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~~aotinyanın Amerı·kan 11 ---b ·· ---b- · ı· 
Qq ıvLenıur gi i sa ıt geıır ı 

Harbi sınıfın vazzgeti hakkında 
~"tıorıYa b · 
a lıınu~·o ır . fclılket arifes!nde 

ırıa : r. La~ ık olduğ·ı dersi 
tt ın .. azı· , 

rı oı..... 1) et. nommo. m<>m. 
·oıak ı· • llhrca . .ızımgclccek t ır. MiJ_ 

~k~ın lnS;?nr hıt'f'ıcahlan, tn.· 
·~:atı • azgınlıkları ve .~ııgın-
d
ij;c. 1 .u· runa:ı. m3Jwed"11, fc-
t' •:tdc b k . . ·~l)... ıra un mUtcarrız 

llcr r \"c b•mlarn. hfıkim zi'1. 
~\'<.lir . Ol'tadan kalkmadıkça 

ttckı~n~:ınlann rahat yiiz'i 
• o) l'i Y?ıı:tur. B:ıı i ne> ola. 
: birı!c · '~ttln dtln~anm he.· 

'lı .... n gônı lc;e ve kona. su
' '"'l!lt .ı da cv),ır>r:n nı>.,li kuru-

'" t t aıı; 711\'al}ı dlinya rahn t bir 
a. 

Patlamak · Hü .\ Cımetçe tetkikat yaplldı 
.. 
uz ere 
---o---

Bütün Amerikan gazeteleri 
böyle yazıyorlar 

--o(...--

Amerikan ticaret 
v.emtierlne . .. 

Japon ve Çin 
sularrndan 

uzaklasmaları .. 
~•nred tdı 

Sovvet tebliği STALiN 

bir rapor hazırlandı 
---o-----

Cç nokta lnazar ileri sirl!llyor 
.Aul:arad::ın haber verild\t;ine J;örc, 

b:.ı::fjnkn harp vaziyetinin doğurduğu 
h"ııy'nt pahalılığı ı{ar~ısında mcmurlıır 
~lbl eablt gelirli oıan muayyen bir s'. 
nıfm VRZ!yetı htlküınetço tetkik olun 

Moskova etrafında 
cehennemi 
muharebe 

·--o---

T am ihata 
tenlrkesi her an 

at-tıyor 
--<>-

:nu5tur. Tetkiklerden alın:ın nctlccle. 
re göre alınması icap eden tedbirler 
tc!blt edilmiş ve bir rapor halinde 
tanzim edilml§tır. 

Geçimin arzeylediği mU.5kWAt mu. 
\'acchcsinde sabit gelirli memur sr. 

1 
nıfıııın nasıl ltorunacagı hakkında. he. 
nUz bir l•arar ver!lmemişse d~ bu hu .. 
susta. ı;u U~ nokta! nııuır ileri :rtırliı • 
mekledlr: 

1 - Mail fmk&n temin edilirsem<' .. 
murlıı.rın maaıslarma muayyen nlsbet. 
tc zn.m icracı. 

2 - Memurlara muayyen miktarda 
erzak tevzii. 

3 - M.all~·ct fiyatllc memurlar& yJ. 
yecek maddesi ve giyecek eşya sııtıl. 
maeı !Çin te§kilftt kurulmıım. 

Anudane ve diğer ~aZ,ı Almanlar yeni 
-m-unafebeler şefler il~rlem~ler 

Münhal 
mebusluklar 

aevam ediyor IJebrin ······~ı:-· . kaydettıler --0-

· -0-·- devam ettırm~k . ç • ı.onc1ra, ı~ (ı\,.\.; - Mosko\'~dau Parti 
OD. ı' s A Mosko"'•a·da bUdlr111:r_or: )(osko'\·an:n açık ıchir 

v ll~n edileceği zaımcdl\mlyor. nam ti . 
Gelen bir habere göı·c, tıehlr etrafın. ze er 1 Almanlarm tazyiki ile 

~il, SOYJ'l ff:umandarı· 
.· hğmm emrile tahliye 
• • ~ 

1 
edilmiştir ~ . 

Lonclra, 18 (.\ . • \ .) - B. B. C: • 
llosl(o'"a• ıs ·c A.A'.> .T:ıoon harbiye nazırı general 

ToJoı;un askeriı bir kabine kurma. 
ğa çalışması dik~atlc takip cdli _ 
mekte ve Va§ingtond!l buna bü• 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Bütün Amerikan gazeteleri Japon
ya ile Amerika arasmda lıarp pat. 
Ja.mak üzere •bulunduğunu y:l7.1. 
yorlar. MaamAfih resmi mahafil 
mütalea beyanından <;ckini~·orlar. 

CDe,·amı 4 üncfüle) 

. Gece yansı nc~red'ılcn Sovy~t teb. 
ı liğı: ... 

1 \17 te~rinievYelde bütün cephe uzun· 
luğun<la anudane!muliarelieier cere • 

1 
yan etml,tir. MuhnNıbclcr bilhassa 
garp ıstikametinde ~lc.Rletıl olrnull • 
tur. Burada .Kızı lordu düşma t1ın • !Jid. 
detli b!.rkaç hllcumunu' ı:c.>ri tıU.Sl•Urt • 

ı mi~tür. 

ta te§rinievvclde 28 dtişman tarya. 
reJıl tahrip edllml~tir. 17 ~ov:,·et tay. 
yaresi kayıptır. 

17 te:rlnlenelde .Moskova c.iyarmda 
H Alman tayyaresi dil~UrUlmUı:tUr. 

kalma ğa ~:!!=~mı bir muhareb:3 a?reyan ı·~m .. aerı 

k d • J , n,t. 11 (A.A.) - Oflden: edildi arar ver ~te Gelen aoı:ı haberlere göre Moakova ....--0---

tahıtye edilmiJ, kendini mndataaya Orfi idare komutammız 
hazır rnUııtahkcm bir .kale vazlyet\nıı .............o-

. 1101kova~ ~ara: 
: r.elıı bai•r•ı•ıar 

I 

T.·· · 8• < f : ,. ; u o· 
t' 1§1, 1 A•<"1• • • 1 ha 

• Sovyet hududundan ,gc ~uka • 
bcrlere nazaran :ıtosk0':!1 umu~~ 
vemctc ve Atman hu<' ıtrlar. 
karı:ıılamağa hararetle ha

1
: ı.. •• 

k .. t d M c:kov:ı ban ıyosn· 
ma a ]r: • • o~ {' batarva. 
nun garbnx;c tank da 1 ·-a~fll 
Iarı ve mitralyöz yolları mu · • 
ara hazırlatınıaktadırl.:ı.r. . 

Çok rrar. olarak ıbetond~_n ın~a 
~~~ 4 üncude) 

(Devanıı 

glrrnişur. da Manisadan namzet 
Moekovanm ihatası tehlikesi anbc· 

an artmaktadır. Almanlar, Moskovn. gösterildi 
nm garp ve cenubu garbi istikametin. 
de ~-eni ilerlemeler kaydetmi§ler Ko. 
luganıı:ı nartunda Oka nehrinin ı:ııma· 
!ine• varmı~lardır. 
• En tehlikeli Alman ilerleyi§i "Kali. 

ntn cllıctiJıden vaki olmaktadır. Ti • 
moçenl<o sağ ccnahite, Alman haml<'. 
slı:ıl durdurma~a uğrasıyor. :\[osko· 
Yfl. etrafındaki cephe hattı §Oyle tes • 
bit edilebilir. Şimalde !{alinin, mcr • 
kezde Yojaç, cenupta Tula. Kaluga, Moskova 

radyosu m:;a:,:~a~~~:.~ı~!~~~~::· Maarif Vekil!nin beyanatı 
taıarmm Odesadan tabliycl!' ~ifii · za• ı ·· • .. --- _ 

Ankara, 1i (A.A. ı - .Açık olan 
Ağrı mebusluğuna Emekli Korgcme· 
ral l{cmaı Doğan, BHecm: Mebuslutu
na Klbil BllyDk Elçisi Memduh Şev· ket Esendal, Denizli Mebusluğuna İZ· 
mir Belediye Reisi Dr. Bohcet Uz, 
Man!ııa Mebusluğu.na Emekli Korge. 
neral Ali Rıza. Artunkal Te Mardin 
Mcb_l)Bluğuna eski Burdur Mebam 
Halid Onaran Genel Bqkanlık Dift.· 
nınca !'artı namzedi olarak aeç~· 
terdir. 

Saym ikinci mUntehiplcre bildirir 
ve UAn ederim. 

C. H . P. Genel Ba§kan Vekili 
Ba~vrkll Dr. REF1K S.\.YDAM 

-<>--
Teknik tesisat nakledildi 

manmda. ve bU:t1ik bir intizamla. ya • ._.._ •- .- • 

~~1~::~~:1~ ~~~;~~~:·::::~~:. 1 u· •• • · ·e· ~S·l·~t· e· ·n· ·ı'n bazı 
Vi..,i 18 (ı\ .• \.) - Ofidcn: 'l'as tarafından bnyük bir ıntızaıaja ve hıç n l v . I _-. 

aj~;rn tebliğine göre Moskova zayiat vermeden cxıphenin•başka 'ı<~.. · - " 
radyosu teknik tesisatı ·~kabir simler!.ne n.akledÜmill~fdir. ' f k ··ıte 'er . · tondra vaziyeti 

vahim görüyor _;,,.:n...;a_h_a_u_c_nak __ ı_ec1._i_Im_ı_·ş-:ti_r_. -----ı=-----~<D....:.e:..vam __ ı _4_u.:.·u_c_ü_d_el_.._ - - . . a u . .L l ne 
Ruzvelt J HABER'in ·a1ıııyucular•na ·taleb'e: müsabaka 

J.ol!dra, JS ( A •. 1) B.B.C: 

Bir,, Zafer ~ bir miijJen ı·le alın0.cak· 
programı., hazırladı !.~~~~~~~~E~ 

Moskova şehrinin gerilcriylc 
muvasala ve irtibatının kesildi
ği haberleri Londra mahfillerin 
de mevsimsiz telakki edilmekte 
dir Son 24 saat zar.fmda, Al
manlar ı-ıek fazla ilerilcmemiş ol
mak}~ beraber vaziyetin vahim 
olduğu aşikardır. Moskova sivi 
bir hükumet merkezi olmaktar 
çıkmış müstahkem bir kale ha 
lini alnu;:;t.ır lcabcderse sokn' 
sokak mÜda

0

faa odilecektir. 

---<>-- 1Wlk kalan taynlf'ttt .. mubairir. 

Mıili müdafaa için 50 lerimf7.den Nnnıllab Ala!,ı'ın 
f d'I k 3·~1lannı, her hatta cıımart~i 

mhyar dolar sar e 1 ece günleri 9Ütunlamnmla. buJa.t•k-
- --<>--· · ıuın bUcün t~iht~ p~'faml7Alı.' 

'd h 'b' muhakkak ot..-uyunuı. Amerikan torpı o mu rı ı • , 
nin torpillendiği Ruzveh:e 

'Jd'? nasıl haber verı 1 • 

Yn..,in"ton· 18 (.\ .. \.) - 8ala. 
hiyett~r -;,ahf ellerde bildiritd!ğ!nc 
göre Ruzvelt harbiy~ ':e b~h.t ı):c 
nezaretlerine ve istılıl:ık ofı:::ı dı" 
rcktörliiğüne bir ''znicr pro~nmı'' 
hazrrJam:ılıırım C'rnretml!it ir. B:ı 

(De,amı 4 linrl\dc) 

"kan mütearrız de\letler Hı bunla
ra hakim 1ilmiyctler ortaılıuı 
Iı:ılkm:ıdıkçıı ;ı.a\ allı jnc;anlarm nı
lıat ~ iizii ~lire<'f'l\lı•rj ~·oı.tur. Bari 
rıc ob<.·a.li..,a. ot ... :ı. büt iln eltin ·anın 
hes3hı birtl~n görülse '~ kaua ~u
ı-amı" miistelill'ıin ne'41l 1.-ııruhı)l"tl 
da 'l~'·al lı diinya rahcıt bir nefes i 
alsa. 

sara Sabaaa 
dokumadan . 

BugünJen itibaren 
Ü!'uneü pyfamızda, hattanın 
muayym &iinlerlnd~ ha ad al. 
tında zt:·flile uk•11 •caJnaıı: bir 

ııütun bıılıtl..tıl unz. 

Klflık neıriyat ' 
programımız 

JL\BJ:ı:R, kı,lık '""ri~at proır. 
rıtaımı h.uı:rhunakt:ıdır. Pek 
~·akmdıt RA.BF.R ukuyurııları 

· ~·ıo bazırladtğrmrG ı..-leri.9 

, i'<imlerinl \'t' bonln rrn ıu•a ile 
nt"<;rt' ba,landııtını •ôrN"e&uı'tılı. 

15 sene 
sonra 

, Y.11ıle1ı teulk ~ 
:eıemui ıdlmtııı 

kalmıracak 
· Buradaki tetkikler~i bitir}r~ 

Ankaraya dönen Maarı~ V~kılı 
1 Hasan Ali Yücel, tetkıklcrı e.~
~ .rafında ,\nkarada matbuat mu 
1 nıcssillerine beyanatta bulun. 
muştur. Vekil ezcümle demiftir 
ki• 

:,_ Yüksek Mühendis okulu-
nu gemim. Laboratuarl~m, k~. 
tüpbanE>sini, sınıflan, ~tolyel~rı 
ve pansiyon kısmım mceledım. 
Ok-ulun idaresi ve ~rtibinden 
memnun oldum. 

Bu yıl elli dört mezun vcı·en 
bu kurumumuzu, ilk ağada yüz 

Maarif vcklll Haean Ali Y~l 

Rus Jıiikfımeti şehri terke h"· 
zırlanıror. Hiikümet daireler 
Volganm ötesinde bir yrrc nak 
lcdilmektedir. 
~rki Ukraynadan pek az hr 

bcr gelmiştir. Almanlar~." Ro~·· 
tof şe.hr~ne kar!;I hucumlar 
muvakkat bir zaman için durdl 
rulmuştur. Kırımda m~ıharc~ 
Ier devam ediyor. Lc.mı:ıgrad 1 

müdafaası kuvvetlenrnıştir. -
inhisar 

rr:emurları 
elli mezun verecek ~kilde düzen. f AL 1 
:emek Cumhuriye( hükiımetinin 1 Tekaltl.... şle? ' kararlan ara3Illdadır Hükiımet, ' 1 dlld · 
her türlü imkandan istifade edip 1 tanz m e l 
Yük~ Mühendis ~lpı.luna C::: 1 ttibuük ,-.: İnhİ!ıaı·lsr ,. 
kısa. bir oıamar.Oa en ıvı 1ıt1er.u~..,ı 1 ; W!UHOU 5 Wd ~·~·' 

(l)evsmf .f. 9Ql!ÜdJ:) ... ,,_. I• 
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n·n bu mcw:u lizcrindc 
ıı.c.-ı. ·çını, ali:.k:uhr}a

n im nı • · 1 i i eti d cdiıı etrm• 
•ı.J r'.ni 1 h .. rr. Fı:.ı :ıt. ortada 

' • o cl.ı ~mlur: I ek 
t.ı. l!~~ılım h 'elifi ço!< <l< 1rudur, 
tanı l C• ·'lrlc l>jr tekliftir. c ttT,c. 
rfmlc ı l uurr:ıs.I , fil ıin tCr\1Q 
\ .. t t l:.i'tı (' :11 nfi 1c l,1tr.ıck Jaıınt
dır. 

O •'l Ji ı1u~ib5J!!lln s~bl'p ola· 
." f r i i ~dl '\asrtalannın 

ıl ı m ıI: :ıla.clır. Şcliir tiyıı.tro

" ın :m l;o~:ılan J•alln, fa nnaya 
t!:' • c.ll n tramuylar - l•i iki 
v o ı-.n \e iki otoblistcn ibaret. 
trr • bu iı;c fi gelmiyor. 

,\hali tnı.mvn:ı l:ıra üzüm salkım· 
lnn gibi ıısı!rp gidiyorlar. :&und:rn 
ı a<ılın • ctiılo ~ üzlerce hnlk kalı
:l or. ;unturrn ço~ da lmihndım 1-
b:ırettir. 

Otomobil huhmık da imkan lıa. 
rfcfn:le, bnlttn dıi, herkesin kc. 
se i, otomobile hinıneğe ınüsnit <le-
1;-if<Hr. 

~imdi d ~Uniln, Fi tihten Şehir 
'I'i~at.roso a gelen bir yi'rci, bil· 
fi ~sa. kadmlnr - bunlann n.rnsmda 
~ "n, T ' ge et' 
d \ar w bu kadar y-0lu na ıl yayn 
d 'nebi.lir? •• 

Ben öyle seylıcUcr biliyorum 
ili oznk semtlerdeki evlerlne ny&k. 
ı dönmemek iı;in, temsil bitmc
d n y:ı.rnn nt eV\ el tiyatrodan 
f'Jkıyo 

Ben, bfr]W,; gün ev\·eJ, Şelı.za
' ehaşma, büyUk rürk sanat.kan 

sidlıı tem lc.rfne gittim, onu 
r.evkJe seyrettim. }"akat tiyatro. 
< IVl !;IJ·uJ.1an 60DJ'?.I De§em 
laıçtı. ç ııkll, Eey()ğluıın dönecek 
' nsıta bulıınıruimı. Son tnım.va.y 
"Oktruı gftmi tl Otomobilse, o sa. 
:ı.tte bulmaJ- kabiJ olmadı. Esasen 
hangi soottc ~ to.ksi buhınuyoJ' 
ki? w • rlit gibi, 

Vakıl 
Amm Us bugfuıkll makalesinde, teh· 

llkeye giren ynbıız .Moskova dcğll, bü. 
tün SoVye1ler birliği olduğunu, anla.. 
tarak §Ulllarx yazıyor: 

"Acaba. Japonyn. bugün 0\-'fetJer 
nJeyinne lı l'ekete geçerse ne ya
yabfür'i' Tabii illt lı hm gelen f'J 
Sovyctler Birliğinin Pasifik Okya. 
nru u s:ıhillcriııdc Amerikndan yar· 
dmı nlma-'IJl13 hizmet edtte1t ohm 
V1ndh ostok limruum i5g:ıl clmck· 
fir. nu i gal tahaklmk cttik~n 
er.ıra &>\.T~Uer Birliı';rinin Ameri

ka ile mu\"asnl sı k ilir • öylelik· 
le Japon~'ll. A\. nıp::ı. ccphcsiı•dc Al
nuı.ııtn. ti: mdan cu ai;'ll" ir mağ. 
lubiyetc Qğr:ıtılm•ş ofan Sovyet
ler BirJlğini Uzak §arkt& llflriçtcn 

rclun l' 1 ·mldi.nsızlı ı ~ rl ine 
dü ı.!rr.lÜ." olur. 

Bumln.n flC>nJ'n. llkbalıarcla Sibir
~ 1131 fqtili lt:ır&cU~e geçmf'k jçin 
hckt T Mlir. 'Blr taraftan icap etlen 
lıarn11 t nnr tıım:ınıln;vab·lir. 

~jfıirJ l bu ıoocJa1de Wr teC."\ üı 
in. ~n -ının fogiUerc ve Amuflı 
fü· tı W ,ı.,foıc girmesin-. ebcp o. 
l ıJ/fü m)? nu naJe "h yır,, diye 
re\ ı \ <-rnıC'k t1slın clof." •dur. Ziro 
fnı,i t.crrnjn So\'}'etlcr RirJlğ" ile 
1 fc'ti!i i Ufak nsrı ayrı /\ \mımyn 
le Jı.,rp h~incle olan Jkl mm ı ... 
kE'tiıı bu !ii'i 'nzh•eli tı-sb•t ctınc
l<'rindr~ı b::ıc;l;n bi; ~tıy llrı";il;li. Ne. 
f •ı,ı n \fıwınva akyhinrl••ld lrJ 

rdınıl :m'.\ ftt-ifnkımn .lRJ.?9Jl:Vny 
..,ıimulii olmıulı/'.:'l nl>t<'< ıı ü~ z:ı. 
ı :rn İn1ilt~rc h ,• Um<ıti t rafrnılnn 
j ol,\ o lı 1 uıı::li'lc ~emin ohınmııcı
n •• J ll'ltl\ nm , ihin·" ;;zC""İ!ı~ lıa· 

r 1 ı; t 1 '! I • il" 1 r .... 1 , rh,,fJ 
t ı.;ı e e e :faı on - \ nrriha ı 
ı ı.ıc,d, tI i · ,. ' ı1 d lh"ttc 

h'r lın. t°•m"li el m: r.. 
~a h•Jıl Alm·ııı•.:1·•m ~ rpf n, 
1 ;anı:ı Nf,, ;1ıaı ':ırı \ • 
' {' ki 

da A ems: !eri Şehir başta aşağı 
1ek a m ~r. kon rol edilecek 

i .rr:i 'nr, ci mi ,·ot• bir ınahlul.11 
d-n·,ii. 

n f ·diJ enin, hnl ,, ılüı:;iinmesl 

--<>-
Maili inhidam görulen 
binaların yıktırılması 

kararlattı 
•Belediye, geçenlerde Yeni

§ehirde çöken evlere ait tahki. 

Odun edi
kodusunun 

• müsebb. erı 

Belediye murakibi ile 9 
odun taciri 

l 11.ımdır. Srl ir tlyntro unwı seyir 
l !Jcrj. rahm; !;C<'C miiştcr:İforlnclcn 
ib~r•t t'~fülir. c tiynt..."o. :ı, Mil· 
h·u.T,ıtk gc<·c -bİdilı>in diy<' hir bny· 
nık, bir hii' :inı tlc ~ 0 1rtur. 

tlı · ya g-Orc, ehir tlyafrosu-
mm gtim1i.ız temsiller \ernıecj b!r 
(ok ~W;liikl re ek> iyct \erce.el;; 
ve lıntliı ~irci mil<t. n nza ne"l•
tır. 

katma devam etmektedir. 1 
Di~er tarnftan ibelediye, inhi· 

dam hadiselerine mini olmak ü
zere şehir d.a.hilindeki bütün ibi.
naları kontrolden JteÇirmektedir. 
YcniP-ebirde belediye daimi encii
men azaemdan Ferit Amcaya 
ait bir bina maili in'hidam görül· 
rnfü; ve y1k1lmasr için sahibine 
tebli nt yapılmıfjtır • 

nu Sü<:lükler ne olnblUr"? .. Bi· 
.7Jm hnfırmu:ı:n scbeııfer gclmb or. 
• '"'. irc:I mi!dıırı nznlncnğı balıı ine 
gelince, bunu da biç :ı:ıınnetrnlyo
ruz. \'e lmnaatimizce, be sebcjl 
kr, Yekta Uagıbm ileri "iirdUğti 
IJül ük~ t$1S}l nna sebcı• ynnmda, 
nncal, tuli blr te<4ir mnnrnmC! i i
f'indc kalırlnr. 

llir lddisyn güre de, gündü~ 
1.cm illerine 00.ŞI nırsa, tjyatro, 
kallfe bal<mııncfan da 1 aylJcdcr-
ıni •• 

''Rnlite b !unu,, tabirinden ne 
im tediliyorf .• l."nnl ~"alnız Ucyoğ. 
Jıı, Şi~li ch·arıncln.u ı;elen1erin mi 
t iyntro a.nlal,"'' l':ır<lır. Yahut, ı;c 
Jcnlcr, h~p yiiksclı: smıfa. mensup 
im•nnlar, s~ctc adamları, kibar. 
lar mıdır?, .Bnnlar gündiiz gclml· 
~·ecekleri iı;-in, yerlc.rini doldnrn
cnkJar, orta sınrfa mensup insan 
1 , Mıele fal n olduklan itin mi 
~hlr tiyatrosu kalitesini lm~·hede. 
ccktlrf •• 

Bn mllrul..sebctsiz iddia lmı'f.ôısın· 
da gtihnek Jiizırugcldiği gibi, böy. 
Je lıir zihniyet ta yan: ".Bclc<li,vc 
v ir tiyal tosunun konı!~mn a 
. afilhlycttar snlısiyctlerJ,, no ıle 
teessilf olunur. 

Amme i5Jerinde de mi lnı? Bur. 
jnn, arlstolmıt, orta ınır 
aıncJc gibi ikilik ifade c<len şc~·
Jcr! .. 

azımı hnınlanı!dan f!\'Vel te -
rnr Odiyonmı: ekt nm fikri, tel•
IJfi ycrfridcdir. Bnnun il tinde 
tlırrmak lazmu'hr. 

ltirnat etmezsen vur nıihenk..i-tec-
1 riibeyc! .. 

L lID t 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalçın, Fransn.ı!akl 

mıihkılinlyetıert bahis mcvımu dtmc:k. 
tAıdlr. hat1'1r ncUCe ola?'alt ~Y:e cıı· 
yor: 

''Bagün ırron !!;;inden bır c 1111ze 
~lam (11.ıııı bcdtiaht bir nUo J'Ut':mll.tl. 
bcm:er . .E.ô)lo bir d::ıldkanm f at 
ve :nıa.tcmlne <'n caı: hareket 
ihaldki bfr t nr fçl.İlcff' \"nl.ur lıfr 
clddlyct muhafnm ederek lflfüı etmJ,:ı 
'VC dejenere <>lmi_ı bir ld re ı.-klbıl ;~ 
liıı sUııUl'('rel- fıııklki \'t• k• ılz bir Jıür. 
rl) l't Uzcrino uıu bir mIOı Jı5J,i,. 

ml)c.t rejimi lrnmınk Qlabllir, Her 
no ekfldc olanın ol un. bir tın,tctıır -
m •iln 1-rnnsn) 1 d 1 1' bll~ifü' f~ 

lcro UrOklh clllln~lnden ltorlrnru: ... 

- ---ü ~ 
aleti 

Üniversitede yabancı dil 
dil k"Ursları açıyor 

Mnnrit vckıı.ıett, !evkaltlde vntı;lyet 
doıayıslle liselere yabıUıcı üll moam. 
ml yetl§tlrtnek Uz.ere harfcc talebe 
gön~rilcmedlğ1ndcn İstanbul Unlvcr_ 
tcsinde yabancı dıl kUT&larr açmağn 
karar vcrml§tir. 

Yabancr dil kur.alarma alına.ca.klo.r 
öğretmen okullarlle yabancı bir ko. 
lej veya. yabancı liselerden mezun o.. 
!anlar arasından se1: lcceklerdir. Bu· 
nun için bu ayın 27 ve 2S lncl gt1Dler1 
Untventltede b~ imUluın ya.p1lııcalttzr. 

Müsabakada kazananlar bir acı:ıc u. 
nivcrslte yabancı dil ltUt'8larmıı. devam 
edecek '\"O soJrn YtızlyeU tabliye a'·· 
det ederse t.aHsmerıru ta.kvlyc içbı btr 
sene l~ln dillnl bUdlklcrl memlekete 
ı;öndcrfleocktlr. Bu gençlere ünlvcr • 
sıteye devamları mUcldottııc ayda. 80 
lira Ucret verilecektir. Ya.bancr bir 
mcmleltete gönderilirse ynbancı mcm· 
lckettc tahsil yapan talebe gibi Uc. 
ret alacaklardrr, 

Bu kurtıaar devam edecekler ya,. 
pacaklarr tahsil rnUddet1nin iltl mı.su 
maarl! \"CkO.lcU emrinde ve g8stetile
cek yerlerde yabancı dil muallimliği 
yapma~ taahhüt edeceklerdir. 

Bu mU~aba.ka imtfhanma, Tl1rk ol. 
mıyan ve evH olanların kabl edilme· 
melerl J!Ollra4an evıencntertn de ihraç 
takarrür et.ml!tir. 

-~--o-·---
Beden terbiyesi klüplerin ve 
sporcuların tescil ve esas 

\alimatnamelerini kabul etti 
.Aııkaradan bildirildiğine gött, beden 

terbly 81 merk.eZ re lıey.-tl; k1llp 
lerln ve sporcu1artn tescil talimatna· 
meler! ile esas talimatnarxıcSinl ka. • 
bUl cenrtlff.lr. Eu tılltma:tmitneıerc g-t!re 
beden tctbfyest tcakllll:tr tııra(Tndan 

tertip ve !darc edilecek mUsabtıka • 
lara girmek frtlycn sporcütıır, otdu 
m" nup'arı ve mekteplller de d:ıhll 

dtdufu halde te$CTI cdilccek1etdlr. Hl" .. 
yet, bugün de futbol mllırabnl<a tn· 
llmntnaıncsini g!irU~ccckUr. 

Yeni FranSTZ elçHinin 
azetecilere ziyafeti 

Fr ns tıın Ankara bUyUk clçiai ek. 
scıt\ns Jcan Jicllen ve refikasr dlln 
şchrimıı:dckı Fransız sct'arct binasın. 
da mııtbunt mensupları §ercfine bir 
kokloyl zl,ya!ctl vermL,ıcrdir. Tanın • 
tt\IŞ gazelccl1ctln btılıınduğiı 1tıı Ziya. 
fcl ııaml.m!' blr hava i«;lı)lle geçmt~lir. 

Nihayet odwı meselesinin sc. 
bep!eri hakkındaki tahkiknt bi_ 
tirilmiş ve suçlu görülen 9 odun
cu ile belediye nıurakibi Süreyya 
adliyeye verilmiştir. 
Tahkikatı müddeitunumi mu. 

avinlerinden Fethi Sezai yap. 
makt;g.dır. Oduncularla murakip 
!bugün vera paı>.artesi günü adli. 
yeye celbcdilerek sorguya çekilc
ceklerdiı". Bir takım liizumsuz 
masraflar göstererek fuzuli yere 
odun fiyatlarını art ırmak vo ou 
fahiş fiyatlar üzerinden narh 
tanziminde murak.a.be lı:omisyo. 
nunu iğfal etmek suçlarından 
adliyeye verılcn m:ıznunlar şun. 
lardır: 

Niyazi Yelkencioğlu, Raif E_ 
rin, Nafiz Güneş, Hüseyin Bay
rak, Rumeli oduncularmdan 
Haydar, Kan~l şiraeti şerikle. 
rinden Fikri. Mustafa Tuncel, 
Nihat Güven, Ethem Köroğlu, 
Bundan ba§ka belediye iktısat 
müdürlüğü murakiplerinden Sii
reyya da yanlış hesap yapmak, 
tetkikat ve tahkik;;ı,t hususunda. 
ki !akaidi göstermek suretiyle 
halkı zarara sokmak suçundan 
aynca adliyeye teslim edilmiş. J 
tir . 

• İstanbul ticaret ve ı;:ına.,1 odası~ 
nm kadrosunun yeniden tcnsılt ve tan 
zimlne bll§lnnmrştır. VnziycUerl mU. 
sa!t olmıynn b~zı memurl:ır od drır. 

ayrılmaktadır, 

• Belediye reis mUtı.\inlerlndcn Rt • 
falın Ankarada y:ıptı{?l temaslar ne. 
tloosindc evkaf ne belediye nra.smda. 
ki ihUlAfa bir hnl ;,ekli bulunmu.,tur. 
İmzalanan mukaveleye göre ilk tak • 
sıt 194.2 yrltnm 1 atustosundn verile· 
cekUr. Rıfat, ~hrlmlzo dönmUştUr. 

• Dahlllyo vckAletl nahiye te kil ve 
idaresi hnldunda. yeni blr kanım pro. 
jesl hazırlamıştır. Projeye gUrc nahJ.. 
yeler kazalarına b:ıl;lı kasa.bn. köy, 
mahalle, çlfUikh:rle dağınık vlerdcn 
viW.yct ld::ıresl ltanununa ~ııre- kurul:ı. 

caktır. 

• Memur mnqlnrnm:ı eckcr bayra. 
mmdnn C\'Vcl tevzi c~ ~ ccği hnkkınd~ 
verilen hnbcr teeyyüt ctmemııtır. AD.. 
kaaı.dan bugtın yarrn tevzi t için lıtı. 
BWd b!.r emir gelmedikço maat'.!Arın 

şeker bayramından evvel verilmesine 
imkAn ctirUlem<ımektcdir. 

• Çekya, Nacaril!ltan ve dlger 't" 

kezi Avrup-.ı. memleketlerinden TUr. 
Idye için ml.ibim mlklarda ithalat mn_ 
ıı gelml§tir. Gelen mallar ornınndıı 1 
çivi, ınani!ııtura, demir ~ya, iplik, f 
yıı vesaire bulıınmalUl!dır. 

Hal Bankası 
Elinde mevcut ve küçük 
sanat erbabmm· aradığı 

kimyevi maddeleri 

Küçük partiler halinde 
~atışa çıkaracak 

Halk bankası, elinde bullrn~; 
ve bugün küc;ük san'at ve ticaret 
erbabının aradığı kimyevi mad. 
deleri satışa; ~kartm:ığa karar 
vermiştir. Bu satışlar ~chrimiz.. 
de halk sandığınd:;ı. yeni teşkil 
olunan bir koınisvon tarafından 
pozartesi glinünden itib?.ren ya . 
l>tlacaktır. 

Halk bankasının elindeki ton. 
laı la mevcut olan bu kimyevi 
maddeler piyas~ her tiirlü 
spekülasyonaı mllni olmak Ye kü_ 
çük san'at ve ticaret er.babının 
!ine g~mesini temin için küçük 

partiler halinde satilecaktır. Ko
ınisvon. bu nıaddelerclcn gayri 
m~ru istifadelere mfmi olacak 
her türlü tedbiri alm~ğ;a ve lü.. 
zum görmediklerine mal verme.. 
mcğe saH'!hiyettardır. 

İstanbul halk sandı~ vasıta. 
siyle piyasa i~in el.vcrit;li daha 
bazı maddelerin sattsa Gtkarıl:ı 
rak küçük S3n'at ve ticaret er. 
babına daha şümullü şekilde 
) ardım edilmesi de mukarrerdir. 

Maarif vekaleti 
yayın birliği 

Ankara, 17 (A.A.) 
Maarif Vekilliği yayın müdürü 

Fa.ık Reşit Unot'un talim ve ter
biye heyeti i?'AIIğına tayini do. 
layısiyle ınlinhal bulunan bu va. 
zifeye İstanbul üniversitesi tür
koloji asistanlığından yayın mu. 
dür muavinliğine gctiri~miş olan 
Adn:ııı Ötüken vekalet etmek ii. 
zere tayin edilmistir. 

ir 

,_.,,.,,_. 
... ııl 

J1rkekleriıı toğıı el·Jcrı;ı~ 
\ iyccekleriD fiatlarJtl1 . ,c P ,. 

, "'İhıkli bunlan tına!WVr.ır.ııı • ;r 
1 n·ek i~ k.ı.drnJa.nna 111 fıiıfl 
! 1 rr. Normıııl zamnnta.rcl~IJfltı!'' 

ı ı erkcMl'r icıin kollJ iı ıJ ,y 
:.·!:·"rinin Jınricindc ııır 1~ı;.ıf ôa lmlma.zl:ır: faJrııt fc\ 'ııir, it'. 
mnolarıla biiYtil\ bir nitr.~. fi'ı' 

• • CC" ' 
(j· ~ar.dettfr; zlrn ~ ıyc tıc rıt 
mn ne mütlilcı bir o;tırt' ınrfll 

• (lıll"' ti' 
mi ohlnğonun 'c Jııı • ııı 1 
giig \'a1Jycte ılli tiild~r 11, 1111 , . ı ıııı· ır <la ctcı;ıırer lr. Car.:ı" cıı:ı 1 

cali Ql:rn lıir tinntınııı D .D 
m:ık db:?t i;\idlr. :öıttıı~,a:ı .1 

c:ıhil ve lıi.:ı,iz alın ı!ıı: J'(lır• 
n"J, \~ ~ 

edil oruz. GUıcl bir so 111 111 t.ı' 
cntr ö~Jemi5tlr: "İn!lı;ı.11..c'' ııl 
olması İi:ln ııTı ne ç.ol< ~ 
nı~i )~ı.ımınış!,, ):lfi ~ 

HugUnlrli ;}iyect>l• fir!-1 ~ .. 11 smda. olır1.: sene c\" c 
11 

ıırııı r 
h!lsrct ç~kenk.'1', JıeJlH' tıcP'ıJ 
~iinlrj ~ömıu, olıı11lo1'fJ1 cı!11 1 

1,.. ıı· J ırt''° rnıı.ll - UI. C 1 t1 

ıı: ~il gifıj ı;e~inlrcllr:ı~ ı:liO 
- E\'İmde he.ıncll ~ 11,tdt 
-: misa.firinı lıııfıındıı';"u ıor.'pJ 

ki lira ma.'l"llnıtı • ıtı~~!ırırtl~ 
rardıııı; altısını da. bi .ti 

Gllıj .8liı1cr dinlirorrıı.tt ..J 
nen ılah:ı öte]croC, f~oUı-or;,r 

"'' c llii zamanl:ır:ı '~i1P~., 
vıı dehı;etNdir. ~on c:S o1•'0ı-r 
• ıılf>n <ffYd yimıi ktı~.:ı :ııı' 
.rıç simdi elli, elli ~ 011 " 1 
·c~ tfoynğı doJcsıı.n, ruz 

11 
fı1lf11; 

ıl• t<?re.,va~'l yUı sek".,C ~'tl1;1r 1 
l;i scneıle ffa.tlur pcıı~r. ıırttı.IV 

,,· .. ı;, hattf1 u.ıh.ı fnı 1.ıırte, 1 
•n •iiıı lıir ha~ıın \'il •ırt b1 

tıılc (ti linı) lo.zılı oı 6" 
v-rıinl ""Öriıncc: ~ 

- lmlmr.ı l ol•. bU11~..,J;~ 
• ıı cll'li olımı Jı 1- ı bir. 

1• ı· . ' . .; •' cı ı J.TJ 'eı :mı . • .:tıı1t1• • ı;: 
llcdiğjni anl:ıtı)_or • 13 0ıe'.ııl"', 

otuz lirnlılc İ!ik.'ll'll111 ı; ırrilfl 
\'e edi~ ordıı. onr:ı '"°1 # 
biUri. ~udu: .. . ı:;Ö\ ıcıı 

- insan hllyul• • 

i tıer şey ha :ı g~lil o~ J ı.'Jl1' • 
•. Z 8Cne C\~ CJ bır f~rıf (, 1' 

. !lir. okl·a clane hı nt~~ 
' r:ı.nı fa.zln llc fiatJ r to' 

nr mu unuz? no 003: f1<11" tı 
"t., ( ilmin edeı&~init-pcıılrjl 

' · ecyiın: dokuz pıır.ı ... ı. de!~#; 
Arnavutköydc oturan bir o!iu. ndildnden elli '

101
'

11 pıı~· ~ 
z. Jtfo fi tı f 0~tfdl t 

yucumuz, dün matbaamıza. gele. u senede iki riiT. ~·e' rrirı' 
ıck füze şöyle bir şikti.rctte bu- , r nr Ol:k vı ı;royıt 
lumnuştur: • • ı 

"Biirük bir mahallenin çocuk- ı:ıf,! r c1alıı:ı. b ıynr .. flııtıııff111' 
1 - • · oır.cr bazı ,.; .. _ee.cı •• 

1 
• ..,, c:1~~ ı:ı 

arım oku an Arnavutköy 2;ı ıncı " ,, ı. ıı'" 
Hkol:ulu, her mektep gibi. mutad cıiı mnlrnycse edımı.hıe ıııt« ıt 
?.amanda. tedrisata baş!amıff, an. nltrn nltr parn, pir. fut '"'fi 
cak ç,.radan bir l:aç gün geçtik. :ırn: künıür !;n !nn 'c ıı1'3 ~ f ~ 

pn-· zc•.+ınvn •• W elli~~1• cıc dvr ten sonrn mektep müdürir c:o. · . ., .r" 1.,~ ı•uklara: l m·m,..ı O<lunun ~"' / 
- Mcktebiniz tamir edilecek 1 J,u;.u~ cdiyorııtuc:. rııııJôfY 

onun için şimdilik mektebe gel I:iLim YBf•tığrrrıız ~~11 o1d" 
meyin demiştir. nin rnlmrn ccphesfn tın o !' 1 f 
Bwıun ü1.erine çocuklar evle.. ı:;!iplm yoktur. l{a)"11 ı9ıı.dJ ~ 

rin._ dönmüşler ve tamiı:-atın bit.. giire ne nİ"pcffc ıın~~,uıı~• 
ıncsini bekl miyc baıılarnIE:lar. lrun:ık l!;in p:ıranııı n 1 fi 

Fakat nradan, on gün geçliği .metlerinin, ı,aı.'lnı:lıı~, ,. 
halde !bu cocuklar hila bckl..."'Şİ· giırc dei;i<;Cn iJıtJl"IJ(.1 • ,e ,,jy" 
Y;...ı_ hareketlerin ıTc tcl.ki,~,lf,!'' i 

VI rcırJnJŞ. 1 • pllP' 
Bu vat~ndaşımız .şikayetinde ince IıesnplnHn :r:ı ,;ıı 

haklıdır. Alakadarların nazarı der. • afi 1' 
dikkatini <;ekeriz. KaJırC ' 

Ü ü!< öportaj serisi 4 ö orla ı yapan: R. YAVUZ 
!erini hareketlerle belirterek 
sordum: 

Hayırdır inşallah.. Bir 
müşkiili.inüz mü va~· bey of'lum? 
Binbaşr a:ğzını a~masına. mey

dan vcmıeyen Giilf'iz.ar atıldı: 
- AJ1 hocafcndiclğim. Sizlere 

n" mrıllım değil 'ki.. Bu da~l~r 
,,.ibi d ... likanlmın ibtıyiicck bir 
derdi var. İstanbtıl kahpc<:inin 
biri böyfc ~1nlı. r.ohretli lı::ıbayi. 
ğıli görünce abayı Ytıkmış .. Bey. 
cii:im cvl;dır. All~h hlğı lruıın 
mel<' r,ibi bir de it• MSi \ar. x·n· 
\·aımıdn.ki gonca '!UHln i.i LUnc 
~ i"clt kok' r mı hir .. KrndJeinc 
ram.- vazan. hah""r luıb r iiet.ünc 
rvda cle-tıılen '< lıı1a dir ek cr-

virın; . O me!unch b vim" bHyU 
vnpfnı ı. Gi.iıeUnı eve!~ z.irule 

mın ti•!fri} 1 <>!> 1 :ıcak dırıltı 
ı... Ne olıırt r n ~en olur 
ıt"lclıci~im.. Meh:ı1 luı dı. 
l' · ,.ünu b ı. "i"1in J·a· 

ı • · rıı h t 111 .. l'r 7 hm • 
ıı <'• ı ho m:t 

l ... .~. 

Sortium: 
- Sizi burülcdHı:krini mi za.n. 

ncdiyorsunuz? 
Yaver mahcup bir ed~1 ile mı

rıldandı: 
-E\•ct 
Gülfizar·· tekrar lfıkırdıya ka. 

rı§mak istedi •• Çıkıetım. Sustur. 
dtım. Ynvcrlc konuşnuığn devam 
ettim: 

- Bunu k~ü' olarnk bıliyor 
musunuz? 

- Hayır .. Yalnız ı,Uphcleni. 
yonım. 

- Bir defa travc:enizc baka_ 
ıım, tr.liinizi 1oklavnlını. H7h
mımız '"~ıtasiylc tah':ik cd"p 
bi)ylc bir biiyü mevcut mu, değil 
mi iiğrcnclim... . 

Boh':R~J aôıizara kapıvı . a-~ t 
ettim: 

- Sen d•"•ll ı <; •. 
b ra'k lınlun .. 
Güı;znr et' lr :\ ıl'ı 

"ıi eıtırn .. Oda.' ti' 11 ! 
• r h 11· chırıı. n 

oda dekorunun tesirine kapıldı
ğını farkcdiyordum. Binbaşının 
gö7.leri .süztilmeğe ba~layınca sö. 
zü aldım: 

- Taliiniz parlak, istikbaliniz 
güneş kadar 1§tklı.. f. inizdc.::ı 
memnun, evinizde mesut bulunu. 
,·oı.SUmız... Birkaç hafta cwel 
si1.i büyülemhıler.. Talrnizc ve 
hayatınıza knrişınnk istı~ycıı bir 
kadın var. Bu kadının ba ındı:ı. 
taç görünüyor. Niifuzlu ve hü
kim bir kadın. Aynı zamanda 
gc'iC: ve cok da güzel, sizi ~ıkiııa.. 
rıyn ncıviyor.. Her dnkil•a sizi 
du uaüvor. ıründi.iz lıaynlindc. 
~PC'C rtiyac:ınÜtı'"ırıp,. Sı:-vgi bu 
J, ıtdJnin yn}nTZ ka}bjm:ll' d"ğİl, 
dima; nı dn Farmı .. O lmdar 
'.•ı vtli ki. ~avaı:i.nc varan· ~n 
sizi d .. l·cmlisiııi de rrırıhvctmn;.Y~ 
ı~~ ur , . ..ı m·r;. Yaotı.dı~ı hü •iı 
C'O!< J,u,·veı li ... Boıı:"'a ı rr:üsklil. 
\·c ı-uvti c d 'nm o un·•\' ı. {.;"rrı 

7j .• ;~,.; :l r .. : trnr 
b • tm .. 



H A BE R - Akşam postatırı 

==il B E NDEN SiZE il== 
Günün getirdikleri 

A CABA birkaç dosttan bruıkn tında kaçamamış uçuşlanmın ta- dam; dünkil hocalarından, meseliı 
farkına varan pek oldu mu ? ze knldrklarmı havai edebilmek Ahmet Hamdi Tanpmar'dnn, bf". 

bir yıldan çok bir zamandan ber. içın L%emiyoruın. Sadece buzun ü. nim ynzılanma az. çok alaka ~ös -
bu gazeteden aynlmıştm1. Bunun ~er~ııc eğiliyorum, üzerinde, a.rtrk tel'mcyi öğrenmiş: Kutsi Tecer'i 

,,, r:rl,nn~ı gerçekten belki sadece bahane o. ıhtıynrlamıs gözlerimin, artık ihti· Xihat Asya'yı. daha ba.şkalarmı 
/~ S lnn sebeplerini anlatacak değilim, yarlamrs yüzümün aki.'>lerini ara- beğendiği cibi beni de beğeniyor. a b hiç lilzumu yok. Zanndenm asıl se- malt jçin. Fakat bir giln gelecek, o sevdıği 
"'lJf"\ una hep, yruınıak iştalnmm nzallmı~ o!- ı-·------------------ı muharrirler arasında ~eçmeğe mec , ınJ ması idi, çünkü bu son yı i<;ınde l Yazan: ı .• bur olacak; 0 zaman görecek ki be-a a an ba§ka yerlerde de ancak üç beş ) 1l /}/} ğendiği öteki muharrirlerle benim a ynzr.nt çı:ktı. Söylenecek sözüm kııl. j ucuı.tali ..Ataç ı! aramda çok farklar, uçurumlar 

l'ltt eı.. madı da ondandır demiyorum, Siz 
1 

vardır. Cnhit Tanyol'un şimdiki 
~'''ton 11. en bir ahbabı görmeğe giderken onun. ---·-··~ ~· ·-·- makalelerine, f\iirlerine baktlO'Sa 

~ in o giln neler konuşncnğmı.zı bil:r , SONBAHAR. Geçen gün o, seçmek günü gelince, ~nden 
il misiniz? bilmiyorsunuz diye o ah. Şevket Rado'nun ''Sonbahar aley. kaçacak, kendinde <!aha ziyade ö.. 
l'İbııı lstanbula ,.t•lııo.cıı babı aramaktan vaz c-e<;cr misiniz? l~nde:· nı.lh bir yazısını okudum. t<'ki muharrirlere bir yakınlık du. 
rh~.ı-Bu~üukU :ıaldl Gidersiniz söz sözii açar, bir de Kendlmi düşündüm de içıme do • yucaktır. Daha da iyi eder, çünkiı 

ıla "" k bnknrsmız' a.kşamu kadar, sııbahlc- kundu: gençliğimde, hassas şairle- o yol. daha rahat bir yoldur. 
"' 11lrıda b sen payto. yı·n aklınızdan bile ••e,.meml~ şev. k -.ı ğ o~;V: llhtır Ynlonal, o .,. -. ., »e apıldığıın için olacak, sonbaha- Cnhit Tanyol benim iyi ya~ı ı-

de~·nı dıışü~cıılerlc !erden uzun uzun, tatlı tatlı bahse. rı, hli?.nUnU, melalini pek s&vdiğimi mı kc>şfctm~; eskiden fena yıızdı-
ıın 1 h dersiniz. Ben de yazmak he\'esinl sanırdım. Sonra kendimi bir topar- ğıma. yani doğru dürilst söyleme-

~ da h: u nkl;nl duvuncn kalemimi çıknnr, daha lndnn ben de Şevket Rado gibi o ğe ehemmiyet vermeyip ancak bir 
'tt l:ı.r 1 Scleriııc ıhı do;....,•su ·.··azı makinemin başına o· eıı~ ıı~rı.1rıırn\ U\ 'rml 

11 
.,,. ~ • me\'sime düşman oldum. Neşeli takım fikirler ileri sürmek istedi. 

"lln h 1 tururum. sövleneeek söz kendili- bahar, sıcak, canlı yaz dunırke!I ğime kani imiş. Ama fikirlerimin 
k bir k n l.tnn l' g" ınden gelir. Dofrrusu ilk anlarda l · 11, •r ısn11 dıı ol . ~ n çın hastalıklı sonbaharı se\·eyim ta.zellğini de kabul ediyormuş ... 

t\"\elki ru'·u , s kmt1 çekerim, birkaç defo söz. dedim. Bunları okuyunca, ne yalan söy~ 
\ ı t rıanonJ:p·, j,

11 
~ı sözle berabc>r de kağıt değiştirdi Şimdi öyle düşünmüyorum. Her :reyim, güleceğim tuttu. FikirJerın 

tıı olruı - . ğım olur: ama sonra açılırım, o k:l· mevsim giızel. Sonbaharda ne hü tazeliği, doğruluğu, bütün bunlar 
ı llle,d n' llgn '"'"11 J::ır ki verim kalmaz, ben gene söv- zün, melal buluyorum. ne de hn~ birer boş sözden ba..c:ka bir ~eY de· 
rj aJ :ırnıın tL ·- lemck 1·stermı. Yazılarımı oku'l ... n.. t l d "A tsıu ı ın1 1 j JÜ a ıklı bir hal. Yollan dodurnn san ğildlr; bir fikrin doğrulu~u a.. LU• 

L ı:iinı 0 an .,_ Jnn bı"rer d~t, bı"rer ahbaıı cc. a'l·dı -•· • d b 1 ~ ' 1l'rb erj h t VJ J yap ...... ara bakıyorum. ne güzel zeligi de ancak şeklin altın an e • 
1t ı. !\ide ı a ırlnt:u: c>ım !,.in onlara. bir şey öğrelrnı'g" e, ki H ohır. R.e'·ı·ısız fı"kır· olmaz. Ben 11laıı,__ ~1 kıır~ıı" ıı ı:- .. ren Pri. var! •.. Çıplaklaşmağa baş- '" 

1 
dcıtııı~'n''rnıın_ içinde t'nt. hocalık etmeğe kalkmam: nsıJ aı a- lıyan dallarm arkasmdan güneş ne <le elbette doğru diirüst yazmağa 

ııg dığım kendileri ile riostça. ahbap- güzel gözüküyor!... Artrk hassas çalışımn. 
ıı t'1'lnln a hnslı~ n "R konuşmaktır. · J rd • A k Cah' 1 be · d g" "'ile l \Üzleri hl' ... ı;uır e en uzagnn, mevsimlerdP. nca. ıt Ta.nyo, nım o -:n

011 
an :ı.nna, diz dl Son günlerde yazmak ilıtiyncını neşe, melal gördüğümü sanmıyo • ru dürüst yazmamdan .bir sanatkar 

1 
:t ta ~1.'zlntileıi hr gene duyma.ğa başladım. Hiç blr nım; ancak biz insanların içindP olduğumu çıkarıyor. "Kendisi sn

ttl><>Jı. llı bir Uoma~... teklıf, hiç bir davet olmadan Haber bulunacn.k hisleri, dO§ünceleri, yor. natknr olmadığını söylilyor amıı. 
"ıiıı ' ski ı okuvııeula.rı ile zene konuşmag-ı <iü gunluklaıı, hnstnlıklan mevsimle- siz ona ba.:kma.yın, o sanatkiirdll', 

tud •Ulnkhır • ~rı l'llı en nnllnnn ,.l' sündüm. Zannederim dostum Ra. re yilk:lemeğc kalkmıyorum. Her ç;Unkü iyi yazar'' gibi bir §ey SÖY· 
l rıtttığı sim Us'un buna izni olur. Kim bi· günnc, sırf kendisinde onlan anı. lüyor. Ben. iyi de yazsam, 'kötü de 

, ·~ tonund tQk "C" !ir? beliti memnun bile olur da bn- mnk için bakmayı öğrendim.Bunun yazsam, sanatkar değilim, çUnkü 
~kırı .~;nd:r=~~~~: na hoş geldin demek için bir de fık. için her mevsimi, her mevsimin her Banatin terkibi ilslftbu ile değil, ten 

ra yazar giinünU sevebiliyorum. Anladım ki kidin tahlili üslübu ile yazarını. 
ı:ı. n ilk . _.ı: "'._ ı ı · · b Id - d n"semı' artıracak ..,.,.nba.har k m g ...... ,t Uslrı.bu anla•-- deg"ı'l, se;r.w.o 
L '1!ll !!o 3ıu ırgıuını. Yeni yazr arnn tÇın u ugum a ...,. ~ a şa • ......... 14 WM.l 

ı::1l'taıtı nrn herke .. !•• acaba h~unuza gidecek mi? Ben. lan, melalimi ııonsuzlaştn-acak ba- ren ibir tislüptur; bir hakikati, bir 
·~1ı C:ocur. i Eski · b"ı,.n.k cd bl har sabahlan olabilir. Hepsi de, ruh haletini bir mısraa, iki üç keli-~.ı. 1"11,....

1
{. .,"U he\ e-;! ılen ze... , yenl ı r- • e • 

"' ~.. fP üs•-tı b" h"' nn· · k bu dünv. ada olan he-..y gibi hepsl meye .s:zkıştrnverir. Mesela Yakup 
h_' do~ eruplnr te- \nt ı.a an ır mu .w· n en • .,.... 

'-"llt<la ., n hır tertip dinden bahsetmesi, "ben" demesi de biriblrlnden güzel. Artık ne ba. Kadri'nin: "Yrllar yarla.rdan, ynr-
L~~. lt~nl. nlıbaıılılmr doğru olmadığını söylerler. Onlar.ı harın ale~·Jtiode'yim, ne de sonba. lar yıllıı.rdıın vefasız, 0zlz dost. kaİ 
~ ~'llllsloııı~lı~c ,." flııl bnkılrrsa muharrir ortadan silin. harın, Yıhn her gününe, günün her ra baht fırtına gibi" climlesi, güze 

1 
lilfl li k l GP<ol·;;· nnrna bnvran!ıkla bakın"\~ o··g~r-n olsun olmasın, annat ;ıcıJftbunun, 

1 
llda k Yeni IJiı mc , o uyucu arma. w~-,, ıE'ı mevzu:ı J .. • " • ..a ..., 

"ııır tnDıp ,,~la<'nklnr; tı nnlat.malı imlş. Ben, k<'ndimi öv. dlm... . nı:ı.hsulüdlir, Ben öyle ya.zanıam, 
~~al.:• vu1.acnı., dlı~ • meğc kalltmndığrm iç_ln kendimden Hele Şevket Rado da yaşlansın, elimden-gelmez; ben tahlil ederim, 

·•qf ~ gu:ı,':tJt bii at bahsetmekten de çekınmem. Yazı- 0 da hamdetmeısini, Tannya, tabı. uzun uzun anlatırım. Bunlar ayrı 
\ııa lıan";b s

1
hrnca({: , el· lnrıma mevzu olarak kendlmi seçi. ate, vah ut ~evgilisine, kime olursa ayn eeylerdir. Ben: "Sruıatklr de· 

~ i, ~l'lıtıı n bir hare· , onım: kendi düşündüklerimden, oı~un hnmdetmeyi öğrensin, onun filim" dediğim zaman kötil yaza· 
U !\d:ııa 0Incaı._ kendi hallerimden, hislerimden lçın de her gün gönlündeki hayran. ron, yıızmı karma karışıktır, lU.. 

•. tt:l'a.rr-t t tın c clo;ilcr'. bahsederim. Bir muharrir için df'> hğı tazelemeğe vesile olur. zumsuz sıfatlarla doludur falan gi-
~tı,~k; la et.ebbüsleri diı en doğru yol bu olduğu kanaatin. bi btr §ey söylemedim; ben de .

0
1· 

ti 
~ibı ıl, J:ihi. haııc1 deyim. insan kendini bilmezmiş... SANATKAR ÜSLÜBU. - Beni dukça. iyi yazdığnn kanaatinde;'llD, 

"" .. b Ö\•en yazılan okumaktan hnclan - ama .,nnn~!.l\- dc~·ı· 
t ,._rııı un "•0 ucrn \csai· Kendini bilmezmiş de aşka §eY• "" .-.... uıw.ı· gı ım. 

1 
~ l rıu:- ı:ektıı,ı:c ih !eri daha mı iyi bilirmi§? zaten mam. Şimdiye kadar öyle 'bfr iki Cahil Tanyol benim için i§lc 

I• ~da11ı~ııl1, Ile~nzıt. ben kendimi bHdlğim.i de ileıi sür- ~azı çıktı, içlerindeki anlayışsızlı • böyle blrtakmı §eyler söyl.üyor. 
"'td ak sö ı- 6a, kelimelerin manasnu düştınme . Muha.bbetini göstermek is~iş, 

ı 
11 

u,ı .. d·ıı 
1 

n 'nzlyet e mUyorum, anc şunu Y uyonım : 1 

~ " b ( en yazmak kolavlı~a lınvret t""ekkür ede...... hastalık ...... imle • l'le ..... l'rj cı':er \C "'Bana öyle geliyor ki en işte .şöy- "' M" ., • ~ ....... r.-·· ~t "•Ut · şö 1 h. ettim... Fakat Cahit Tanyol'un • rimde pek mcnın:un oldum, f;fmdi 

'
~ ..... (!(>nı.1 e\ eld•il bl. le~im. §Öyle düşüniıp Y cı We. t 
h ·" ,-!{er n<;an mecmuasına beni övmek 1·.-ın d m m k ........ mulıab-·~j • lltih .. t • onlar ı.lı eliyorum ... " Yanılabilirim, ancak " e emnunu ; CnUJı:>ıne 

o " d .. I 
1
· ki · d :razdrğr tenkit makalesi, hastallfl. bet gösterilıne&nı· kı"m ~ .. temez ki., 

1.ı.:t ıı~, " n ı yapa kendim için söy ıyece erım o yn- ..., 
'fi~~~· fıu~udn ''c ,.e ;,, nılmam, başka kimseler, bak;a §ey- nede yatarken elline geçti, oku - O muhabbetin hali.sliğine inaJlıyo-

tıı. · ~ı ır • danıJ!;nlı he- lcr için söyliyecP.klerimdeki yan • dum.Ca.hit Tanyolun benim yazıla- rum; ancak muhabbetin halis ol· 

~ 1 'ıster s· k" 1 rıma muhabbeti zannede'ri.m uzun ması, hükümlerde yanılmak lc:in 
. 't"nb CC'elder. lıı:dardan çok olmaz. ır ımse, n. .. . . 
1 .. UI·• sumuyecektir. Henilz genç bir n,. bır" ma .. •r t olam 

1.'th b !ıa \nlnız snn oğlunu en iyi gene kendinde i---::-=-~=.:::.:.._:==~::..::..~:.::....:·::..·_:.::..:::""::.:.:e:.::..:.:::::::.az~.------
ı. a ı . 

~ 1~r 1 llleınnun ol tecıiibe eder. Benden .ı.iıe ... beni 
~ ~lı ı~b:fll<in tanılrııı dinlemek ister misiniz? Söyliye
b:ı l'lıJaıı •rarına muJm. ceklf"rimde belki kendinizi de bu
~ nı "" ~1.İ\ l'rrlnl .. ol lursunuz; biribirim!zden o kndar 

ıı lll~nce '· ' ı. ~ ııd '°nrn c,.Jer ... farklı mıyız? 
~ b1 lllla ' gııl rlmcm- işte ne ·yazacağmu pek de bilm<'-
tı ,~r ııe,1 rı snl mal< lit· den masrunm başına oturdum, Ken. 
~~iıı 0ıııu!{ı:'111 h=ıstnlığ'ı dimi dinliyeyim, bakalım bugiln 
'--~ e!J lto)\u 11 ılı)( lodo" "bakir canlr gUzel bugtln'' neler 

~lıa ~it 1 sunu nrıl n. get irP~ek; o~un, "kaçamamış U• 

b "ıtke~lllılırrrnt:ırılan ı:uşları hapseden şeffaf buz taba
"rıı •~ıadı· onlnr ~.n.,. kasını" yrrtrvereceğini wnmuyo-

~\ 1 al'tt.,~'1 g(i!J;Pll mi- rum, zaten uçuşlar artık ölmiiştür, 
il • "'dan • d n.' f l!nı~ı 

1 
.. ,ler ~er buz tnbaka<:ıı kmlsa bile altm an 

:~ı ., lbJa ( us,inc-ceJd ... r onların kendilerine benzemiyen 

'r , ·ı• . , , ,, 1 • • • • :·, • ,., • .. •• 

· • ' '~ıtl • 't 'J 'j .· ı ı't ' ı• I ı ı t' ı ı: ı ı , 11 1 , ı , ' 

14\nıfmdnn fcvknl:idP bir snrctt<' t<>m~ıı Mlllı-n ~AR.A:'l>F. 

EBEDi AŞK (NiÇEVO) 
·•ıı ' oraı ~ ltı· nl.'lf!el' llr(ln fo,ı 1 benZt>Jnelerine imkan kalmamış o. -
ı dııl'a ı knhknlınl ı. 'an cesetlerinden başka ne çıknbi- 1 

t'aldnr. lir ki? O buzun kınlmMUU ummu· 
*~:t- l onım: istemiyorum dn, onun al-

Filnıf, bu hatta bu gti7.f'I t'llnı-map\ lıUyul< bir halk c.elbetrnoktodlr. 
I LA\'ETEN: Tt1U KÇE SÖZL\) il AYA T J ~ r, S R .\ R 1 

H. - Her ak,arn İstanbul , .e ı;;ı,u lı;:ln otobliıı temin edllııtlştlr. 
• 1 • ' '. 

, , ~ ,., 
1 

ı• 
1 

ı~I -· (Tf'lr.ron: .ı9309) 11119 

hakkında. en umumi ve geniş mn
IOmat bende toplanmaktadır, öm_ 
rilmU onlara hasrettim, zaten in. 
san her şeyi brrakıp hayatta tek 
bir arzu peşinde koea.rsa, istedi • 
ğini yapamaması imkansızdır. 

Sam Coys hayretten ve karş:
smdnki adamın başardığı nıunzzanı 
eserin nltmda eziliyordu. 

- Sizin bu yaptığınız bir mu 
clzedir! dedi. En küçük bir aksilik 
en ufak bir ihmal ber şeyi malı. 
veöebilirdi. 

Sir Vilyam gülilmsedi: 
- Yok, o kadar bUyütme-yln, 

Bu işe kendimi o kadar verdim, 
hayatm diğer yollarını o derece 
terkettİ.Dl ki ben.im elde ettiğim 

neticeler kendiliklerinden bana 
geldiler gibi oldu. Hem daha mü
cadelenin b&Şmdayız, bundan son. 
ra temizlik sırası bize gelecek. 

Son zamanlarda Gotlib Vurm -
rıer Tomas Murdoku çekemez ol -
ınu!!tu. Zira İngilteredeki Alman 
casuslarının umumi reisi oydu. Fcı
kııt Tomas Murdok onu da haki 
miyetine almıya bıu:ılıun!§tJ. Niha· 
Yet Berlinden bir emir geldi. To.
m:ıs Murdok, Sir Vilyarnsı öldllro_ 
rek karısını kaçıracaktı. Gotlib 
Vıınnı::er kıskandr, bu ~i kendisi 
yapmak istiyordu. Bundan gayet 
memnun oldum. Neticenin ne ol _ 
duğunu biliyorsunuz: Vurmscr, 
Murdok, Sir Vilyamsı öklUrllrken 
ikisini de temizlemeyi düşUndü. 
Fakat güzel bir tuznk kurdum. 
Benden benim yazıhaneme çıkan 
gizli kapı plfırunı çaldığını zannet
ti: Upıs tıpış geldi ve ölen kendi 
ei oldu. Şimdj Beı-lin Tomns Mur • 
dokun Sır Vilyamsı öldUrdUğünli 
ve Vunnserin kadını kaçırnuıya 
giderken kay.bolduğwıu zannedi • 
yor, 

Şu halde Tomns Murdok yani 
ben !ngilteredeki Alman en.sus 
t~lıltı reisliğine tay;n edilmemi 
bu birkaç gün içinde emniyetle 
bekliyebilirim. Şimdi her şer ıın· 
lnşıldı mı aziz meslekdaşrm ! 

Knıl öldü, ya.c;asın kral 1 

S:ı.m Coys şaşkınlık \'e lıayr~n : 
lığının son mcrtebeı;ine gelmıştı. 
.Meslek havatındn müthiş adıın1 • 
tarla karşı"ı1şmak imkanını bul -
mu~tu. Fakat bu derecesini, teh 
likeyi kendi bahçesi farzcderek en 
imkansız yollara koşanına hiç rar
"'elmemi~ti. Bu olamazdı! Gene nıı 
rıldanmnktan krndini alrımadı: 

- lnsnn kuv\"etin!n nihayet 
bir hududu vnrdrr! 

S .r Vilyamm açık ma\'i gözleri 
uzerine dikildi: 

- İnsan kuV\"etinin hududıı 
hem çok dardır. decli. Fakat ira • 
ıleyi ve imanı unutuyorsunuz. On• 
!ar sahibi olmıvan ummanlardır, 
sonu olmıyan ~mmanlar... Vurm_ 
ser söylediğiniz gibi çalı~cyordu; o 
yalnız pa.rn, yalnız ticaret dlli}li _ 
nüyordu: şUpbesiz bir gün kuvve. 

BlR TEZAT ! söz dinleyip atlamı§lardır. 
Basamakla lk I Kontrol mem:.ıru c2hanlıkta-

rı sa ım sa • k" .
1 

.. b" . . . . 
kım dolu bir t O 1 ı t'!?Z? e~ını ıtırmce ıçerıye 

ramvay. n sa- . , !.t d K 
hanlıkta büyük b" n'" ,..... g:rmevc ça.:1::-:a .• '1 ır. apı 

ır 0 uç ugun .. .. ,ı d 1 • •. t . 
içinde vazifesini yapmaya onur:-lc~ 1ırrabn. ıır ':1U§. erıybe: 
Çalısan kontrol m b - u~ en ırcz ıçerıye a. 

~ emuru, a-
samaktakilere seslenir: 'ı yım ... 

- Görüyorsıınu k" - Nerede yer? ..• 
. z ı yer 1 ·ıu l d ' D yok... inm eniz ir · · - nası nere e yer . .. a-

:ı- tn sıze rr.u. I f h f L • • k. . l hakkak yer '-'ok m d , ıa era .:?ı·a;ı yırmı ·ıçı a ır 
l .r .u eme.: · b b h ı ·· ı b" k azım ... rica ederim . . . 1 " ara a.. c.c §0.)'.e ır ı. 

ının ... rı - d 
ca ederim ... l ptr anın ... 

Ba•amaktakiler l Yerine ve zamanına göre 
-~~~~~~_...::..~_:_"~a=s~ı~s:.:,a . h k' k ~· cevap vermeyı mu a ila Rl 

kontrollerden öğrenmemiz 
lazım. 

SARAY 1 
1 ............... 1 .. .. --.... ........ ..... .... . .. .,···-·--···· ..... -......................... .. 

~ iP EK fi n binl'llU\'illldl\ ·= TÜRKÇE SöZLO 
tıı. hliyiil, mt'll'<'rn 

olan 
ve 1'"k filmi 

H =ı li Dünya Komikler Kralı P.I 

:i LOREL· &ABDI i 
i~ TÜRKÇE SôZLÜ I= ORMANLA R 

HAKiMi 
Şlıhescrinl mutlaka ıtorüııii7.. 
Ruşrollerdf': 

\ '\ ı\ n:sım UAXTEU 

BRUOE CABOT 

Ft'\·kalade ml7.anscn 
."\hmzznm ,.e kuvn~tıı meyzu. 

~
I Dakiki bir ~ıthkaha turanı olan 1 

1 yeni J11mlcrl I 

i LOREL -HARDi 1 
~ AŞ IK 
g :;;&hceerlnde bUtlin &e)1rcileri koo
S dtlf'rine bir kat dahi\ bellamakta.. 
Iİ drr. Program salı gUnii ak,a.nuna 

Buı;iln gant l de ten7ilAth mathıe 

' 

kadar devam edCl'A'.ktir. 11 

Bugün uat l d*' ten71UUJr matLne D :a••- 11:c==c:::=: r 

• . .. 
• ~ .. • • : 1, ı 

" 1 ·-· ..;ın,.m.-ı fı!enıinin en btt;)1ik h<l8Crierint smılayan 

LALE SiNEMASI 
BUG1'N TAMAMEX RF.NKLl 

Dr. SiKLOPS Harikasile 
RütUn 1atanbulu heyf'<'Andan •rtıa<'Ak •.• Alkıı:ıtaıı ınıetıı<'ek. Bu ~ .. ı, 
fllml iz do görünüz. 
Cumartesi 81U\t 1 do halle ma~I. 

• • . . • ' ı' ' . . '. . ... :: 1 : • 1 ' 1 • ." ' ~' , • •ı ~ ~:· 1 

1 '
1

11 lı ıı· . 1 ., l ! ' ' •• ' 
• 'ı . • 

~ANIZI HARCANMAKTAN, ÇARÇUR 
EDiLMEKTEN KURTARINIZ 

Taıarral Bonosuna Yatırınız 
Tasarnıl Bonosuna yatınıan pa.ra ek UmeT, artar; 

slu! bir ~,)da 3 6 ~tn fRl7: gctlrlr 

Taaarruf Bonolan, bütlln bankalarlA nbe ve ajan.
" lnrında, ~filli Piyangonun rMrnl sntış glşı>I•. 

rinde banka bulunnuyaıı yerlerde mal. 
"-ıtndıklannda ı:ıahlmaktadır. 

i """"" 'lllllllll 1 111 1111 .. .... .. .. .... .... . lt ll lllll ll ltlfl 1 .............. .... 

·ı Hiç bir \·ergi ve merwıım yoktur. Her J<oseyc 1 
Plverl~lldlr, Paranmn:ı fııteillğlniL anda gene pB-

myn ~e,·lrnıenlz. kabildir. Arttırma '"' flkıılltme- 1 
ll'rdc satı-:- kı:'"mr.tı w.<'rlndrn trnılnat olarak 1 -

............ ,.,.,
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BoJlosu Ahnız . 
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tJnin dibine geliverdi. Amma ben, 
Mııtmazel Doktor ve daha bazı 
kimreler, kör bir balık gibi bir 01_ 
tıı ucunda sallanan kokmuş yem 
pe<11indc ko~muyoruz ki 

Sam mırıldandı: ·· 

:raber çalışa.cağımızı dil§ündilkçe 
kendimden bahtiyar birini t:ısa\' . 
vur edemiyonım. 

- Bir kLcıi var şef! 
-Kim? 

-:- P
1
a.stör, Nevton. Pasknl gibi. 

s.r \ il):am nya;n kalktı, alçak 
masanın üzerinde duran hir clga _ 
ra kut.usu uzattı; gülerek: 
t•· - Kınn §u dev aynıısmı, dedi. 
·ıımı.1~~1er ŞA~ e daha yeni ~lıyo. 
ruz .... ızl, benimle beraber calı.ş • 
manızı istemek için buraya ·çağır. 
dım. Teklifimi kabul eder mis'nız ·· 

Sam bu sefer sevinçten s•~radı · 
- Kabul etmek mi? Hayatınım 

en tatlı anını bu teklifin karşısın_ 
da yaşadım! 

Slr \'Hyams tekrar oturdu ,.e 
yüzU gene korkunç bir ciddiyete 
büründü: 

- Çok jyi ! dedi. Benim ha _ 
~atta olduğumu s'.zden başka bi • 
len bir Co Benet vardır. İkiniz -
den başka. kim!e bu sırra vakıf 
olmamalı! Her ~eyin zamanı var. 
Sizi daha fazla tutmayayım. Be • 

- Ben! 
Oou hu ka.dar m~mnun ve mlıf 

tehir gör<liikçc Sir Vil)am zate · 
ucn dahıı ziyade emin oluyordu. 

-(i-
~ı\M CO\"S tŞ IU:$I~D.\ 

Birkaç blln sonra polis :-;ir Hah.. 
ri Vilrnm'ın rese<linin gömülmesi• 
ne ka~ar vcrrn·~u. Ynpıian bütün 
•ahkıkat en ufak bir iz mrydan'l 
<;:lkaramnmıı;ı ı. Ebe<liyycn k:ırnn -
Irk kalmny:ı m:ıhküm olan esr~r • 
!ardan biri ka?'f;ısmda kahndıgı~a 
karıır verllmi • deftere knydedıp 
eÇilmişti. Halle "nnsrl öldürüldil,, 

;ual ini brmk"P ı,:oktan · •nasıl kaJ. 
d:nldı,, ffiP\"ZUU Uzeri~dc ko?u§llla. 
~ a başlamışt.l. Ç~nkU hakıka~~ 
ceset aile mez.."lrlıgına kadar mut. 
hiş bir menısimle kaldınlmı~tf. 
Bulvay fin.tosu en kalııbalık gun· 
ıcri.nden bir1ni yaşadı. 

(Derwımı ı·. ~ J 



... ______ _ 
."-nıoo.Ai!tı .j..~ \"'"1'1t:I t:.-ttıer, 

~ ~~·· •lt:•f• ~·· ıı,..._ :.r lutlao . 

.. a e 
Veni l<ab neyi 

askerlerin t uracağı 
anlaşrhyor 

Amerıkada 
Ticaret gemilerinin 
silanlandırılması 

kabul edlldı 

Bir Amerikan muh
ribi orpillendi 

Almanlar 
l\los ovayışarktan 

d evir.meye 
ça ı ıyorlar 

Moskova etrafında. ~iddetli çar. 
prşmalar devam etmektedir. D!ln. 
kfi Alman tebliği Odesanm zapte.. 
dildiğini. Odesa açıklarında n&ker
Je dolu 30 bin tonilatoluk 6 gemi. 
ııin batırıldığını, 8 bUyük vapurun 
da ağır hasara uğrotıldığmı, Azak 
denizinde takibe devam edildiğini, 
Mookovayn karşı gece ve gtlndilz 
mUcs.5ir hava hUcumlan yapıldığı.. 
nr ve harekfı.tm plli.n mucibince 
devam ettiğini bildirmektedir. 

Moskova ctrafmda.ld muha.reoe~ 
lerin simdiye kadar şark cephe • 
sinde görülen muharebelerin hep. 
sini geride bıraktığı ve bu muba. 
rcbelerin milyonlarca askerin iştL 
ra.k ve bUtün Moıkova. halkının 
mllznherctile muaz.tam bir vuruv .. 
ma manzarası aldığını bildirmekte 
dir. 

Almanlnnn Moskovayı şarkm • 
dan dn çevirmeye çalıı:;trkları anla. 
5ılmnktndır. Röyterln diplomatik 
muhnrrirı, Morucovanm Alman la • 
talan tarafından kuvvetle kuşattl. 
d•/'.'ffit, ~ 11k('..,,.t mr,.. '""İnin nakli 

Rektörlük Jıususi, talebe 

yurtlarını içtimai ve 11hbi 
balomlardan kontrol edecek 

Sıhha ve içtima! muavenet vekA 
IeU bu sene gehrlmlzdekl leyli tıp 

talebe yuruarmm talobe mevcudu 
daha ziyade artmış ve cezacı talebesi 

do yurUnrn nluımnğıı ba lamq olmak 

la bernbAr 1stanbulda §imdilik da:ba 
tazın yurt açmıımıı.ğo. karar vermL,. 

tir. ÇUnldl İstanbuld:ıkl ıeyll tıp ta

lebe yurtlnrınm adcd! tam 12 ye ba· 

lJğ olmuııtur. Bu blr dQzUno JUrt Şeb 
ır.a,d1)bnşı, Beyazıt cıvarmm en bUyUk 

bin lıırmı işgal etmektedir. Yurt ol • 

ınağa eıverııın yeni b1r blnanm bu • 

lmımıısma pek do 1mklJ.n görülme • 

ancktedlr. 

Diğer tarııttnn bu leyli talebe yurt 

ı.arı mUdUrlllğ(l 1939..19i0 ders sene. f elndcn lıntihanlarda muvaffak otama. 
öıklnrmdan dolayı yurttan çıkarılma· 

ları lAzım gelip b!r sene tahsillerine 

zıehnrl devam eden talebelerin bu se. 
t:rıe imtlhanlarındıı muvaffak olanları. 

ım tekrar yurdltlıl'B almak karanm 
ı vermiştir. Bunlar nihayet lklnclteş o 

Jrtnın llk gUnUno kadar yurdıanı ka· 

Jbul edilecektir. Bu karar De yurtların 
mevcudu daha fazlıı kabarın~ olacak 
tır. 'Oniverslte relttörlUğU Unlversl. 

to talebesinin b:lnndığt bu.sus! yurt • 
Iarm içtimai ve srhbt 

kontrolU itin alakadar 

temıısa geçmiştir. 

balmnlardan 

mnka.mlarln 

---o---

Kaçak lıeygir eti satan bir 

şebeke meydana çıkarıldı 
KnrngUnırllktc kaı:ak olarak beygir 

eti satan b!r ~t·bl'k m~ydana çıkarıl. 

mıştır. 

Hem knça.k, hrro de beygir eu an· 
tan §ebekc Cemli, Mehmet, Salt ve 

Rıfkı admda dl:irt ktş!den mQrekkep. 

tır. Bunlar l{a'"tlgllmrilktı> Sultan ma.. 

hr.llcsln1o 17 num:ıralı evi kiralıya • 

:uk alt kntmı bir kıısaphruıe halin" 

.sokmnş!a rdır. 

DU:ı ~\"::"~ :, "Pilar. amştmn.ada 50 
.ııı> ~~ tt.yr;!r etl bulunmuştur 
9uı:tulaN!A.Q CemU. Mebır.c•, !=;,."\it yn· 

ne 
mant:ki ve scvkülceyş bıı.kımnıdan 
Nr tE'dblr o].z."ıı~nı kay•1·.Jtı.o .. ~t~ 
<lir. V!şidC!! verr,-11 bir habere gö. 
~. Sovyet otduutmun va:zi: eti ~ 
tün ~vhf"':1e, billınSSP Mosl•..,~ C"4J 
hesiı.dc dı:ha v~"l.L"' '>lr {lekil nl. 
maktndrr. Moskovad~ um~ tıirıa 
lara ve §.bldclcre jcabmoa l'ı:ıva~ ... 
uçurulmak Uzcre dinamitler ko • 
nulnıuştu.·. Moskovadnki bütün sc. 
faretlcr şehirden a \'rtlmıştn', 
Japonyada yeni kabine 

Japonyndn knbint'yi teşkile har. 
biye nazırı general Hldeki Tojo 
memur edilmiştir. Knbinenin ifrat 
taraftan olnn askeri zümreyi tem. 
sil eden bu general tnrnfmdan ku
rulması mühim bir hadise teşkil 
etmektedir. Yeni kabinenin tama. 
miyle asker ve amirallerden te. 
rekkUp edeceği bildirilmektedir. 
Toky00ruı verllcn bir habere göre. 
lmparatorıın bnşmilşaviri Marki 
Kido tarafından ic;timaa davet e. 
dilen eski bnş\'ckiller konferansı 
cınr:ıyda yeni b:ı.'}vekilin iştira.kile 
toplanarak hükümdara tavsiyeler. 
de buJıınmuştur. YenJ kabinenin 
teşekkillUnde ve harici siyasette 
'Japon bahriyesinin ehemmiyetli 
bir mevki işgal etmeğe davet e -
dildiği nnJaşılıyor. 

'Amerikada telaı 
Japon kabinesinin istifası J\me. 

n'ko.da teldşı birdenbire arttrrm.ış.. 
trr. CumhuITeisi Ruzvelt askeri 
şeflerle uzun bir mliICıkat yapDllŞ, 
mtlmessiller meclisi bitaraflık ka· 
nununun tadilini tasvip ederek ti. 
caret gemilerinin sllllhlnndmlma • 
snıı kabul eylemi§tir. 

Bir Amerikan torpidosu 
Torpillendi 
Vaşingtondan verilen bir resmi 

tebliğde Amerikanın Kerney muh .. 
rihinln çnrşnmbn gUnU 1ztanda sa. 
hilf açıklarında torpillendiğini bit 
dirmektedir. 

Verilen mUtemmlm malumata 
göre, Kemey torplto muhribini~ 
ancak iki bacnsı vardır. Halbukı 
yaş haddi hııricinc çrkan ve İng1L 
tereye ferağ cdJJen torpito muh• 
Jiplerlnln dörder b:ıcnsı vnrdır. 

Bahriye nezareti erkanına göre, 
bu hal, Kerneyin bir İngiliz tpr· 
pitosu zannedilmiş olması ihtima • 
llııi ortadan kalclırmaktadır. 

Ruzvelt. Kemeyin torplllenmcsi 
htur:ı.sesinin, sarih surette Amerl.. 
ka mUdafaa Mlgesinde vukua gel. 
aıJ°?jni sövlemlştir. 

Sovvet tebliği 
(B~ tamfı 1 nclcle) 

Es~i şah 
H~•ıd o~yanusunüa , ~oris 

adasmda oturacak 
Londra, 13 (A. A.).!-(B. B. C.) 

Diln Akşam tıi:!§l'"edllen blr tebliğ. 
de deniliyor ki: "Harp vaziyeti do 
Jayısiyl~ sa.bı1! lran şahınm Mo
rls ad:ıı.ısınJa. muva:tkaten kalması 
şayanı arzudur. Ado. valisi sab::k şa 
hm istlra.luı.tı için ica.b eden tedbir .. 
teri ala.caktir.' 

Moris adası, Hind Okyanusun
da kUçük bir adadu-. 

Maarif Vekilinin 
beyanatı 
(Ba~ tarafı 1 nclde) 

için zaruri vasıtaları temin ed~ 
cektir Günden güne artan bır 
rağbetle, g~en yıla nisbct edilir. 
se yüzde elli isteklisi artmış ola~ 
Yüksek Mühendis okulunun yenı 
yıl müsabakasmda kaza~a;ı ~::
beteriyle göıilştüm. BırıncıhJ? 
İzmir lisesinden bir tnlebe.mız 
kazanmıştır. Gündüz talebesinin 
savısmdaki Q.rtış, bu kurumumu. 
zun hem gördüğü rağbeti, he."D. 
de daha kolay gelişme imkfuıl~ 
rını kazanmakta olduğunu bize 
göstermiştir Ankarada kurac~ 
ğmuz Yüksek Teknik okulu ile 
lsta.nbuldakl YUksek Mühendis 
okulumuz beraber çahştıl.an za. 
man şimdikinden daha geniş öl .. 
çüde, fakat ileri yıllarımızın bu 
alandaki ihtiyacına ancak cevap 
verebilecek surette yüksek tek. 
nik elemanı yetiştireceklerdir. 
On beş sene sonra tek,nik ve .e~~ 
dilstri işlerinde bugün çektigı· 
miz sıkıntıları ortad&n kaldrr· 
mak nzmindcyiz. 

KlTAP 1Ş1 
- tstanbudda bulunduğunuz 

sırada kitap meselesiyle meşgul 
oldunuz mu? . 

- Kitap meselesiyle değil, kı. 
tap işiyle meşgul oldum. Halle. 
dilmemiş bir mesele olarak ~~ 
rif Vekilliğini bu hususta ışgal 
eden bir davamız yoktur. lstan
bulda bir kısım kitapların bu
lunmaması, basma sayısındaki 
eksiklikten ileri geldi~i için, ta. 
mamlanması tertibatı alınmış ve 
bu kitaplar ciltlenmeleri bittik<;e 
satış yerlerimi?.do piyasaya ar. 
zedilmiştir. Daha da ~oksan çı. 
kacak olursa itmam edilecektir. 

HNlVERSlTEYE ALINACAK 

TALEBENİN TAHDİDİ 

Japookabinesindeki 
değişiklik 

BerUnde nasıl 
karşılan dl 

Beru; 18 (A. A.) - Neue Zü 
ıicher Zeitung'un Bertin muho.biri 
bildiriyor: 

J'apon kabineSinde vuku bulan 
deği.~iklik Berlinde itimadkiir bir 
ihtiyatla. ka.r§ılnnmaktndll'. Alman 
matb'!latı hiç bir tefsirde bulunma. 
dan Konoyc kabincsfoln istifasına 
ve general Tojonun yeni kabineyi 
teşkile memur edildiğine dnir ge 
len haberleri kaydetmekle iktifa 
eylenıcktedirler. 

Bununla beraber Berlinin siyasi 
mahfeUerinde general Tojonun ik 
tidar mevkilne geJmesile UclU pak 
tm ruhuna uyğun olan Japon siya 
setinin daha mutedil bir surette 
değil da.ha şiddetle tatbik edilece 
ğlnden !]ilphe edilmemekte ve uz::ı.k 
Şarktaki vaziyetin inklctafr alii.ka 
ile takip .xiilmektedir. 

S!a!in oskovada 
kahvor 
(Ba, tarafı 1 neido) 

edilen küçük blokhaus'lar henüz 
tahtadan kalıpları içindedirler. 
Alman tavvareleri durmadan uç. 
maktadırlar. Kamyonların sey
rüseferi yolları kapamaktadır. 
Timoçenko orduları yaralıları 
hasta otomobillerivle geri taşı. 
m3ktadırlar. Harp cephelerine 

·17. ıs vaşrnda delikanlılarla'~ 
lılar J?itmektedirler. Ameleler. 
işçiler Moskova civarmda siper. 
Jcr kazmakta ve tank maniaları 
vücuda getirmektedirler. 

Mahalli idare halkın endişele. 
rini izaleye ve havatm mutad ee. 
kilde cerevanım temine umr 
m~ktadır. Moskovada gazeteler 
intişar .?tmektedir. 

Radvo mutnd ~yatmr va"P• 
maktadır. Sil~h ve :nühimmat 
fabrikalan faaliyetlerini durdur. 
mamrslardır. 

Vişi. 18 (A)t.) H. O: 
Moskovadan alınan bir hnberc 

göre şehrin müdafaasını devam 
ettirmek icin Statin ile bazı ko. 
münist ~eri Moskovada valnız 
kalmah karar vermislerdir. 

Kanadada 
Japon kabinesindeki 
deği~iklik üzerine 

Vaziyet ço cldd 
telekkl ediliyor 

Otava; 18 (A. A.) - Mister Mn 
kenzi King Japon kabinesinin suku 
tundan sonra uzakşnrk vnziyetlnd"' 
hasıl olan buhranı kab'nc iizal:ırlb 
uzun uzad:ya tetkik eylemiştir. 

Mlişahitler vaziyetin ciddi oldn 
ğu mUtateasındndırlar. 

Vancouver Hmnm ve İn~iliz Ko 
Jumbiyası dolayı.siyle büyUk Okyq 
nüs buhranına katılmak tehlikesi~ 
de bulunan Kanada, Londra ve Va 
şlngtonla tam itilaf halinde hare 
ket edecektir. 

Kar.adadaki Japon teba.nla11nın 
Vancouver limanına. ~elen bir Ja 
pon gemisile memleketlerine dön 
meği düşündükleri söylenmekte 
dir. Japon kolonisi 23.000 kişi ka 
dar tahmin edilmektedir. Bunlarm 
gitmek veya ikamet etmek karar 
JarI Japonynnm Kanada hakkında 
ki niyetlerini göstCl'eeck bir delil 
olacaktır. 

Ruzvelt bir "zafer 
programı,, hazırladı 

(B:ı, tanıtı 1 ncide) 
program mucibince lngiltereye yar 
dnn ve Amerikan milli müdnfansr 
için 50 milyar dolardan fn:zla sar. 
fedilecektir. 

Bu program şimdiki halde tet. 
kik eeilmektedir. Progrn.mm tn
hakkuku gelecek sene için 100 mil 
yar tahmin edilen milli gellrln ya. 
:smrn sarfını jstilzam edecektir. 

Yeni proğram ~diki bUtc.:eye 
.azaran, bütçe bürosunca gelecek 
'nail sene için 24 milyar dolar o. 
tarak tahmin edilen umumi mas
rafların takriben iki mislini ihti. 
va edecektir. 

"Zafer programı" tatbik edildi. 
ği takdirde vergilP.l' ve ikrazlar ge 
ıı~ mikyasta artacaktır. 

lfUDUfBIS' TOl~PJLLENl\IESf 
Haydpıırk :ıs (A.A.) 
Noks, Kenrvcy'nln torplllonmesı 

hAdisesinl, Cumburrclsinc, Vll§l.Dgton 
dan telefonla blldirllm!ııUr. 

Bu haber Ruzvelte, bu sabah, Hayd 
parktaki lkamctg€i.hına muvnsalatm 
dan 1lç dakika sonra verllmf~Ur. 

Cumhurrelsl, matbuat toplantumı,. 
da, hAdisenln mufassal mUnnkaş:ı.sma 
~rmekten lmtlnn otmlgtlr. 

Smyet kıtalnrmm Odesayı tabliye 
etmek meeburtyeUndo k.aldıklarma 

datr Alman radyosu tarafından yayr 
lan pylalar hiçbir esasa lstlnat et • 
memektedlr. Hnktkatte Odesanın tab 
llyesl Almnn ve Rumen kıtaıannın 

tazytldle alA.kadar olmıyan strateji 
eebebler dolayısllc ve I\'.ızılordu yUk. 
sek kumanda heyctln!.n emrllc yapı~ 
mıatır. Bu Ulb:ırla Odesa mıntakıı. • 
smda Alman ve Rumen kılnlarmm eı. 
de ettikleri ganimetler hakkmdıı. Al. 
man kumnndanıığt tararmdan ilen 
stırl.Uen iddialar esassız terahUrler • 
den lb:ıretUr. 

Universi~e ve benzeri mUesse.. 
sclerimize alınacak talebenin talı 
didi için düşünülen hususl~rd~ 
do. bahsedeyim. Tıp fnkül~~ı, 
fen ve edebiyat fakültele:ının 
kimya gibi kısımlan, tatbıkatx 
da icap ettirdiğinden buralara 
gelecek talebeyi elimi?.deki kad.. 
rova maddi imkQ.na ve ihtiyaca 
göre' nisbetlemek icin inceleme
ler yapılmaktadır. Müsabaka v~ 
seçme sistemine gitmek zarureti 
kan3ısmda bulunuvoruz. 

Tarihte vaba cılarla 
evlenen krallar 

Pf )1 I "lo~ 

Odunla yaraıadı 
Fcrlk5ytınde lpsataldnln fırınında 

çalışan Yakup, nynı fırında çalışan 

Rıza ile bir fg mcselcslndcn dolayı 

kavga etm!§tlr. Kavga esnasında Ya· 
kup eline trl blr odun parçası alarak 
Yakubu ağır surette yamlamııı. ya • 
kalanmıştır. 

TRAl'tlVA l:"I..A HAMYON 

QAnPL~IASl 

F()Derbahçeden KndıköyUne gelen 
vatman Yunus Çaylakm idaresindeki 
tramvay, §Oför Hnllmln ~urdl\!;'il 4039 
numaralı kamyonla çarpışmıştır. 

MUsademe blr bayıl §lddcW olınıı~. 
yolcular teıtışn dll5mU§SC de insanca 
bir zayiat olmamıştır. Her iki araba 
hasara uğrıı.mıştrr. 

A!liAIITARI KAYBlmtxCE 

DIVAHtlAN ,\'l'la\l\IAK tS'l'E!\Iİ~ 
Tıpkapıdn oturan HaSAn adında 

b!.r\sl, bek<;lllğlnl ~ ap ığı ı:ocuk yar. 
dım<?vlnln annhtnrın1 kaybetmiş. içe. 
rt gtrMPk lçln iki metre yüksekllğln· 
deki duvarı nşmak lst :-kcrı dü,mllq, 
baştndrı.n aC,"IT surette yaralanmıştır. 

BlH OTO:\tOBlL Bt H ı\ lt:\H "- \" 

BtNTitRDI 

Balnttn oturan nrab ıcı O~rnan Sön. 
Ttlez 3342 numaralı v:ıbısl~c diin 
Şchzadcbn~md'.'ın ge-ç rk n, 27 numıı • 
rnlı ve Kırklareli pl" tılı o•om ı'!:ı'I il~ , 

.;a rpıtımı~tır. 
Çarpışmada arab:ı ıc otor' ağ• 

ll'.\83ra u{!Tamışlar':ı j:ı lnoı; nc-ı bir 
zayiat olm:ımı,tır. 

Yeni çıktı 

üz de z a kas 
romanı 

Çünkü 
Bır Kııfka Romanı., doğrudruı 

l:ı ruyo bUrcU~den tercüme 
edilmlşl!r 

E ~ Kafkas romanı Kafkas aşır· 

nın Kaflms ırkının romanıdır 

İngiliz kralı F.dvardın Mrs. Simp 
sonla evlenmek için tahtını ter • 
ketmesi bUyUk bir tarihi hlldlse o
larak karşılanmıştı. Fakat Avrupa 
tarihinde hanedan olmıyan kadın. 
larla evlenen krallara az mı tosa· 
düf edilir? 

Bunlarm birçoğunu bemen bu • 
:- da saya.biliriz: 

!ngilterede sekiiinci Honrv ile 
Dördüncü Gcorge Franrada on 
dördüncü Louis, Belçikada ikinci 
Aleksandres, !talyada ikinci Vik. 
tore Emanuelc hanedan olmıyan 
kadınlarla evlenmişlerdir. 

Sekizincl Henry, evvelA Cethc • 
rine D'Aragonc ile evlenmek isti· 
yordu. Fakat daha sonra bir ltal. 
yan gUzeli olan Anna ,ile evlenmek 
fikrine düştü ve Catherinl terket. 
ti. 

L8.kin Anna ile evlendikten son .. 
rn aile içinde yeni bir fucia başla
dı: Kral, başk::ı. bir kadını sevıyor. 
du ve bununla evlenmek için her 
şe)i göze alınrştı. 

Bu bUyük ihtirasın neticesi ola. 
rak Anna idam sehpasında hayat.. 
tan uzaklaştırıldı. 

Fakat Anna, İngiliz tarihine i• 
!erde kraliçe olacak olan kızı EH. 
7.abeti bıraknu9tr, 

Gene İngiliz krallnrmdan dör • 
düncü George, veliaht iken Mrs. 
Fi.lz Herbert ile evlenmişti. Bu 
macera tıpkı sekizinci Edvnrdm 
macerasına benzer: 

Mrs. Fitz Herbert iki kere ev • 
lenip Poşnnmış bir kadrndr. Fakat 
Mrs. Simpsondan çok daha genç
t 1. 28 Yaşındaydı. 

Dördüncü Gcorge ıle tanışan 
Mrs. Herbert. onunla kanun hari. 
ci olnrak blr'eşmcği kabul etme • 
m·ş \'e mfist!'lkbeJ kralla evlenmek 

Fiyatı 40 kuru~ TT11ynn bir şey oldu: Pren ın snrıı v 

1 
istemişti. Fako.t o zaman hiç "mul 

Satı§ yeri Valclt Kıt bc\1 ıfa verdi~i ?.\•afete Mrs f.'ıtz He!'-_____ '""""________ h>rt ı::elm<'dl. 

A ınun ü.,.~r.tıP '18•"'\ U iik bir 

endiseye diiştU. Yeni Düees sara
}'l kabul etmemiş ve köylerde bir 
t:atoya çekilmişti. 

On dördilncU Louisnin Mar'kiz 
Malnteron ile evlenmesi gizli ol • 
muştu. On dördUncU Louls. onu 
uzun bir müddettenberl seviyordu. 
Fakat, resmen evlenmelerine im· 
kan bulamıyordu. ÇilnkU 'Madam 
Maintenon'un nınzisi çok tenkit 
olunnn bir kadındı. 

Bir mahklım babanın ktıı olarak 
bapishıınedc doğan ve küçUk yn • 
şmdanbeıi öksüz ve sefil bir hayat 
yaşamıı:; olan Madam Maintenon, 
bir krala lüyık bulunamıyordu. 

Fakat. oradan seneler geçtikten 
sonra kral Madam Maintenona 
Aiarkizlik unvanını verdL Kansı 
kraHçenin ôlümUnden ııltı ny son
ra da. sarayda hir gece gizli dti • 
ğUn yapılıyordu. 

Kral, Markizle evlcnmişU. 

Çar ikinci Aleksandl'efn Cathe
rina Dolgorukl ile evlenmesi de ta 
rihin bllyük bir hfi.dlsesini teşkil 
etmiştir. Çnr, Catherina ile uzun 
pıüddettenberl tanışıyor ve sık s:!t 
kendisini görmeğe gidiyordu. Fa -
kat, evlenmelerini resmi bir vazi. 
yete sokmağn muvaffak olcluğıı 
dakıkada talih yardmı etmedi: 

Tam evlenecekleri gUn 31 mart 
ı 8 t !:>ir suikast neticesinde Çar 
61dü. 

Yaralanan Çnr. sevgilisinin evi
ne götfirillmUş ve bu suretle, son 
nefeııini K:ılerinanın evinde ver • 
mişti. 

Katerino. açlurmı keserek sev
gilisine bir kefen yaptı. 

Son a.'irm krallan arasında BcL 
<:ika kralı ikinci Lcopold ve İtal • 
yan kralr Voktoro Emanuele de ha 
nC'da::ı olmıvnn lrndınlarln evlen -
::ı 'şt·r Eelrikn krnlic;csi bir Fron • 
s·z r(>S<>amnım kızı~dı. Yikto'"e E. 
manunJe de Rosina ile e\•kıımi 

\ e on11 krıliçe yapmtf;lrr. 



lali sarlar ve111U.ı 
eyaaatı i -f t:3 _ .......... 

• 1~0k "Mılli Roman 
~3 - Yazan: MAHMUT ATTILA AYKUT 

inhisar memurlarımo tekaütlük, BU DA BI R AŞK 
işleri tanzim ediliyor 

lı'h~~~ he.lik herifin ibir evüıda sahip ol~una pek akıl 
'~ i3t'] atırlıyonun erdirememekle beraber bir ~ey 
-~ 1Qi l.Yorlar? ''e biz de sormadı. Ellini sıktı. Yer di~~~. ~ok y; k h 
~~llllf.n~:·. o ayır. gösterdi ve ibabaya hitap ederek: 
~ l'et 61! k!Y1!11 •• Bu fi- - Hayrola dedi. Beni burada 
~ ~ ltlenı Uçlik mru:ıada nasıl ıbuldWl? Biliyor muydun? 

Gfimrilk te61kHAfında yeni ıslaltat • 
yapııacak. B~zı İnhisar maddeleri 

fiyatlarına yapılan zamlar • .;r '""'llat . urun kafas:m- - Siz milleti~ vekili değil mi_ 
' ' T>ıs ve eski bir siniz? İnsan vekillerinin ne yap.. Şehrimizde bulunan glimriik ve latmı tek bir müesne&ede topla -
~ sıl.·-- tığım nerede oturdukl!M"Iı bilmez luhisarla.r Vekili Raif Karadeniz mıs olmaktan da nmeli !aydalar 
~~ \1e ~ Rtistü ba. olur mu Maamafih gazetccile-r <1Un tetkiklerini bitirmi5tir. Vekil elde edeceğiz. 
lı~-..ı:, o da basbaııa kaldığı_ de olmasa sizinde pek izinizi bel bir müddet daha şehrimizde knln· '.l'Ckatit !andığı 
;~~ ~ana; 1-at'iyetle: li edeceğiniz yok ya.. Bereket :rak isUrnlınt edccclı:tit-. Tetltlka.lın - Bazı inhil9ıir memurlıı.rııun 
~<ll\ on b6yıe Kemal vc,rsin onlara.. sonunda lıı1ıiısa.rlar Umum Müdilr- b~klediklerL bir te«Mltlü'k mesele--
~ ~ lhA~-~tma sa- .Mebus 'bey gülümseyerek Rü.5. li4"rilndek1 makamın<la kabul etti- si va.rdrr. Bu nedir?' . 
-ah~Oi b~'unm yiizUne tü babanın top çehresini ok17adı. ği bir muharrirlmize RUf Kara.de. ,,_Malumunuz olduğu Uze~ bi-
1h..":ııt R~(!n~adını. Muha. - E •. Söyle bakalım bana bir niz su beyanatta bulunmu tur: zim inbis6r meınur1armuAm te'ka • 
~~ dııA-• r arkadaş gi. emrin mi var. - Bum.da bulunduğwn müddet fitliığU bil: tekaüt sandığı tarafm -
'~ı: ~~tıarnndq,n dö. - Esta.furulJ~h yalnız nıiisa.. içinde lstanbulda bulunan inhisar- dnıf temin edilınekt.edJ. :Bu -.andı-
~? llun .f!'l:Je ederseniz bir ricam var lo.'r umum mildürlüğU mUessesc vo "m varidatı kısmen devlet, kwffiien 
~·sen lti U sen nasıl söy. - Senin bi7.e tükenmez 

0

hiz fabrikalarını gezelim. Gilnlıilk v:? de m-ıa~Jaı:mdan kdilsnek sııttti. • 
\

111

~ !>aıi" O alm derileri- metlerin, emeklerin vardır. Biz gUmrilk muhafaza. teı:ıkitatmı ynkın le m~ınurlar taratından temın ° · 
lta~~e k Uzunlkı bir kon. nankör olmayan bir devrin için.. dan gördüm. Sureti umumiyedc i"- lunmaktadır Memurlar.Dl istedik -
~~~ &.ı,:a nca: de yaşıyoruz. lerimizin normal olarok yilrüdilğü len inhi~larda geÇen hi1aet 
~ -..~~- Dedikle..Pin lçim ferahladr. Yeni tanıdığım kanaatini edindim. mUddetinin devlet ·memuriyetin"+ 
f.~llllJ!lı~1'° <:vlfü! hasta bu mebus bey hiçte masad<Lci l'3arap fiyatlnrmn. yapılan um nakletUlderi zaman orada. da he • 

Qif k kı; umduğu küciik memur bey gibi konuı:ı- - Şarap fiyatlıırma bir miktar !'ap edlimesi,· müteka.PiJ.en dc\·ıet 
. n:1ent~t kars..ıJı. muyordu. Onun bu serbest hare. zam yapıldı. Diğer jnhisar madde. memuriyetinden inJUsarl&r& ~ese • 

~· ll'Cl.k onun en tabii keti bizim de oosarotimizi art lerine zam ynpılacak mıdır? cek olanlarının. da devlet hlznıe -
a_~~ ~.!'~; hic o~ tırdr. Ve Rüştü baba uzun bi; - lnhisar maddelerine zam de- tmde geçen milddeUcrillln i~bi.sar
ilfta ~ lıa~t ... ve • f.!evgi mukaddeme y~pmadan maksa. nince iki tlirJU zam hatJra gelir: lcırda.lti hi7.metlere ilave cdıln:e • 
~lh~ba ~ğil mıdir.... da ~iroi. Rüştü iba:bn konuştuk. BUllun birisi son zıµnanlarda ynpıl· s"dir Halen bu bövle olmamaktadır. 
~~ Söy]· (C •. .> bcyı ça onun beni tetkik ettiğini gör. drğı gLbi müdafaa. vergi~i. veya. in· Me~urlnnn istcğml karltl~ i.-
! ~ol 1

Yerek: rüyordum .• - Hay. lıay. diye hisar resmi olarak maliyet bedeJie- çin mevcut tekaüt sandığı kanu -
~kett .lCeınaı dedi cevap verdi. - Ben de simdi ri üzerine ilaveten almakta olduğu nnmuzu tadil ed:ıı bir 1§.yiha ba-
l'~e nı~ nıuvaffak ·;,: lstanbula iniyoroum. Kemal bey mu7. paralo.rdrr ki bunlar kanun zırladık ve bunu Büyilk Mııtct Mec 

tt Uer ~Pl?Jtıasi ve hi- benimle beraber gelsin de kendi. mevzuudur. Diğeri ise;_ inhisar nınd- lieine tevdi eylemek Uzere icrıı 
~.~~ert.l~r •. J?li~yaya sini (l •. J ~türeyim. delerinin maliyet bedelleri yükse. vekilleli heyetin~ 3l'Zettik. Bnzı:. 
ı~ ~ l1'-ı.. <lel'Sını b!Z ve- !kimiz birden teşekkür ettik. lip alç:ıldıkça yap1lan fiyat tcncz- ladığrmız ı· yı"ha menurlo.1'1 tatmın 
~.S~ ~~i günü Hü,ı:;. Aksi bir te.sadiifle kötii ve karan- zmıerl veya artmnalarında.n ileri edecek şekııded!.r. · 
tlıı~ ~ oturan' me.. Jık düşündiiğüme adetfı. utandım. gelmektedir. Birinci §ekilde zam Giimriik ter.;kilahoda ı~Jahat 

b..~' bir e\"ine gittik. Bi. ücümüz birden mebus beyin i~ln tılmdilik bir dü§Uncemiz yok - - GUnırUk ~muhafaza te§lcill -
1~ .. ~ak ~~ıladı. otomobiline kunılduk. Rüstü ba- tur. Diğ<'r kısmı artırmalara gc • tında. bir yenilik yapıbna!ft meV%U 

cıLı ~ na bcğinm ev- ba Beşiktaşta indi. Biz K4raköy. lince iptidai madde fiyatlıırınm ve bshlı:ı 111i<lir? 
1~1t:ı.2 tı~! SOrdu. Adam de büyük lbir 'binamn önünde diğer masraflann arUruş olması - Biliyoraunuz ki biz,.dek~ m· 
~·~: ga kadar süz, durduk. Mebus ibcy bana Maru. yUzUnden mallyct bedelleri eskisi- rilk muhafaza t~kilat:ının bır }<rr: 
~lr ]· ken kaplı ofuitarundan bir knrt ne nazn'ran kabarm.rs ve bunun z:ı- mr asker: diğer bmır da asken ru-

\ ~ı~(l etıQı~n~: .: · vizit r;1kartt1 bir şeyler yazıp J rurl neticesi olarak ıµı.rap vo bazı znmlnra göne vücude getirilnıi!iı, 
:ad: aol'Q ı~n ~rc<!ek. verdi, nv malzemesinin sa.~ bedeller! ı:f\'il let;ldlB.\rdo-. Halen sivil mu -

\ ~~ be;>ı:k Ve ilflve etti: - Bunu (N .. .) beye veriniz tenezzül gösterirse o zaman bu ır..am 11afaza mcmurlamnmı bi!gile:-ll ar-
Vtlrih. be \'de OkUŞuını· ~uz.. dedi Teşekkür ederek kartı ~!- Iar ta.bhtiyle indirilecek, 0ğer bu. tırmağn. onları vnzifeJerinl daha 
~ ~Cldır r .......... - dım ·ve mebus beyin clinJ cııkQ.· giinkil 1mıliyet lx-delJcıi hcrhililbi iyi yapahilecdk bir smff olarak ba. 
ıı..,~uııt] • r::ık ondan ayrıldım. (N .• .> bevc bir sebeple yükselecek olursa bel. zıi·lamağa ea}ısıyonn. Bu. ınaPa· 
""~ etıdi~nı.i nnlayan kartı verdiğim zama.n gözlüğü. ki de bir miktar daha zam yapmak dı temin için hir taraftan memur-
~ ~ lllillayim bir nün altından bana bakarak: mecburiyeti hasıl olacaktır. tara vazife1erini ağretici tA}Wllat • 
~~~.~i 'D--• . - tyi bir tesadüf. Açık memu. - Ralndan ba.~ka diğ<''r içkile • lar yapmak, clii;er tarn{tan da An-
~~ :~111 1:. -=-ıum vekil- ri .. "'-ter )Qin iki ~in sonra imti. rin ve bilhassa hafif alltollli nevi- karnda açtrğmuz bir Jcurşf.an bun-

'~~'"· ~ U.iın Y<>k.. .Y"'w ı L. tf ik" ·· 1 · 1 tih fı l ' lnn .. C'cirer..:ı. \"3.Zif<'lerine ait ma-~ . i"~ka~-.. ıun... "~n han yapılaca rtı. u en ı ·ı gun erın s l k! artmakta. mıt ır. ~ çn. 

(••,m; -e ~- '4tı.:kı"· • .; ...... ~ sonra ~iniz dedi.A - Son defa ynpt.ıfmıız teUtlk lihnntr kendilcıine öğrebnek suı<'. 
~~ "' ~ Bunu gayet tabiı ka~ıladım. lere nazaran liltör, kanyak. şarap, tile ça.ILcmaktayız. Asker[ kısTD1c1:'1 1 ~eldi İ~indc ihti- Bir inc:o;;ı.na velevld iltimaslr clahi bira satrslnn geçen seneye M.zaran bu mnliımat askeri talim ve terbı-

ıı..... • Sızı görmek olsa: ehemmiyetli sayılacak miktnrlnr - Ye yapılır1:en sub=ı.ylnr tara.Cın~n 
b.~~~t?ıi B uz efendim su ma da artrn göstermiAt·r vazifedaıl!!ra öğrctilml"ktedir. ~ ~1 
... ;~ ~ So:kartrnadan içeri k~ ~~~=kdir. Oturunuz de: "" Şarap e:S~;il u dlJL1< bıı tcr.kilıitı tt·mnmen sıvıl 
~ \ı%.ta~: '1.ro.hk bıraktı. mcZierdi ya... - Mecidiyeköyündeki likör fab· veyn tamamen askeri bir hale ııok-

l'a~l'ua n~z dedi.. O gece Rüştü lbabava bu ha.be_ rikasmm kaldcrılacağı söyleniyor, mnğr dilşiinmcktc~ji.z. . 
'-.~'411" k- ri verdiğim zaman du_d~.lanm doğ"rU mudı,rr?. . - .Avrupa hududul)dcıld y~nı 
t~~ a~ U<;ük bir bek_ büzüştürdü J{asınm bırını kal. - Bu fabrikadaki tesısatı nak · mUnakaınt vaziyeti dola.yısil~ ~ım 
. ~ ~tl'af1 Bibi!>iri~izle dırdı: lotmek suretile likör lmaJatmı rük muame1atrnm b1!zı milşkülata 
~ l'°' to:ıı-a · ~tkik edıyo. _ Ne o, memnun olmai!ı~ ını Bomonti fabrikanında yapm:ıi;"I kn- yol nÇtl{,~ haber veriliyor. uurnc:l! 
~~ .... ~i~~~ tıknazc" hwadisime? Drrhal ncşesını ta. rnrl~tırdtk. Likör fabrikası blna.•ıı bıızı d~!detde yapılacak mıdır· 
: datı~ -ız _dedi ve Rüştü kındı Ve gülerek: nt kimyaho.ne ve yeni aç.mağt tn- - Mnliımunuz 'Olduğu tııere 
ıı. Saınıınt ib·ır tı"sanla · (Dcı·amı var) sarla.dığmuz şarap enstitfusü olarak ~lmc1I bu nakJ!vat kısmen karadan 
-~~ kulbnncağrz. Biliyorsunuz ki Mnl. yapılmakta.örr. · Na:kiiyatn mU~ltü -
~alı ..c\l tepede btr tütün enstitfunüz var - lilt çıkarrJmnması iç~ icap eden 
~ ~l'l ~ıyorsam Almanca dersleri c:.r. Bu enstitü bize. tülünün ısla· bazı tedbirleri aldrk. Bu hususta 

~ın· . görmiiştüm hı hususunda. çok '-·ardım ct."llekle· yPniden nakli\,•atı kol:ıyiaşt.rrıcT, ::ı. • 1!JSiniz.. Rfü·tl Bir Alman muaıııme çocukln~ ilse J 

."<ttııı· '"e llnlvers!lc talebelerine bilyuklcre dir. Acma:;"I ta.sal."l.adığıroız !jarap r1aha bru:lt& tedbirlerin 11Jmmıısma 
1 cnntitüsil <lC' ı;nrabıu IFlaht ve sn- fözum olup olmadığmt ma.hallin~e ~ tf ~ lfovanını te~ almanca. rrramer. edebiyat Ye muha - ra:Pttlıkta calıı>bnı.cnğınr ... fen me- tetkik etmc-:k ve neticeyi b:ına bıl. 

~~ili. ~ 1 öğrendik di) borc dersleri verir, Adalar. KadtkUy, murhırmı1.,.1 ve hatta burada htıS1'- riinrıek Uzere lstanbul gilmrilkleri 
·-~'~ ~ ~ni de: "IC>ğazl~ne gfdebiJ!r. Mctodları çok si §arap amilleri iglıı serbest kunı. ba~üdürii ile 1stanbuldaki gilm. 

~ ~~di lll!l diye tanrtt1 kol:ıydır. Sabah sant 8 buçul,tan do "' lnr açmak sudetile mcmlck"tle tek- 1'Ük mıı.lıafaza basmüdürfinii budu • 
~1tir ~: bOcalama ' kuz buı;u:;-a, öğleden ııonra 18 den 19 nik hilgiyc sahip şarap t"unili ye - da göııdercıim. Onbnn vereceği 
~ ~'1,,J~bi Oldu a kndnr Tnkslm Sırııservtıcr, JOl nu· UştiriJmcs.i hususunda. çok hi1.met rapor tizerine alınması icap cdecclc 1 

(Dün~U nu.s7ıadan devam) 
Andre, hayatınm bu yeni gaye • 

sini, dalın doğrusu şimdi yalruz şek 
lini tkğiştlren eski gayesini bu -
lunca i<'..indc derin bir huzur his .. 
setti ve bütün mcvcudiYetlni bu 
gayeye has?:etti. · 

Bu kıu:a.o verinceye kadar An -
dr.cnin ruhunda ge<;en derin mUca.. 
del~ fırtmıı.lannı. zavallı kocanın 
ne kadar 17.tırnp içinde vnşadığmı 
kalbi~in nıhıuıun ne derece hu:pa.
landıgmı hic ikimse bilmedi 

En kfiçUk bir arzu.su önü~de mu 
kad5fes bir :kanun muLwaatr gör .. 
ınege alııtm~ olan Natasa hlc; bir 
\"akıt kocasını hu kadar ihtima.kar 
bu derece nevıı..zlskıir görmemi"': 
Andre de hicbir Vakit Nn.ta.5~mrn 
bu kadar dostane hUsnükabuliine 
mazhar olmanuştı. Görilnü.,te An
:~ .kendini gfizcı .Nata§asnı.-n a.'j. 
, __ ,~.? feda etmisti. Fakat :vnlmz 
.a4'Ui"t .zanı . 0 nn ~erbest brrnkt:;"r 
hte.kırıklarmın acıır·rn., bir Allah 
~ahitti. .. 

~ls.r ~yle geçmi~ti, aylnr 
d~ 2.3nJ flekilde biribirini takip c
diyoı:du. Antiı:e biltUn sru1s· t• · 
1,_ be,. . b. ıyc mı 
~} :;nlış, ütün mcvcudivetini 
JlAheslnc 't"ıı!cfetmis da.ima · . 

d • 1 
gaye~ıı-

n.o sa ııt o arak Nata..'}amn Saadc. 
tine çalı ıyordı;. Andre .knrısnu hi· 
nıave eder gibi, biıı Y.ru>.iyet alın.ıs 
tı. Sevgililerin bütün hnrt'.katı:ı 
~?1nrr YWlamak için clcğil, fakat 
luzumuııda onlara ) ardım etm k . 
~Jn takib «len. betbalıt koc: bt; 
gfin onll\.nn "'l'h.ir haılcinde 
bll~iik bir lokantı:ı.zırn husm;i 
salonur..da bu'uc::ıcakJarıru 0··.; ... n 
d" Q 6•C • ı. nJarın bulunduğu salonun va. 
nındaki odada ta geç vakte. onİar 
çıkrnc:ıya kadar bekledi. İlkönc 
Nikol:ıv.iç koridora çıkarak et.raf~ 
kimsenin bulunup bulunmadrimıı 
gB;;den gerlrdi ve 'kimseler oız:a _ 
drğmr sörilnce Nataı:ayı da aldı 
beraberce korldora çıkWar. Nata: 
şıtnm yüzU kalm bir tül ile kapa
hydr. Sel"i ndım1arla koridordan 
uza.kl3.§tyorlardı. Ar.dre k:ıpının 
~=liğ~d:~ karrsmm rnndevuclım 
o~nUAilnu seyrederken Natn..'in ilP 
Nıkolaviç nıerdfrcn b~mda mtır1 -
terek dortlari]o karşıla..,tııclan, · 
erkekicri,n, N.iko!a.v;ç<-' selam ver _ 
&le~ni kad,mla.nn Nn~yı gör. 
mcmıs gıöl. hareket ettı"klerlni his
setti. Andrc kansının yüzü ne ka
dar kn.lm b!r tul ile örtülü olursa 
olsun yine mnhtlkka.k ta.mruıcağmı 
dOşUJ:.erek, bir nn iç:n 3.'}ık.lnrm 
m~rdfren'crd"n inm!'l<-'rni bekledi 
sonrn kapıyı açarak müstercl~ 
dostın:rmm karsısına. <,:ıktı. Kendi .. 
lerinl sanki ilk defa görtiyormu"' 
gibi: 

- Akşam Feri.fler hayırlı olsun 
d~!· Neden. böylP geç kaldınız bi~ 
gıdıJoruz, sız geliyorsunuz 

Kadmlurdan biri ar~dnşma 

Nakl~ 
Jlu::affcr Acar 

döndü: . 
- Göl"ClUnüz mll. dedi. Ben size 

ontın Mad:ı.ın Andre olduğunu sö; 
lememi5 miydim?. 

Andre mütf'bessimane cevap 
vcl'di: 

- Evet, haklmuz var, dedi. 
Aatnaa.yı tannnak cidden müşkul .. 
;";.;~in biraz rahatsızdı, ben gür 
bcla knlm blr tülle ytizlinü. kı.ılak. 
lıırını örtme~ini krıbul ettirebil -
dim. ]{alnı tül nllm<lnn hicbir şey 
görm "'dii;rilıi söyleylp dııruyorou. 
Sizlere mılni olmıyaymı. All!ıhnıs • 
m:ıt"lndık.. 

Ve Andrc dostfarilc scla.mlasrp 
ayrıldı. 

Zavallı Adre. burıa mümasil hi -
diselere nadiren tesadüf ediyordu. 
çUılh-U f. ıklar "'>n derece ih ti!ıatlı 
hueket ediyorlnrclı. A.ırlre bn ve 
buna mfımıı.sil hadi3elerdcn sonra 
F.:ıkakJarmdn derin bir sinir hisae .. 
d"yor. gözlerine sanki iğneler ba. • 
tıyor. <'lleri dtmuyordu. 
Ni~n ba bmı!iitT. Nikola.viçlin 

h'.lynhnı ynkmd n takip eden me • 
mur "o madamla" Nikolnvi~in er• 
tesi akş:ı.m .Ako'royu)l'l lokanta.Bm .. 
da bu1'ı. acaklarmt haber verdi. 

AnCfre memur ettiği h~Cllin 
naznrmdn kan.'imr kirleüneme'k i· 
cin "inlntl!ca • ?lkolavb.;ln mkı: bir 
F<'kiİde tarassudunu e.mretmfsti. 
]!!sa.sen A ndreden çok biiyük hali- -

. ler alan hafiye onun SirTma nn.. 
'(uz etmeği. fazla addederek yalnız 
Nikohviçin hizmetç lerinden biri 
ile kurnazca bir vesile ile~~ 
~3'r~p şişclerhıi devirdikçe, Jsiın 
zikretm den efeııdismi.n nerelere 
gidip g.hl""'ıni gevcz.erkle an1atn-. 
eh. 

Yarısı Nawa,nm o nk.<ıa.m Ak -
varyunı loka.ntasm."1o gi4ece~ lli bi .. 
len Andre daha snbaht n kn~a: 

- Güzel Na.~am. bu a.kı-ıam 
fııhri DZMl bulunduf;'Ulll bir resim 
nlmd.emi"inin içti.mama. gideccği.xr 
mantt(.'essUf biraz geç döneceğim 
ded:. Natnı.a her zamanki cevnb1n 
verdi: 
- Yazık, Andre~ dedi. Bende b• 

n.ksam evd" kalm:ımızı istiyordum 
Mn~t'ih ıicn e<lC'rlm, sen bnna 
bnkm:ı. git. 

Bu gibi cevaplara aluımış olan 
Andr • kansınm bu ricalarmm ne 
mann ifnde ettrini pek giizel an • 
lryor{}n. 

Andre, karısmnı saadeti bozul e 

mı:ısm diye fırsat haztriıyordn. Hat 
ta daima. Nataşada..n daha. gcÇ e"'° 
gclmeğe be.kar, eğer te$Rdüfen er
ken gelnliş bulunursa. o zaman Na.
ta.~ hemen nyru sözleti t:.ekrarla!:: 

- A, sen geldin mi? Geç ik:al • 
d.ığm için canım sılaldr biraz ara.ta 
ne gezmeğe çıknuştnn. 

(Sonu yat""' 

ayramda yalnız ---

K l Z 1 l AY GAZETESi 
çıkacaktır 

111\nlıırınızı vermekle hem ltenciinizc ve hem de Kızılay'& yardim 
et.mi§ olacaksınız. 

lL'ın sa~ raı ında ısantimi 60 kunı3tur. 
.Müracaat yeri : _ 

lt>tıı.r.butda, Postah::ı.ne. karşısında ı<ız.ııny s:ı.t.ış bUrosu Tel: 22653 
t.struıbul, Postnhnnc arkasında tıtuıcıhk Şirketi Tel'cfon: 20094 95 

~ en ~nİdığı ba. ! mar:ı. dokuzuncu kapı 4 Uncll kat mn.. edeceğini limit ef.rnel;teyiz. bafdta tedbtrler var.:ıa onları dn 
~)l de otuz vns:rnda. Gnm Slftar. (16099) Diğer taraftan Jikü~ ve bira ima· dcrlıal yayacağız. 
~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~;;~;;;;~;;;;~;;~;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ l ·~e leı; 
~ Zet verir sö- liri. 
~ "b h zündc, Ahmet Dede, hu yeni lale. 
~ Q)'oli iki gö- besinin çok az zamanda ken 

4, 
0 '~ti .

1 
ziimcle. disini geçeceğini, istidadı pek 

'\ ~ ' e o mah yü. çabuk inkitaf ettiğini görün 
le,. oc zünde ce hayrete dü,tü. 

drr güldüğü - Oğul! dedi. Sana Al • 
lali şairlik istidadını ezel • 
"den vermiı:. Ben bahane ol .. 
durn •• Sen kendi kendine ye. 
tiştin .. Tanrı ne muradın var 

zaman 

. ... . 
sa versm. · · c 

Tahir bir kere coşınu~1

LU· 
Karşılıklı saz çalıp mani • 

ler söylüyorlardı. 
Alimet Dede de eski gün 

lerini ve sevgilisine ait hatı
raları gözönüne getirerek, 
sazının tellerini kopanrcası. 
na çalıyor ve hazin hazin o
kuyordu: 

Üryail geldim, gene iiryan 
giderim. 

Olmeğe elde fermanım · •ı var? 

YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 
• ıo 

)\zrail gelmi1 de can taleb 
eyler, 

Benim can vermeğe der
manım mı var? 

Dirilirler dirilirler gelirler, 
f./uzuru mahşerde divan 

dururlar. 
Harami var diye korku 

verirler, 
Bcn:m ipek yük/ii huva-

nım mı var? 
Ahmet Dede şimdi n~lı .. 

yorclu: 
Er isen erliifin meydana 

cetir. 
Kadir mevlam noksanımı 

ıen yetir. 
Bana derler: Gam yükünü 

sen getir! 
Benim yük göliirür derma

nını mı var? 
Tahir ustasından ayrılıyor 

du. Yakıt geçmiıti. Sazını 
çalarak ve söyliyerek kah -
ve ccaaından utaklaştı: 

Ahm°et Dede izin ver de 
• J • 

gıaeyım; 

Arkam sıra ah çekip de 
tığlar var. 

Bir muradım ryazlı yare 
kooıı§mak .. 

Ara yerde yıkılaıı dağlar 

var. 
Ahmet Dede sazını başı • 

nan altına yas'~rk g"bi daya • 
mıı ve bin YClmalı hırkasını 
baıına çekip ocak başında 
sızmıştı. 

HASBAHÇEDE 

KONUŞMA 

B1R 

Tahir, Zührenin odasının 
penceresi altında saz calı • 
yordu. O gün hasbahçede 
kuşlar ne kadar ha~in ötü -

şüyordu. Havuz başında ko
fU!an geyiklerle tavusların 

oynaşması da Tahiri heyeca
na dü~ürmüştü. 

Zühre, Tabirin sesini du • 
yunca pencereye koştu. Aşı
kının elindeki "azı Hrdenbi .. 
re t;öremedi.. sadece onun 
hazin ha:ıin beyitler söyle • 
d:ğini dııydu ve haşmı pen-

cereden uzatarak sordu: 

inleyince aklım alır•ın 
l>aJtan. 

Yüreğim. sağlamdır sanır
sın tQ§tan.' 

Neden ah edersin? Mura
dın nedir? 

A§.ıklar saklar mı sırrın 
sırda§tan? 

Tahir başını yukarı kaldır 
<lı.. yanaklarına damlıyar: 
gözyaşlanm sevgilisine gös • 
tererek cevap verdi; 

Sözlerin ya gerçek, ya ki 
fitnedir. 

Varlığın bana qsiz defi. 
nedir . 

Ummana benzer o engin 
gözlerin .. 

Sen bilirıin benim mii>·o. 
, • .,. clım .. r! 

(1>cmm11."(IT"l 



Futbolda heyecaJ.1 haftası 

·;,a atasarav Beşiktaş la Fenerde 
sta bu sporla karşılaşıvor BAŞ, DiŞ, 

Ba.q}iyalı 4 hafta olan İstanbul 
ma la.rırdn nihayet bu hafta 

. .ı !c rr. Lİ '>!ib:ı 'mlar SCl:,l'ctme k na~ 
n ola ::ık. 

Şerci stadında GolatasarayJ:ı 
kt.aş ka.ı-şrJa.c;ıyorlar. Mühim 

ı:ıç ... 

Fakat 1" nerbalı<:c stadında ya -
ılacak 1stanbulzpor • Fenerbalıçc 
arnıla.;.masını ne yapalım? Mu • 
ıkkak lti o da bu maç <'aprnda bir 
•hemmi~cti haiz. 
Şimdi blz, f)crcf stadında Gala.. 

nsa.rnyla Beşiktac; arasmd::ı. yapı• 
laca.k m:ıçt.an ba:: 1 yarak gorlişümii 
ze göre maçların ncticeeri üzerin
de duMlmı, 

Galatasaray bugün, sicil tnll . 
matn.a.mcsinin kadrolar üzerinde 
gösterdiği menfi tesirden en az 
mü.toessir olan truamdır. Hatları 
:nispetıcn derlitoplu.dur. Az da oı • 
sa, diğer ta3amlardn. pek olnuyan 
anJıışma.ya maliktir. 

Geçen senenin lst.anbul liki ve 
milli :hiimc §aDlPlY<>mt karşısına. 
:-_fiPlıe yok ki ıkaza:nma.k .. hem de 
iiiııifü olarek • r;a.yos1c ~ı:kacak
tır. 

G~ 0:1u kazanmak sa. 
~i veron ii.milleıin 'başında dü.. 
lnnmeden söyliyd»liriz Uti Bcşilr.. 
tpş Wmnmrn geÇen oonc1tl kadro.. 
smw_ :nazaran bir hayli zayıf olusn 
~cld:cdir. Hele füılckrnın ta .. 
kım.da ye cln.m:cy1.s1 Galat.asara • 
ym ekmeğine yağ' sürmcld:edir. 

Gala:tn.sa.ray normal bir oymü.a. 
normn.1 bir :netiee alabilir. Gnla. 
tnsarnym normal neticesi nedir? 

Takmun bugü.nl.-ü vaziyetine, o.. 
yun tarzı ve laı.litesinc bakarak 
ir hüldim vermek liı.zmısa, bu ne. 

'ice, Bcfjl"kta.c; kn:rşısmda. bir galc. 
cdir. 

Takimlnrm bugünkü vaziyetleri 
i mantık tartısma ·vurduğumuz 

ı.ı.."nan moydruıa. Ç'lkncak netice bu· 
dur. 

Aksi tcuhür edemez ımi? 
Her zaman, her maçta old~":u 

gibi ibu maçta. d:ı. aksi neticenin tc• 
r.ahürü heklcnmiycn şey değildir, 

Beşiktaş belki, kadrosundan ibir 
f"l>k elemanlarım kay'betmiş olmak 
ln. zayıfb.mış ve :nuıncwyn.tmı da 
pCk sağlamlıyamannş olabilir. Fa. 
kat bu ·vaziyet siyah • beyazlılan 
b'U!)ıiik lbir dikkate scvkedeccği i. 

n, bu seneki oyunln.rm.dn:iı çok 
<I:ıha düzgün, çok dalın seme"roli 
ve netice alıcı o}na.malan müm
~ndür. Bu ta.kdirtle, esasen am· 
lay yntulur lbir Iolana. olnııyan De. 
§iktaşnı büsbUlün güç~ bir 
lDlana, lıa.tta !boğazda lmlıı.bilccek 
&1r lokma olıxuı.sl beklenebilir. 

Be..~taş seri, sinirlenmeden, ıu. 
zu.msuz scı1.liğe kaçm.."l.dan oynıya.. 

irse, Galo.tasaraym dinde ibu
lmıa n bir<;o'k a.vantaJ1arla müsavi 
~yete girebilır. 

Bu takdirde hakim olacak ~Y 
eanstrr. 

Şaruı ise daha :r..;yade Beşı.!daş 

~dır. 
Evvoffı. kendi sahasında oynıyıı'" 

caktır. Kendi s::ı.hası topraktır. 
Halbulti Galatasaray mevsim ba_ 
şrndanberl lbütün oyunlarını çimen 
sahada yapmıştır. Galatasaraym 
h"ç değilse ilk nnlıı.rda. düşeceği 
yadırgrunaln.rcb Bcsiktaş iYi bir 
tempo tutturabilir. Bu tempoyu 
ıievrun ettire-bilirse, siyah • beyaz 
taraftarları :rahat nefes alabilir _ 
l"r. Eu tn.kdirde Galatasaray için. 
vasat zahmetle bir galebe müm -
'.ün ol::ımaz. 

Umumi bakışta Galatasaray da· 
hn iyi ''nziyettedir. Fakat yukarda 
sa.ydığmı Feylor vukı.tbulur da B<'. 

ikta.-, galip gelirse, ibu hayret r
lilccek ~ey değildir. 

l':E "ER 'Ali\ em\: 
Buradaki maçın heyer:ım h:ç de 

Gala.tasa.ray • Bcrikta!I nnı:ının 
.ıc>yecanmdan n<:ağı değildir. 

Manut hiidisclerden sonra haki
... :ıtcn ku~a dönen Fener takımı 
K~ısuıda genç 1sta.nbul. porlula • 
rın bil) ilk ümitlere k pilmalnn 
rnüb:ılağıı. dcf,.ıJdir. 

Be~·ktaı:ı karşı ında hir 
oyun <·ıkıımn saıı _ 
-naçt.a :kendilerini 
nataJan burada da tekrnr etmC'z-
· ersıe. bu nıa~te. dn 1. f:pornn Fc. 
nc.""C ga.il9 gelı.11 ~ .~m'Ullal: 
.mndJ.r. 1 

r e o a ·ıır ? 
Yazan: Sa:;it Tuğru ı Oget 

t. Sporun hücum hattı biraz se- ı ciddi bir rakip bulııca.kt.rr. • 
mercll, birmı: is:ıbetli şUtlU ve bir Maç herlıa.ldc fazla ı;olü cere _ 
nz da :ınlasmr..s vaziyette oynryabt• yan ctmiyecektir. 
!irse, J<~enerbahçe ~lSDlda çok Sacit Tuirul OGET . T. T . Umumi Müc ürlüğünden _, 

l - İdare lhtlyacı oıııralt :ış:ığıdn mlktar, cins muhc.mtrıl'ti bedel ve mu,·akltat tcmınatı r.ıc o.ti 

1 
-eniz Levazım satın alma 

lOmisyonu ııanıarı ----- - · ı - Ta.bmln edUen mecmuu bedeli (11650) lira olan (50) ton kuru fasuı. 
yenin 27.1.tcşrln 941 pıızartcsi günü saat l4 te kaptı.it zartla ek.ııiltmeet 
yapııaca.klır. 

~ - Dk tcıninııtı (873) Ura {75) ku~ olup uazt.:ı:ıamem hergüıı parasız o. 
Jarak koınUıyondruı &lmabWr. 

::ı - 1sı.eklllerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazrrlryacakla.rı kapalı 
teklif mektupltu1Ill havi kapalı zarflarını en geç bclÜ gün ve saatten 
bir saııt eı.·v ıınc kad:ı.r Ka.mnpapda bulunan komisyon ba.gkanlığuıa 
makbuz mukal>lllndo vermcrert. (8949) 

• •• 
l adet Dizel dinamo gTUpu {65:70 beygir kuvvetinde 220 ı.·olUuk) veya 

(~ beygir kuvvetinde 110 volUuk) 
Yukarda cins ve miktarı yazılı sruP pazarlıkla alınacaktır. Bu grupu 

verebilecek isteklilerin acele komisyona mürac&ııUa dif;-er vasıf ve şartlan 
öğrcrum?leri ı.·e en geç tekliflerini 20. 1. tşrin Hl pazıı.rtcsı a'k§anıma. kada.r 
Kasımp~ada bulunan komisyona vermeleri. (9165) . .. . 

lılanıara t}'.u.J:ıabrl K. & tm Alma Komi9yonul1ıdım 

Inıaa't ilanı 
1 - Kec-if bedeli 10520 lira 24 kuııı,.<ıtan ibaret olup gösterilecek bir 

mahaıde yaptmıac:ak olan bir bina tnpa.tı pazarlığı 20. Birincl~rin 941 
pazartçsı gtınü saat 1~ de lzmitt.e tensııne kapıamdakl komisyon binasında 
yapılacaktır. 

2 - Şart.name ve projeleri komLsyonda. görUlebDlr. Temıiıatı l5i8.0i 
llradtr. 

3 - Pazarlt~a.1:limk edecek isteklilerin bu gib!. işleri yaptıklarma dair 
clıliyct vCBiltalarmr, mo.halll emniyet müdürlüklerinden alacakları hUsnUhııt 
v~armr TO yuknrda miktarı yazılı temlnatlarlle birlikte muayyen gUn 
ve eaatte komisyona mtıracaatıarı. (9173) 

*•* 8:i adet nuı.imukattar damaı:anamnm ağızlarına çimento ile ılolduruı. 
m~ vidalı kapak ya.pt.ırııa.cac;tııdan 20.10. 9U pazartesi gUDU saat 11 do 
l{amnıpaııada bulunan dcnlz ıcvnzmı satmalnıa komlsyonunda pazarlığı ya. 
pılaco.kt:ır. lsteklllertn bclll gtin ve saatte metkilr komlsyoı:ı.:ı. mUracnatları 1,. 
U'uı oluımr. (9255) 

~~* 
l\farmara ;üı.si\b:\hr1 Ji:. Satın:ılm3 K oml5yonundan: 

saatıert yazılı malzem0 liyrı a.yrı kap:ılı zarfla cksUtnıeye kom;lmuştur.. ,.::;ı ııı 
2 - !steklilerln muvakkat temi.na t makbuz vcyn b:ın'Jm tenırnııt mektubu ile knnımt vcsııc::lll ·~ ~ 

1 1 \ 
palı zar.tınrını belli g{)tı~oroo eksiltme s:ıatinClcn bir s3at tı\'T<Jine t.adar evkaf ap:ırfım ı:ıındJ·· 
ğilnde miltc.,ekkll !.atı ı~Jma komisyonun:ı vereceklerdir ı• 'f f. . r 

3 - Şartnnmcleı·, Ar.kara.da, P.'r.'l'. levazım .uıUdilrlUğU'ldtn. lstanbulda Yeni Vıılde 'l:ınu:dJ 
deposu nynlyat .ı:n&.ııs 1rJjğlndcn parasız \•erilir. (6SS9-dillJ. 

Cinsi Ulktan Vabldl Muhaı.ıı:c.cı:ı Muvakkat Eksiltme 

Çift naknıl ıastıkli t';rt'l\Z tel 
Btmetaı tol 

500 kilometre 
500 

çt.It nakilli JQstilfü b.ron2: tel 
Kul"S'.ı:ılu knblo 

500· 
" as knlem 

Font boru 
2.No.h porselen lzolt.tO: 
Bronz tel 
Deveboynu demiri 
Al!lmlnyum man~ot: 
Bakır mo.n~on 

12 ., 
100.000 adet 

25 ton 
\t0.000 adet 
100.000 
67.000 adet 

IX-de.ı 

~Ci.(l(i(.ı 

'JS.7'!:.J 

58.Wv 
5U.C.C.l• 
25.CCC 
l!l.<.-<..Q 

fi.700 
10 ('{•0 

teminat 
lirn 

f 
11.250. 

5.250 
4.4SS 

4.047 
3.750 
1.875 

750 
428 
150 

Müdürlüğünden : 

Ci.ıısı 

,Eczayı: tıbbiye 

n 

lllktarı 

68 ltalcm 

so " 
•• 29 " 

l\!uh. bedeli 
l7'Ui.-

Muv. Temlnııtı 
133.15 

1- Yukarda cins ve miktarı yazıtı malzeme llstııl~rl mucibince s.lmacaktrr. 

11.11.0U 

11.11.:341 
11.11.ou 
12.ll.9H 
12.11.041 
12.ll.OU 
13.11,941 
J:l.Jl.941 
18.11.1>41 

gUnti 
4.lUl41 

81.10.941 
31.10.941 

&ılt 

ıall 

i:">ll 

ı;ar~~nıtrtı 
çarşııınb' 
Ç!lr;:&J'll tı,.'I 

pcrş~!llıt.: 
persıcıntıC 
pcl"fl?fllbC 

saati 
ıo:!O 
9.40 

11 

2 - Eksllbne §ekli hlzalapndıı. yazı lıdrr. 11n 
3 - Eksntm~ hizalarında gün ve s:utıerde Knbataşta levazım oubemlzdo mUtC'~ekkU alml l\Ol'llı..~ 

caktır. 

4ı - Listeler hergUn sözU gcçc.rı eube den b~dcls!z nlmablllr. {9159) 

1 

istanbul Levazım amirliğinden verile11 . """I 

narici asl<erı lutaall llanıarı 
------~-"""""""1!S!lllD! ......... -. ..... !!W ..... ıml .. R!l!mı::!llmBlll!m'nlli119!1; ~ ıd ,sV~ 

~ğıdcı. ~ azıll mcvaddm kapalı zarfla. cksiltmcleri c!Zsıarmda yazını gUn, saat ve mıı.lıa.!ıO:"d~ıjOD -;,t 
ma komisyonlnrml!n yapılncnktrr. Taliplerin kanunt \'Ouh•alarllo tekllt maktopl.nrm1 ib3le sııstıer 
vel alt okluğu komisyona. ı.""rmclerL (120~ .. 596S) ııJ,b.ıJI 

inşaat malzeme llADJ Cin.ırl Mi~ı:ı Tutarı Teminatı İhale sÜDı eııat -;o 
lira lira 

ı - ~ahml.n oluno.n umum bedeli 13903 lira. 39 kuruştan ibaret 39 kalem sr:ır eti. 50.000 
2ts.~1 metrekilp muhtelit cl.n11 ltercste satın alınacaktır. Sığır eti 75.000 
Pazarlıkla. ek.slltmeSi 20.1. teşrin 941 pazartesi gUnü ıınat 15 te 1zmitte Linyit ltömllrO 1.610.000 
ters.ne kapısmdald komisyon binasında yapılacaktır. Sa.nıım lH.000 

2 - Paz-0.r11ğa ~Urak edecek isteklilerin bu i§lerıe il;;rUl olduklarına dair Fotın çift 10.000 
Uc:ırct '\~sikalarlle birlikte '{20S5 llm. 51 kuru~) temJnatlarmı belli gün ve Patates 120.000 
saatte koml.syon bıı,-ırnnlığına vermeleri. (9203) Kuru soğan S:i.000 

:f· :f. * ~IA*- Scl<ercl , 
300 metre Yumuı;ak örgil çelik tel halat. Kutru !!,ti na. 3,5 m m ve ır '> 

en az 100 l{g. kaldtrab!lecek kabiliyette 1 lL Mınıt:ı.fa \"C ='Iahdumıı 
300 " Yumuşak örgü çeJ!k tel halat. Kutru l,5 ua. 2 m/m \'C Cll ç ,. K o L A T c E Jı ' 

az ~O Kg. kaldırabilecek JcabWyette, ıwl 1 ı. 
60 ,. Bakır boru !ç kurtu 80 m/m dr!} kutnı 8Z. 53 m/m it ina Uc h~ırlııdığı nc.Cls ba.} ra · • 
30 ., ,.Bakır boru iç kutru 5S m/m dı§ kutru 60 m/m !ık ııcl>crlcrl.rılzlıı mUbayntı ı irin 

20 lcvlı::ı. Bakır levha 1.1,5 m/m kalınlığında lX2 metro ebadında. ı k~rırinlzi bel,llyor. ili! 
Yukarda. yaztlı 5 kalem muhlell.f cins matzcmcnln 20.10.9ılt pazartesi htanbul • l~hs;ekapı ~ 

gllnU saat 15 le Kıısımuaş:ıc!:ı bulunan deniz levazım ıııatmalma. komtsyo,. 
nunda. paz:ırlığı yapıl:ıcıı.ktır. 1stelclllerln belli r;ün ''c snntte me~kiir ırn. 
mlsyona mUracaatıa.rı llll.n olunur. (9254) 

.y. :r * 
200 metre demir boru 1/2 pus Ga.lvanlzll Iües 
200 ,, demir boru 0/1 pus Galvanizli Krcs 
2~0 ,, demir boru 1 pus 
250 dem lr horu S pus 
YuluırcI:ı. yazılı m11htcllf ölçudc 000 metro demir horunun yeni veya ye· 

nlden farkedllmlyccek katlar nz kullanılmış olmak Uzere 20.l0.9H pazartesi 
g{JnU saat 14 tc H:asımpaşada. bulunan deniz lc\·azım satınalm:ı. komisyonun.. 
d:ı. pazarlığı yapılacaktır. lsteklllcrln ~m gün ve saatte mezlcuı: komisyona 
mUracanUarı UAn olunur. (9212) 

600 adet Makkap 2, 2,5 3, 3,5 -4, ~. 5.5, 6.5. 8.10. 10.5. ıı be'., 
herinclcn 50 6Cr adet 

ı:ı kilo 4 llA 6 m/m kösele 
2 Roda Çelik tel halat 4 mim dilmen tellerine 
2 ,, " 6 u ,. 

5 
5 

3 
3 
3 
5 
5 

4 

4 
1 
2 
1 

1 

.. .. 

.. 

.. .. 

.. 

.. 
,, 

1.1 adet 

.. 
27 

.. •• .. " .. 
" .. 

" .. 
" .. 

lif halat 
.. .. 

" .. " 
" " 

1 Burgata 
1.25 .. 
1.50 

" 1.75 ,, 
:? .. 

6m/m 
1 Burgata 
1.25 ,. 
J .50 .. 
2 .. 
2.50 •• 

Q:llk tel haln t 1.5 ., 
,. .. 1.3/4 veya 2 burgata 

•• " Q,3/4 .. 
lif h:ılat 2 1/2 ,, 

.. 3 
ProJ<' •tor 36 ,./m kutrunda. asgari 800 :nctreyl göst~recck 

lS'l vat ııo volt lfunbalı. 
Vantli t!:ir J.10 volt mütemadi cereyanla çalışır 200 llA 250 
m/m prrvan" ltuturıu. 
Asperntör ~nkull vaziyette cnlışacak 110 volt mUtcmadi 
ccı } rı.'1, p rva"le kutru tnlirıb n ıoo m/m 

• ıo · ... ,, uı.. kol.u 
YukardA yurlı ::?t kal m muhtel\! cins malzemenin 20.10.9U pazartesi 

~ınn ·ıı.~l 11.po rıı 1{ ımp.. :h bulunan denir. levazım satmalm:ı ltaml". 
vonuncı .... p lt-v'•,,.ı " "1 C"l:tır. t t '<11lcrin b ııı sün \"C saatte ~ezlcO.r ko· 
:nisyana nıt\r:ır:aatlnn ilfı.n olımur. (tl213) 

TÜRK BAYANLARI 
BIÇK ı - DiKiŞ 

TERAKKİ - Yu n u 
Bıgkl ve dikte: hiç bllmiycnicr , 

9, bilenlere 6 ve dikişi bilip ma· 
kasdar olmak istiycnlere 3 ayda 
biitüıı incelik ve teferruatilc coıı:ıs
lr surette öğretir. Tasdikli diplo. 
ma verir. Talebe kaydına b" Jan. 
nuştır. Cumartesi ve paz.ırdan 
maada saat 9 - 12 ve 14 • 17 ye 
kadar her giln milracaat olunur. 
Beyoğlu Altmbakkal Babil coddc
si No. 63 

lSTANBUI. Bt.l,Kl>İYESI 

ŞE D IR 
rt YA rROSl' 
l'E P E BA Ş1 
un !\J ms:mı-,M 

A~am 20,30 da 

HA!JflET (5 perde) .. ~ 
latiklal catideıinde 

KOMEDi KISMINDA 
Cilndill !'ant H te, 
PAIU\1 K ÇOOUK 

Yazan: S:ılfilıattln fülr;lik 
A.kşc.m 20,30 cıa 

Kibarlık Budalası 
---<>-

Beyoğlu Hali~ Sinem 
BugUn matine 11 de ~e S de: 
1 - Lorcl Han'!i: Z.'l!er Dönllştl 

(TUrkçcı 

ı - .Pamı.ık Pr.n~. Y'edl Cüceler. 

2:.?.600 337!i 27.10.941 .9) 

33.850 5062,50 27 .. .. }0), 

17.710 1328,25 1.11.941 ll 
25.20(1 IS!.10 27.10.91t JO 

100.000 6::?SO :.!.11.941 

936 27.10.941 
488 2i .. .. 

• • • 10•1 
A.şağ'ıda yazılı mevaddın kapalı zarfla cks!ttıııelcri 7·10-..ııııJ 

a.rınd:ı ya~ılı nantlerdc Ye§llköy civarında Halkalı zıraat 11111 
.~kcri saur..alm:t ltomisyonundıı. yıı.pılücaktır. 'l'liplerıo ı<rı-oııı' ,-c &" 
~ck!lr rnel>tuplannı ihale saatlerinden b!r snnt ev\·cl 'ko!ll1Siız•1)ı 

Cinsi 

rcı bnlycli saman 
re! bn yell kuru ot 

.riktıırı 

ton 
00 

1000 

Tutarı 

lira 
34.000 
.. :;.ooo 

teminatı 

Ura 

,o * :f. :t. • U1' f6 
Beher k!losuna 4~.5 kuruş uı.bınin edUco 100 adet ı-üÇ ıeli 6) 

v\•k bak1r kazan kapalı zarfla ekııUtm..:ye konmuştıır. l~d• fi 
.JnU sııa ~ ıo dıı D!ynrbakırda. aslcerı satınııtme. l~omısyon ı0il ,,C 

l.. te:nuıııu 1017 liradır. 'l'nliplerln kanuni vcsfüatarlJeı te 91~> 
.r.oıe saatinden bir saat eV\'Cl komisyona vcrmclorl. cı24ı· 

:f.>;.;r. .,7.10.1141 
1!45.000 l\ılo sığır eti alınncal•tır. P::ız:ırlıkln eksUtıncsi - .11pıl' 

•t:nQ saat 16 da Ezinede nsl•rrl satınrılına koml!!yonunda) ı:ıeıll 
ınln bedeli 98.000 l!ra. ilk teminatı 7351 liradır. 'fo.Uplcrlıl 
mis~ onıı. gelmeleri. (1213~.9241 ) 'J,,S 

$ * * ıııit11\tı J, 
10.000 adet kiremit altı tahtası nlınacaktır. Kati te. rıııd• P ıtl 

ra tiplerin 21.ıu.011 salt gUnU &ı.at 13 tı:ı 1spartakule cı' ~ ıeriO 11' 
\ uncle wıkeri S.'l tına ima kcımlsyonunda yapılacaktır. •ralıP 
.oınlsyona gelmeleri. (1:!137·9243) ıcJ• 

:(. :[. ~ 111'..,ıı 6' 
Uchcr ç:lft!ne !123 kuruş tahmin edilen 3466 çl!t foUn ~rıutıldlJ'd 

ıımıcııktır. !halesi 22.10.9n çarfamba gllnU saat 11 de 
5 

l<ıırıd # 
ıtın~l:nıı komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 81.991 Jlrtı 1

11
r ıf't 

nntı 4SOO Jır,ıdır. Evsaf ve ş:ırtnamcsl komlııyanda gl!rill • 
vıldtte komisyona gclmclerl. (126P-~245) 

ı ıctdJ' 
D evle t De miryollar1 ve Limanlar• ~ 

Umum idaresi il anları 6°" 

"'------------------------------~,uıııJ ~ J\lulı.ımmen bedeli (7:ı000) Hra olan 11000 adedi 'ı,:u oO 11det ~ 
l<et ve pruıtalondan ibaret takım olmak Uzere ccmnn 1 .. 5 da ıd'tf 
4.ll.9U sair gtlnU saat 15 te kapalı zarf usulü ile .Ankll ~ 
salın almacaktır. nılı1"t ~~!'~ 

B•ı işe girmek istıyenlcrln (5000) liralık muvnldtat te dBr ı.-oP'· ~ 
Laym etUğl veslkalan ve tckll.flertni aynı gün e:ıat H c ttıı rı~ 
lsliğlnc vermeler) Uızımdır.. ı:ı:)ll·r 

Şartnameler (200) l\uru§a Ankara • Haydarpa.a 110 

satılmaktadır. (9150) 
.. et 

~ :{. * "1 " ti' 
Muhammen bcdell (67~5) lira olan 200 adet ı.ıasıı~;ınd ~ .. , . .., 

tiçU,.; Sto. lu dolap, 1 adet portmanto ve 175 adet l<Ofll 1-ııı>·il ,.ı~"" 
a.~ap c:-y:ı '31.10.941) cumrı gunU saat (16) on?ıc~tc cı•tJll t et 
b;nası da.h.:uıdckl komisyon tarafından kapalı zart usuıııc u,111>~1 

B'J t e girmek lstiyenlcrln (50•> lira {38) ımnışlul< fllrııtl tı\ 
konunun t'lyln ettiği \'csıknlarla tckll.flcıini muhtevi 7..arcı;ır· t3 ıf• 
(14) on dorcle knonr komisyon relslll'l-ıne vermeleri ı~ınıtılrılııi' 

Bu IŞtl ıt şartnameler komsyondan parnsız olar<ık d:ıit 


