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Yazı işleri T cl."23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

~'!!"a~abe Komisyonuna ithaf! 
....--. ,_, - ~ ,_, _""tq -

lstaallala teslim 
çekisi 145 

karaşa odan 1 • 
Bazı kimseler,. bu fiyata Değirmen 
dereden- evlerıne odun getirttıler 

Yüksek narlıın 
mesu~leri adligege 

--~.~------- _,_ ....... _~~......__;.:',{_ .. ,. _.,_~ ____ ........._._~ veriliyor, fakat .. 
Atl.ntıkto «mi ''"';·;~;.;;;~;~;;~•• lng<llz .. ,,,.,.., Halkın yarım milyon lirasını 

MİLLi ŞEF 
nazırı d[yor ki: kim ödeyecek ? ... 

A 1• ra n da Odun fiyatlarının yeniden tayj. manya- . ni hakkındaki fiyat mürakabc ko-
YOksek mevki misyonu kararı bugün ilan edile -

Senelik nutukları vı dem·r ışgaı eden :~!~nyi~~~k:ı.s~~~~-b~~ 

olduğu muhakkaktır. Bütün he • 
saplar. dün de yn.zchğmuz gibi, 0 • 

dun nnrkuun daha 60 kurru; ikadar 
indirilobileceğini gösterm;ktedir. 

(Dcl'amı 4 üncüde) itibarla diln depolarda satış ya. _ 

büyük bir ehemmi- ç·e n ber eı·r çok zabitler pl~i~=~
1

rgibi yeni nark ile odun 

1 b k 1 
• fiyatlıı.rında çeki başına 50 kuruf'-

yet e e en ıyor vaz•ıtelerı·nden lu.k bir iitienzilat yapılmıştır. Yaı';i 
Almanlar 
Harkofa 

doğru süratle 
ilerliyor 

1
• ç. ne evli ece 560 kurtl§ olan perakende 

--o-- 1 odunun çeki fiyatı, bugün 510 ku-

CDmbDrlyet 
1 

v UZaklaşf ırlldl ~i~u;~r!:11~aıci so k~uruşıuk ten -

bayramı büy&k a acagız ~ 1 niyet;,şayru:e~en~ebua~~eı:u~ 
tezah r erle --o- t Aıkeri hizmet usulü 

1 
L ti k 1 [ 1 Lond raclan gelen haberlere .a anaca ta/ya ve J a- ~ald1rılıyor göre 

Vi§i, ~ ( A .A.) - Havas Ofi: 
Sovyet Rusy~~faki harp vazi

yeti ıhakkında Havas Ofi asker; 
m~'1ekkidine göre, muharebele; 
Dınyeper şarkında şiddete de. 
vam etmektedir. Sanıldığına gö_ 
re Almanlar yukarı Desnadan 
Azak denizine kadar uzana.n yeni 

Ankara 2 (Tddoniu) - CUmhurı. d 1 Londra, 2 (A.A.) - Röyter a• 
yet bayramıııın bu yıl, yurdun her ye. po nya n l n Q jansmm Ta.hrandn.ki hususi muluı-
rlnde bUyl\k lczahUrlt •le kutlanması biri bildiriyor: 
yolunda yerycr yapılan hazırlıklar i. ""/ A Bir hafta evvel kurulmuş ~lan 
lcrleme1'ted!t. m a g U p ! ron kabinesi birçok tsla.h~t \'ÜCU• 

Bu mUnasebeUe, (unıhurrclalmizin l • da getirmiştir. F.ıski rejinım yıkt -
teşrinlsanlnın Uk gUııü toplanacak o. O ması ıçın lan ilk kaleleri polis ve başku~· 
lan BUyUk Millet Mecllsındekl senelik danlık olmuştur. Yüksek mevkiler 
nutuklarına da yerll vıı ecnebt maha. i!'gal eden birçok zabitler vazife • 
filde bUyilk bir ehemmiyet V\!rilmek- Te . b ., r u·· stu·· ne ler inden uzaklaştırılmışlardır. Par-
tedlr Cnmhurreis!ml7'in hUkQmete ye. lfunen toya. tevdi edilen yeni kanun 
ni direktifler verecek C>lan nutuklann. t d b • da. k anuna ayk.Irt hareket eden 
da geçen sene zarfında yapılan işlere e 1 r polis memurlarmın sivil mah~cme-
taall{lk eden krsımlar için !>'imdiden lere sevkedilecekl-Ori kaydedilmek 
alrıkadar re:ımt makRmıarda dökU .. alacag""' iZ tedir. B u gibi polisler fiimdiye ka· 
mantar hazırlanmaktadır • dar ask eri mahkemelere scvkedil. 

mekte ,idiler. Evwlce ordu ve ~ 
1.is doğrudan doğruya ~hın kont• 
rolü altmda bulundukları için or
du mensupları ve polis memurları 
nleyhinde şah emretmedikçe taki • 
bat yapılamazdı. 1ki sene olan ns 
kcri hizmet usulünün kaldmla.ca • 

Moskova 
Konferansı 
neticelendi 

----<>---

Bir tebliğ 
neşrediloi 

-0--

Stallnln ıaaı bir 
surette iştirak 

ettiği toplantdarda 

Mühim 
kararlar verildi 

-o---
Harbi .lıaz.anmak için üç 

büyük devlet sıkı iıbirliği 
yapacaklar 

Mo~ko\'a 2 (A.A.) - Ameri
kan • lngillz • Sovyet üçler konfe· 
ransr neticelenmiştir. 

(Dc,·aını 4: üncüde) 

birlikte kunctli bir cephe hazır • 
lanmaktadır. İranın da yakında 
İngiltere , .e So\'yetlerJe birlikte 
bir ittifak akdedeccğinl öğrcniyo. 
ruz. 

Gariptir ki Almanya gen~ledik. 

Alman korsanlarını 
şimali Atıantlkten 

slrmekteylz 
(Yazı5ı 4 üncüde) ğt zannedilmek tedir. 

VAKiT 
Bu ay içinde neşir hayatınm 25 nci yılmı dolduruyor 

lstanbulun bu en eekl g&7.C~I, eksllnılyen "·o dalına art.ın rağbet nı 
t cvoccühlerile kendisine 2$ yıllık bir neoir har::ıtı temtn etmiş olan sa.. 

ym okuyuoularmu. t illaan mukabelesi olmak ü:ıt•ro 

10 günlük tatilinden •onra 4 birincitesrin cumartesi 
gününden itibaren 

YepJ !edakArlıklarla dab& r..engln ve mü~klioıll bir ~eldldc 
tntıııera bll:tlrya.cakttr. 

"VAKIT,,te bulacağınız yeni yazı ve eserlerden 
birkac iıim: 

1 - limln torakkl~lnden ne bekliyorduk, ne ; ördük'! Prol~ir Mim 
Kemal Öke. ~ - Benbo k~cm. Hakkı Tanl;: Uı'un fıkrnlsrı. S -

Bogtinktı nmslldm!z, 

Kon.ervatuar icra heyeti menmplarının mütaleala-
rından mürekkep büyük anket 

4" - Karileri yakından alAkalandıracak zengin bir oıiL«ab:Lka· ıs - İlk 
okul •yfasL 6 - Aynca, blri forma ballnde olmak U:ı.cu iki yeni '\'O 

cazip roman t efrlkallr. 'J - Parnan: kttap becl1yesl. 

Cumartesi glDI "VAKiT., ı bekleyiniz . 
Her gün 6 say/ a, 3 kuruş 

Bulgaristanın bazı 
mıntakalarında 
isyanlar çıktı (DC\'amı 4 üncüde) 

ııyan ~arına Yunanistanda 
S ·· I · Adam başına günde 

urat e ıtalyan 40 gram ekmek 
fırkaları verilecek 

gönderildi 
--O---

Slyas! cinayetler de 
oluyor 
O'ını ... ı ı ünl'ütle ) 

ZUrih, :? (A.A.) - (Uöyter) 
Yunnnlstand:ı halka. verilen clunek 

mlktarmm blr kere daha tahdit cdi. 
leccği At.inada. resmen llAn olunmll§.. 
tur. Bu miktar günde adam b!l.§Ulll 
kırk gram olacaktır. Atına resınt :mn.. 
kamntı ne§relUltleri bir beyannamede 
bu yeni tahC:ldi do stlkünetle kabul et. 
mcslni halktan istemektedirler. 

Pendikte bir köylü 
ekspres altında 

parçalandı 
Bu sabah Anl•ara ekspresi 1stan_ 

bula gelmemi5Ur. Bu rölara sebeb 
Penilik ile Tuzla arasında bir ada..: 
mın çiğnenip ezilmesı Ue neticelenen 
kazadır. Katar, mUddclı;muıninln ,.a. 
ka mahalllr.c gelip tahkikata elkoy .. 
masma intlzaren vaka mahallinde bek 
letllmiştır. Gazt>temiz makineye ve _ 
rillnccye kadar katann hareketine da. 
ir hiçbir haoer alamaaık. Halbuki 
Ankara ekspresi, her sabah Haydar. 
pa§aya 9,10 da gelirdi • 

Yaptığımtz ilk tahatikata nazııraı• 

kaza, dalgın bir köylilnUn, merkep U.. 
zerinde oom!ryolcndan geçmesi nctı
ccslndo vukun gelm!ştir. Katar ma. 
kinisti, ansızın oyl üzerinde merkebi.. 
ne binmi§ bir köylüyü görünce bUtUn 
tedbirleri almışsa da maaıescf, bir 
vatandaşın lt'komotif rıltında çiğnene. 
rck ölnıcslne nıaui olamamıştır. Köy. 
ıu lle bcrnber merkebi de parçala • 
narnk 61mlişttir. Bu n:Uessl! hiid!sc. 
ekspres pendiğc yal:laşırken 8,30 d::ı 

vukua gclmi§Ur. 

. 
••••e••+•t••••••••••••••••••••••·•••••+AA**••••4' 

Tahir ile Zühre 
BOYO K AŞK MASALI 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLl 
HABER Sltunlarmda 

c:e ' 'e muzaffer oldukça. harbin 
başlangıcında. etrafında U>c-.süs 
etmesinden korktuğu ~enberin (ok 1 

~aha ~.ü~~ümü<ı bir halde i'iilc ~ı.ktı· 1 
gıru goruyor. ,_,....,. ............ ,..., ............................................. .,, ;ı,...,....,....,,...,,....,...,..,..,........,.,~~ı ... ,..~.~·~•~•~•~•'•••••••••••••••••*""'••...,.•P• ~>•r'I"'• •~~ 
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Jltısralarda.n .. 

·'Haber. ··· 

Ramazan 
Eski yıllarda :ramamn, dua. '\."C 

gufran ayı olduğu kadar, zevk, eğ. 
lence ayı idi. TiyntroJar, sazlar, 
karagözler, orta oyunları, pehli. 
vnnlnr, canlı fotoğraflar, Jruldalar, 
hokknh:ulnr bu ayda faaliyete ge
tCl'lenll. Peniye Kımthnneslnde 
l\:emençecl Vnsil, kanuni Yer\'ant, 
Lokomotif Şevki ve iliih.. gibi 
menıle'ketln tmunmı Ye sedlınts 
icralwrln.rı çalarlar, hanende Ka· 
rnkn' f ıhla tezgftht.arlrk ederdi. 
Karagözcü lwtip Sn.lih (Sahte sa
ka) oyunu çok me hurdu. Bu arn. 
da l\Iııtmazel Deve Derisi ile, san. 
töz Kiiğrt Amelya kanto söylerler 
dl. 

KeJ Ha.san, (fimldı nnj;'11lelcr) 
le (A;şıkla.r) ı oynadığı zaman ti
yatro hmcahmr. dolar, Amerika • 
dan gelen deniz cana,·annın hulun. 
doğu ctıdınn önU in andan getllmez 
lUanaljyanm O manh tiyatrosu Kır 
mızı Değirmen clnnyctinf temslJ 
ettii:;rl gece, herkes tiyatrodan yaş. 
lı go:r.lerle çıkardı. 

Ramazan, 3inc o devirlerde, eğ. 
lence a.yı olduğıı im.dar, rezalet, 
'l.lna ayı idJ. Bütün münasebet. iz. 
lir.der bu ayda yapılır, ıı.hlUksızlık 
sokaklara kn<br döl•Ulürdü. Şeb . 
zade, Divıınyolu, n:a.palıçarşı piyıı. 
&alannds J.ıwml:uıı saldıran, ~m • 
dik atan, ötesini berisini sıkan 
hn.ynsızlıı.nn sayı ı kabarık bir ye. 
kfın teı;ldJ edercli, 
"Osmanlı zanı>:ırahğı" denilen 

5ey, bu ayda. her zamankinden 
fazla rc,"\·n.ç bulur, mahaJle n.rıı.Ia -
nıın, "ehli ırz pcnlcsJ" altında sı. 
~'lllall uygunsuz laıdınnlrm evleri 
rsmnzan geeclerlnde daha fazla 
i5ler, dolar, boşalır, ve daha ~k 
baskın yapılırdı. 

Eski rnınazan aylnn, bir de mo.. 
da ayı idi. Muhakkak her mrruızan 
bir tm alct icat edilirdi. Bn~ünün 
Bol'. tllleıi gibi, o de\irlerde de 
züppeler \'ardı, Cuular, her :ranuı. 
zan, bir mynfetlo meyclana çıkar. 
lardı. (l\ııdrn modnJnn değişmedi. 
Ça~ f, Ya.! mal• • ben bu dev·rc ye,. 
ti~mcdim her ranıııznnm moda. 
ıydı. Yalnız lnımaş rcnl leri tdııı. 

lüf eder \'C t.arsaflıır muluıkkak 
uzun ~ollu \"C uıun etekli dikilirdi 
peçe talmın.k, elclc §em iye bolun. 
durmalc, et.cE;-tn blr oconu elle kal. 
dınruıJc Adetti.) 

Erkek modnsı hat.kında bir fi 
ldr vermrlt itin. t tnnbulnn milli 
\ 'e mahalli husnslvct erini bllcn 
ye:( ne kalem sııhlbl olan il tadm1 
Ahın t 11Mlmln b'r yazı mı nak. 
lcdiyorr-m: 

"Iler r:unn:znn bir nc\i ta,·aJet 
lcndı mukarrcrclir. Bu seneninkini 
öğrenmek 1 t:lyrnler ı:ıu Jisteye 
mür:ıNıat c<lebll'rler: 

1 - Sıfır numam im.im fesi: 
Siyah pii 'illi iri dublin olacak. 
Ve fe ten ynrnn saotimt>tre ka • 
dar ltısa durncnk. 

2 - Sll(br: Brezllyıı kalwesi • 
nfn l\Oyu kavrulup solu pismiş 
rcn~ne boyanncn'l< \'e yan filizleri 
knl:ığm müntehayı gmlrufis'ne ka 
dar uzayacak Arkada biraz top 
h

• • 
ırnz da Anderyıı. alatnsı tarzın. 

d:ı lm'lrcık duracak, 
8 - Alm: FC"ln ol kaş üzerine 

temayülü hascbile nihıı.yctüünllıa. 
Ye baş zn.vlyc 1 on b'r <lcrecclik 

Akşam oldu. Ezan okundu Or
talık iyice kararmıştı. Beni eve 
davet eden ve getiren adam gel· 
di: 

- Yemeğe btlyUrun hoca.fendi! 
Dedi. 
Aşağı indik. Yemek odasında 

bir yer sinisi hazırlanmış, çoluk, 
çocuk ev halkı sininin etrafına 
sır.;ı.lnnmış, beni bekliyorlardı. 
Yalnız hepsinin yüzlerinde mu 
tat bir korkunun beklendiğine 
deli et eden bir if adc belli olu· 
yor, fakat, gilndüzkü heyecan 
olup da cinlerin taarruzlan baş. 
hys.cak saatin gelip çatmasına 
ra~en ortada hiç bir gürültiı 
bulunm.unası korkunun azalma• 
sına tek sebep telakki ediliyordu. 
Yemeği sUkCinet içinde yedik. 

Fırsat buldukça bir haftadır e • 
vin nasıl taşlandığına dair iza • 
hat veren kadın'ann, söze karı
şan QOCukların söz gilriıltüsü icin 
de sofradan kalktık. Ben yine ·o
da.IM. çekildim. Hocamdan öğren 
diğim duaları gür sesle okuma • 
ia başladım. İçi ates dolu bir 
saç mangala attığım avuç dolu • 
su günlüğün tütsiisü tekmil evi 
kaplamıştı. Ben duaya devanı 
ettikçe aşağı katta bir odaya top 
ıa.,an ai1c efradının (Allnh) (Cel 
leşane, celle celale) sesleyişlerile huan içimi~ bu duaları takip et· 
t.!Jderini duyu:yordum. Yatst geç 
tı. Geooyansı oldu. Cinlerden, e-

. . . . " ; . .. . . . 

d sı. • Maden direği ihtiya
cını karşllamak için 

kiirrc'i bir müselles şeklinde gö. 
rii n C<'.e k, 

LiMAN'DA 
Reis ve memurlar 
teri h edilecekc 

4 - Ka"la.r: Yukarı yul...-ıın fır. 
~lnnmıs durncıık. 

n - Glizler: Gayet ulu slirme. 
11, fnkat biraz sUziilı:. 

6 - Ynna.ldar: İki tersine per. 
dah ii tüne hafif surette pcnbe 
pmlrn. ile yumo :ıtıbcnk. 

7 - B~yıklar: Ne küıl, ne cle 
ivrl, ii t dndak iızerinde birer 

müstnkim lınt gibi dtimdiiz clura • 
enk ve banın hiın ı daki fasıla 
hııth belli olncn~ı:. 

8 - Dadnlclar: Kızıl, 
9 - Dl lcr: Gülerken değil, es 

ncrken bile giirUnmiyecek. 
10 - Gcr<!nn: Çenenin sineye 

korsanın (o <le,irlercle lrnrsa ta. 
knn erkekler çoktu. Hos bu devir. 
de de \"nr yn ! Vo zlippclilı: için ta. 
karı rclı. Allı'k ve diizglin ürenlcr 
de sayısızdı.) Yuknn clo_;;.,-u 'cm 
ettihi tazylln hi ettlm1iyece1ı: su 
rette yani katmer görünecek hal. 
de tombul durncnl·. 

ıı - Yaka: Dik ve düz. 
12 - Kravat: Şerbeti \isne çli,. 

rUğü, 

13 - Pardcsü: Dliz siyalı ii tü. 
ne ma\ i kumlu. Omuzlnr çc.~ik gibi 
kabnrtt •• 

14 - l'clek: A~ık, çift. düğmeli. 
15 - Pantolon: Jfoyu siyah 

ma\i üzerine hlireU. Pnçalnr dar, 
16 - İskarpin: f..ostrln, bnğla 

ma. 
17 - Çonıp~ llafif kaY1ı.nl~I.'' 

Ne tuhaf bendeler ynratmadasm ! 

LAEDRİ 

Yeni Sabah 
Hllseyln Cııhit Yalçm, Mi.ster Çör,. 

çilin nutkundan tasvir cttlğtno g6re 
h;u-p vaziyetinin bir berraklık kesbet.. 
tiğinl anlatarak ş6y•.- diyor: 

''Buna rnfmClı Ç()r\)ll znf Pre ııtm • 
d1dcn k.ıı.vuşnıu glb" mnğnır ve mllf. 
tehir bir fn.\•rr nlmıyor. BllM ıs hfll!I. 

İngiltere.} c kımn bir fstllD. ihtimalini 
knbul cdJyor: Alınan)ıuıııı Sovyetlt>r 
birliği içinde hlmz daim Uerlcdlktcn 
sonra tcdaftli bir cephe teşkil ederek 
lran vo trak yolu l.ı Mı ır üzerine 
bUcam etmesini. t pnnyıı ve ıslınnli 

Afr:lkn ;>OIU\la diğer htr tıuırnım g~. 
.mcslnl, hntt:l tn lllı allıılarmı rntllliya 
b."Ulkmasmı hep lhtln~l dnhilll.ıde te.. 
likld ettlğl gibi Alm:ınyayı bunların 

Uçünc binim aynı :r.:ınınııda tcşcbbUıı 

edecek lmd ır da kuvvctll görllyor. 
Ondn dil mnnın ı.ııdrrtınl lstlhfnf et. 
mel• gibi adı bir hntııG;ın er yoı..-ıur. 

Çörçllln h")ıınntı orasında Alm::uı. 

vnnm yalnr.ı: tayyam tıusıı unda zııyıf 
btr mevkldo ltı ldıJ..'1 tcmln!ltını görU
yonız. lngillzforlrı çalışuııyıı fırs:ıt bul 
dukları zaman tayyar" lmalAtına bli.
yilk blr "h mmlyrt \"Prdlklcrl ve bu. 
gUn Amrrlknnm da Yardm11le artık 
Alm:ı.nynyı hn\ l:ırd:ı. oz ı:-ok 1 tıhfaf 

edebilecek bir dPrl?N'J e çılttıldan an • 
la ılıyor. Bn gnyttt gtttfüce farl:ıla. 
~k de\ııın <'ttilfne göre tngillzlo.rtn 
nihai gnle~yl C!:ın. r.lyade tayyııre 

UstUnlüğllndı-.n b kloolklert 7Jl.llnı hıı.. 

ııı1 oım-.ırtndır,, 

Hflkimet. ücretli iş 
mtlkellellyetı 
lbdas ediyor 

Anknradan verilen m:ılflmata göre, 
bugünlerd!:! çıkacak bir kararname Ue 
yenl bir llcretll iş 1nUkellc!lyetl ihdas 
edilmektedir. Zonguldak ve Ereğli hav 
zasındaki mııdentorin direk ihtıyacmı 

Miln llallere 
müsabaka He 

memur almıyor 
daha genlg mikyasta ka11ılamağı ls .. İsta.n:bul Mmtaka Liman Relsli-
tlhd:ıf eden bu Ur retıt t, mUkelleflye. gı~· • rk ı· . ti il 
ti dmrlet orman l§lctmclerlndo ve me. 

nın me ez ıınan nyasc e 
mıntaka dahilindeki diğer tali il • 

<!en işlerinde çnlışmı, llyıı.kaUi ve · likl . kadros . man reıs ı en unun orta. 
genç vatanfül§lara şamlldır. Bunların ekt 11-

1 m ep ve u:ıe mezunu genç erle 
ve mükellefiyet ııuhnsmdakl ~has el. , ta.kvi • tak ...... n tm• tir B 

YCSı anur e ış . unun 
ıerlnde bulunan nakil vasıtaları da ·,.· 15 i d b' • tih 
Ucretli iş mükellcflyctlnc tabi tutula. 1

1"1ın1 cakayınt n c ır ım an ya. 
. ı a ır. 

caktır. ücretli mllkcl.c!iyctc tabi tu.. ocr.. cliÖ-'mJz .. 'filn k 1. t o.en 0 e gore, ..... a a a 
tulııcak vatanda.şiar ormanlardan mıı.. Vekiı.leti !'imdiye kadar pek rnğ • 
den direği istlhs:ıl ve sevkinde çalı. bet görmemis olan liman kontrol 
şacaklardır, memurlukları ile liman riyasctıeri

Narhtan lazlaya satan 
kasaplar 

Fiyat mürakabe komisyonunun 
bir memuru bugiln Kadıköy vo ci
varındaki et satcylannı kontrol et. 
mektedir. Buna sebep, Kadıköy 
ve civar kasaplarının toptancı ka -
saplarm kendilerine narlruın faz • 
laya et sattıklarına dair !"jikayet • 
!eridir. 
İstanbul tarafmd.:ı.ki kasaplar • 

dan bazilarmm. na.tıktan fazla.ya. et 
sa.ttikları tcsbit edilmiş, 8 tanesi 
hakkında ceza zaptı tanzim ol~ 
muştur, 

Diğer taraftan şehrimize hay • 
van sevkiyatnım geçen yıllara na.. 
:zaran daha faz.la olması dolayıslle 
et narkmm artırılmasma lüzwn 
görülmemektedir. 

Lokantalarda ekmek dilim 
§eklinde verilecek 

Şehrhnizdeki ekm~k sarfiyatı 
ha.kkmda son yapılan tetkiklerde, 
lokanta ve mekteplerde, yemekler
de her şahsa bir ekmeğin dörtte 
bir parçası verildiği bu parçanın 
hepsj yenmediğinden bir k.rsmmm 
atrldrğr a.nlaşılmıştır. Bu halin, 
ekmek sarflyatma tesir ettiği gö
:iildüğünden bundan ıııonro. lokanta 
ve mekteplerde ekmek dillin 1'ek • 
l!nde verilecektir. 

lhtikar!a :nücadele 
seforbcrliği 

tsta.nbulda ihtikar mücadelesi 
dilnden itibaren yeni şekilde baş
lamıştır. Dün, polislerle takviye 
edilmiş olan fiyat kontrolörleri 50 
k"şilik bir heyet halinde Fatih, 
Eminönü, Beyoğlu ve Üsküdar ka
zalarında tarama halinde kontrol. 
ler yapmışlardır. DUn, 30 dan faz. 
la kas.-ıp ve peynirci ihtikar ciir
mümeshudu ile adliyeye vcrilmiır 
tir. 

Söğütlüçeıme yolu 
Beledtyo Kadık8yünde üakUdana 

KadıköyünU yckdiğe:-lne bağlayan 

tramvay hattmm geç!d! olan Söğlltın 
çeıme yolunu yeniden ve iyi bir §Ckt1 .. 
de ynptırm!lğa kara• verml§tlr. 

nin bu i§e kendini vermiş ve mes
leğini sevmiş kimseler tarafından 
işgali için bunlarm karda krşda, 
gece ve gündüz yaptlklnn ağır hlı.. 
met ve fedakarlık nisbetinde ter
fihleri Jçin esaslar hazırlamakta • 
dır. 

Yeni açtlacak imtihanla llınan
lar idare ve inzıbat J§leri jçin kıy. 
metli elemanlar ko.z..'Uldtnlacağı 
kanaati vardır. 

İstanbul mmtıtka liman riya.se
tinde, son defa vekalet emrine a~ 
lınan ve değiştirilen §ef memur 
ve liman kontrol mem~rlarından 
sonra gerek merkez, gerekse İs • 
tanbul mıntaka liman riyasetine 
bağlı tali derecedeki Marmara ve 
Karadeniz sahilleri liman reisli.k • 
lerinde birçok münhnller bulun • 
maktadır. Müsabakayı kazananlar 
buralara tay.in edilecektir. 

-
Necip Ali delnedildi 

.Merhum Nedb Ali Ktiçlika'nın 
cenazesi diln Ankara.da öğle nama. 
zmdan sonra. Hacıbayram carnisin. 
den kaldırılarak yeni me?.arlığa 
defnedilmiştir. Cenaze mcras.J.nıin
de, Millet Meclisi Rcl.<rl, Başvekil 
bUtUn vekiller, mebuslar, dostl-ar~ 
ve akrabaları hazır bulunmuşlar -
dır. 

~ Birkaç gilndcn'>en şehrimizde 

bulunan dahiliye \'elci:l Faik öztrak, 
dUn ak§amıd ck.fpres}e Ankarayıı git. 
mlştlr. 

:(. Evvelce çalıştıtı BabıAlldc mU • 
ce"lılt Todorlnin <lıfükl\nını soyan Kir. 
kor adında b risl, Sultannhmet l!çtincU 
sulh ceza nıahk11mesınce tevkif cdi'. 
mlgtir. 
~ TUrk hnva kurumu, Türk işçile. 

rintn toplu bulun~ugu yerlerde vUcu .. 
de getirdiği teşkllM snycslndc blr ay 
zarfmda. 4.0 bin işçi kunımn aza kay. 
dedllmişUr. Kurum bu yoldaki faaıtyc.. 
tini arttırnıf:.ğı karnrl<ıBtırmıştır. 

• Bir mll1dcttenberl iıı§asına de • 
vam edilen ÜskU~ar «zaevlndckl p::ı. 
vtyon ikme.l cdU•r.lştır. İstanbul cc. 
zaevindekl mahkftmlıı.rdıın bazılan bir 
kaç güne kadar buraya naklolunacak. 
lnrdır. 

Büyük Röporta· serisi - 25 - Röportaiı yapan: R. YAVUZ 
vi taşlayan perilerden eser yok · 
tu. Geceyarısmdan sonra bu ka· 
dar beklemeği kafi gördüm, Ben 
de yattım, uyudum. 

Ertesi sabah ev sahibi erken • 
den odama geldi. Yuvasını cin • 
lerin istilfısmdan kurtardı_ğnna 
bir haftadır her gece mutat sa. 
atlerdc yapılan taşlama taarruz. 
!arının nihayet bulmasile knna· 
at getirdiğini ileri sürerek uzun 
uzun te."'ekl·ilr etti. Pazarlığımı· 
za. uyarak 30 a1tını önüme bı • 
raktı. Kendilerine bir dl;) cin mus 
kctsı yazdon, Veda ettim I<asım .. 
paıııaya, kendi evime döndilm. 

Aradıın bir ~ün geçmişti. Yine 
sab:ıh karanlığında Balattaki ev 
sahıbinin sapsan bir beniile ka· 
pınıı çaldrğını haber verdiler. A· 
damca~ız bitkin ve müteessir bir 
haldevd;. Benim evde bulundu • 
fum gece taşlamaktan vaz.~cen 
cir.lerin <?rtesi akşam daha şid • 
detli bır taarruzla. fi.deta evi baş
larına. yıkacak gOrültü'er ve biri 
birkaç okkalık taşlarla lt:;ı.plama• 
lan taşladıklarını, kansilc ço • 

cuklannm artık bu evde oturma• 
mak ltaranm verdiklerini yana 
yakıla anlattı. O gece de ben ay· 
m eve gittim. Geceyi orada ge
çirdim. Ne gürültü. ne taşlama! 
Bu vaziyet birkaç gün sıra ile 
devam etti. Benim or~n ka'dı
ğım gece cinler de ist"rnhnt edi· 
yorlar, evime döndüğüm akşam 
bir gece evvelki sükuna bedel kı 
y'1-met kopartan saldırışlarla eve 
dehşet veriyorlardı. 

Cinlerin ancak benden c:ekin • 
dikleri, nUshalarıma, tütsülerime 
şerbetleme ve duahırıma metelik 
vermedikleri anlaşılıyordu. Deli• 
kruılıyı güçlükle ikna ederek o ge 
ce de eve dönmesini, benim bu· 
rada yapacağım bazı müdahale
lerle bu cinlerin h~karetc kati 
surette mani olmak kararını ver
di~mi söyledim, Adamcağız git• 
ti. Ben de düşünceye daldım: 
Balattaki perili ev tekmil Haliç 
kıt'asmda şayi olmuş, Çıngıraklı 
Hoca.fendinin (yani benim) işe 
el koyduğum yayılmııı, benim o 
e\'C geldi~m nk~m cinlerin uğ. 

ramadıkları, evden ayrıldığım 
va.kıt eski hareketlerine devam 
ettikleri her tarafta söylenıneğe 
~lamıştı. 

Bu rivayetler şöhretimin düş
mesini intaç edecek bir mahiyet 
taşımıyorlardı. Fakat, cinlerin 
benden korkmaları değil, tedbir
lcrimden çekinmeleri, tütsülerim 
den, dualarımdan ürkmeleri la • 
znnge1diğine göre, pek iyi hika • 
yeler uçuruyorlardı, Hocamdan 
öğrendiklerimin son kısımlarını 
da. tatbik ettikten sonra bu işin 
önüne geçemezsem vaziyeti an . 
la.tıp onun bu husustaki benden 
Ustün mallımatına müracaat e 
decektim. 

O gün öğleden sonra :garip bir 
~yaretçi t.Q.rofından aranıldığı • 
mı hizmetçim $ebru bacı haber 
verdi. Odama aldım. Gayet uzun 
boylu, çok geniş omuzlu, müşek· 
ke1 ve mütenasip vUcutlu, pos bı· 
yıklı ve muntazam hatlı çehre -
sinde kuvvetle şiddetin birleşik 
ff adesi okunan bu ziyaretçi gür
leyen bir sesle: 

31 Vilayette yapağı
lara el kondu 

Banlar deger ııatıyla 
satm alınacak 

Ankara, {A.A.J - lkti.sat vekAıc. 
tinden tebli(; olur.mu;ılur: 

ı - Milll konınma ltanunu büküm~ 
!erine mllstcnlden aşağıda gösterilen 
31 vilAyet ve l keze. dııhlllnde bulu. 
nnn yapağ"ıl1'ra 2 blııncılc3rln 19!ll 
per~cmbe gUnür.den itıbaren hükO.. 
metçe elkonmu~tur. B..ı villlyetler gun 
!ardır: 

Edirne, Ktrklareli, Tekirdağ, ta • 
tanbul, Balıkesir, Çan11.l:kate, lzmlr, 
,Manisa, Ay•ı.n, Afyon, F..ald§ehlr, KU. 
tahya, Konya, Nl~ae, Kayseri, Sivas, 
Yozgat,. T-:ıkat, !ı.~1. ~Pyhan, Mardin. 
Urfa, Dlyart-akır, Mıııı. Bingöl, Er • 
zurum, Ağrı, J<ıı.rs. '11 abzon, Van 
vllAyetıerilc Polatlı knzası. 

2 - Yuka.rda b:ldlrHen 31 vil&yet 
ve bir kaza dahlll.nde bulunan bllO.. 
mum hakiki ve l.Ukmt şahullar elle
rinde mevcut yaı:;ağ:ınrı 2 birincil~. 
rln 19'1 pe..~emı..e g{u:Undcn itibaren 
on gUn i~lnde bir beyanname ile en ya 
km ziraat bankası ,,ııbe ve ajansına 

blldirmeğe t:ıecbur ~tuımuşlardrr. 

Ziraat banka.sı şube v•ya ajansı bulun 
mıyan kaz:ı!ard::ı. be}"annamel~r kay. 
makamlık13.~-a verllecekllr. Bu beyan. 
nameler ka.ymak.\mlı.r tarafından en 
yakm ziraat banka.at ıı.:be veya ajan. 
sına gônderllf'cckt!r. 

3 - Yapağıla.rın mUbayaasmıı ve 
iktisat vekAletlnce t~abit edilecek e,. 
tıaıılar dahl!.ir.de tevzane SUmerbank 
memur edilmiştir. Mr.b'lyaa olunan 
yapağtlarm bede\\ bu banka tarafın. 
dan tesellll:nil m'.ltcaklp ödeneeektir. 

~ - Elkonan yapağılar hlikametçe 
satıluılf ııayılır. 2 blrtnciteşrin 19U 
tarihinden itibaren bu yapağllann 

ba~kalanna satrlmaB'. bu husustaki 
koordinaııyo& heyeti ).aran bUkUmlC'. 
ri dairesinde yasaktr.". 

15 - İplik ve meruucat fabrika ve 
!malMhaneleri faallyctı~rlnl tatil et. 
meyip ellerlt>de mev.::ut yapağıları 
işlemeye devaın ederı~r. Şu kadar ki 
'mUbayaa ed'idiğl keı:d~ierlne bildiri -
len miktar iııtenm~z. 

ı-. 6 - Yukr..rda bllı.'nrllen 1 TUAyetıer 
vo bir kaza dahilinde ellerin. 
de yapağı olanlann derhal en yakın 
ziraat bankaSt şul:>tl veya a~nsma ve.. 
ya valUlk veya kaymakamlıklara mu. 
racaat eder~ bu husustaki koordlnas 
yon heyeti karannr o!n:mıılan ve ge. 
rekll tzabat.I alma.lan :Uımdl?'. 

Sahte bono davası 
son s-afhada 

Sahte gayrimüba.d.il bonosu yap. 
mak sürmek vo Zira.at Bankasına 
muhtelif tarihlerde kırdırmak su • 
rctile mühim yekfınlarda paralar 
vuran Nihat Özkoyuncu, ile 19 
arkadaş·run ikinci ağır cezadaki 
muhakemeleri son safhasına gel • 
miş ve dün müddeiumumi muavi
ni mUtaleasını söylemiştir, 

Muavin, suçlulardan Ali l<'uat ile 
muhakeme srrn.smda ölen Emine -
nfn beraetini, diğerlerinin muhle • 
!.if maddelerle tecziyelerini iste -
miştir . .Mah.kc.me, evrakı tetkik lie 
kararını bildirmek lizere dunışmn
yı başka bir güne talik elmlcıtir. 

- Selamüaleyküm şeyh efen 
di! 

Diyerek karşıma dikildi, Min· 
deri gösterdim. Oturmasını tek· 
lif ettim: 

- Lüzum yok. Sizi fazla rahQ..t 
sız etmiyeceğim. Aci.7,ane bir ih• 
tarda bulunmağa geldim? 

Sözlerile beni adeta l~urkuta • 
rak kendisini takdim etti. an· 
!attı: . 

- Ben Aksaray kabadayıları 
(12) !erden dökmeci Haynıll~ -
hım •. Balatta, Tahtamnarc soka• 
ğmda Hacı c;ıkınazında Alaplı 
Osman kaptanın evine cinler da
danmış, her gece evi taşlıyorlar· 
mı§ .• Siz, bu cinleri koğmak i!:in 
birk~~ defa eve gitmiş, tütc:.ü, si
hir, tılsım falan yapmışsınız .. E· 
vi taşlayan cinlerin ve beniml~ 
beraber 11 arkadaşımın selamları 
\•ar. Hocafendi bu işten vazge~ 
sin, sonra belki kendisine bir za
rarımız dokunur, diyoruz. Si~in 
evde olduğunuz geceler cinler 
f}3.hsmn:a hürmeten oraya gelme
diler. Zaten Osman 'kaptanın o 
evden çıkması laznn. Siz tğer 
mutlaka bu işe müdahalede de· 
vam etmek tasavvurundaysanız 
cinlerin tarafını iltizam edin. 
Kaotana o evden <:ıkmamnr SÖY• 
leyin. Siz de, biz de mahallede bu 
gürüitüden kurtulsun! 

(Devamı var) 
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~atros 
lıniııi ~nun. bu ene t.i .. 
ın d etıdı ismine ,.e 

'c:tıbıı ei;orine fa,•ık nu 
~ ı goıın ., ' 

'tı. bııı1111 11 
ek hic şüphe. 

t,.; IJt 111ıtırııı !ntro sernnlerl-
ı(' haı • 
,:4111 ı. ... kııtıııın hn m' 

ti ·-nllld uessesc 
~ldi, an Rlkiiyet-c hak. 
.,,.~·-'"ad hlr Ti~a.trosu 
l~kJ a bir manasız pi. 

a bcraı..-
g{•e uer tımumL 

~ eden en sene ve ona 
~'t ~ llenNenle dalnın 
~ ~ tlJa.~ Rl! ile ~alışmış 
~ r~ ro Ze\k ve bil· 

tlı ıaaıaı:crler intihabın. 
t lıııııa ~öst<'nnemı~. 

~"İ!ıllı~ltabıı geten sene 
,.to ~''" otn~di kısmı lınl '\N._: "'illi - • 
~ ~ n oldümıek lc;in 
~e sı Pnıı tır ' • "iliıt . 

lıb..~4a t r 'l'l~nlrosu ko
'ı~llOh <'ln.c;ıı _ .. 1 
't " değiJ qı en eser-
~ ~t ' hPrha.ngt bir 

i(J bira ~"illeti ta~ımak 
~en ~ ineelınis olan 
~ ~~ bir tebt"Ssiim tn_-_, ' bl!iı.ı_ • 
~ ıı au:; onun sı. 
~'h ~rı ınanasız , e 

11~ hı. in~ soJ:'llk eser. 
:")~ ~''lllın esenin ko • 
"ı._-~~ temslJlerine 
\ ~ lceııcıı suretiJe ge

l'lt~ı ... &ana.tkarla:nna 
ti '· •rı ı. arrl'tu e Yapını" oldu. 

ı... ~'•tettrıı ~t'k \'e büyük 
."\ ~ ~ı l" odenıek ister 
~ ıı_ 1iııı İcıaP«nı11 oluyor. 
• 'Ilı ~'<lıg.' kotnedi kısın ı 
'tlı ı:liıeı ~ollla. devam e. 

S ~11t"ıtı k:;a.şlangıcı yeni

~ ' lıı Pnrtalar ta · 
ıq t ba.knn 

" 'tı ~ d mdan değerli 
1 
~to ~ğiı. al·nca da 
~~ tl3"llt Ulııcına cevap 

l.:"' )' lııe ·~~: ıe, k 'e bil • 
~t ~~ nı· 1 etınıs bulan. 

""'~ ~~lltl'o$,~es C"Se olduğu 
-~'- ''lltll Ddan "Ok ~'·· tlL'-Q ..ı il 11 '>' • •' '"""1 "'bl l'ür ~·at ro s<'vcnle. 

lıı l1iltoı 1 k halkının ,.e 
t~~~ ınesını <'an v6 

erin bir hakkı. 

Sı.aı Derviı 
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Akşa• kız saaat 
mektebinde 

111 ( • ) ......,., "} Sn fi .. ; 

Bundan evvelld iki yazanda, 
tarihi misaller zikrinden makaa • 
dım muharebelerde kat'i netiıcc• 

· ' ..ı-...:- a....wı .. ,.- :znillı gemL Y'I. 0 UÇYAlll ~-U 

lerinin elde ettiklerini ve yalnı7. 
cienizde onlarla iş görüldüğiinU an 
la:tma.lc içindi. O devirde zırhlıya 
maille olan denize ~m demek· 
ti, Kuvvetli donanmaya sahip olan 
devlet, demi düşmaruı kapatıyor, 
gerek asker naklinde, gerek müs. 
temlekeden mal getirmek veya Us 
mUdafa.asmda, ı her §Cyi, elinde 
buhmduruyor demekti. Harp ge -
milerlnin Upl ve kullanıldıkları 
maksat 1650 - 1815 arasında t(}kiı· 
mili etti ve değişti. 

Artık bu sa.ha tizeriııde hiçbir 
mesele kalmadığı zannolunuyordu . 
La.kin kıs& bir zaman sonra bu 
zanda a.ldanıldığrru görlirilz. 

1800 senelerinde buharlı maki _ 
nenin gemilere tatbikı ve 1819 da 
gülle yerine infiüı.k eden memıi 
icadmm deniz harplerinde yara . 
taca~ inkıta.hı, o zamanın denizler 
h5.ldmi olan lngiltereııin göz.Un • 
den kaçtığı göriildü. On doku• 

Yazaıı: 

F. LUTZOW 

100 talebe ile açılan n ı ekte bin bu
gün 1600 den fazla talebesi var 

Evli ve çahşan kadınlar mektebe 
çok tazla rağbet gösleı iyorlar 

Burada, millet mektebi mczu • 
nundan ilniversite müdavimine ka. 
dar 1603 talebe var. Tamamile 
parasız olan mektebin gayc.'31 (ev 
kadını) yetiştirmektir. En fazla 
rağbet ğören denı.ler yemek. pas.. 
ta ve dikiştir: 

Mektobin ~ılmamna bir gün 
var. Bir düğün evinin haurlrkla ~ 
ruu hn.lırlatruı geniş bir faaliyet, 
nıoktebln havasını sarmış· ziller 
tecrübe .ediliyor, etraf tem zle
nip siliniyor, eşya yerli yerine 
konuyor, ,.e hademelere dirC'ktif • 
ler V<'riliyor. ' 

gelır ki almakta Le~eddiıt .~d<-ri.z. 
Bunlar, t.Jpkı diğer mektep ta le • 
besi gibi 9 dan 4 e kad:ır munta· 
zıı.m ders görürlt'r. Gördi.ıklerı 
oerslerin mecmuu 10 dur. D!ki • 
biçki, nakı::ı, kadın ~-ıma."'ırı. <'V i. 
dnrt>si, türkçc, arltr11elik, çocuk 
hıı.kmn, resim, frnnsl'.1.ca. 

B kuruna oı t.amok t ep meı.unhı
n a.lmrr. Dikiş, nakı:;. bicki, kadm 
çamaıµrı, resim demleı i görürler. 

Kmıfr.Amiral Amerikan donanmasından bir cüzütam 

Mektep müdiresi Mücel.13. İncika _ 
ya meşgul olduğu ~ muavini A· 
eye Özyencrle konuşuyoruz: 

- Zannediyorum ki mektebi _ 
ni.z §imdi yogii.ne kız eıa.nat mek.. 
tehi olarak. kalmıştır? 

C kurunda tahsıl tahdidı ~ok . 
tur. Burada millet mektebi me.z:u. 
nundan üniversite mezununa ka • 
dar talebo almrr. En kalabalık 
Y.ur, 'bu serbest kurdur. Buna b ı· 
ha.cısa, evli ve ç.alf3aD kadınlar 

devam ederler, di'kL"i-, biçki, !kadın 
çamşm, erkek çama.şm. nakış, 
moda (şapka), ~k, ev idare.si, 
yemek, pas~, fransıua derslerini 
gôrürler. 

~ncu a.snn ortala.rmda yenilikler 
ve tccrübcler dev adımları attı. 
1853 • 1856 Rus • Türk !harbinde, 
Kırımdaki muharebelerde, ahşap 
geminin mermiye karşı olan zaa • 
fını, buharlt gemiler.in yelken ge. 
milerine olan tefcvvukunu, zırhın 
mermiye karşı ola.n mukavcmctinı 
gi)sterdi. 1861 • 1866 Amerika d:ı. 
bili harpleri, müteharrik bir top 
kulesinin, sa.bit ve ağır zırhlarla 
çevrili bir bataryanın fevkinde o~
duğunu ispat etti. 1870 de icat e. 
dilen torpilin 1884 de Fransız -
Çin çarpışması esnasında tccrlibe 
mahiyetinde kullanılara.k iyi bir 
netice vermesi, torpi.d<>botlnrm a. 
ğır ZIThlılara. !karşı müessir olduk• 
la.nm gösterdi. Toıpklobotların 
zırhlılarm yerini alacağı zannı 
h&sd oJdu. Fakat 1890 sen.esinde 
~ teknik cihetine rücu edildi ve 
10000 t.aııluk, müteharrik iki kulo 
i.çiDdc dört tane 28 lik veya 30,5 
luk top ve orta çapta birçok tor.• 
Jarla. mücehhez harp gemisi haııı 
donanmasının çekirdeği olarak kat 
dı. Torpidobotlarm gece, baskın 
nCIViııdcn, taarruzlarda kullandJk. 
lan torpilse :ikinci derec(l~ bir 
siliı.h olarak kaldı. 

Zırhlı ve 
Ehenı111 i veti 
----··---•-EIHlllKllNlllDHIHUlftllJWllllllllllll ___ _ 

Buna rağmen ta.ktik ve stra.tcJi 
henüz ''UZUh kesbctmc.mişU. De • 
mirden mamUl harp genmi ltiz.me.. 
te konunca, ortaya bir düşünce 
çıktı: gemiyi muhaıum geminin ü• 
ıcrine bindinnck ve düşman ;;c· 
misini böylece batırmak. Zamanın 
en ateşli filo kumandanlanndan 
olan Avusturyalı amiral Teget. • 
hoff bu düşünceyi 20 temmuz 
1R6S da Lissa deniz muharebesin. 
de fiiliyata. soktu. Teget.hoff, bü.. 
tUn gemilerine tam sUratle dü!I· 
ma.n gemilerinin üt.erine gitmes'
:ıi ve onlan çarpışmak, üurlerine 
bindirmek suretiyle be.tırmalannt 
emretti. Talih kendisine yardım 
etti ve birçok dtlşman gemilerinin 
ça.rpısma suretiyle ba~&n .~n.. 
disine zaferi temin etti. Birçok 
devletler ve İngiltere. bu usulU 
zafer için bf.r reçete zann~t~r. 
lAk.in Alınan amirali von Tırpıt.z.. 
in kumandası altında manevralar 
ya.pan Alman donanması İngilte. 
renin ve diğer devletlerin hesap .. 
hrmda yaruldıklamn göet.erdi: 

(•) Birinci ~ı 29 eylül, ildJK•İ 
yazı 1 teşrinieVl•elde ~dmuF. 

Isvecli A. Ml!.'NGHAM eewen: H. D. 

ltalyan şefl, yerlilerden Stirlin -
ge h~t edenleri ürtiri peŞırıe 
yalıalemağa da muvaffak olmW} 
~e biçareleri hdDen .kurşuna diz • 
mişti. 

ltalyan bu suretle. hemen he -
men Sti:rlingin bütün adamla.rmı 
kanlı bir surette temizledi. 

Stirlingin kolunu kanadını kır • 
dı. Sürling bütün Gondarda tek 
adamsrz kaldı Ö lüm sıraemm ken
disine geldiği;u hiseetmekte~i. 

Bunun üzerine Stirling he.riktı 
iade olan teşebbüsünü yaptı: 

lngiliz ba.h.riyesi muharebe ~ -
linin temelbıi "hat,, teşkil ettiğL 
ni anladılar. Herhangi iki muhn.. 
smı donanma çarpışnıa.k için "hat,. 
haline geçmek mruretindedir. 
Rus _.Japon hatt>inde, yani 27 ma. 
yts ı 905 de Çuçiuın deniz harbi, 
nmiral Ti.rpitz'in düşilncelerinde 
nekadar isabetli olduğunu göste~ 
di. 

Eeki İngiliz amirali Nelson dov. 
rinde on beş santimlik bir gemi 
topu 23 k iloluk gülle aıta.rdı; bu.. 
gün 40. sm. lik bir gemi topu 900 
kiloluk in:fil8.k mermisi sa.vurur. 
Nelson devrindeki on be§ snı. lik 
toplar her ilci daldkada bir a.teş 
ederlerdi; tesirli ateşleri ancak 
4 00 metre kadardI. Bugünkü zniı
Warm tesirli at.eşi yirmi kilomet. 
reden ba.şla.r. BUtiln bunlara rağ
men mıhlı daima mayn, torpil ve 
tayyare bombasına !kurban gidebi
lir ve kendini bu sililhlara. karşı 
koruyamaz. Bir Zirhlmm inşası en 
zengin bir devleti bile sarsar; se. 
hcıbi bunlarm son derece pahalıya 
mal olmalanlır. Diğer ta.raftan 
flayılan çabuk a.rttmlanıaz. Zira 
bugütikü zı:riılılarm inşası üç dört 
!en.eye müteva.klaftır, ve a.ncnk 
denizde bir sene lccrühc6i yapıl
dıktan eonradir ki hizmete soku. 
labilir. Hallbuki zırhlmm en tehli
keii ve yeni muhasmı.1a.rI olan de· 
na.aıtılar, maynlar ve tayyareler 
ı!ler.i halinde in.,a edilir. Bununla, 
"mayn, denizaltı ve tayyare zırh .. 
lmm hareketini tabdid ediyor,. 
manasma mı gelsin? Bu suale ha. 
yır cevabını vermek ıazım gelir. 
Deniz miina1ralatı daima suyun 
satJımd& devam e(lecektir. 

Deniz il7.erlııdekl seyrüseferin 
y&pılabilmesi için muharebe gemi
lerine daima ihtiyaç göıiilecekt.ir. 
Denizaltı, su üzerinde harekatta 
bulunuma kıymetinden düşer, 
mayn ancak sabiıt. bir silôlıtır, 
tsyya.re ise mahdut bir saha da • 
bilinde faaliyet g6eterebilir. 

zanda bu a.rslan.m. ayrıca. bir pav • 
yonu lbulunmalrtaydı. 

Stirling harikulade bir pl.8.n kur 
du ve geceleri bu pavyona baltan 
kü.ç:ük ağaçbk anuundan bu arslanı 
t.a.raesudıa. başladı. 
Yüzbaşmm arslanı nihayet bir 

gece ha.kika.ten stirliıngjn bekledi
ği bıir şekOOe pavyondan kaçarak 
Mhraya çıktı. Stirling hunun üze
rine vahşi bir sevinçle arslanı ta • 
kip etti. 

Ve hayvan hayli uza.klaştıkta.n, 
görülemiyecek bir yere geldikten 
80llra Stirling aıslana ateş ederek 
hayvanı yere ~erdJ. 

Stirliııg bu suretle hayvanı öl. 
dürdükten sonra henüz vücudu sı. 
cakken bü.tün zahmeti gözUne a. 
lara.k aalanın derisini büUln me • 
haretiyle yilzdü. Birkaç gilnı:lcn _ 
beri yanında ta.şrdığı çantasında -
ki eczalarla deriyi mükemmel su. 
rette temizledi. 

Sıkı mUıba.fu.a altında yaşıya -
rak hiçbir yere çdunıya.n, knnılda. 
mıya::ı bu İtalyan casus §Cfİ, So -
mali havallsinde bir.:zat yakalayıp 
büyUttüğü bir arslan beelemcktc 
ve bu hayvanı eon de.rece sevmek· 
te)ıdi. Ylmbepm otu1*Jiu gemi-

Stirllng evvelce Af:rikada nslan 
avlarmda şöhret sah.rol olduğu i _ 
çin bu işi yaparken şilphc.•s.b: bir 
mütehassıs gibi hareket edeblli -
yordu. Hayvanın postunda b~ı da 
m.ebaretli bir ~kilde muhafaza e
dftmitti. 

Tekrar ediyorum; l'ıerha.ngi bir 
devletin denize hii.kim olması için 
zırhlı sahibi bulunması liizım -
dır. Zırhlılar 'Okyanuslardaki de .. 
niz nakliyatını himaye ettikleri 
gibi, va.tan sularında gemilerinin 
seııbestçe gidip gelmelerini hiına• 
ye a.ltmn alır. Denizaşın üs ve 
müstemlekelerle irt.ıl>at temin e -
der, asker nakliyatında veya ihrsç 
hareketlerinı:le ehemmiyetli bir 
rol oynar. 

Kontre - Amiral F. l.Ait&OV 
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Stirling gcceyarısı: çöl mcıhta • 
hında bu esrarengiz faaliyetile ne 
yapmak istiyordu? Bu, altıl ve ha 
yalc gelmez ve tasavvur oluna • 
nuı.z bir cüret hazırlığıydı. 

Stirling ıaztm olan bu iilet.ler 
yanında olduğu için hayvanın ~ 
tunu derhal dikip iliştirilecek hır 
şekle koymakta da güçlük çekme. 
dl 1şte bu müthiş çöl !ngi~ni~ 
bundan sonra yaptığı şey hankulii 
dedir. 

S tirling Af rikadaJtl aslan av la -
rmda a.salnlan kandırmak için bU. 
yük Afrika ha.yvanla.rmın poetıarı 
m sarmma.kta ve tıpkı o hayvan 
ı;ıöi sUmtle ve <:evik bir hal~ hıı.. 
reket ct.mektevdi. 

Temizleyip ~e dikip hazırladığı 
bu taze ~lım postunun Stirling 
iç.ine girdi ve ırtlratle, aslanın .~c~
diği yerden gerisin geriye yurU .. 
meye başladı. . 

Uzaktan gören, karanlıkta. bır 
aslnnm yürüdüğünü fakat h~l
dc yaralı veya hasta oldugunu 
zanneder, bunun bir insan ola.hl -
leceğinl aklmdıı.n dahi g~rmcz<\i. 

Stirling bu cüretli mehareti sa. 
yesinde \'e ~l&n derisi içinde ltaı.. 
!"-lft vt• .-- mir. ~ &1 

- Evet, Beyoğlu akşam kız sa 
nat ııtektebi de Nışantaşı kız en&. 

Utüsü olduktan ısonra mektebimiz 
bu mazhariyete ereli. 

- Me.ktebin.iz nasıl kuruldu 
hatırlar mısınız? ' 

- Ben buraya geleli iki sene 
oldu. Binaenaleyh ô günleri hatır. 
l&mama imkln yoktur. Fakat mek 
tebin 1929 senesinde Çapa m 
enstitilsiine bağlr olarak açıldığını 
biliyorum. Biraz sonra Sultanah • 
metteki terzilik okulu binasına 
taşındı ve akşam kız sanat mek
tebi namını aldı. 1931 ders yılı 
başmda iki mektep birle§tirildi, 
Şehzadebaş.ında ~·enl bir mektep 
tesis edildi.. O sen<ı de mektepte 
483 talebe varmxş. Fakat mektep 
gittikçe rağbet karşısında kalmış, 
talebe mfıkt.an artmt§. 1932 _ 933 
senesinde tehacüm olmuş. Bunun 
i.17.erlne mektebe yeni bir bina. a. 
:ranau11 ve 1 eylul 1933 te Alem. 
danlaki Sıhha.t Yurduna. taşmıJ. • 
nuş. 16 temmuz 1933 de Beyoğkı 
AlaJam kız sanat nıeıktelıi ayn)ıdı. 
Mektebimiz 1936 ~ 
fstanbul akşam kız sanat m<W.te• 
bi namiyle müsta.'killen çalışınaJc • 
tadır. 

Biraz dUşUndüktcn aon.ra: 
- :Mektep kurulduğu vakit 100 

talebe ile işe başlaıxuş, bugün bin 
küsur talebe var. Ta.bü Yeni Y1W
la.n talebe miktan bu ra.kamclan 
hariçtir. Az zamanda bu miktarm 
ilri bine çlkacağma şü~ na . 
zarı ile ıba.kıyoruz, dedi. 

- Nasıl olur? Bu kadar taıe _ 
beyi bu bi.na ietiap edebilir mi? 

- HıWdısrnız, zaten 'bu re.kam
ları 1k:ime söylesek inamnıalt i&tc • 
miyor. Ha.lıbukl iş ga.yeı basittir. 
Teıdratl sabah dokuzdan alc.şam 
yediye kadar üçe ayırdık. Ders 
aaatleri şöyle: 9-12, 13-16. 1~19. 

Mektebim.izde üç kur vardır. A 
B, C kurlan. A kuruna çok küçük~ 
ıer, ilkmcktebi henüz bitirenler 
girer. Bazan o kadar küçük talebe 

• 

- Tah.!il müddeti ne.kadardır? 
-·Talebe bu .kurlardan ~tedi _ 

ğj,nj l!ICçer. Tahsil müddeu her 
kurda iki senedir. Bizde tahsıl 
müddeti iki senedir amma mekte· 
be bir kere yazılan talebe, her iku 
nı ayn ayn görmek hevesine ka.. 
pllı:r. Bundan dolayı be§, altı sc -
nelik talıebclerimiz bile \."ardır. 

- Şu hale nazaran m"k•ebc 
yazılan talebeyle mezun n an 
arasında fark obıuun lizımdır. 

- Evet. Çünkil her kuru gör -
mek istiycn talebe olunca. bun • 
larm mektebi bltinncleri uzun sU 
rer. Bunun için bizde mezun ta _ 
lehe adedi, şahsa.ndır, Bu sene 
4-00 ~ verdl.k. Evvelki ene 
bu rakam 500 di. 'Mezunlar arasın. 
da U~ diploma alanlar var
dır. Her diplomayı, bir mezun ta.. 
leıboye ka.~ıh:k tutaxsanız mekte
bin verimi kendiliğinden me~·da • 
na çık.ar. · 

- Talebe miktarı? 
- Geçen eene 1800 di. Fakat 

sene 90Cluna doğnı talebcmfain 
çoğu taeraya gitti. Bugün ~in 
1318 talebemiz var. Şimdiye ka _ 
dar yeniden kaydedilen 2S5 taJe • 
beyle beraber bu rakam 1603 e 
çıkar, 

Güldüm: 
- Allah arttırsın! 
- 1nşa.ll&h, Maamafih art.Ura. 

cağına da şüphe yoktur. Zira biz. 
de talebe kaydı kammucvvele ka
dar devam eder. 

Direktörlük odası. titiz bır ev 
kadrnı.. zevki ile döşenm.is. Re.isi· 
cumhur İsmet 1nönünün portresi 
altmdalıi levhada, Atatümin şu 
vecizesi var: 

"Sana.taız ikalan bir xnilletin ha.. 
yat damarlarmdan biri kopmuş 
<iemclrtlr ... 

Birden telefon zili ~r. yar 
direktör koştu. Konuştular. 

R q at Mahmat 
<Devamı 8 mnda) 

BEŞİKTAŞ GGBEL SİffEMASI • 
4 bidnclte!jrln rumarte.ıı ~ünü 2.80 dan iUban-n fllnema diinn"1ıım 

büyük harlkaN olan törkt~ • 

OTEL EMPEBIAL 
- t ilnıl ile ~eni IDe\i8lıne ~hyacağını miıjt~ln -

•===-~ 
Haft.anm bü:o"tik filmi 

· ~ . 
tmıda.ki binasına gayet kolaylıkla n 
girebildi. Evwlce aslannı çıktığı 1: • Ü 
yerleri tarassut etmiş olduğu için n TURKÇE SOZL 

~~ :>;:~~ hayvanm paviyo . :!il DENiZ KAHRA-
Stirling, yüzbaşının gündüz hıç MAN LARI ortalığa çdmıadığnu ve fakat ken-

disinin ~doğmadan kalktığı_ 
nı, ilk 1§ olarak oovgili aslanmm 
paviyonuna gidip onun yiyeceğini Kıu.ıuıdıJıı harilml!ide rağ'~·I 
ve içeceğini biz.zat verdiği, hay ,1 , u1.nııı1 
vanla uzun müddet şakalaşıp eg· _ :1 •PEK tilııenıa .. ıntl.• daha bir 
lendi.-w .. ~ biliyordu. "1 1 c.uu 'ı: hnft11 tcmdll t'dllml~tt. 

Esasen vakit sabaha ya.klaşmııı ;ı 
olduğu için Stirling bu intikam as i! ıı:h·e oını.ık: 
lanı kıyafetinde çok beklemedi. ı d 1 .. ~ ·· Zira, kurnaz İtalyan yüzbaşısı Y'· Matbııat V. Mü Ür ugu 
ne mutad saatinde kal.km~ ,.e pi- .. Memleket Jnrnalı No. 3 1 
jamasile SC\'gili aslannım pavyo • iwaaaaıw i-=sr::O-
nuna doğru yüriimeyc oo.51.a.mıştı. ZA Yl _ Beşlk!a~ nl.tus daıresln • 

Fakat bu kurnaz ltaıvan tilkisi den aldığım nilf"<l c•!ıı:..lanımı kaybet. 
hu sefer sevgili aslanın~ karnın. tim YeniBiı'I çıkıır.ıcıığrnıdan eski.si • 
da canına ~usamL~ mUthlş bir dilş. nln hUkmfi yoktur (16057> 
manı oldugundan tamamiyle biba- Rıu k17.' l•'ıthna Melihat 

her bulunuy?.rdu. • . • Edirne nüfus dn'rc>sınde.n aldıı.:;ım 
ltalyan )'.'1~başL~ı adetı \"eçhile nlltu8 tezkereıı~I zayi t'ttlm. Yenisi. 

aslarım imnını seslenerek pavyona il: • ıı.~·nıt\A:ı <'t- 'klsinl:ı hUkmll 
girdim ve !e\·gili a.ı::L:ıruna doğru nı çı ar,:.ıır. 

yü_riid~ğii 1.ame.n ölümilnıe yü..-11 - ı )'Oktur,~~ ~İl. t-: 

Dlll'-1 o:.du. - .. ~ ~ (D...- ,,_, . 
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1"''e gııre dü'.Jfi ~"Uzl.H ıh'~ bir bokııı meydanını şiddetli surette bom 

r< 
ce"Jtıasinde 

bardıman ıetıni \'e benzin <lepe: 
!arı yakılmıştır. 

Beaufort tnyw.rc'eri, .. ·or-

ovve 
e ·sı· 

Rusyada 
16.50 yaı ara11nda bütün 

er!re:Clcr 

ecbu as eri 
talime ba ladalar 

manlar H~~~ 
oğru jlerıır...,, 

(~~eti 
4yet 

Liyejde .riiya gbum halk -
Prazda iclamlar - Yaralr 
lngiliz harp gemileri -
Negrin JO ,ene yatacak 

veG'hı cenup k1rısı açıklarında 
bir gemi kafilesi icind(? yUrÜ}'CO 
büyük bir Alman gemisini torpil. 
lemif$'ır Bru:ka t:ıvvarelcr de 
Cherbo11rg :u;ıklannda iki silah!i 
düşman ticaret ~rmisınL> hücum 
etmişlerdir. 

Harp kıfcn ela dct•am edecek 
l-cpanyol ~nzetelerinin Ber·Jin 

muhabh inin bi d rd!ğine ~öre, 
bUtün Alman gazete!eri albay 
Schcrff'in bir ma1\alesinı neşret
mcktedir. Pueblo l!a7.ctesini~ 

Moskova, ıt. (A.A. ~ - Gece yarı. 
sı, Sovyet ut!bıtrat ~!~'OSU t.aratmdan 
ne:re(l!.len tebliğde, Sovyct kıt.aları.. 
nın l le~rlnıevvel gUnU. ccph nin bti. 
tlln bOyuncJ dU,ınıırJ çıırpıctrklal'ı 

SÖ)'lenmekt'!!dir. 29 ~> ıll: gUnU 215 dil§ 
man tayyaresi t'l•.rip edUmlgUr. Sov. 
yet zo ytn tı r .oku?. tay)~ ,.cdir. Bir At_ 

man it ,l! tayyaresi :Mtıskova Ozerln. 
de dU, llr'Jlm~tUr. 

Loııdm.. 2 <A.A.) - '8.B.C.) 
Rusyadn ~6.50 )'il.§ arnııında bulu • 

nenla.r mecburi a .. ketl talime baııa.. 
ml§lardır. B:mlar 5 e.y iı;lnde no ısa. 
atJJk talim göre<'t k'erd r. 922 teveı. 
IUUWer lk ıta..nra ~W.kedl.lml~lcrdlr. 

Finler 
Şimalde 

mühim bir 
Rus şe ırini 
zaptettiter 

---O-

cephe üzerinde 8 
tice almak jste :tdi~ 

Mevsukan ~·~1 ~ 
general Von F rıs.ll Jı. , 
sı altında 'bulu :aııdl>~~h" 
!arı, marc.1al ıtıı:ıt tY'jt 
lıirn mıktnrd~ l< ed eti 
olduğu tahınırı.1crlctl!~.~t 

Alman oı <Julnr baFkumarı.dan 
lığının dün gecck: tabliğl Din} e. 
pcr'in doğosund hücum hare
k6.tınm eskısi gibi mU\affakıyet. 
le devam e~tJğini bildırmiştir 

Diny?ı><'r Pctrov-.k'un d~ğu
sunda oır ~ rlılı tunıen bir bas 
km nctices1ndt: düşmanın mtil€· 
addıt r.;ı.tarynlanm iğtinam et
mıştır. Daha sıma.de diğtr bıl' 
zırhlı tiımcn diı.<smnn z rh ı ku\·. 
ve•teriyte karı~ılacımış ve 80 Sov. 
yet tankmd::ın 45 ini tahrip eı 
miştır •• Geri kalanı 1rnçmıştır. 

D. ~ . B. ajansına bılchrildığı. 
ne r,dre Alrnaıı sa\aş tayyar;?len 
dün geçe de Moskov•ya karşı 
hücwnlanna mu\'af fakıwtlc de
vam etmiŞ!erdir. o\•yct hüku_ 
:met merkezinde bir çok as.iten 
!tcdef'ere ve iaşe tesisatına tam 
ısabctier kaydedilmiştir 

Bir askeri kaynaktan bildfrıl
dirildiğine göre, Sovyet kuvvet
leı·inin ı::ark cephesinin merkez 
mmta:ı:asrnd:ı ) aptlk ~rı ehem
miyetlı nıukabıl tnarruzların 
hcpsı t:.ırdedı mıştir, So\yct kıta 
ları k nl zayıata u,:ramışlar \0e 
mebzul mal7.em() terketmi~lcrdir 
Londr d~ın gelen ve Almnn!.;ı.rıri 
bu mmtakada ricat ettiklerini 
bi d'r"n habeıier tamamen asıl
sızdır. 

• '\iman ağır topçusu. 30 ey ül
de, JJ("nın~rad'daki mühim en
d"ıstı i tesisatını çok mü~.sir 'bir 
ta;.,da bombardıman etmil!tir. 

.~o y1 ılcte Bolşevikler Ş l' .. ı 
bur •'t:n do:usund~ J ado n g··ı ,_ 
nun sahılir.c a ker çılrnrmak t"
.,ebbüsunde hulunmuşlarsa da 
Alman t:imen'eri SovveUerin ni
yetlerini \'aktinde haber al;1.rak 
t<.>.,--bbiisü eknmete u~atm~lar. 
dır. 
Sone~lcr çok bil\ ük ka)ıplaı 

\ ı { g~n atılmışlardır. 
Al 1:anlarrn tehdit etti/deri 
Yerler 

Lı:: d .-.da alf..hıyetli mahfil. 
lerd ~ö.) cı d ğinc ~öre Alman
lar rırım'u ~iden berznhta Pere
kop't n eenubunda 7 mile vakm 
bir ilerleme kaydetmiş1crdir. 

Poltivn'nın zaptından sonra 
Almanlarm Harkoru ve Donetz 
havzasını tehdit etmekte olduk 
!arı tcelim edilmektedir -
Bir Sov}'"'l z.u lılısına · tam 
isabet kaydedildi 
Alman ağ r topçusu l\rons:at l•
manınch bu·unan ''birincitaşrin ih 
tilfili" admdnki Sovyet saffıharp 
gemisini bir defa daha mm·affa. 
kı}etle bombardıman etmi. tir 
Son günleı-de Alman obüsleri ta.. 
rafınean ciddi sur ttc hasara u" 
ratılan bu t!C'mi venidcn t< m iı:ı~. 
betler a.:mıf'tır. 

Ornr.i.:-n Baum lımanında bir 
'ovyl't krU\ru:iJrUne muvnrla~ı_ 

yetle hucum ed:lmi tir. Aman 
ağır tonrt ~u Oıar.ien Bavm tr
sı atıı ı da elC' altına nlmr t1r 
L. ~., 'a b v • b'r in fi ük vuku 
l' l .., ~ 111"' ... ~· r 

Aln'--.ın h~ut•a•Drıi · 

mu!ıabirne göre. nlb3\', bu maka 
lesinde ''18ll NaPolvcn fclaır ... tı: 
nin hiç bir suı t·e ~ekerür elmi
ve«*'f!ini Alman ha'kına anlat 
mokta'1ır ... 

Alman nlca)ına göıc. kr. mu_ 
hakkak surette dot:udakı t arcka 
tr yavaşl:>.1rac:ı\tır. F<:.kat 
1014 - 1918 larılo. mı Husı:ada 
h•c bir ık·rtı rLı,Mr' n ~~Girnriş 
olan Alman or. ili:lerjmfon <'ok u
zak bulunm J,,rrna r ~'l1en. bu
nu yeniöen yavabi.lrlcr. Albay, 
hatt.U, Alman orduswıun düş_ 
mruı araz~ ·i!ıde kı a dilin ;ı.ndan 
daha ivi tahamm!.i ed!X' ~·ni 1~
hi iddia etmektedir. 

PuChlo'nun mulrn jri ilaveten 
diyor ki: 

Bu makalenin doihırdufu.ı he
yecanı anlamak ic:in eu ciheti 
hilmek laz:mdır ki Alman haller, 
ilk defa clarak Jtendi gazetelerin. 
de do~ı.ıdaki hareknhn kış sebc. 
biyle bir durgun'uk devreej geç:. 
reccğini okumuştur. Gene Alman 
halkına söylenmektedir ki. 22 
bnr.iranda ba.şlıyan sef r:i bitir-
mek iı:;in Alman kı·aJ;-rrnın H~ 
bahcyda r.ı:ıddi ve manev.i mü· 
kP.l"Ullcl bir vazıyctte bulu ~ '·
rı ic:in kışı en iri şartlar i 
gccirmeleri bahsinde her şyy t:V_ 

"·elden hazrr'anmış ve tcşkiH\t .. 
la:ıdırılmıştJr. 

Aimanlar, kış ba1:1la01a.dan ev
\'el Leningrad'ı Harkof'u Donctz 
iuıv~mı '\'e belkide Od~ayı n1-
ma2J ümit c-dcr ı:ibi(iirler. 

Liyejde r üyo g ören halk 
Pctit Parisicn gazetesi Bıilk. 

selden aldığı şu telgrafı nşedi. 
yor; 

Liege'd-0 hiç blr seıJCP ve mak
sat 01maks.ızın har!::in b"ıtün cep
helerde birdenbire durmuş ve ll· 
mumi mütareke imzalanmış ol. 
duğuna dair bir haber yayılmış. 
• ır, Bu h;.berin doğru olup ot .. 
madı~ını hiç kimse am tırma:fa 
lüzum görmeden bütiin şehir he
men şcnlenmifl. h~lk <'addelcrde 
kmmşmağa. oyna: ııına, sarkı 
sbvlcmcğe lxışlam·~lır. 

Pencerelerde bevaz bayraklar 
l!Cırü müş ve k•hvclerdc şarap 
ııu eibi akms:ufo ba Jamıştır. 

oskova 
f< on fer ansı 
neticelendi 

Odun işi 
(Baş rafJ l :ocidc) 

Zira, bütün meşru zamlarla beı ıı
bcr odunun çeldsin.in lsta.nbula 
325 k~rw a mal olaca,ğr nnla.şılmıg· 
tır. F•ya.t müraka.be komisyonu • 

(8 ~ tara.rı ı neidc ) nun tesbit etmiş ol<iut'U maliyet 
Beuw:ıbrook 1a Harıinuuı tara. fiyatı ~ 435 kunıştıı, Demek ki 

fınd.:m neşredilen mil§terck blr be 1 artı.da. UO k~u luk bir fazlalık 
yanru rnedc, Sovyet ltw»·anın is .. !i'ıo'~rdrr. H~i komisyon, evvelki 
tcdiki r ııi hemen t.nmamen nlac:ı• zünkll ~ümamdu odun nnrkmdnn 
ğı Pö.rlenruektedir. yalnız 50 kuruş indirm4;ıtir. 

Stnlin, B"i.rleRlk Amerika ile BU-1 Odun narkmın böyle yüksek lu· 
yilk Ilritanynya \'erdikleri mebzul tulmasmdan mauat, meğer lstan. 
malzf'meden dolayı Sovyet hlikü - bula. fnzla miktama odun geliri!. 
metinin te.§ekkürlcrinl iblağ e tmek m.esfnin temini imiş! 
üzere Beaverbrook la Harriman'o. Bunu söyliyenler, komisyonun 
salü.hiyet verm.İf}tir. odun rıarlrmı )'flksek tutm:ıklıı şch 

l\loskova, 2 (A.A.) - Üç de\•let re himıct ettiğin!, hiç olm:ızsa Beh 
konfemnsmm !bitmesi üzerine, Sov ri odunsuz bırakmamağa çalıştığr
.ret hükumcU fl6ağıdaki tebliği nı iddia etmektedirler. Filhakika, 
ne retmi§tir: bugün, §elırimlzde bUtün ihtiyaç -

29 cylillde Mos'kovada başlıyan 1...'\n karştlayacak miktarda odun 
Uç büyUk devlet llillınc:3Silleriıılıı r.toku bulunduğu anla§ılma.ktadır. 
konfernnsı, ı ilkleşrinde ~alışma • Ancak, bu maksadın milsbct ne. 
l~rım bitirmiştir. Konferans, Ruz- ti<:e venµl§ olduğunu görüp ka • 
velt ve Çörçllin Stnline göndcmtlı bul etmemiz için, müteakip ı:ilnle. 
oldukları mll§terek mesaj esnımı:ı. ri beklememiz llmndır. Eğer, ii .. 
da>·anarak ve "fQ.fJist tecavüzüne midin hflilfma odun tacirleri nark. 
gösterd.ği mükemmel mukavemet tan memnun kalmıyara.k talepleri 
te Sovyetlcr Birliğine en iyi suret- kaf'3llamıımağa kalkarlar.s:ı. ko • 
te yardım etmek", ''müşterek kar- misyonun bu tedbirinin faydasız -
naldan tevzi \'C Sovyetler BirlJğf.. Irsı kendiliğinden meydana. çıka • 
nfn gayı·etlerine milmkün olan en cıık tır. 
bUyUk yardrmda bulunmah ma.ksa- Diğer taraftan dün, odun tacir. 
dile hu Jcnynaklnrdan en iyi tarzda ierl n e görlifl'Jlcğe memur ettiği • 
istifade eylemek" mesel~Icrlnfn miz bir aı-Jw:buımıznı tahkika.tmn 
halli bahsinde lbu mesajda bildiri .. r.azaraıı bazı oduneular, d aha 6im
len gayenin Staıin tarn!mt.ıan taf• d~ satı;,ı <lurourınağa karar ver 
,·ibi üzerine toplanmf§tır. mlşlcrdir. Bunlar, fikirleinl açık-

Uı; devletin Lord Bcavcri>roo! ca söyliycrek zar:ır etmektense 
l Iarriman ve Molotof un riya~tle ~ eatıştan vazgeçeceklerini bildir • 
rindeki murahhas heyetleri, vazife m.l§lerdfr. Bunlar, (Kontisyon, :\Ü 
lerinl, tam ve karştlrkh bir anla • tile, odun maliyetini 435 klll'U6 o
:. J§, itimat ve iyi niyet havası içln. latak luıbul etmemiş olsaydı biz 
de ba§arm~lardrr. Murnhhas he • gelen odunları 300 kuruşa alırdık. 
yelleri, çalşnalarmda Sovyct miı.. HalbuJti bu narka uyaralt bilınec • 
ıcU tarnfmdan Hitler Almanyaaına buriyc 435 c aldık. Şimdi, nasıl 50 
karşı kahramanca yapılan ve mu _ kuruıs noksanına satabiliriz?) di -
zafferanc neticesi faşist sürüleri • yorlar. 

Halk mağazalaı ı isfl{ı etmiş 
\'e refah devrinin yenid n U\'det 
c'miş olduğuna ltani olan dük 
kfuıcılac vesika bile araır.;.ğa lü
zum görmeden mallarını satı~a 
arzctmişlerd=r. Bu deli'ik ha\'n_ 
sım nac;ıı karşılarrn't !az n ı?cld . 
ğınde teretldut eden polisi r Je 
kendilerini bu hnbcrc kaptn mış
lar ve halkın ~ılgın e\.·ıncini 
durdurmıı.k icin hic bir r;cv 'ap 
mamıcılardır 

nin boyunduruk altnuı aldığı mil • HALKIN 1',AZLA VJ~RDWt PAilı\ 
Jetlerin hüni>et ve istiklali dava . Tutulruı hesaplardan lstruıbulun 
tımı ta:-·In edecek bulunan m ilca .. yıllık odun es.r!iyntı normnl scne
dE'ieye yardım etmek va.zffelerin!n !erde 400 bin çekidir. Fevkalade 
ebcnımiyet:nden hız ve naz.ilerin kıulnrda bunun 500 bin çokiye tık. 
boyunduruğu nltına gi.nnek telıdl- tığı da vlkidir. Bu sene geçen S<'

di altında bulunan diğer milletle • neden mMevver 200 bin çekiye 
rin kurtarılışı davasmnı esruet.ln • ilılveten 6hndiye kadar ae.hrimfze 
dt-n ilham nlmı lardır. gelen odunun miktnn 200 bin çeki. 

S.talin faali bir surelte .iştir-"Jk den fazladır_ Ceman 400 bin çeki 
etlıği konfera.m, kendis1ne verilen olan_ ibu odunun msfmm satılmış 
gayelere mutabık mühim karar su oldugu :farzedilse lstanbul hnlkı _ 
retleri kabul ederek vnUfesini nın lüzumsuz yere 220 bbt lira fcu.
muvaffnkıyctle ba.sarmış ve hürri- la para. verdiği anla§ılmaktad1r. 
Yete ~ık blitUn m1lleUcrin cn::ı 1 Halbuki satılan :miktarın ya.rısı da 
dü .. manına luıl1!ı zaferi kıııanmalc geçen seneden müdevver ve çok 
için yaptıkları m~terek gayretler ucuza alınmış, stok oldul:'llna ı:öre 
rle Uç büyük devletin tam mutaba. halkın fazlıı veroiği para y~ 
katini ve sıkı Lsbirll&1.ni tezahür milyona baliğ olmaktadır. Şimdi 
ettinniııtir. bu fazla parayı kim halk& iade e -Ak~nm olunea da ışıkları mas. 

ke.c»1 ğe cıJ tık lilzum kalmadı_ 
ı!ından sokaklar donanmıs. fakat 
fazla i'c·ri eidildiğıni ırören resmi 
mak.::ı.mlar işe kanı,mış bunun Ü· 
zerine rüsbi bir sükun kaim ol. 
mu<stur. 

$ehrm tek bir inS3n °ibi inan
hğı bı• rc:ütarcke ha.berinin va
lan olduğu cok hazin bir tarzda 
·ı~reııilmiştir. 

-<> decektir? Bu i,m mcs'uller:i mi, 

B ! • t d oduncular mı? 
u ~garıs an a MJ:S'ULLER ADLt1't~yt~ 

VERlLfl'OR isyan hareketleri Haber aldığmut.a. göre. fiyat 
milrakabe Jtoınfsyonu, pnmrlcsi 

ara al adiye 
or ular ı 

r ol . o to 
Hattın ~arhm:ı çekmeye 

1 doğru süratle ~11ae: iP':'~ 
Merkez oepheSl 0•all 
kaş! yapıJnıaJ.;ıo 1f) 
hafifletmek p:ıı~ 
moçenkonwı 1:ı,irtı 
manevraları -:-_,,ıat 
mnksadiyle .Al~;ııır:ı 
li mukabil tı:ınrr....-

muvaHak oldu 

ı .. oodra. 2 (A.A.> - Sovyct 
Rus~ adakı harp vazıyeti hakkındn 
dün M kovadnn ahnan habcrleı'C 
göre: 

Leningrndda kış cılii.metlerl nr
t.Ik bariz hir surette kendisini gös 
termiştir. İlk defa olarak diln Uk.. 
raynaya kar ynğmıştır. 

Almanlar Leningradda ilerleme 
ifo muvaffak olamadılar. Bilakis 
b:.rçok noktalarda burada arazi 
kaybettiler. 

Fnka t Finliler eimalde rok, mU
blın bir nokta bulunan Petroza -
vodsk 5elırlni znptettiklerlni bil • 
dinni ?erdir. 

Ukraynada Poltavayı terkedcn 
Rus kuvveUerl yapmış oldukları 
ricat hareketlerine rağxpen sarsıl. 
mam!filardır. 

!Mareşal Budlyenni oroulanncİan 
bir krsmr Harkof .. Rostof hnttnun 
120 kilometre §arkına geçmeğc 
muvaffak olmuştur. 

Kırımda. Almanlar bir Ilerleme 
kaydetmem~erdir. 

Odesn şiddetle muk vemet et -
mektedir. 

r.1ahkom olan 
muhtekirler 

lhtütürla milcadelenin şiddet -
len<lirildiği bugünlerde fiyat mil • 
:rakabe bürosu ile zabıta. teşkilAtı, 
§ehrin her tarafındaki kontrolleri
ne devam etmektedir. 

Ya.kal.anan .ihtikAr fô.lllcri derhal 
adliyeye venlmckte ve lılyık olduk 
lan cezalan bulmakta.dırlar. 

Eu cümleden olıırak dün, Alem
darda Çeşme sokağmda 36 numı:ı.
rada kömürcü Halil ile Cağaloğ • 
lundn Hiliüaluner caddesinde 16 
ııwnarada kömürcü Mustafa Akdo
ğan, Sullan:ıhmettc kömlireU Nuri, 
.kömür ihtikürmdan dola.yı ndliye
Y~ verilmişlerdir. Bunların, 7 kn
ruşluk kömürü 7,5 kuruşa sattık -
lan snbit olmuş ve a.sli}'e ikinci 
ceza. mahkemesince dükkanlarının 
birer hart~ kapatılmasına karar 
\'erilrnic;tir. Kömilr muhtekirlcri, 
ııyrıcıı 25 şer lira para cezası dn 
vereceklerdir. 

A)Tlca Ahırkapıda 9 numara.da 
b3kkal Şakir füı Arif, 13 kuru§::ı. 
satılması liizmıgelen ekmc~'i 13,5 
kuruşa sattıklarından adliyeye ve
rilmişlerdir. Asliye ikinci ceza 
ınnhkemooi. bunlarm da suçlarını 
snb1t gönnU ve kendilerini 25 ser 
lira para He dilldtAnlarmm bir h~
ta kapatılrruısı cezasmn mahUCım 
etmiştir, 

----~-~---

lardır, _ .:ı-ın 11arP ıı 
l.A?mill!rııu.v-vaıx1 c 

dail'csinde dı:_ııııııır 
Soğ"uklo.r ye ~;ıir. " 
iz'~ eyleıne~k~ cd~ 

Harekfıt.a ~''~..ı rı 
rind<> Fmden ,~) 
hafif Alman k!"'1 ,,cll'w 
gra.dn knrFI a\3'i,,. f'ir.I 

Daha şir~ ettO:;:J' 
g··ı.. üzcrjnde p o ll . .:ı· ./ 
gal ctmişleruır. _,,.,,,, , 

~ baıır: 
d. or ~ 

nazı ı ıv ~ 
(Ji 11) d 

Londro. B ıfoolCS t. 
bahrivc nazJrl ~it 
diği TI'utukta. ~~ıı~cıı~ 
yollarım açık rıef eS1.r 
yayı :içinde. son eIJll>cr 1•1tf1 
demird"n bır c; ~ 
w Bitlerin -ve ~I P 
gız. 1tl ed ı: 
ile J~ponya~rı ·rıc t r 
için tedbir ü~~1·rı ıı.11 
~z Totatite-rlıfrl rı ııfl ~ 
ka~ın politık::ısi~>"or 
dan birini tcştcı stiSI 
denizlerin ı-be :ıtılıtl 
bir çok hnrPli~r.;sııl Z 
dl de Aınıa.n .1: eıctf'Y 
Atlantikten ~:re (~ 

Alman baı>:eti 1ıl~\ 
Amer~a ~-Z sıı 1J 
vasıl oımuq.. · ~ 
ni tipte avcı tn. 1 / 
miştir. . 13 {fl:~J 

ftıdiatıDPOl~kS j\~ 
riye nazırı ~f siJıdc11 
ycsinin '~ e . i'. 
demiştir 10 ! . eS~i? 

"J{af ilc ke}iJJl 13eıı '1 "'1 

dası geçıni.'?.tır 'ediyorW 
mesini tcrcı~rUicfl flC{; 
mn, lilzmil go ·rı c • 
bir himaye tl~1' d~ 

Knoks, .A ;;..ınll ı 
hadiseler oldtı~ı ~ t 
haber aıınadı,..i ~)-c 
"Afüıntik l1nrb . 
aomişti~,e11 

. be)ed'!Pf 
lzmır ·c ~ı$i r. 

tzmlr tıeledlY gel!'" 
Hh Uz: şctırın1lZC 6 

- ıioOI 
~~.ı> 

Bayan f'etlılYe tııııfl:.~ 
s. AJtuğUn ıı.il<:ll ı:ı.ı tst"" ,~ 
lcnmc daircsitıd f'lll'ı't: _,.. 

rt bııı'l s0v 
dnvctıllc ıııdell •!l t 
Nll<llh ınertıJıllll d~''fı,; 1 

d dl' d:ınslI Ç!IY :ı. r&' ~ 
kadar cg·ıcıınıi~~ cee 
saadetler teJ11C 

Ben os Alres · "': 
il Yeni Ne~~ e 
manın a bulunan ~ S"~" 
1 J al P da t)e .d t f 
6 t yan gemiıi satın er "" ııı" ,. 

Batmc.mı7? Prağda idamlar -!'l!ınıyor Bu aylık s1ııc1 t:ı>~ 
lluenos. l\.lres, 2 (A.A.) - Par. muıısınm ~::: ıııe~ V " 

lamento diln geceki toplantısında nema ve U,,- ttJ s' S ~ 
Buenos-Aircs limanında hareket • sr mnnascbeuıc ,µc~ .... (> 

Pra~'dan alman haberlere gö_ 
re. dün yeni idamlar yapılmıatır, 
Prag ve Bruno divamh~:rplerinin 
kararivle 59 kiei idam edilmiştir. 
f dnm o!unan'ardan yalnız 10 ki-

LoncJrn. ~ ( A. ) - Londrada Sov,. 
yet harbfno dair :ıe,;r<'dilen haberler. 
den Hğrenll•!ığtno göre Bulgaristaru 
Sovyetlerc a.-or'ı nııroo eUrllklemek u. 
tfyen Almanlann bu tfo\~bbUsU Bulga.. 
rlııtanm mzı mmtnk'\lonnda :tayantar 
çıkmasına ııebeb olmll§tur. Ayın ha • 
bcrıere g/jrc, lsyıuıx b:ıstırmak Ozero 
bu mıntD.kııınra ııUrat::e l talyan fırka. 
!arı söndertlml1Ur. Oıounun bazı C{l.. 

zlltamlıınnda da uynnls r olmuş, firar 
hMJsc!ert t,"lydedi!ml~lr. Bulgaristan 
d:ıkl bUUln hubutınt Atmanyaya sev. 
ked!lmckteCir. 

g ünkil içtim:nnda bu işin mcsulle. 
rini adliyeye verecektir. Komisyon 
bu hususta vesikalara sahiptir. Bu 
vesikniarm başmdn oduncul:ınn im 
zaladrğx ve :ruırkm yillmek tutul • 
masma sebep olıln vcsikn vardrr. 
Bu vcsiktı.mn altmda beledi.ye ik
tisat mUdilrlüğü mürakıbmm da 
inuasr vardil". 
EVLERİNE DEÖ1RMENDE R OF.:\" 

ODUN amfRENLR VA R 

! aaUP r1&r "'" siz bir halde durnn on altı ticaret tuğrul, · t fı.: ,.~ 
gemisinin satm alınnıasına. dair ge- Gercek, :HiJ«ll 1 ~ı\ıtl f' rı 
çen ağustos ayıda yapıla mukave • za Zobu. gctn:ı. t ets111~ 

Bu· .> ~ lrı •ilız bombardıman 
tary.u ı rı dı..n gece Alman kör. 
ıezi \:t' Batık denizi sahilindeki 
nzı chirlerc taarruz etmiş1er_ 

dır. Atılan ) an ... m bombal:ırlyle 
nfi'"lklı bombalardan bazı evler 

h:\ ara u.,-ı nm1s ve sivil ahaliden 
hır <;ok kimselrr ölmüş ve yara. 
lıuımı"tır. Bcr'ine taarruza tc-
cbbus eden münferit ttı"""T"l T 

b.l','}'arc <lafi bataryalarının ak 
iylc ~ri püski.irtülmüstür Bir 
rn < re düşürülmüştür· · 
İngiliz havakuvvctleri. trab-

inin ismi neşredilm4;tir. Yine 
Prag'dan bildirildiğine g/}re hi
ma vc hükumetinin eski reisi o
lup dü§mnna yardım suçiylc 
maznun cteneral Alais Elias g,ç1k 
~else halinde toplanan Alman 
ha'k mahkemesi tnrnfmdan ölü_ 
me mahkfun edilmiştir. Mallan 
da. müsadere edilecektir. 

Y r,:ralı lngiliz harp gem ileri 

Bulgarfst:ı:ıda btıytık bir et, yağlı 
maddeler, ı;~";ccr, sabun, peynir kıtlığı 
vardır. Hayat pahnlıuğı yt12:dc kırk 

nlsbetlnde nrtmı~tır. 
·Almanlar, Bulg<ır endUstrislni de 

kontrol etm!'ittcc·rıcr. Me~kcttc te,. 
merkUz kamp arı kt•ıırnnuştur. Siya. 
•I clruıyetıer ohnnk~dır. Emin bir menba.dan öğrenil<l;. 

ğine göre İngiliz Nelson dritnotu 
tamir edilmek üzere yedekte o- Negrin 30 ttene yatacak 
!arak Ccbclütt:ırıka getirilmi§tir, Farmasonluk ve komünizm ile 

Gemi, arkadan. sancak tıua- mücadele için teşkil edilen mah. 
fındnn ve su kesimi hattr a1tın keme tarafından dün 30 sene 
dan hasara uğramıştır. Bundaı~ hapse, medeni ve s iyasi hakla_ 
b~.,ka su kesiminden n.52ğıda F · rmdan mahrumiyct.!erine karar 
rahınmış diöer bir kruvazör de ''erilen eski cumhuriyet zimaır. .. 
v_ede~ı;.nere1< C"?cllittı;r kn geti- darları nrasmda. eski ! spanya 
nl:u41 .. ır, Her lkı ~ernıclen yara- başvekili Ncgrin de bulurun.akta-
hlar da çıknrılmıştır. l dır_ 

Odun işi ne. odun alr§ vcriçl ne zer 
re kadar tlgtııt olmıyan karilerlmtz 
bile aUllmdıır olmakta ve blze gerek 
tektonl& gerekse §ifaben tUTlQ tUrlU 
mnlOm.at vermektedirler. 

Bu sab:ıh !ktlsııd!ynt dlemlm!zle 
yalcmdo.n alAkadar 01nn bir zntm 
blldlrdl~ne gllre İsttınbuıa ktrk mil 
mesa!edo bulunıın DPğtrmenderedc 
odunun çekisi h.'l.fun 120 kunııµı saw. 
maktadrr. :Slrçok k!mS<'Icr nnkllye mas 
rafını Uzcrlerlne nJarnk burndıı.n ta.. 
tanbuldakf tkamet~hlarmn odun ge.. 
tirtmlş1erdlr. Yırpııar. hesaplardan 
Dcğirmendcrcdcn tstanbula odun nnk 
11 tıcretı ola .. ak ton ~ma ı lira vl'. 
rilmektedlr. Bu miktar, odunun b<.'. 
her çekts!ne 25 Y.uru7 isabet ettirir. 
Bu takcllrde Değlrmendereden !stıın
bula tcsllm odunım ~«.'klslnJ 145 kuru. 
fa teminin mtlmkl.hı e>iacağt nnıa,,ıı_ 
maktadır. 

~e~'i tasdik Ctm!:'J ve askeri işaat Hoy!., :Me!hll~ıdeııJtl 1"t1'~ 
ıçın lilzumlu gorUlen 127 :milyon 1 mali, sabih afd!t• 
pezosluk krediyi tsdik eylemiştir. c;ok :rcsı.ıxııe .. ~ 

. Jctt : ıi~ 
T .C. Ziraat Bankam l• tanbul Subesırı yll 
Elinde her çeşit yapak. ~:ıioB , 
bulunanların nazarı dık < P'' t 

IJ 

Milli korunma. kanunu muclblnco elinde yap.lt1 ıJ t•J'' 
yupağıları bir beyıı.nnamo ile bUdlrmeğc mecbur tutul~11p 

2.10.941 tarihinden itibaren on gUn lçındc cılnde .. rt' 
~lrnnt bankaımı:ı. mtırncaaua bu husustaki koord1n8,,.~ııt ~ 
kuyup bcyannnmeslnl usum dıı.lrcslndc verce ktl.r'.. fllı ~pıt' 
knznlarda bulunan yap3ğr sahiplerinin kaz::ı. kaYP:"ıc •• ıcıfl 
lft.zımdrr. Zamanmdn beyanname vennlymıter kanur 

11,•ıtı.I ~ 
dolayı cezn ı;'llrllrler. Yapağılam hUkQmctçe crıwu:nu" 1 ı:ı!J'~.a' 

:l ifil • ~~ 
n parnsmı vererek nlmağo. Sllmerbıuık m mur tJ .. J{"r" "' 

yannnmesl verilmiş olan ynpıı.ğr l!ırnı SO'ııERB/\ ' J ~ 
n~dıın ba6kasına ~tılrnnsr karar hUkUmlcr! d ır 
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(0•7.t:Ceml&b\ blrtncı •rfuuıtıJı 1 bir baya d!l bakabl:ir. İstiycnlerlıı 

K d d 
oqlıll yanındaki tarih ~~veaı ıcu. (Ar. Se) remzine milrna:.ntıan. 

1 Z f n o s tuna yaz 1 g" 1 ı:ıonoylJa btrıııu.e t:önder11f'cek) * FakUlte mezunu bir genr u.c vı-! l:\'Lt;SMS l ' l:Kl.lF'LF.IU. I~ AKA· ortamektcp tnleb<>l•:ine (teım~, cebir 
'IA, tış \.'l~R.'11;. ..U.IM. to!ATUI kimvn v.s.) derslerini ~ermek t.ste • 

~Ü·· -~~~~ 
·ee\!Ok Milli Roman 

~, Yazan: ~~AH1cUT ATTiLA AYKUT m e ktu k 
• J l'I :lbt ı.ır.rt mııJı.lyetl bal& elmıyan laQ.. mcktcd!r. (Y. Akın) ~ıı:z!ne sıOra. 

P ve 1 m ya , Clılc lllnl. r pAruı:ı nctroluuur. 

11 1 1 il Evlenme teklifler; cS:t. Ycmcktto ve yemeıt servlalnden 

~kkatj · 
~~ai ~ ve bütün he - Nicin Necmiye demiyoı'l"• · l'n7.ıtn: .'.liman hll.iı~ cl·Uı-rinden 

~ili ,,1t 1 dinlevordum· nuz? 
• Wk " l'll!.'l'll - ' nı .. t ~~e <:al·şı - Anlamıyorum. dedim. Ta7.e bir rüzgar, denizin yüzü. hep: bcöy!eJeri üzeı~mde i:.!:;ir 

1 :ı u ecs ır gorüne. Onun isminin anılması bi'e be· 1·11 okşuyor, dalgaları kıyıya çat - dener! · 

1~1 • tılınu h · ni sarsmuğa kafi ı::clmişti. Mu· pıyor ve orada v~tan iki genciıı Peter. dü~ünceli bir tavırla. 
lıı ar :ıd ş a .. Dedim h;,.kk:ık ki hevccnnlıydım, şcıqn • ,g;ın~le havadan kızarmış ve ter_ basını salladı· Sonra birdenbire 
~ 1\'rnıs ı;:ı kimmı~ t~: mı.,tım e•·ıı1 s yüzlerini scrinlcstirirordu tekrar kimyadan bahis açmağa 

!'> ~ r:ıa 'nden•lrj burı. Benim ~aı=kınhğım devam e J:lilde, mahzuz, gün"eşe ·do~ kalkıştı. Lakin, Hilde o aralık 
l'ıtıı 11 21~1~\'a sil:h kn dr>rken. o koıımmvordu: gerındi ve: yazı takımını ha?.ıriamış ve 
/tı ııc-~ '1, • l·t.ıı..annı - Siz. ıv: sır sakhrn•1 bir ficak . J'.iatikuiade, dedi; bu tazeleşti- dolma k a 1 em i v J e önündeki 
t ~adını ~~ · b~ı~u bir ro.•1 yapabileceksiniz. Kemal rırı, serinletici d••raiı hava ı! De. kağ.dın yukarısından b2ı:ılaya. 
~ 1 • "raının •,\ bev niz suyunun bütün ~tizliği, bu . rak. satır satır .vazmnğa koyul. 
~i Ad:ı.vn _:_ :\e ynz·k ki, bu i~te pek havada birikmiş! :tnuştu: dostu olan enerjik ada. 
• !'flin? 

11 
~"n dı-rtlen. tnvum \"e ilave ettim: Hangi Kızın yanında, yeşil bir g-öz· ma ! 

~ br) a\1 almaön Xecıni~c hanımdan ba)"ıscdiyor - Hikle mahfuz gözlerini srökyüzü. Peter. kız mektllbu bitirinceye 
bıı ş Şt'yleri A11nh sunuz Mualla hanım? ne diken Peter. şu mukabelede kadar beklerken. sabırsızhkt.ın 
,,, cluv-.u . ~ı Dudaklarını büzeıC'k ~uzum~ bulundu: yanıp tutuşuyordu. 

Ilı '"'ına' '1'" ucuna :e m5.mılı l.ıir !!ülüş'e baktı: - Deniz suvu. deniz suyu hi~ Bir parc:a k ı v r ı n t ı l ı 
"1lca~tn-'a.,,.hhrn hal- - Demek ki. hayatınıza k~rıı:;- d:- zanrıettiğfoiz gibi temiz dci?il. tarzdaki yazısı. bütün bir say. 

h aiı k arlırn c:-ahn· mı$ birkac tane Necmiye hnnım dır. Frovlavn Hitde! fa~·ı kaplamıştı. Şimdi blokdan 
arı1ını ~"·1 ~nr 1 ·,.n: F.ı- v•ır. ö~·le mi? Hayret etmem. !"i- Ve kimy~dan ba.hsceerek. de- yaprağı koparıp. bir tarafa koy-
~ kı k bdlknn'I !!'eldi havet siz de cin"inizi inkar et niz. suyunda ne var, ne yoksa. du, doc7ruldu. Ye cın ... ·le dedi: 

t 1 
OC'"c: .... .,.. nol , d•'kt ,.. :r-J ..., ' ıı .. -ı ·• ... " mivcn bir \aradılıssm·7.. savaı. o· ü! - Artık yemek ._,emeğe gide. 

\' h IT'dı B mim .:_ İtham.mız GOk ağır. Hildc. IGıni GCkip sustu. Her biliriz! 
~~ı l'V~nnımı d..'r _ H"lyır, dıvemezsinız va?. gün böyle ı:eGiyordu. Bundan bir Delikanlı, nazlanıyordu: 
1 hev(' o~iıldiiğ-ümü ve he\ cran ge • hn rtn evvel sahilde tanıştığı bu - Ben. yemeğe oturmazdan 
• hl'v t•· lı n;.;ıii\ o.. Giroizimi anlıyordu. Halka, hal • gen" kimva.gerden cidden hoşla. önce "'Ö:\•le bir "azeteye göz gez. 

rr;\ı . " .. s .. 1 b d !i "' -t h tıtı2' f" 
1
., \' mumı. ka ct.:ı.c7ılan vüzüniin hat :ırı iı nıvor u . Bu delikanlı itinalı, ki· direceğim! 

'lr.ırn<'·a' l_a. :ın-fa f'c.nıa·ı·ıYcrdi ~esini birnz bar bir a:·kadaştı ve kız, bazı e. Kızın oradan çıkmasını bekli-
~t'tı·1ırı r>n 1' .;;;m; in <fa ha vayaı:;}atarak komıRmağa nrnrak•rc bak~rak. <;ok geçme. yt'rck. blokun üstüne atıldı, en üs ... J~i inıdl.e a lüfon c;o!t b:.ısladı: den, delikanlının da kendisinden teki boş iki yaprağı koparıp, 
~ııı ıtı ,rle .. 1 Hec i bey . - Kemal Bey. ben her E;c,·i, ,._ hoşlandığı kanaatini edimişti dı::;arıva fırladı 
~t \>Vlıvıne lm ve~; her Peyi bi'iyorun' Cat-:'.j Fn.knt her ne zaman uzun uzun ikisi akşam. üzeri gezintide 

l'ı> <ikay
1 

t 
1 

ktı. necai bcvi tanıvorum • ·ecmiye lrnnım bir bakıştan daha faz1 asına nail ras!la3tıkluı zaman, Pcter, aş· 
·~: 1 r:ı:1<:r gôi la ·k·.E~ süı'en bir arkadaşlığım olm~ğı umsa ... Meselii ümit bağ- kın derecede neşeliydi. Hildeyi 
~ Canin B . . var. Sırrınızı benden ı:::nklamak !anacak munis bir kelimecik ve. hayrete uğratır bir vaziyette, 

~ ~" ~ \•e h}rJu .. ·?··ın 1cvın. içiıı beyhude uğr3şmayır.ız.~ Size ya elle hafifc;c bir tazyik.. O gayP.t nazik bir tavırla kolunu 
. . tka; u Pi') hc::an f'Ö~·liyecek wzlerim 'ar hık at zaman Pcter, kabahat yapmış uzattı, kendisini sakiJl yan vol· 

r rı·tıın· aı;:ıdır Vakavı bunları Şinasinin vanında s~· • bir ı-ocuk gibi kızarıyor ve şa- lardan birine saptırdr. Bu sırada 
nce n1u··t · 1 ~ eessır temek istemiyorum. şırınış ha de. mutadcn kimya ansızın sordu: 

~ ı.a"ı bir t Onu, biitün dikkatimle dinli · proklenılerinden bahis açı;yor. - Dosturauza mektubu ~ön. 
ı~~kayp~.- ~e!li. \•ordum o· arada sırada balkon du. derdiniz mi? 

~ 'Vord 1 urada dü- k~-;Jısın~ ~karak. anlntıvord\ı: Kız. inat etti! - Elbet.te! Niçin sordunuz? 
r,~~~ıtıaıi: l<tınsına: - Canp Bey benim akrabam.. -- Buna rağmen ben deniz su. - Kendisine benden de birse-
~ ır d' a sen de fır· d•r. Scvilmiyen. itimat edil~iy~n Yunu temiz buluyonıınl liim yazm.alıydmrz! 

~!'taktı~ıyc bizim Re • b:r akraba ZavaJlı Necmıyenın Kız, denizdeki bir maddenin Kız. bakLslariyle onun ne de. 
~ ~sını~.a}~.lkma. en büyük taliruzliği onun yanın· kcndisınc hiG 7.aran dokunmadı- mek istediğini araştırdı: 
~ lctı \·e 'uzune canı da bu!ımmuş olmasıdır, Dost gö- ğını stiylevince, kimyager, onun - Krskanıvor musunuz? 

q ~aıı <'I bana dönerek rünüp kötülük yapmaktan zevk bir tabirini ta.shiıh etti. De!ikanlı, guldü. Bu gülüş. 
t ~ \'? ş·a f~ı a dnğil alan bir yıl2rdır o. Ona ~ıl iti- Peter. böyle tashih edince. kız ıgam ve kasavetten kurtulmuş 

r \ı li~/la .... h:isbtitün mat e~tiğinize ha net ediyorum dtıda.1- bUktü: ifadelendiren şen bir gülüştü. 
Çeye kızıyor, ve asıl havret ettiı?im 1;okta da. - Öyle vcra böyle.; ne olursa - Nasıl olur da ismi Elim.bet 

ıı ~l'asın..ı b. Anadolu iGin çalıırrn ınsanln.rnı 0 1sun! Ben otele dönüyorum. Va. olan ve Martin adlı birisiyle ni· 

11 
\"mı" a !•. l<..lsız. onun a~ı içersinde bilmiy!.'rek ya· kit öğlen olacak neredeyse. Siz şanlı bulunan bir dostu kıskanı. 

~ tıı f:ltim~ek ıçın d('r lrn'anmıc; bulunmnlarıdtr. O, bir de geliyor musunuz? rım? 
fJ rı~11Ut R•~n.. prov.:.1rntördür Kemal Bey .• Ve - Tnbii .. Memnuniyetle! Hilde. şaşaladı, durakladı. Fa· 
~ Yo~ · u7 Mt•nlh en nihayet biitün faaliyetile ls • \,eniş ö'<~üde sahil boyunca o- kat delikanlı, kolunu kısın omuz. 

~,ı'iYor, u~luktarı b!- tanbul hükumetinin paralı uşak. teıe ao~ru hiç komı§madan yol- ıarına korurc~ma dolayarak, 
atı:"' tr.ıı h Vor kı, ba· larmd1n birisidir. Zeynelabidin, landılar; herbiri de bir par<;~ in. kendisini o zamana kadar hiç 
V~li~Otuz alde s~nirli Ali Kemal, Arnav•ıt Tahsin onun kisara uğramış ve canı sıkılmış göstermediği bir enerj; ile yol 

ı.ıı:cıb~ ·fır adı· en, yakın, en samimi ahbapları· halde •.. Ve otelin okuma salonun- boyunca götürdü: 
., ı ..ı • dır... da Hilde ani bir kararla bir ya. - HiJde, siz .-ok defa benim. 
.. {! .... \.lın ı.._ 'j.. ... bj qıın b "'-~ •nr=-dcr Büyümü.q ı;özlcrimle Muallfı.yd zı masası başına yürüdü. kimya bilgimin faydasız bir bıl· 

bı b.~l"dakiunu kime an: b::ıkıyordunı. - Bir mektup yazmak istiyo_ gi olduğunu ileri 8Ünllüştünüz. 
ş r <le dertlerimiz - H,f.iyır •. hayır, böyle bir şey nım! Fak.at bugün ·bu kimya iba.na iyi, 
l'\iUnurı ;ve 1 el ayrıca olamaz diyorum. F~kat süphe ne B5v'c söyliyerek, Peter'e bir pratik bir iş gördü. Dostunuza 

~ ~hlnuz tu-a~1nd:ı dört kötii şeydir. Derhal ~ö~lerin~in şey beldermiş gibi baktı. mektubu bir yazı bloku üstünde 
"~' İr :~r !lahat va- önüne ~.azi bütün hadıS('Jerıle - Dostum, çoktanberidir ben. yazdığınızı hatırlıyorsunuz. d<>· 
il~~~ ınege liizum h{ıtiin Yakal4rile seriliyor .. za ·· den haber bekliyor. ğil mi? 

l'tı;~,~a '"ti vcırzn . man. zaman fedakar İhsanın ba- - Nasıl. <:;izin bir de tunuz mu - Ha Demek kurutma ki. 
ti\.~ .l1tıkla -dı. D~k!\at na onun hakkındaki !kaz1arını var? ğıdı üzeriİ-iden.. . 
.' ~~llın a~~ı kımıtıra hatırlıvorum .. ve muttasıl: Şimdi de Peter ona irkilişle - Hayır, papiyebuvard8: h~ç 

"\' 01-dıı ı!ltından b<.'- - Nasıl olur? Nasıl olur, de göslerini qevirınişti. bir iz yoktu. La.kin yepyenı bır 
t aı~ak i•\r.., aralık Şi- yip duruyorum. Kenrli kendime - Evet, tabii! kimyevi usul vardır. Yazı yazar. 

(. "ar 
1 

•• l"C'rı ~a- kızıyorum. Ve üşümüs gibi titri: ~\yle ce:vap veren Hilde'nin ken kuvvetli tazyik yapılsın ya: 
~· karsı\·a o · yorum. muhakkak ld cok ~sabı bırdenbire Raşılacak derecede pılma.sm, mürekkebin zerrelen 

• Ya ... 32 boy ı ~0 · anınvnn bir eenı: otel veye lolta.ntaınr. 
.. • • 1 • ;: •• c. 70 serbest " 

meslek ııa.hlb!, aylılt ı: LZancı \'asatl d:ı hı istemektedir. (K. Dlm remzine 

150 lira olan, kimse..ız ,ortıı. tahsili! mllracaat, 
bir bay; 20 ill 30 yn.· .arı • l'!cıırc: !lses!naen aıe-zun, Ucaret 

~ arasında 
boyu ile mlıtcnastp, ,;-?n ı.ır bayanla ten anlar ve bir mUesse.i<:)ı idare ed~ 
cvlcn•nek lstcıncıktedı-. 1 .p ve milliyet bilecek bir genç iş aramshtadır. Taş • 
mcvzuubrıhs d<-gildir PJ. G. 32) rem.. r .. ~ gld"~i'lr. Istlycnler IRt>f!k Us.) 
zlne mUracnnt. remzine mUracaat. 

• 25 yaşında, k<ınırı..ı, ince yapılı, • Otomobll, tayyare mo~Orlerinden 
lise tahslll .;ormllş e.ı bıya.tı scnvı, ıınl:ı,r.ın elektrik, ııso::ıtal tesnyccWk. 
içUmııt teıblycye .sah.ı-. kıı;., ,.c le. 1,..lerını bilen bir maklt:.lst 1.ş aram~• 
mlz bir n!.le kızı, yUl(ı:ı•ı.· tahsil gör. tadır. (U.29) remzine müracaat. 
milş bir ba vı:ı evlt.,ır.ek istemekte • Jf. F;skJ ve yeni yazıyı bilen, orta 
dlr. (Nedret 05) rcm~lr.t• mUrnca.nt. tahsilli, or•a ynı;Iı bir tınyıı:ı, kendi. 

t 
. . sine mUııa.sip b!.r ~ ııra:n::ıktadır. ET 

f Ve lfÇI arayanlar: ı~ıPrl ve yemek de yap:ı.t>i.lı . (F.G,D.) 

• Tllrkçe, transızca , yunanca mo remzine mOrıı.cıuıt :! " 
<emmel okur yazar Ye konuour ayn. • Ortamektep talebeslı:e •~ Ocr&tl• 
:a blra:ı lDg111:ı:ı:t bilir ukerllkle a. frıuı.aızca derslP.rl Yertllr. lkmale ita • 
ıakur olmıyıuı. ketU 2'0sterebllen, lao'ar hazırlatılır. (Parla) remzine 
oeaaptao Ye muha...~beden anlaya.o btr mllracaat. 
b&y ucuz bir Ucretıe 1.~ a:-amaktadır • 19 ya~da Wrkçe. tra.naızc& Ye 
(M.1'.V.) rem~ne mnraCAat. daktilo blleo bir bayan ı.ş aramakta. 

• Wuhuebede 2:'1 ıtene.kn fa%la tec. dır. (Narin) remzi.ne mUracaaL 
rtlberıl .:>!an bir muha.elp J"U'lhanelerde • Orta ya~lt ve emnlyeth blr kadm 
.eya 1!ğer Ucart mOe~Jerde it a. bir ııllenln yalnız vem~ tşlerin! yap. 
"amaktadır Ha/lada blrilaı. (11n Yeya mek fstcmcktcdlr.Bay&n B. V. Beyoğ. 
blrksç saat de c:alışaMllr (N.lJ..) ıu Tarlnbaşı Macar Turan sokağı Nu. 
remz1ne mnracaal marn f2. 

• 28 ya~ında, ukerllltie a1!!.kam t>u. • Yükselt mlmıırlnl:ı ı OncO mu. 
ıunauyan yenı Ye eakl yaz:ııan bilen fında bir genç bir ?ftrk"tto Yeya bu.sual 
bekdr bir genç. odacılık, kapıetlrk, g1. mUesseacde, blr mimar yanmda az bb: 
bl bir iş aramaktadır. ( S.A.) remzine llcretle f!J aramakta~. F.:!nde bonMr 
mll~caaL vl!ılerl vardır. (Mlatt) remılne mtıPa. 

• ıe y&§mda nıa!J Yazlyetıert dola. cant. 
yıaııe tabaUlnt '>rta 2 d~ bırakmak Müteferrik: 
~de kalmış bfr bayan lalı. KiRALIK KO!lı"J;'f.l!.tLU Al'AUTIMAN 
"'ıu Ye y&Jile mOtenulp bit' l§ aramak • Maçkn•.ala.ııın dc:düocU kapı on 
tadır. 25.80 Ura Ue c:aıı~ab!llr. (Koç. numo.rnlı dnire.sl .'cvre'l k!ralıkUr. Al 
uya) remzine mllracaat. U odadır. Asaosörl! v~ kaloriferi mev. 

• 1'1 .J&lmcla olr gen(; aile yazı • cuttur. İçindekiler n~n 4.1731 No. ya 
yett yUzDndeıı b.?rhang-4 bir lft. u telefonla mU:acaat. 
bir llcretle caıırmak mecburlyeUn • Ald 
dedir. <Hamdi) r~mztne mllrarnııt trına: 

• Sinema işlerinden anlayan bir 
ut ebven Qcreue bir !iş aramaktadır. 

Ketaıel YereblUr. <Rekldm) remzlnt 
mtıracaat. 

• Fransız mektebi orta lmanmdan 
mezun, daktilo bilen blr bayan 1ş ara.. 
maktadır. TUrkçesl iyidir. (Never) 
remaine mnracaat. 

• Dizel Ye bUOmum benziD.U. Te ma 
r;otıu mot&lerln bapakfn18tı!ğlnf 

yapmış n elinde mUteaddlt boıD9er • 
Tialerl bulunan bir be.şmakinJat 1f ara. 
maktadn'. Tapya da giOeblllr. (U .. 
ta ı ttmsine milracaat. 

* 18 y&§Illda bir genç ça.Jıpak b. 
temekted!r. Fabrika maJrlDelerlnden 
ve otomobil stok parçalar.lldan anlar 
(Kurt ısı remzine mllrar..aat. 

• Hu~ faktlıtest s:>r. anııtmdaymı, 
Eskf tftrk!:eyt bilir ve serf daktilo ya. 
zanm. Bir svukat yanında Yeya btr 
tıUroda eııven Ucretle çalıp.b1J!.rim. 

Haber {H.N.F) remzlf!Eı mQracaaı_ 

• TilrkQe, tngfllzce, frADalZCa alman , 
ca fngUlzce bilen bir genç ders Yer. 

Afalıcla rumuıı;lan 7.zıh olaa e. 
kayuoalanmmD oamtaruuı selm 
mektuplan ldareb&oemlr.de9 (puar. 
lan dabil) bergtln Mbabıaa ıııeye 

kadar Yeya eaat 11 den llODra aılıdlr. 

malan rica olwıur. 
(CeylA.n 24) <H.'M Z. ltl) tM.R.) (Ra. 
him) (Hamdi) (F.S.V.) lSadık: 2'i) 

{Y.0.) (Mı{,86) (22 ÇaylAk) (T.T.) 
(R.M. 23) lR.eklA.m) (Koçkaya)(Glll) 
(GU\er) '(Ticaret 4Gl (N'OOim) 

(T.Z.T) (T.B.) (A. Yazıcıoğlu) 

(İmren K. 44) (Pembe zarf) +'!'llrtip) 

(Ç. 35) 

Kız, Erkek, 
Bütün çocuklal'ınıza 
Okutacağınız kitap: 

Kanije 
Muhasarası 

mek veya, tercUmautık itin 13 a. N:\MlK Kt~'.\IAL'tN 
raınaktadır. < LlsBDI remzine mllnı.ca.. 

at. 
• Orta yqlı bir ba)·a.:~ gllndUzlert 

eY ı,ıeri gOrmek, ak~amla.n evine dön 
mck ı.stemektedlr. Yem,.k yapabilir 
eY tşlerfnl 1yl blllr. Klnı.ees1z y~h 

:n~NU,EŞTIRiLEN 

KAJIRAl\1 !\~'MK :mı;sTA ....... "T 

Hrr klta!ıçıda bulunur 
Fil ııt1 3'l lrnruş 

~ tn rrı yim .. duramadım. \ya"n kalk - dili c,:ôzülmüştü. bir yazı blokuna · hayli derin su-
~b r k \' d ~ak .e~iyo • tım. MualH\nın önünde durdum. Çok kibar bir in~n; ve bil. rettr. sızar. lşte öğle vakti ecza. ~()~n olciu~u te~.s- GPzlerinin ic:ine ";Jakara1t sonıyc· hassa pek iradeli 'bir insan! Ne neden tedarik ettiğim cezayla. l~kis gayetle pı ırık bir insan o!. Fak~t Peter, gt;lüyordu. ~ 
~ Cz in· J?Uın lGın rum: is:cıJiğini biliyor ve bir şey ta. bu mürekkP.p zerreciklerini mü· duğu.mu ve bunun pek eıre:f edile yuna ve derken kızı şappada1{ 
ııı. ~a ız znnnc.Jc · - i\ecmiye .şimdi nerede bu - sarladı mı, hareketi tavc::amadan, teakip iki, üç yaprakta da belir. cek ibir vaziyet olduğunu çünkÜ öpüverince. onun dümdüz alnm-
'qj h-etıe b lunuyor? . hedefine varıncıyn kadar uğra. tilir! sizin beni .. ~~?.e bena aktım! Başını kaldırarak ce\·ap verı • ~ıyor. .. ~e dü~ünüp n(' Sstcdiğini 

1 

- Demek siz bu suretle oku- Hi.lde, onun lakırdıı:mı öfkeyle da ki öfke çizgisi de silindi. 
• en çok bah· yor: bana daim~ anlatır Benim de dunuz kestı: O znmandanberi, Hilde de. 

l.ı, - Bilmiyorum! işte böyle açık sözlÜ ve irade - Evet; kendimin hiç de El~- - Yeter! Si7.. fena bir insansı. kimyayı tamamiylc enteresan ve 
~ ·~ ene' arnı 'ar) ~mhibi erkekler hoşuma gider zabetin. Martini gtbi otrr.ayn>. ıbı· nız! faydalı bulmaktndır!? ... 
, t\!•t, ~·~~~~~~~~~!".!!!!~~!:!!!:!~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~~~~!!!!!~!!!!!!!!' 
;~ ' l d·· b 

~, Jf~1~~ G··ıUfmanım geçtikçe _ Giilbeyazın bir hate, ir vurguna mı çıka _ _Bir kuy-.ıy •. düşnıüt ola. 
~~ u !ıeya ··ı k k b •tt·~· d caksın b 1 "'":? ~ "- 1, ''-il ilik z o - azaya ur an Rı ıgıne e - ilir. Başka tiirW ne o acaK. 

\ .. dU \l feııaJ .. Yapa. ğil, hir yeni a§ıİ< bulup ona . -. y ~-k yok .. lr.ınların hiç Kanatlanıp uçmadı ya. 
l"'ı\1 ~'llırn ıhgı Yapa. kaçtığına inanmağa başlıyor hırı deg:l. Karı:n kayboldu. ~ ı atırla - d'J. Onu arıyorum. bulamıyorum. - Sen karımı tanır mısın, 

ı ~ ı ı b·ı· N il h f d. Nurullah efendi! ıı ~ t\iJ\, d . Bu yeni aşık ~im o a ı ır - uru a e en ı kaşlarını 

~tu.'"'•Hane Yel.nıçeri di? kaldırarak hayretle Rüstemi - Vallahi bir kere evinde 
e b k f b

. " • lsk nd F SERTEUI ·· d.. konur:..'·um ama, kapı aralıgvın 
İ\ ı oş Rüstem - pe zayı ır l l azan. e er . suz u: r ~ ~ lıf\l\ ih'~imal olarak - divan ki- 148 S dan cevap verdı. Ak mı, ka-

>b. meydanda tibi Nurullah efendiden şüp- • • -. en beni çar!ı münadi. ra mı, yüzünü bile gömıe-
;.'llt R si mı sandık a kuzum!? Ka. dim. Tanımam. 
~i il ·· he ediyordu. üstem, Nurullah cf endi. isli yorum. Nurullah efendi! k h ld \~ hı ~ ar,iiıade k ' rın ay o uysa pazara git.. - Görmüş olsaydın ne iyi 
lilıL · ltıl'Jlld bıraktığı Nurullah efendi bir iki ke- ye oştu.. - Hayhay, göriifelim as. Münadilere para ver.. ma - olacaktı. Belki b.r yerde rast 

\ 
ı... ~lld· ıltr,. G l Onu h;r kere deneyecek, l.anım ! Birinı·n timarını arttır h 11 · 11 t!~ ''İtı; Y""• Ü - re saraydan Rüstemin evine a e malla e, semt semt ça. lar, tanırdın. "-ıt. "~· • lerketr~· k d' . ondan sonra - inkar ederse. mak için tavassutumu mu is- v k k , d. ka •tir t'. ıgı - gelmis ve padiıahın en ısı- k hd. d b" gırara ayıp arasınlar. -Ben yolaa ken ı rımı 

Q l ~ açı ça le h. e kalkısacaktı. tiyeceksin '? Eg"' er böyle ır M 1 k · ı 
,.Ji b' "'~ı'li b k ni çağırdığım haber vermiş. O rtün Nurullah efe .. ndı' dı·. nı· t' h·,. ahmet et em e etın acietlerini ben. görsem, dalgınlık a tanıma • •~ .J0 ls1 ıra ıp ti. Bir defasında da Rüstem e. .. ye m varsa ! ' z • den iyi bilirsin: dan geçer giderim. Tam._ .bul-, 
ı.._ "'~t-ı-)• l'\a hir k van toplantısındr.n yeni çık. me ! zira Ahmet pafa tavsiye C -l ~· ırı~ " aza evde yoktu; Nurullah efen • - ~ok arattık .• buldura • dun adamını, Rüstemcıgun • 

+.~L ı tid•t,6'Cab.a Gül d R d b k] mıştı. ve tavassut kabul etmiyor.. d k Ru··s~-m divan katibi Nu -
l~"ı ~ b ... y i, üstemi sara) an,. e e- Çok düşünceli,•di ... keder- ma ı . """' ' ~ 'l!! i_. • or ınuy diklerini Gülbeyaza söyle - .) Rüstem kaslr:rmı çattı: - Kolba!ılara haber ver. rullah efendiden de bir teY \:, .u,, b§1kı ın • liydi. • "t~·1_ ~1liy0 d 1 var. mi,ti. - Yok canım. Böyle dilek din mi? öğrenemer.ıiıti. 

~iıL'" h&d·r u. Ve zavl\llı adamcağız bu. Ahmet paşa -onu bir hayli lerim vok. Seni fazla rahat. -Onlar da aradılar .. bu. Nurullah efendi gerçekten 
l: . .._İtı· L ~leai R.. haşlamıttı. · •- J ·ı ' ı o\ll ua • nu söylerken, Gülbeya:ıın sız edecek değilim. Benim .. madılar. Edirnede dalg•n ığı e meı • 

~ andırıyor. yüzünü b:le görmemi!, ıa • Tam bu sırada Rüs\em birkaç. gündür batımda bir - O halde hir kazaya uğ. hur bir adamdı. Söyledikleri 
<1.11 k _ dece onun sıcak, ahenkli se. karşısına çıktı: felaket var. ramıfttr. pek de yalan deiHldi. 

günler ıini İ§İtm;şti. - Seninle birH7. görüşmek - Hayrola. yeni bir ıeya. - Ne gibi?.. .(Devamı ,, .. ) 



H A B E R - Akşam postası 

a-1Ie11r• r 
Bu haftaki maçlar 

• ,,. • . ~. . .. l ,. ... • • ' • • ~ • 

1 N H • 
1 SARLAR 

htaabul .Futbol AJilnlığında.D: 
5 birincite,rl.n P41 pazar gUnU yapı. 

!acak lik ro'tçlar. 
Fooer Stnın: 
S. 9.30 H!JM • İ!lt!klAl H. SclAmi, 

Sadık, Ru~m. 

11,30 Altıntuğ • Beyoğluspor H . Ta 
rık, Nuretti."ı, Nihat, 

13.30 FenerbFJıç~ - SUleymanlye 
H. Adnan, }';sat, Se!O.m!. 

15.30 Galıuasar:ıy • Beykoz H. Sa. 
mi, Reşat, :'~t>cdet. 

:;erer st:ıcıı: 

s. 9,30 Kurtuıı., • Doğu H . Bahat. 
lin, MUeyyet, &ıtahattln. 

11,30 EyUp • Galata, H. Şekip, Fazıl 
Zeki. 

13.30 Vefa - •taksım H . Feridun 
Mustafa, BUlent 

1:5.SO Be,ıktaıı. tst. Spor, H . Ah -
met, Feridun, B:ıhacdoin. 

Akşam kız sanat 
mektebinde 

(Ba..5 ta.rafı 8 üncüde) 
- Kim, ne istiyor? diye sor • 

<ium. 
- Programı soruyorlar efen • 

dhn. 
- En fazla hangi derse rağbet 

ver? 
- Diki:s, biçki, nak~. erkek 

{iaıruışm, yemek ve pnst.a. İhtiyaç 
meselesi. Şüphesiz bu dersler her 
ev kızma ve ka.dmmn lazundır. 
Yalruz pastanın tahsil muddeli 
bir senedir. Diğerlerinin, demin 
de dediğim gi.bi iki§cr senedir. A 
lrurunda. yemek dersi mecburidir. 

- :Mezun talebeniz is buluyor 
ma? . 

- Şüphe mi var? İA nrn:nıyn.n. 
lar da evlerinde çnlı,.qıyorlar. Bazı 
mezunia.rı Ni~taşı kız cnstiUisü
l'lıiln sipariş atölyesine gönderiyo • 
nız. Om.da hayatlarını kazanıyor. 
ıar. Fakat biz serbest çalışmala • 
rmı ,bilha&sa t.nvsiye ediyoruz 
Cnnkü kamnç seııbest çalışmakta. 
dır. 

- Çok faydalı bir mektep. 
Tem masrn.fmdaıı kurtulmuş bir 
nilenin bütÇcsı kolay kolay sarsı. 
lam.az. 

- Öyle efendim. Memnuniyet 
veren bir eey de kızlarmırzın bu 
halıika.ti nnlamış olmalarıdır. 

Söz döndü dolaştı, ya.rdrmla.')Illa 
faslına geldi. O gün öğrendim ki. 
mektepte mfitevazı bir yardım 
sandığı va.nnrş. Her sene talebe 
ve muallimlerin verdikleri pek 
cür'i parayla bu sandık, çalq;ır • 
DUŞ. Hiçbir yere bağlı olınıyan bu 
ftalld•ğm her üç ayda bir bilıinço• 
su çrkanlır, smrflara asılırmı§. 
Geçen sene bu yarilnn sandığı sa. 
yeeindc vasati 60 talebeye her 
gün sreak öğle yemeği vcrilmi.cı , 
iki talebe prcvantoryomn yatını • 
mış, kemik hastalığı olan bir ta 
lcl>eye 80 lira mukabilinde demir 
fu.sa tedarik edilmiş,, 75 metre 
bllizluk, 16 motre eteklik, 60 met 
re çaıoo.'jrrlık, 37 metro Arneri • 
kan, 255 metre elbiselik kuma.'], 
bir o ık.adar kitap ve 30 liralık iliıç 
almmış. Talebenin diktiği şey, 
!&ıendinin oluyormuş. 

Teşekkür ederek ayrıJdmı. 
Reşat Mahmut 

UMUM MüDüRLUGUNDEN: 
ı · 29 • 9 -941 Tarihinden itibaren inhisar ,araplarının 

şl9e bttyüklü~ ... ne göre tesblt olunan llyatıarı aşağıda 
gösterdmlştlr. 

cı. 

35 
70 

~00 

340 
70 

200 
Litresi 

Tarife fiyatı 

30 
42 
80 

120 
50 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

95 + 
20 + 

M.M. Vergisi 
Kr,.San. 

1.75 
3.50 

10.-
17.-

3.50 
10.-
5.-

Yekun 
Krş.San 

31.75 
45.50 
99.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

Şişeden sofra şarabı 

Şişeden miske• şarabı 

Fıçıda açık şarap 

2. 35 Santilitrelik şar1pla lıçllı misket şarabınırı 
liyatıarmda bir değişiklik yoktur 

Yakarı ak fiyatlara 
key lyet llA~ !!ınıvr. 

şişe depozltesu dahil dejlldlr 

İLAN 
İstanbul asliye ikinci 

ına h kemesi nden: 
hukuk 

Kendi namına bil3sale ve kızı 
Nurunnlsa namına bilvelay" vo 
Rasim karı ı Fıtnet taraf mdan 
müddeialeyhlcr Galatada Voy. 
vada caddesinde Agopyan hanı
nın birinci katında mukim fi. 
limci Yorgi !stalyanos ve ~ynı 
mahalde mukim Emil aleyhlerine 
açılan 6000 lira tazminat dava. 
sının yapılan muhakemesi sonun. 
da: Tafsilatı olbııptaki i'fımmda 
münderiç olduğu Ü?.ere 4860 lira 
zararı maddi ile 400 lira zararı 
manevi ki cem'an 5260 liranın 
1315 lıra.smın müddeialeyhlerden 
Yorgiden ve 4 de 3 ü olan 3945 
liranın diğer müddeialeyh Emil
den 200 lira ücreti vekaletle bir. 
likte tahsiline ve 231 lira 15 ku. 
r~ masarifi muhakemenin dahi 
müddea ve mahkumubih nisbe. 
tinde taraflara aidiyetine kabili. 
temyiz olmak üzere 24 • 6 . • 941 
tarihinde mahkemece karar ve .. 
rilmiş ve mi!ddcialeyhlerin ad. 
rcslerine gönderilen ilftm suret. 
!erinin bu namda bir kimse ol
madığı şerhile biliitebliğ inde kı-
lınması üzerine mez..ı.ur hükmün 
usulün 141 inci maddesi mucibin
ce müddei aleyhlere ilun~n teb. 
liğine ve ilan için de bir ay müd. 
det tayinine karar verilmiş oldu. 
~an müddeialcyhlerin işbu 
ilanın ferdasrndan itibaren tnvin 
edilen müddet zarfında turuku 
knnuniyeye tevessül cy'emedik· 
leri takdirde hükmün kesbi 
kat'iyet edeceği birer nüshası 
mahkeme divanhanesine asılan 

ilamın tebliği makamına kaim 
olmak üzere jJan olunur. (16055) 

-, .. .. ...... - ...... - __,,., J-; .._,, .. ..,,,. -~~"":. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 1 

' '------------------------------1.10 941 tarihinden D.D./ 101 No. lt tarifenin grup \'O aile gruplarına 
alt ahko.mı, hallt ticaret biletlerine alt D.D./102 No. lı tnrlf<: amele grup 
l:ırm:ı ait D.D./103 No. 1ı tarlfe ı~g-vedilm41Ur. Aynı tarih:en muteber ol. 
mak Uzcre gazetecilere mahsus seyahat kartı tar!fesl ile Çankın. Zonguldak 
kısmına mahsus amele tıırifesl ihdas edilmiştir. Fazla ta!sllAt için istasyon.. 
lııra müracaat cullmclldir. (S767) 

-'ı' ., • 

Muhammen bedeli (3000) lira olan 50 metre munbbeJ 2 m/m ve t()(; 

aıctrc murabbaı 3 m/m kalmhğın a IAstlk levha (13.10,1941) pazartesi 
ı;UnU saat (14) on dörtte Haydarpa.ş:ıda Gar binası dablllr..nf'ıC komisycn 
tara!ınôlnn açık eksiltme usul!!o satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (225) liralık muvakkat temlrıat ve kanunur: 
tnyin ettiği vesalkle birlikte elts!ltme gUnU o;ı1Uttlne kııdar komisyona mil. 
ıucaatıarı IAzımdır. 

Bu ~e alt şartnameler komı.yondan parası% olarak dağ:tıımakta<iır. 

(85119) 

Fatih ikinci-1ıuku1ı· mahkemesi akçesi verecekler. 
2 - Arttırma peşin J~ra ile. 

satış mcmurlufjımd'an: dir Memur tarafından kanuni 
Mığırdıç karısı •rakfi, Mehmet mehil veri'ebilir. 

Rifat ve Sarap tasarrufunda 3 - Müseccel ve gnyrimüsec .. 
bulunan Sn.matyad;ı. Kocamusta. cel hak sahiplerinin tarih ilan. 
fa paşa mahalle.sinde Kirkor Kal. dan itibaren 15 gün zarfında 
fa sokağında eski 11 numaralı vesaikiyle beraber satı3 memur· 
bir tarafı debbağ .Mehmet efen- !uğuna mürnc.;ı.atJa haklar·nr tes
di ve zevcesi Rana h~mm hane bit ettirmeleri nksi takdirci~ 
ve bahçesi bir tarafı nezaraUıa ~ayri müscccl huk sahipleri 
nesi ve bir tarafı Rabi tarıkiam paylaşmadan hariç brrakrlacak
ilc mahdut 164 lira kıymetinde. 'ardrr. 
ki arsa He ev enkazı İ7.alei şuyu 4 - Üzerine ihalesi icra k1h. 
zımmında acık arttırma suretile mı.n müşteri bed"l ihaleyi vcr. 
4 • 11 - 941 tarihine müsadif sah mez.se gayrimenkul yeniden art. 
günü saat 14. 16 ya kadar mah. tırmaya .::ıkarılacağından müııt~. 
keme başkatibinin odasında ac;ık ti aradaki fark ve zarardan me. 
arttırma suretiy1c atideki şart- sul olacak ve bu fark biJa hüküm 
lar dairesinde satılacaktır. O gii- 1*hnacaktır. 
nü muhammen kıymetinin yüz. 5 - Tarih ihaleye l{adar mali 
de yetmişbeşini bulduğu takdir ye evkaf ve belediye verf'ileri 
de ihalesi icra kılınacak aksi hissedar1ara yüzde 3.75 t<>llt\Jive 
takdirde en son arttıranın laah. ile 20 senelik evkaf taviz bedeii 
hüdü haki kalmak üzere 14 11 • mü~tcrive aittir. 
9 U tarihine müE~if cuma günü 6 - Şartname herkesin ~öre. 
aynı saatte ve aynı mahalde sa. bileceği surette buııünden iti1'r 
'tışa devam edilerek en GQk art- ren aGıktır. Fazla ~~lumat isti. 
tırana ihale edilecektir. yenlerin sab~ / 189 :ıurr.ara ile 

l - Arttırmaya girecekler ıneın11riyetimi?',e müracaatları 
yüzde ycdibuı;:uk nisbetinde pey lazımdır. (16054) 

-~~~~--------------~~-~----~-----------~------·------------ ___ ._ _____ _ 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 27 -9- 1941 vazi~·eti 

AKJ'tF 
... ı 

~= Saa ICJo&Tam 

1Sanknot • • • • 
Dıakllll • a • 

OaJaU.-ı il~ ı 
ftrk c.Jraa • 

llaı1cteld llahablrkır t 

& 

• 4 ...... . 

102.121.217.il 
.ı0.839.625,-. 

öGO.miS.78 

4-19.621.11 

Lira 

118.52.S,398.5.i 

41!1.62Ul 

"> ı .. s 1 f 
Sermaye 
ihtiyat alq>t"td t 

Ad.I "e tn1'aladı • 
Hwıwı1 • 

• 
• • 

7.82'!.01!),I 
6.000.000,-

ı.;3.718.~.-

ı..tra 

1 ;;.000.000,-

13.822.019. l:'> 

Altm: Satı KUocram 8.922.987 12.ı;.;0.891. 79 

J'devüldf'kl H.anknnttar : 

üerutı~ tdUeıı enak.ı Dl\kdiy• 
Kanunun 6 • 8 lınd maddelerin• 
':.el'tlkan HaZlne tara!mdu •akl 
•cd!yat 

Altma t&h'rilt ltablJ eerbeat d& 
'1&1u • . 
Dlter dlSTi&Jer " borçhı IO.lrl.ns 
b&klyelerl • 

BadH 'l'abTillwi ı 
Deruhte edllen enakı a&kdlyı 

t.aroıııtı • 
Kanunu e • ! maddelerine t,eyfi. 

lu.ıı Baaiu t.aratmd&D •A.ld 
tedlyat • 

... ~,(..~ı 
ncart Sene4&t 

A I 
.. b .. " tallri.IAt eftzdaııı ~ 
t""J1>rubte edilen nrak.ı nakdf· 
renlD uqılıfı ulıam "' 
t.ah'f1JAt ltibar1 kıymetle 
lerbeet r..ııam " TahYlı.t ı 

A.a.~•~r ı 

AJtm H dOm Qurlne nl.ll& • 

Talıvtllt UZerln• &9&11• 
• 
• 

Ra.zlneyı kısa nd a•anı • 
Ra.zln•Y• ISM No. kcnuna cOr• 
açılan altm kar:ılıklı uan.1 . 

Bl8aedarlaı • 

'111*••• • • • • e • • 

-.--

46.198.017.91 r>S."'aS.OıZ.70 

lö8. 718.i'ifıS.-

21.fl8S.OI 1.-
ıs-:.065.:ı..,~.-

275.227.917.89 '!iii.2Z7.U·ll.89 

k:>. ıı 8.801.93 
8.811,4"8,16 mt730.21ii.8U 

1.018.61 
J.261.76~.85 

-.-
tın.r.oo.ooo.- 178.766.717,49 

4.500.000,-
8.U9.8Sl,Ol 

YekQn 825.lGS.2,tS GI 

1 Temmuz 1938 tarihinden !Ub:ıren. 

Deruhte edilen tl"N.lıo cıa.ltd17• 

~lttye.ı 

Kar,ılıgJ tamamen aıtııı otaralı 

ıa:~eteo U'daYUle ıaz~dileD 

ıteealı:ont ıııııkablll Ull'etell tedL 

•&sed. • 
Hııztneye Yi\P" ~,. a l'"' k~ılıklı 
an.na mukabili !1902 No h ıranun 
muclb1Doe UA98teD teda'1llt •a· 
ıedilen 

HEVDUA't a 
'"" •· ı.ıraaı : 
A.ltın: satı Kllorn.m 877,ISO 

&Bro No. ıuuıuna ~öre Buuaıye 

ac:ııa.n a9&111 mukabW teTdl olt:r• 
oan altull&r: 
.:ıuı Kıl<>crl.JTI :;:s.5 ıı ,!>30 

ilim TaaJllaDtlnı : 
'1.ltına t&hYill lı:abU dövi%.leı 

Dlter d0vi%.ler n alacaklı Kll-

rtng baklyeleı1 • • • • 
Muhtellı • • • • • • • • 

21.688.011,-

137.06.5.652,-

ı 7.000.000.· 

2.50.000.0-00,-

71.008.160.51 
1.288.782,0' 

78.12t.ı67,!Jf ------
-.-

2G.96;;.022.8· 

tskllnto haddi % 4 Altm Uzerl.De avans % ~ 

198.005.ü.';2,-

72.212.212,Gı 

78. 12l.167.D<I 

26.96S.022,87 

ı:?0.9U.2H,18 

~2UfiS 248.6,t J 

ile sa'Jah, öğ:e ve a· şaf11 
Her yemekten !lonra günde üç defa muo~. 

di~IcrinW f~laymu .#"". 

~~~~..-~~~l 

1 

Rrı8A 'stanbm Levazım amır.ıgmoen 'i 
1 

ııar.c. ası<er. Kıtaatı lıan.ar ~, 
--------------------------------•ı.-U~6~~tıtl~t!PıJ' Aşagı.ia yu.zılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeler. b 'f&dP' 

!erde Kars askeri satmalma komisyonunda yapııac:ıktl!· ıul'. 
kitte komısyona gellnelerl. ( ll ifi.Sl90J .ııı-1ell"~ 

cır.si .Miktarı -rutar! 
1 

ıı 
Ton KurıJŞ 4JO pt 

K. fasulye 288 28.50 ıl 
Sadeyağ. 812 4 10.gtl f 
Nohut 812 2s.sO ıb 

• .. • ıı"'-oıı ,.,,,,,. :' 
Keşif bedeli 48.981 lira 12 kuruş olan PolaUıda kanı>l • ;6 ti 41 ıJlf 

zariıklll ynpurılacaktır. lhalesl 6.10,941 pazartesi günU sıı~~11u 7S ıJ 
M.M.V. ııatınaıma kom!syonundn yapılacaktır. Kati tcı~11pıtrl" 
lmruştur. Ke!}ıf evrakı 245 kuruşa komisyondan aıınır. 
kıtte komısyon:ı. gelmeleri. ( ll63.S7t'i2) ~I 

• * * ıevtı ıs ;o-'_.../ 
Keşif bedeli 17,113 lira 73 kuruş olan DlyartnkıTd'l ~:~ JiJ 1'J! 

knpalı zarfla eksiltmeye l>onmuştur. İhalesi 13.10.941 ~cs"ı.ıt·,rıl"· ff".ı1 
11 de Anknrada M.M.V. satınnımn komlsyonundıı yapıl dtır "' ;' 
tı 12.83 lira 53 kuruştur. Şartnamesi 86 kuruşa kotnis~-:dtll oıJ 
rin kanuni veslknlnrllc teklif mektuplarını ihale saa• ,J, 
komisyona vermeleri. tll29..Sô921 ti 1 

~. • t,"l.ıitl'~ f 
Aşağıda yıızılı sebzeler pazarlıkla !!atın aıınacaltttr·rUtı't • d' 

cuma ı;unu ı:ıı..at 15 tıı Hsdımköy civarında YassıvlraD ~ eaı""' 
alma komisyonunda yapılacaktır. İhaleden sonra caka 
r lnden kati teminat alınacaktır. (1157.8718) 

L!'ıhana Prasa 
TOII Ton 
43 43 
38 38 
64 64 
39 39 
12 12 

' 

eniz Levazım satın alJll~ 
Kom SJODU ıanı~ ,, 

'----------- t<'crı:Jdtl "ll500 kilo maknrna "mevcut numurıesı gıı:ıı,, 3/.L 'r'" 1141 ·-""' 
3f1t··q ,.. ~ 

1700 kilo şehriye "mevcut numunesi gibi,, tc~',nfi'1 ı "'-
1180 kilo reçel ••mevcut evsafı gibi., 3'1 • srll\. iJt j1 
2900 lulo beyaz peynır •·mevcut ev.salı gıbl,, S/I·t'"rt ıııııt111 

;ı;ıll dO Al Yukarda. cins, miktar ve ckslıtme g'Uı'ılcri ya ,..._ 
dest pazarlıkla alınacaktır. 

1 
cıyatııt" :,,;> 

tsteklllcrln belli gün ve saatlerde teklif adece1t1er l(OJJJ.l'1" 

15 oısbctt.ndc katı teminatıarile Kasımpa,,.ada ı:ıuıunııa 
b•Jlunmaları. t5778J 11~.ı 

4 • ~ e ~ o'" -ne: • .• ıııı 
ı - İhtiyacımız olan 154.70 metre mlkAbı gürgen, ~es• ı;- d' 

dak. ke~tane, karaağaç ve köknarın 4.I0.9U cuına· lS}-o:ııJll / 
kO!ll 

Kasınıpnşnda buıunan deniz levazım sntınalnın 
ynpılacnktır. •s\'011°~eıılııt 

kfır JtOll" • ev' 2 - Şartnamesi hcrgUn iş sııatı dah!llnde mez e >ııııe ,ıııl 
lınnbi lr. Mezkür keresteler ayn ayn taı pıere d .;e Lt ~ 

3 - - tstekllleıin 2490 sayılı kanunun inted ğl \"c3ıııld~ınrt ıı: 11r mınıı· ıufl fiyatların yüzde on beş n!sbetln !elti kntl te ııtıtı C· 

glln ve sı:ıatte adı geçen komisyona mtiracantıarı 

İstanbul Vakıflar 

Kıymeti 

muhammen esi 
L. K. 

363 118 
uo :!6 

Pey akçesi /J 
L. K, ~oV~~ 

··ıı 7 , ıt 27 :SO Çarşı Zincirli han Q.:t ki!.•· ı:ıır.ı 1 

:n 00 Çarşı Klirkçlllcrde Hcbn.\C cd~ 
lı odanın tamamı 

15 
~O· il ftl',J ; r 

25 00 Çarşı Zincirlı nan Ust ı<s tta ytııl ıcJO ;..ııı 
G3 00 Fatihte eski Hoca Hayreıt:e ,.~W~dl'...J~I 

.lesinde Fevzi paşn caddcDtıl s:ınıf'I ti'~~ 
53,05 rııetre murabbamdakl şr aıUddt ti ıct',,., 

Yukarda yazıtı cmlllk sntılmak Uı:ere on bCŞ g~aııt ı~ rı91' 
• .. n!l,,.,. U'll ııı ... yn çıkarılmıştır. İhalesi 13.10 !lll pazartesi gu ..,_,,11 "' 

2-\3 68 

F.34 86 

~lntlcn islclclllcrin Çcmbcrlitaştn lstanbul vakıflar 
kal<'mine ınUrncnatlarL (8676) ,,, f 
rsianbul Flat Mttra'kabe soıol' f.'Jf'Jf' 

117 No. lı UAn: ııı->pıl sS~ ).,,, 
İstanbul \'llAyctl dahillndo odunun çekisi topt4n ,ı1'1' 

kcnde ise 510 kuruştan satılacaktır. (5781) r.ı ııtıııcl -~ 
NOT: Nakllycsl perakcndecıye alt oımak tı:ı:c ~ cıııııP" 

odun satışları toptandır. c ,c.,., 
C\' 

Peral,cnde salış fiyatı olar. 010 kuru':ı Jccsmc .1 
nakl!ye ve istif masrafları dahildir. il ti f'( 

Kayseri vaııuııoat~.ı' ~ ~ 
106 ıı· "'""~,,. 

Kayserı memleket hastancsının UıUyacı oıaıı tcııı' '~~'-'/'. 
mel tıbbiye açık eks:ıtmeye konulmuş ve yapılae!l~ dslJJlloO t ,-_, "f 1 

rUlı!UğU takdirde 8.10.941 çarşamba günü encuıncıı oıu\flıı":,11ıı0' ıJ"' 
takarrür etmi§tlr. Muhammen bedel 2077 Ura olUP !11A'~ ff p' 
ranır. Taliplerin şerait! anlamak ve Ustcyl gl5rınct UJliY°' o:ıUJ 
sıhhat mUdUrlUklcrlDe ve !bale günU encümeni da 
tunur. (Si24) 


