallı. 
yı böyle peri~an bir halde yol 
üsliinde bırakacak değiliz 
ya • 

O gün baJu.:ede gezdiler .. 
Şehir kıyılt\rında dolqtılar. 
Kuthf.ttin mütemadiyen: 

- JçimJ•: hir sevinç var, 

Kasım! Bu İf olaack galiha .. 
Diye söyleniyordu. Şehir 

gezi~inden döndükten sonra, 
SutLan Kutbettin akpmı 
zor buldu. Yemek yeryemcz 
hareme çekildi; karısını koy. 
nuna alıp yattı. 

Vezir Kasım da sabırsız • 
lıkta hükümdardan geri kal. 
nuyordu. O da konağına dö: 
ner dönmez yemeğini yedı, 
yatak odasına çekildi ve ka
rısına sar1lıp yattı. 

DOKUZ AY ON GÜN 
SONRA ..• 

Sultan Kutbettin,ay:ar ~<?-~ 
tikçe heyecandan heyecana 
dü!üyordu. Hükümdarın zev 
cesi 0 gece srebe kalmıştı. 

Bir tesadüf eseri olarak. 
vezir Ka11mın karısı da ge • 
beydi. Her.ikisi de gün sayı . 
yordu. 

(Det. 'tn:: , . 
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Evl1ı:nme tekliften 
*Yaş 32, kılo i2, toy 177, kazancı 

7Cl.100 lira nrosın.!a bir genç, slisc 
pek !nzlıı. merakı olnııyan b.r bnyanla 
evlenmek ıs•.,r.ıektedır. Ya§ ve güzel. 
ıik m vzuub.ıluı dcg.ialr. Tophanede, 
Nec:ı.tlbey ca ldecı No. 250, do Rıza 
Acara mUrac~at. 

* Yaş oı tsı, boy l,M, ayda 50 lira 
maaşı c-lan i.ılr Jn·•cı memuru; orta 
yaşlı, dul V""Ja luz. nsıl bir nllc kızı 
:t.> evlenmek lsteınrhtcdlr. (H. 99) 

remzine m'l'acaı.t. 
l'zun tnylu ~p·.c; bir sanatkt\r 

:cndıs:.ne geniş ır.lkyastn maddi yar
dım yapabilecek bir royanln C'Vlenmck 
ıslcmektcdır Mektupıtı (R. Deslna -
tör) remzine mUr&caut 

f~ ve r.şçi arayanlar: 
* Her nevi muhasebe usullerile 

muhabere usull'erlne vılkıf lnglllzce -
y çok iyi bil.,"n ve tercüme yupan tec. 
rübcli b!r muhasebeci gündüzleri saat 
on altıdan itibaren çalışmak üzere 
iş aramaktadır. lhtıyncı olanlonn 
(.M. A.) remzine rnC'ktuplıı müracaat. 
!arı. 

• Türkçe, tran.eızca, ,.unanca mu 
<emmel okur yazar ve Jı:ODuşur ayn. 

_,...... .R :A: B E R - Akşam poet.ası 
~~fj 
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BAŞ, 9iŞ, NEZLE. GRiP, ROMA ·fit 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG ULARIHIZI DERHAL KtSE" 

1 i~!!ilf 

lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutulan ısra'l'İa ittefİllİ' 

Ş EH t R 
rtl:'ATROS ll 
TEPEBAŞI 
ORAM KIS.M~UA 
Akşam 20,30 da 

HAMLET (5 perde) 
• * • 

latiklal r.addeaincle 
Komedi kısmında 

Gllndllz .. aat H te, 
PARMı\K ÇOCUK 

Yazan: SalP.hattin Küçiik 
Ak~&rn 20,30 da 

ca blroz lngtllzce bilir, askerlikle a. • 
t~kaBI olı:İnyan. ke!ll göııterebllen, l li•••om•IZ!!l•••••••••••ID••••••mıl 
heaaptan Ye muhasebeden anlayan bir 

r!nde ynpıllr. 
Kibarlık budalası (5 perde) 

---<>--

bay ucuz bir Ucrctıe ~ aramaktadır 
(M.T.V.) rcm.zl.M mUracut. 

• Muha.sebede 25 11ene<ıen t&%I& tec. 
rıQbe.ei olan bir muhasip razı!ıanelerdı 
yeya diğer Ucart mUes.seselerde tı a. 
ramaktadır. Hattad& birkaç gUn nya 
birkaç eaat de ça.tıp.blllr (N.11.) 

remzine müracaat. 
• 28 yqmda, aakcrllkle alAkaııı DU. 

ıunmıyıın yen! ve eski yıu:ıla.n bilen 
bekAr bir genç, odocı.lık, kapıcılık. g1. 
b1 blr ı, aramaktadır. (S.A.) remzine 
mUracaııt. 

• 16 yaşında nınll vnzlyeUerl dola. 
yısUe tahslllnl "rta 2 de bıralmuı.k 
mecburlyeUndc kalıma b1r baynn t.ah. 
Alil ve ya§Ue mUtenaslp bir Jş aramak 
tadır. 25.30 Urıı Ue çn~ab!llr. (K<>ee 
uya) remzine mUracaat. 

• 19 yaşında tnrkçe, tran:nzca ve 
dakWo bilen bir bayan iş aramakta.. 
11ır. (Narin) remzine mUracaat. 

• Orta yll§lı ve emniyetli blr kadm 
olr nllenln yalnıZ ycmelr l§lerln! yap. 
mck istemektedlr.B.:ıyan B.V. Bcyoğ, 
ıu Tıırlnbaşı Macar Turan sokağı Nu. 
mara t2. 

• Sinema l.şler'.ı..'lden &Dlayan b!ı 

zat ehven Ucreue bir ~ aramaktadır. 
Kelnıet vcrebtUr. (Rek1!im) remzine 
mUracaat. 

• YQksek mimarinin 1 Uncu emı. 
fmd:ı. bir gene bir !}irketto veya bususı 
mUessesede, bir mimar ynıımda az bir 
UcreUe iş aramaktadır. E!lnde boruıer 
vlslerl vardır. f Mlatt) remzine mUnı. 
caat. 

• 17 ya§ında olr ı;enç, alle vazı • 
yeU yUzUnden berhıuıgf bir ~te aı 

bir UcreUe çal~mak mecburiyetin 
dedir. (Hamdi) rtrnzlne m!1 • ~· 

• Fr1K1S?Z mektebi orta kısmmdan 

mezun, dakUlo bilen bir bayan iş ara. 
maktadır. TOrkçesf tyfdlr. (Never) 
remzine mUracaat. 

• Yemekten ve yemeJı servisinden 
anlayan bir genç otel veva lokantalar. 
dıı iş istem!!ktedlr. IK O)m remzine 
mllracaat. 

• T!caret Uscs1ııoen mt-zun, ticaret 
ten anlar ve bir mUesseııtyı idare ede. 
bÜCcek bir ~en~ " aram!ll\tndır. Ta~ 
~~a gtdebUlr l"t yen!"r (Refik Us.) 
remzlne müracaat 

• ~Otomot-li. uıyyn re mötOrlertnden 
<t. 

anlayan.el,.ktrlk. moııtnj tesvlyecfllk. 
ı-:~rlnl blten bir ına~l"'!ISt I~ aramak · 
tadır. (U 2Dı rcmzln "Tl,:-o.caat 
~ F ı v(' \' nı \"'11 \' bllen. orta 

tah.,!1 ı or•rı ~"ı ıı >lr t:>ayıın. kendi. 
sine r.ı )R 'I r ır • 'lrhmnktadn. Ef 
lşJrrl ve yc'l: k 1e yııp'lrllr (l<,G.D.) 
remz r:P m lr "'it • 

• Olz .. ı vı- bl!Ornurr ocnztnll ve ma 
zotıu 'll?törlc:lo o:ış·ı.ı. klnistl lğinJ 
yapmış çe ıınJe mu ea--!nlt ooı:ıser 

Ylslerı b'ıiunıın :ı•r onşmPktniııt i,: ara. 
maktadır raş:-uyn de. ~cebllir (Ue. 
ta) r<'mı..n mll:a\!aat. 
* FokUı'C mezunu o>lr genç, ı.ı.se vt 

ortam · ı:: •aJebel":ir.~ l:.esap, cebir 
kimya v s.J 1ers'ertn: ı'C!"mek tste • 
nıekted.r !"'ı:' Akm) ·ı-ıı:zlne mUrıı.. 

eaat. 
* ısı Y9..ıl" ı ı!r ,"" ı:. lı,n,ak ıs. 

tcmekt" l r Fab" k:ı n. in !erinden 
ıe· otomobil oıtok p • : ' • nd ~ anlar 
(Kurt 13) r nız r.e n• 111'r at. 

• Hukuk faKU lesi ı:>ı. blnıtıncıayım 
Eski tUrl:c;eyl b!!.!r v q,'1 anktljo ya. 
zıı.rım. Bır :svul'.ııt ynnını;e veya olr 

bUr.oaa ehven Qcre•ıe C!!lışaüU~rlm 

Ha.ber ( H ~.F> r mı. ı:.t- mllracııat. 

~- t0:"', 1ng1Uz "· !ur.sızca alman 

Bir fırsat 
Kütüphanelerle, 
Tarihçilerin dikkatine: 
Sandıldııruıdan çıltmamı~ bir hol. 

dl', hiç kuilımılm:ı.ını~ 15 milltcnı. 
mel cutll an-.ikloptcll~a llrltanlkn 

neşrlyntmılnn 

T enew Historians, 
Hıstory Of Tlıe 

World 
Adındaki tarih klilllyntı 200 lir:ı. 
yn satılıktır. lstJ~r..ıılcr gnwt<'. 

mlzdo P. ö. rem1lno ını-ktupla 
mlimcaat f'deblllrler. 

Kanije 
Muhasarası. 

namık kemal'in 
) cnllcştlrtıen escrl 

hazırlayan: hak!:ı tnrık u9 
lmdın, ı•rkck, kU~illc bUyiik her 
türk l~in tekrnr tcltr:ır ol•unıu·nk 

bir ı.ıtab. 

llatı 30 k urut' 
t<:\"ll yeri \ 'Ann liitnbeYI 

he r kltdbcıda bıı1unur. 

!;iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri 
Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURt BELLER 

•iNİK fC RUH HASTALDU.AJU 
Ankara Caddeal No. '71 

Beyoğlu Halk Sinemc-~ı 
Bugün ma.tlne 11 oe. gece 8 do: 
ı - Lorcl Hard!: Zafer Dl:SnU~U. 

(Ttlrkce> 
2 - P amuk Pr'.'n.~:ı. Yedi C!lceler. 

Kayıp Evrak Çantası 
EylUlıin 29 uncu pazartesi gUnU ak. 

şamı 6.30 raddelerinde EminönUndcn 
bindiğim Harbiye tramvayından Bey. 
oklunda inerken içinde 1940 seneııinc 
ait ve kimscnln f.şlne yarıı.mıyan def. 
terikebir ve yevmiye defteri bulunan 
evrak çantamı unuttum. Bulan zatın 
qağıdaki adresime getirdiğinde mcm. 
nun edilecektir. 

1 
İstanbul Çakmakçılar ve Fincanc:1. 

lar arasında. Yusutyan H an No. 23 

Sube_ye Davet 
E mloönli Yerli As. Ş. d~: 

Ecz. Tğnı. M. Rıza Van (36967), 
ı-::cr.ıı.cr Teğmeni Abdülkadir (38416) . 
Piyade Teğmeni İbrahim Necdet 
t30131). 

ev işler! görmek, akgaml&n evine döı:: 
mck !stcmektedir. 'lemt>k yapabilir 
ev lşlerlnt iyf blllr. V..inı.~tz yaşı 

bir bny:ı da baknbı:tr. Istlyenlem 
(Ar. Se) remzine mUracanUan. 

• Ortn.ok'_j me:ıı.:nu clr genç, hu.su. 
ıı! bir müessesede veye. cievlet işlerin. 
do caıııımak lste::rıe~.eG'r. (İ.S.) rem. 
zlne müracaat. 

l 
,."u•yene ... ush ıo ... tuba"", 

r- ~kcrcl 

HUvtyct cUzd:ınlartlo b!rlikte 
,iUbcye gelmeleri ltA.n olunur. 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

• Rir avukat yanın.la ~lı,şm~. mu. 
o.mele takip etmesini t.lleo, daktllc 
kullanan bir ı;acc. lıı aramaktadır 

(R. V) rcm:t!ne mUrc.ca1>t. 
• Beyoğiunda .l'riltot:.>l atölyesinde 

düz moırlnecl ,.c çırak kızlara ihtiyaç 
vardır. Türkçe ok~yup yazmak bU . 
mek garttır. (Posta kııtustı 2182) ye 
mektupla mü.:-.1caat. 

• Orta ya§lı, trB.rıs•.ı:cn ,,.e türkçe 
bilen blr bayan, ıyi ~U- aUe nezdlnde 
6 yn§mdan yukon r;o::ugs iıakabutr ve 
ders verebl:ır Çocnk!u:: bir ailenin 
yanında orta işlerlne oe bakmak !.ste. 
mektedlr. <Kib::ır Bl remzine mUra. 
caot. 

• Ortamektep seklzlnc:I smıt eleme. 
s!nclc önümilzdek: seneye kalmış 16 
yaşında bir genı:. bürc ve ayak işle. 

rinde az btr Ucretıe c:aıı:ab!lir. "İş,, 
rcoızlle En Son Dakiltayr. blldirmeıert. 

• Harita ve betı:ın tu'R:e ~!erinde 

mUtebassıs Avrupod<ı tr.lısll görmü~ 

bir yüksek mUhc:ıdıs r...er tUrlll plAn. 
proje, ve ht'saplar deru.h:c etmektcdı.r 
(Mühendis U) renızln• müracaat. 

• Lise mezuniyet imtihanını gel~ 
cek sene verecek, ruıkc.rl.kle n.JAkası 

butuıımıynn tılr genç remıt veyo bu. 
susi mU sscselcrde az b!r Ucrctle iş a. 
uımaktodır. (Tokırözl remzine mUra. 
cant. 

* 18 yaşında, ı.skrlll:<!e U!§lğl oL 
o,ıyan, cllnjen o.er ı, g~:tn bir genç 
i~ aramaktadır. Fabrı~a aıotörlerinde 

c;:alışablllr. (Hup. G -· :12) remzine 
müracaatın::. 

* YUksek iktı!!nl \'e tıcarct mekte.. 
binin blrlncı smıf:na kayıtlı bir ı;cnc;:. 

5ğleden sonraları çot:vrurık istemekte. 
dlr. Fransızca bilir, daktilo kullnnu 
ve stonogra!!ye vakıfur. muhasebe 
dem de anlar. (S.B. 11: remzine mil. 
rııcaat. 

* Trıkot.a] ı..Uı. ve çn·ır.rlı makine. 
de çalışmış l:içl kızlara ltıllyaç vardır 
Beyoğlu semUndc ottJranlor tercih e. 
dfür. (Posta kutusu 2182ı ye müra. 
caııt. 

1 
H. M~••r. vo Mahdumu 1 

.P.,! ~ ?.u~r~!. ~r~ ~) ~U~~. Pazardan oa tkL ııer gUıı 
OGLEDEN SONRA 

lık cl•Crlt.>rlnl7 l rı mUbe, ııaı;ı iı; in 

l
ll>şrifinlıi bel\llyor. • ı 

lstanbul • Babçekılpı 

Taksım, Kamer Palas 
l nci kat 

.f'!lefoa: •u:n:s 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

harici asker• kıtaatı ıtamarı 
ı-----Keşif bedeli 17,ııa lira 73 kunı§ olan Dlyarb-Jkırda eleKt:tıt tes1satı Işı 

kupalı zarfta eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13.l'l.9U vazsrt..aı gQnü saat 
ıı de Anknrada M.M.V. sııtınalma komisyonunda yapıtacak:.ır. l1k temlna. 
u l:.?83 lira M kurugtur. Şartnamesi 86 kuruşa komt.syondan ııımır. TollpJe. 
ı1n knnunl vesikalarlle teklif mektuplarını ihale saatiı!.dt:'n oır saat cvvc. 
komisyona vermeler!. (1129...5592) 

Beher metresine 133 kuruş olan 200,000 metre mnbru:ı c;actırlık bez pıı. 
zarlıkla satın alınacaktır. fi0,000 metreden a.ş:ığı olmam'lk tnrUJe ayrı ayrı 

tt:'ktlflcr de kabul edlllr. İhalesi 13-11>-9U pazarte!I gUnü saat 11 do An. 
karada M. M. V. satın almıı. ltomisyonunda yapılnca.kt.r. Evsaf ve şnrt.nıı . 
mcsl J330 kurui:ı. ltomlsyondnn alınır. Tallplerin teklif edecekleri mtktar 
fü.crlnden konun! kott teminatıarilc belli vakitte komisyotJa gelmeleri. 

(1211-8091) 

'i-J/.'!-

Aşağıdıı yazılı mcvodclın pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında ynzıh gün 
ve saatlerde Çanakknledc askeri sııtınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tn11plerln belli vakitlerde komisyona. gelmeleri. (121P. 9089) 
Cınsi Miktarı Fiyatı Teminııtı lbııle gUn saaU 

ldlo kuru§ lira 
Mokarıu 25.000 42 1625 20.10.9-tı J0.30 
Şehriye ıo.ooo 42 630 .. " 11.30 
Kuru Uzum 10.000 40 60!) 20 

" •• 11 
Salça 15.00-0 40 900 20 

" ,, ]5.30 
Nohut 30.000 15 6i5 :!O 

" .. 15 
Kuru incir 10.000 20 300 20 .. " 

14.30 

~tı' * 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla ekslltmelerl li.10.941 günü hi7.ala. 

rındıı yazılı saatlerde Çorluda askeri satınalma komlsyonunda yopılacnktır, 
Taliplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. ( 1231-9072) 

Cinsi Miktarı 'fuları Teminatı 

Sığır eti 
Döküm samorı 
DökUm ot 
Odun 

kilo l!ı"& lira 
6750 2700 202.50 

90.0ÔO 2025 151.SS 
135.000 3375 253.13 
90.000 2250 l6S.75 

İhale 

saoll 
11 

14.30 
15.30 
16.30 

A§nğıdn yazılı mevııddın kapalı 7.nrfla eksiltmet.r l lıizatarındn yazılı gün, .saat ve mahallerdeki askerı sa • 
tınnlma ltomisyonlormda yapılacaktı:-. Taliplerin kanuni \'CSikala rlle teklif mektuplarını ihale saatler inden bir sa. 
at evvel ott olduğu komisyona vermeleri. •(122E'-9070) 

Cinsi Miktarı Tutan 

Buğday ö[;-UttUrUimcsl, 
B~lgur lnıalL ,.. 
s~~yağı 
Fotın cıct 

kilo llrıı. 

250.000 17.500 
270.000 
10.000 
10-000 

fi.000 
]5.500 ...... 
{12 500 

Teminatı 

lira. 
l313 
3525 

1163 
5&75 

İhale gün, saat ve mahalli 

27.10.9H 15 Birecik 
2 7 .. .. 15 K ars. 
31 ,, 

" 11 E rzurum. 
31 .. .. 11.30 Erz:uruın 

TüRKiYE 
iŞ BANKASI 

ı< üçi..ik tasarruf 
hes<ıpbrı 1941 

l KR..A\MIYE PLANI 
KEŞlDEı.ER ~ Şubat,~ M:ı.. 

yıs. ı Ac"tustos. S 11kte§rln 
~arih!Hll"d" yapılır. 

2 .. 
4 .. 

8 .. 
35 " 
so " 

300 -

750 .. 
~00 • 
<ı50 JI 

ıOO • 
50 .. 
20 .. 

ısı Fiat Mürakabe KonıisY011_.A 
110 No. 1ı llln ııcrıııtlC ısı 
lst.anbııldıı. bulunan bilOmum od.ın tncirlcrının. cıoıı Jtll>° P'ı 

stokları miktarı İstanbul valiliği veya mahallin en :la 15.ıO· . ıne ue 
lstıı.nbul Fiyat murakabe bürosuna bir beyanna 
s:ıbahına kotlar blldlrmeltırl ılAn olunur. (005 t) 

:(. "':[.. t>IJIJ--
1 - Mevcut evsafı mucibince alınacak 5 ton ora.P ;:_".;il 

gtinti snot 14 te Kasımpaşadn bulunan !)Cnl:Z: bC, 
misyonundıı pazarlığı yapılacaktır. Şartnamesi ' 
de mezkOr komisyondan bedelsiz alınabilir. kle ~ 

2 - 1steklııcrin 2490 sayılı kanunun istediği vc~~aU .,r. 
ceklerl flyatıarm yUzde on beg nisbetlndekı k p ~ 
ve saatte adı geçen komisyona mUracaııtıarı 11 

rstanbul Flat Mlrakabe Ko ~ ,,..,- , 

120 No. 1ı Uln: .--' 
lstanbul vllAyeU dahilinde odunur: çekisi toptan 

rnkende l.9e fi10 kuruştan satılocaktır. '-
Bu narluı riayet etmiyenler Milli Korunma ıtaJl 

linde ceZ&J.andırılacaklardır. (9085), 


