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Tra.nva 
'zd~b .. ~ı 

önleme iç 
Mektep ve resmi daire iş 
saatleriniıı ayrılması ~etendi 

lstanbul ş~be~e~i ~aha fafzla araba işletmeğe müsait 
1 olmadıgı gıbı hır kısım arabalar eskidiğinden 

Bir müddet sonra tramvay seferlerinin 
azalması ihtimali var 

Lrnlıı~nıd mlidafıı asına l'jtlrak edflll Sovyet kara ve deniz ııskerlert 

Halkın sayfiyeden şehre dön -
mcğe başlaması tramvaylardaki 
ir.dihamı artırmağa başlamıştır 
Bunu nazan dikkate alan tram~ 
vay. elektrik ve tünel umum mü 
dürlüğii belediyeye müracaat e
derek hem talebenin daha ra. .. 
hat seyahat etmesi. hem i2Xii 
hamın azaltılmış olması için 
resmi dairelerde vazifeye başla 
nıa saati ile mekteplerin ders 
saatlerinin aynı zamana tesa .. 
düf etmemesi için icap eden ted 
birlerin alınmasına lüzum gös -
tcrmiştir. ldare, resmi dairele
rin işe başlama saati ile mek· 
teplerin derse başlama. saatleri 
arasında münasip bir faşıla bu· 
lunmasını faydalı görmektedir. 
Belediye bu hususta tetkikat 
ıyaparak icap eden teşebbüsle~ 
ıde bulunacaktır. 

Sovyet tebliği 

UN TEVZiATI 
adema karmakam 
lıklar taralından 

yapılatacak 

J Leningrad 

1 Mİ l l İ Ş E f 1 etrafında 

1 
DSn Anka.raya ı Göğüs 

Avdet buyurdular •• v •• e 
Ankara. 16 (A.A.) - Rcis:cüm- g o g u s 

hur İsmet tnönü bugün 11,10 da h ~ r p 
§ehrimize avdet buyunrıuşlardır. 

Milli Şef gazi istasyonunda baş-
vekil Dr. Refik Saydam ve Anka· -o--
ra ,gannda da B. M, Meclisi Re-- Al 1 b t 
isi Abdlilhalik Renda, Genel kur- ı man ar azı S ra• ı 
may ~kanı Mareşal Fcvzı Çak-

mak, vekiller, Cümhuıiyet Halit t • "k kt 1 d n 
Partisi genel sekreteri vo umıuni 8JI no a ar a 
idare heyeti aı.alan meclis grupu 
reis vekili ile parti müstakil grup pu·· sku·· rtu·· ıd·u· 
reisi, mebuslar vekaletler crkfmı • 
vali muavini, garnizon, merkez ko- --o---
mutanlan, emniyet direktörü tnra- 69 UDC1I Alman tanlı 
fmdan karşılanm:ıştrr. 

Popolo d'ltalia ga:ıoetesinin 
şark cephesjndcki 
muhabirine göre 

fırkası aftır 

zayiat verdi 
Lrmdra, 17 ( A.A.) - B.B.C: 

Moskovadan o-elen haberlere gc .. 
re, Sovyetler Leningradda gö "' I 
ğüs göğüse şiddetli muharebe -
lerdcrı sonra Almanları bazı 
stratejik noktalardan püskürt - ı 
meğe muvaffak olmuşlardır. Sov 

(Devamı 4 üncüde) 

mosllovadaa 
Boyter bildiriyor: 

30ucu Al
man piyade 

fırkası 

tamamen 
• 

imha 
edildi 

Ukraynada 
Halk sefil 
bir hayat 

yaşıyormuş! 
yet askerleri Neva nehrini kayık ---o--
larla ve dubalarla geçerek Al . ! eı·r Alman ordu
manlara el bombaları ve süngü 

-<>--

Tarlalarm ancak 
bir kısmı ekili 

bul1111d11 

ile hücum etmişler, bir mcvkiin d 
istfrdadı esnasında, 25 tank tah sunun a ricat 
rip eylemişlerdir. Leningradın 

havadan esaslı müdafaası devam h H k ·ıd· 
ediyor. Bu müdafaada İngiliz a 1 esı 1 
tayyareleri de rol oynnmağa baş. --<>--
lam~lardır. 

o·azısı 4 üncllde) (De\'arnt 4 üncüde) Kurulan çamur tuzağına • h t • k ~ . k : Almadn~::u~:rndileri 
1 1 a r a a rş 11 l\IO&kova, 17 (A:A.J - Rus kıtaatı 

• ı s:;~~~~~ı;:.~~::t~ 

(\'azN 4 ünclide) 

a 11 n a n t e b 1 r gede, kaçmadan evvel b1r buçuk ta .. 
bur knybctınlşler, geriden taarruza 
uğraml§lar ve mltral)öz ve tüfek ate .. 
şlle karşılagnıak mecburiyetinde kal .. 

Başvekil 
verdıler 

Paı tı Grupu içtimaında 
Tıcaret Vekili izahat 

mışlardtr. 1 

ve Lcningrad bölgesinde cereyan eden 1 
bagka bir muharebecıe, 30 uncu Al. 

1 

Ana ihtivaç maddeleri üzerinde 
ihtikara imkan bırakılmamıştır 
Milli müdafaa Vekılı Refah hadisesi 
Adli tahkikatı. Hariciye Vekilımiz de 

hadiseleri izah ettiler 

hakkındaki 
son siyası 

Milli l\lüdafaa Vekilinin izaha_ 
tına nazaran adli tahkikat tabii 
seyrini takip etmektedir. 

(Dennu 4 üncüde) 1 
-·----·----

Babe.8mm yerine geçen ır .. ~-ellııhdi 
zcvooslle blrliktt. 

Şe~1inşah 

Rıza Pehlevi 
Tahrandan ayrlldı 
lsllbaaa gidiyor 
Londra, 17 (A.A .) - (li.B.O.) 
Sabık Şchin§:lh Rıza Fehlevi, Tab. 

randan İsfahana gitmek tedir. Sabık 

Şehinşah bu sPyahatlııdo İngiliz kıtn .. 
atmın Ucrlemektc buıundı..klan yolu 
takip ediyor. 

Kivef 
Ciddi tehdit 
altına girdi 

--0-

Budiyenni ordusunun so' 
cenahı da tehlikede 

---<>--
Odesa hala muk~vemet 

ediyor 
(Yazısı 4 üncUclc) 

Ankrıra, 16 ( A.A.) - Cumhu- söz alan Milli Müdafaa Vekili 
r iyet Halk Partisi Meclis Grupu Saffet Arıkan, Refah vapuru fa· 
Umumi Heyeti bugün saat 15 de ciası hakkında cereyan etmekte 
rcis vekili Seyhan mebu u Hilmi bulunan adli tahkikat üzerinde 
Uranın reisliğinde toplandı. grup umumi heyetini tenvir et. 

Celsenin açılmasını mütcakrp 1 m~tir. 

Milli Müdafaa Vekilinin iza.h1l 
tını müteakıp kürsüye gelen Ha

(Deuııu ·1 iincüde) KJyef ch'anlldaki büyük asma köprlı 



r 

., .Et X B E R - Akşam postası 

asırken a a 
ra diişOnen er 

Yüz e 800 
ihtikar! 

1 Ankara teknik 

bJ 
_____,.b .,, 

Taksilere zaın lHusus" otoma 1' 
vüzde 35 e çıktı mahdut bir 58~ 
Tren;;a,ur ve bestlik verileıtl~P ı ,.., hcnUz ~ehncdi, ba.skn diyar. 

lard!i o uu~ gibi datıa" kar yn ~mm 
ıh umnm, c .ilerin dl~bi gibi, kn
ıu nrli ındndır. l akında buzlu e
lll1ı~ k:ıp.mızı ç:ıla<'..nk, rütubctlcri 
ncfes!erl.) e yUzlimiizc Ufliyccek, 
l.ul;ıkfnnn•ı.ı:ı I ' , ,)ip, bumnla 
mnızı reni. '1 ren , kut> turfun-
il:ı. Jdr. zla:ra benzetecek. 
P~ı ~~luıdu lan ,dostları gorü. 

~·ol'ULl, k•5 li'ıfı old11 mo, bir lir. 
perme ~eçirlp kam kıı.ra dw ünü. 
yorhr. ııııld, dll'Jfinmc?rtc haklan 
da. yo·, elet-il .•• l\lalfım a, kı , ynz 
~ibi değildir, insan yn.z.ın snpka~nz, 
~öğt s b:ığrr açık, sndakor, patis
ka, bilemedin h!ısit bir lnımastan 
~ümtelt'e gezer. Aynklnra bir de 
bcynz istarpin geçlrdlo mi gel. 
lı:<>yfinı gel. •. 

Jlnlbukl kış oyle mi la'? &lto 
ister, lii.stik ister, ~-<ol ister, el 
dh en 1 ter. \ 'Clh ~J ister ~u tıı
ier. 

tuhteklrlerin hnlla soymak icln 
bin bir dal:ı.vcro dilı;llndiilderl hu 
günlt rdc, paltosuz, daha doğru,,u, 
kı 1 \azımı olmı)nnlarn. tann a • 
cr"'ın !. .• Ilfr palto, bu zam da ka 
ça s;ıkar?. lle.ın de r>Qylesl~. Dü
'"' ndUl cc, dalın. knr ırtmıa • ğ. 
madan t:frtlr cJtri orum. Berekr.t 
'el'Sln, bcnlın palto, dıkt.a, mır. 
tnlinll blr o ·ku cekl;ror. 
Dıinltü ı:;rızct.clerden birinin ) 'La 

dığınn ba •ırsn. mcmlekelte paL 
tolnk kumas - b:ıha erf'nlerln 
tablrf\01P. - hnkt ymı. ! Bu ela ne 
den'!.. '<·rli kum t: nmn: ok 
mu? •• Fahnkalammı (ı!inmııyor 
n1ut •• 

<leçcnl<'rdc, gıızet('fer bir hına
di lennl ti: "umerronl'1 kı ınc,·. 
siınf in 80 bin knt t•lbl c y pıJı 
piya ay-.ı ç ruroknu . Hıwadls a 
m_qzıdıı p:dto da yııptıraca !I mü.ı
d )eni) ordu. 

J.l lülUn ort.usmd yız, göztimüzU 
ııcıp kaıWiık mı. lus haha, ufukta 
be~az .;ak U~lc yOzUnü göstere • 
cck. O l'Uzüniı "'ÖS'tc:rmcd n, .. o 
J kmı,,, )ıı.paeakmı ·,, gibi b 0 1"t1CJk 
mıslarlıı biten limJt ''erici ''e sevln
cUrl<'J eyleri bir n tW\'el ~·apsak 
da paJto uzl r, rrtıarma l)rer 

Yeni Sabaiı 
HU yın C:ıhlt Ynlçın Am nkan • 

J pon müıı B('betlerln ooh .s mevzuu 
y pmaktnaır. 

paltoeuk geçiı ekr. i\I liim n, o. 

ıı "alan dona kalır derler. 
1\ış ,::clirken düşünüle<"ei< dt'fl 

:erden biri do - bir kcrN'll• ı.J:ı. 
ha ~azdığını gibi - odun \e ko. 
mUr mesclc'1dlr. llnllun kı ... ın kii 
mlirsüz \"C o dun~u7. knlınruna.."ı 
i~, belediyenin ne gibi teılbirlcr 
ldığmı bllmlyonım. Hııllm, ucuz 

kömlir vo odun temin etıııek fı,:in, 
ynzdtm bu önemli ''ne ne,, lerl 
toplayıp depolarına yerle tirdi 
mif JlleçhuJ! Kış uylnrıml:ı sehrln 
muhtelif semtlerinde depolar ~ıp 
hkar;ıya ucuz kömUr t tıracak 
mı? •• En d:ı mcyhull Kr m Şehre 
lanın olan nınhrukat i !eriyle be.~ 
lcdiyemlz Ub'Ttl ıyor mu?. Bn dn 
belli dcğU ı .. 

Yalnız bildiğimiz bir ey 'W"S:ı, 
muralınbe komisyonu kömüre \C C'· 

dunn narh ko;)du. fııknt, bu narh 
k rn da t tbU edil !Cek mlf •• } ol• 
sa kar yağdığı zaman kadnyıf yi
yen l.önıüttUIPrlıı lrnyf'lnp tühi mi 
olneakf .. 

Bugün nndı \llrnen ycdi)e, se
kize nlryonız. O mman, keyfe ka 
hrsa, Jc~.a nl:ır,n~z \ ~ fıııllmiz ni
ce olacak! .. 

Hnnr IAf ırn.. ... ı gclmlskeıı, iki 
vüz yıl kndnr \ elld kömlir tia.t. 
tarı bnkkmd:ı. üç bos Jii.f yaznynn. 
'lchımın reı;mi bir nnrlı ıletteri • 
dlr. Bu deftenle klimlir Jrin ,, m
lıır )Bzılı: "GcmJd lmaeak kô
ıııll.tün l ü7: kını i (yuni yiu. ok . 
ı.-ıı ı) 70, mah1enler<1eIJ tılacaJ<. 
lıınn )Üz kH'yesi 80, ra~ \"e dr•. 
\'e kömiiriiIJlin kıy) e!'I HO ıı:ını 
ılır.,, 

l ukardakl urJan1an uala;;ılı • 
~or ki, i!.f '1i7. yıl t'"' 1 kömür bu 
~iınkU gibi birer ikişer ldlo değil, 
~lızrr kilo yuzer ldlo atılı)Onım . 
Vo bedeli dr "pıırn,, lıes:ıbllc o • 
clenlyonnru • 

Manmaflh buna dıı sükrcdoliro. 
nu miiklrl'k yin Jiarm, nım 
~'Ttlmlıı atlbmyacağı, bedelinin 
altın in ödenıniyl'ef' d ıır nınlüm ! 

Df'mc olmaz olmnz, buna nle:ıni 
f.mkfi.n derleı ... 

ÇAf• \ "Oô lrlT 

kit .Jupoıı.) .ıdn \iıcut bu hı ı tı:ızı kn,). 
n~tn:ıları hatrrl:ınıaı, icap edrr fll'r. 
k ~hl .Jııponl:ır d.ı ııu lnruı çarc:-u .. , 
tıuı. JM ırlş:ııı nl kl:ırmr bcl.Iı~ordu. 
UatUI .\eııl t' kkW eden dııpoıı kııhi
Oetil Jn1oı;r. Hııs •• ıopuıı ıuılu'lınusmı 
lm7.ıtlıyamk rne.mlekrtl donmüoı o. 
lan h ırl 1 e n :ı:rrı lıı.t uokıı dı rı n
Wm:ık urı•tlle trknır fl,t.ılıır nw' kll

rıe ı;elın! •• .ı kabtneil fbtıN•tU • ..\/. 

m:ııılar hlr tamft ıı 1ot.kO\'ll\ il dofi. 

ru ~iirUrkı•ıı "" kıo;n bi. ırILmaıı lçiııtlı-

---0--

16 kuruşluk amp ı 

ıoo karaşa satı ............... 
Galııtada radyo ve elektrik levazı .. 

matı satan Fllips mağaZrumıd:ı yllzd 
sekiz yüz kAr ile lbtlkl\r yapıldığı itı. 
bar cdllmlıtır. 

l<'iynt murakabe bUro8u tarafından 
yapılan tetkiklerde filhakika bu nuı. • 
ğaznd ıG kur1J1luk ampullln 100 ku. 
ruşa yoıı1 yUzde 800 zamla satıldığı 

görtılmllş takibata başln:ıınt§lır. 
Bundan ba§k& Ttlncl lıarıµsındıı fo.. 

toğrat malzemesi satan Selek mıığıı.. 
.zası sahibi Nuvart da, 80 kunııluk 

röntgen filmini 125 kunı.,,"11 sııttJ#mdnn 
adliyeye vcrllml.ştir. 

RAMAZAN 
i TA IBUJ. M'tn"TÜL1löü 1DEN: 
23 eylUl l9H salı gUnU Ramazanı 

erınn ipt!dast olduğu unn olunur. 

POL/S'te: 

i 1 çocuk kamyon 
altında a ır 
y r andı 

Dlln birlM Tnlanmde diğeri de köp.. 
rilde olmak ilzare ikı kamyon kazası 
olmuı;. lkf ÇOCUk ağtr trcttc ynrn • 
!anmışlardır. 

ı - Şoför Bahaeddın, ldaresludekı 

3fi49 numa lı kamyonetle Taksimden 
geçerken. 11 ya§Ulda. Sabri oğlu Ke.. 
ınııl ÖzlU\na. ç:trp!Xllf QOCUğtı t,.k r • 
Jcklt-rin altrna almıştır. 

Çocuk bir milduet .ırtlklendlk\cn 

.ııonra muhtelit yerlerbden ağtr surcL 
le yarnl:ı.nnu~ bcıygm bir htıtdc Ettal 
ha.cıtancsfne ımldırılmışt.ır. Suçlu ~r 
yakalan mıgtır. 

2 - Şoför HUseyı.n ldaresiıldcltl 
866~ numaralı kamyonla kl:iprU 1.lzerl.n 
den gewıwı.. fiuruosmanw~~ oturan 
U ya§lnCl:ı 1lfü re nrpmış. i;öeu u b r 
.;ok yeı:tn,dqn J.e)!Ukell 111ı~tte ~nılıı. 
mıştır. 

Yaralı çoouı. etfal .ba.stanesıne k 
uırtlmış, şofor yakalannn tır. 

Ş \IUIO:;:; Bll' ŞOFÖU 
YAltALANDl 

1651 numanıu takal gıof6rU Alı Mus 
t fa Dll inln, dün gec Emlnijntl mey. 
danından s:ı.t;a sola dire yon kını. • 
rnrıık gittiği gl:irülmll§, <lurdunılduğu. 
ıımnn s:uho olduğu ıınl:ı.şı1m~r. 

Şo!ôrUn riıoş?uğtı hek!m raportıe 
Je tesbit edllmlş, h&kktndıı takibata 

okulu 
--<>-

.Hazırlanan 

· proleye gire 

Büyük bir ihtiyacı 
karşllayacak 

--o-
Bu sene sanat okullarına 
her müracaat ehemmiyetle 

. nazara alınacak 

Ankaradn.n bıldirlldiğinn göı ", 
memleketin muhtaç olduğu taknik 
elernn.ıılıın yetiştinneık Uzere man. 
rif vekfilcti ta.rafından hazırlıınan 
kanun lftyı1ıalnrmın ikmaline çnlt. 
ısı.lmnktndrr. Bu hususta veı ilen 
malfımata ruı.za.ran lbu 8Cllc mevcut 
sanat mektepler ne kayıt için yn• 
pılaca.k lbfitün müracaatlar n.aznrı 
itibara alınacaktır. Kabul şartla • 
rmı haJz olanlar bilfilstisnn bu 
mettq>Ierl' kabul olunacaktır. 

Mevcut sanat ve ticaret mek • 
teplcriyl eı~UtUlerden ib::ışka. ye· 
nid n açıla~ olan okulltınn fn,,cın.. 
snıa l 942 yılı h;inde başlanacak • 
tn· 

Kunı.lnınsr dUşüniılen Ankara 
te'knik okulu, yapılan projelere 
göre: 

ı - İn§aat, yol, §ımend!ier, !ııbri· 
ka binaları, demir ve beton ln§antı ve 
köpr~ri yapacak mllhruıı11sleri yeUş. 
Urcn bir ingaat faknttesiiıf, 

2 - Elektr:lk makineleri teslsatı, 

elektrik ve tevzii, telgtaf, telefon ve 
radyo i§! rinde ç:ılIŞ:LOak lcktıik mtı· 

bertdi.slerln!, makine, molör, tayyare 
ve gemi hı§at1t mUhendlı:~crlnl yetişti
ren bir elektro mamk fal::illtesinl, 

3 MubteJlf brtt!l§lıırd::ı kimya en· 
dU.Stri.l!!n(n talep ettıg kmıya mUhen.. 
\iısl rillt- cttıı\lm.:>f'k ~ ~} ~roY1\>. 
ttılçtllt~. 

- feını~~ 

~ maden izabc31, maden 
i§lctmcsl, ve madencilikte 
maklncl rln mUbendisler'.nl yetl§tıro. 

cı!k olan bir maden fakmtesını ihtiva 
edecektir. Bu mllcssescn.ı.:ı vazifesi blr 
tnnU'tan memlnk Umlzln muhtac ol 
duğu mUhendlskrl yc~tırınl§ olmak.. 
.kı beraber bflhnssa mcmıokctlm!zi n· 
~Akndar eden enhnlard ve:ya umumr 
teknik ve ı.ım sab.ıısmdrı araştJrm:ı

lar yapmak olacaktır. 

gtr1şnını11tir. Soha ve boru iht;karma 
IK1 liARD ın GEN<Jt hazırlık! 

YARALADJ l{ış mevsiminin yakla.sınn ı do • 
KabnUl§t..ı. oturan .Ni}uzı özcan, layrsiyle oobn ve soba borusu fi 

ıun aynı evde oturan Hilsmct kızı atlarmd:ı da yüks lme baslamıs ~ 
O\Jrf \artığını ••n• sererkf'ıı J pon- f'(krlye ndmdnld genç ku1a bir mcse.. ın. 

"!f ıiı:ıld f'r ıaesnjju ·fapoıı hl·· :ıa,- el ı znl ,., tn lldt>rlllc lıttplarnıı leden dolayı kavgaya tutuşmu,tur. Murn:ka.be burosuruı vnpılıın Hı· 
ı,u ıı ti bruhnd:ın <'lddl bir tt>Jdif ya. tatbll. rıw\.ıllııı· ırn~ıwnı.ı:ır gibi hlr Kavgaya Fikriycı:hı KardC§l Musta • barlara göre, ı:;ehrimfzdf' lbazı kım. 
pılı ı:mm; ols \Ilı ,. c bu teldiltan bir zıııı h:ı&ıl olıu ı tıı. fa da kanşmış ve ild kerd 'lyuzi~ ! 

8
elerin so'ba borusu im line • yn • 

ıu tr ı çiliabllın ı Amf'.rfk hftkfllnctı Pak<ıt vrupıı <' :ııtıc lı.dt füıs nıu- bir h yJl döğtnilı, 'b3§uı~n da bJr de. nyan ınce saçlan ve mnmul boru• 
ı n fınchıı f cıi!JltnCSl'ydl rıc nıümkt1. • k&Hnıcli \')d ırPjlmlnı \C bUkfuııc. n r r y ralamıj tı"f'dil' tarı topladıkları anlmıümıst1r. Mu. 
rd r bO.\ le dF\ıım ı!Cl aı, n ıtl~ ~ı \ıı.. tini ı.ur nlığr ktUt: r ı-sl.ı .Ja(lOnm Yarau tr1 vı aıtma nlınmı.ş. suçlu roknbe teşkılatı buna karsı miıes. 
7ı,\r-t• b r d:ır ılu!, h:uul ol ırdu. O- hıırl<'lw rı ın l\fat.suokn\I d~ı •Uarn. karde ı r yak lanarak h:ı.kl nnd sir tcdbırleı olmak için fa liyc>te 

tramvay tarllelerln- Ycızrm: K adircatl ~ 
de tadflAt yapdacak 

Dlın bctedlycde kazn knymakamla
rı, belediye reis muavini lqe müste
şar, toprak ofis mildUrU, bclcdlye tef.. 
ti§ hlıyeU reisi ve iktisat mUdUrünlin 
ILılinıkUe soyrtlsefcr ı,ıcrt·ıçtn ynpJJan 
toplantıda t.nksllerc yapılacak zam 
me lt-sl de görllşUlmll§t\lr. 
Şimdiye kadar· taksllorc yııpılnn 

zamla birlikte umumun zam ınlktan 
ytızd ııs ı oqlmuııtur Fakat bu mik
tarın bugUnkU ihtiyacı önllyeroiyece. 
ği gözönllnde tutularak \'"Ctl.idcn ytlzdc 
20 zamla umumi u:un mlktnn yüzde 
arı e çıkanlmıştır. 

Buldan t;ın§ka ehrın nakil vaaıtalan 
lhtiyacı da gôrlı uımuııtUr. Benzin 
taa:ırııuu dolayısile son yupıtan oto • 
bUslerin hnrcJ<et saatlrri Uzerl.nd1> ye. 
nldcn tndll!.t ynı ılmMt ihtiyacı hMıl 
olmuştur. Buna sebeb de hu.1kın g~ 
vakit uzak nemtlcro gitmek tizcre na
kil ~ıısıt.nıan bu!amnmalarıdır. 

Ş. Hnyriye,Dz. yollan, 'banUyö,lrnm.. 
vay ldarel<'rlle d" tem ıı cdllerck bu 
nakil vamta:l1nnm tarlfel rl de ı;UnUn 
lhUyncma göre tanzim -edilecek, halk 
gece, otobtııı, tramvay, tren. Vctpur 
bulablleccktır. Bu hususl:tl tctktıueıe 

~ınnnııştır. 

Maarif müdürü Ankaraya 
gitti 

· Manıif mUdürii Aevfik Kut ye· 
ni miltemmiın lise ve ort.n okul 
ka.drolartnı alarak dün nkşamki 
ckspre1Sle Allknraya. git..miştjr, Mn. 
arif mildUrli Ankara.da birkaç gün 
kalac.ı.kbr. 

Bu müddet zarfında şeh.rimiz 

maarif işlerine ait ibazı meselel01· 
hakkında da vektiletle temas e. 
deçektir. 

• Mmtaka Um n reısı~, deııiZ nakil 
vaBıtnlannm ihtiyacı olan mazot tcv. 
ziatını tiz.erine almıştır. Bundan aonrn 
mazot alnınk l.Btl yj'.!nler Uman reisli • 
gine mUrncant edeceklcrdır. 
•~çcnlcrdc doktor Ha1ıt Galibin 

parnsnu çaroan s:ı'bıknlı Yankesiciler. 
den Tevfik özavcr on birinci asliye ce
za mahkemesi tnnı.fmdıln 11 ay 20, 
gün müddetle ho.pııto mahl<Cım edil • 
m~tır. 

.: Yeni açılan Oııltl\dar ınurakabe 

bUro.su şubesi faaliyete geçmiştir. Şu.. 
b telefonla İstnnbuldald mcrkeuı bağ 
k bulunnııuctudır. Beyogıundıı d bu 
11eklldc bir r;ubc oçılması oüııUnUlmek
tedlr. 

• Son gtlnl,,.rde lstarıb •' madeni eş. 
)n lthn!M blrllll-!. nnmmn kUlliyetıı 

rnıktarda çlvı r;elmi~tir 

" Y~nldcn dsğıtılııca~. ı~o kadar O

toınobll lllsUğlrıln tc.vzl 1 tc l ta dlk 
olunduktnn .sonra bu haft& sonunda 
olmnr.sa önUmtızdckl h ıflc sonunda 

nun Jrm, lın~Un Uznk rk l"llllnl girl,,dNı kıırtnrdı gnllbn.,, t klbata girl!rtlm~Ur. gl~mışti.r, 

~b rl~~~rn~Wul~~~git~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d•• ,ı:unnek tabfüllr. ~ 

Japon hllkOrw•li.oi Umli:ŞM'k mesc. 

1cvzlntn btı§IRnac ıktrr. 

leleri hııkliDlCn Amerfkn u anlaşın ğn ı · ığımız yeı'Clen tekrar çı
tw ked'"n lımil rıe olnhillr! nu bu U8t.L kamk top bruıına donduk. Eratım 

lıenUz im('(! . K<'ndim <loldu -
nıp teş tt!.m. işte tek msnnn 
kt t nk temWedim. ÜÇUncüsU Yll 

li'aluıt mi metre mr>sa.fcdc) iten mernn 
tnnumf'.n kı.ıranlıktııyız. Ortada w. s • :.tı. Küfür &1.VUI"ll.} Ol um ..• Y • 

pılncak >~e e,> elli metre gc. 
ride-ki eve sıgmmaktrr. Koşma' ı 

~lıyorum; dil..3JJUln tankı peşim
den geliyor. Bir tanıt ve koşan bir 

kb olu.ro.k vnlnız bir Hu!! nııılcnH:m 'ti 
göır.c rpı or. ıt. pmı~aıım nmrik yu 
bit" ıa:lnşmn t ldın ~ apmıı ı Jlo So,; • 
;rclim- Birli il lrı dapon)aya nar.aran 
l 7A~!U"p cephe lnclı ~in.an lılırunw
n3 "tı"ımfnd !l ı;ok raı. I ı mukn venmt ttt 
ıı 1 arnsııııJ; nl" d ~C'Y'" knılar bir 

bet ı; nlır? 

f ektep kitaplarına zam 
yapıldı 

Ankaradan b ldiı Ud!A1ne goro, Ma. 
arif vek ı t , !Sntlmüzdeki ders yılında 
o utu cak mck p kltaplarınr alA • 
kadarl r h d rm Ur. Klığtt fiyat.mm 
yu tm dol yı ile lıu yıl llknıek

tep kıta.pi r nm tiyatlarma yüzde 20, 
orUım ktep kitap! rrn:ı yOzôe 15 nl8 • 

um y ! Bu ne kıy Mu ı .. <' kabi-
linden eve> o.ın ldm 

Polonyalı gerısın Pri un.ere:. 
motörlu ve "timızuı w: IJlC .> Uk~ 
lcııdı Kanıyon fo.zln ha.sara ug-ı • 
ma r. Tanklar J.ğer motör :.i v 
talanmıza tnnrruz dect>kl ı. Yı 
ne topumuzun bru mu tum. 
Düşnunı <'e tan run:ı.bJlecc>g.ız. 
Yardımımıza <Üğ('r r topçubr 
geld1. Artık mesC'le X>Cuk oyun 
ca rn:ı dörı.di.i MUt fuak1 diiliman 

lan n'<iı uz metreci n mhn 
olundu. 

Neticede. tıınk daf topumuz 
on i.kı düşman tankını o un :ı:e. 
ruıe erdik v .ikinci. 8!D.tf dt.:mır 
b m~tlaly e t ltif edildik. 

X\'ll. 011'\l STEIU~'İ 
.\ l..A'M'IKJ,ARJ 

Ar. ada.şmı Dafıel e ?eraber 

tinde ır zam y • ılml§br. Yeni ders 
,;x.mın 'b:ı.§l.ayac.ığı gUn, Maarif Yf'. 
kır. taratuıdan talebey hitn n 
a.r'.w.nan tınqim ilk del'ste 1.a. 

(lkuns.ca.ktır. Df..,"'er taraftan ge D 
• kıt amıza köprü maJzemes ötü • 

11 mekt pltt. dt~r ytlltı.ra ı 

f'rl:"11 tatil "dildiği lçin 'bn acr. 
J"et -t.elM edilecektir. l 

"ccektilt. 19 • 9 saat on dör t" 
- Brest • Litovsktan ayrıldık. Ke 

POSte :nğaıl :mıı kanı yommı uzn ı -

Polonya 
19 

harbıne ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

ıce .} crlestirnili tik. Şclı'l"in ~ı 
kilometre ccnubund:ı Polonya 

Ju una mensup yürüyüş kolları
mı. tcs duf ettik; kamyonumuzun 
h ıl gctırdiğı. toz bulutu, dıiş .. 
m ru:ı tanklıırdnn müteş ıl bir 
rhlı kuvv€t oldu"'.'Umuz intib:ıt .. 

nı bırakın ola.cn.k k at e manız 
kalm:ı.d • Y umı beş kilometre da.. 
ha g ttikten sonra ge~ğimiz 
vprunhn uçunılmu olduğunu ior 

duk. 1' la yolun.dan do! i -
ıı ediyordu Tuıla yoluna sap .. 

11ktn.n ra çamum saplandık, 
Yükümüzun ağır olnıns.ı bizi fena 
.r duruma so'kmu tu. Kcmyon b!l 
khkta saplruııp kn.ldı. Kamyon 

>0 • 60 derOOC'\ :ıneylettıiği i n mo. 
va.ğ girmzyorou. bitta mo • 

le miyorduk Sah:ılıı, elde 
ıt hazır ncalıırla zor yap· 
tık Gün ngnrmc.d, Da!fcl, t l(, _ 
· ı ız tmek fçi.n en yclıtm köye 
tti Kamyonu hiç olmau2. atlar 
l~ urtanıbilirdlk Ben. o 

ara kamyonu boşaltmak.Io. meşgul 
oldum. Köyden getirilen ynnu o. 

tuz kadar sivil Polonyalı u.kU oo-
altm kt'l. -.:ı.r<lım ett'l"r l\...ım • 
~ nun }U u k 
on tan b ' ı e 
gril'dUnı ve accl.(' e~ 
::ıretl.erı )a.ptnn. T m o 

koprilden · '\ ·vıu r, lten 
b ğumlar. Bir de· n <tör 
onyohlıırdan mlitese:kil:ıl ır gıııp 

Jandar.m • polıs ve birk ç vil n... 

v mıek,. 
n t.rcı, r<lırorduk. Ri 
i &l btılun Lublınc gı • 
mı> ı :m kamfaı ına tes m 
İ\ en bil mhhıyr kıt.asma 

te;ı etmeğ ~lndılar. Gömleğ". • 'folda .kaffimttza Polonyalı sü • 
me varmc.ı.,>a lrnda'r hl r şeyim so ~ :-ı olukl 'n çrktı Srhlııyculcıin 
för mevkiindt'.}di. At.Jl ak taban· vvurunu anlayın~ fenn halde 
l-'flmı aldC!Jl 'H" ratcsc mukabel eıt_ .nhk'ır ttııer. S1J.vı:ııi.ler topum -
t nı. Ateş Nmem uzun mnıedi. u b rdciı ll" kilometre otede oı-
Zn-a tabancamda on altı m rmı nd • karorgMt kuııuı bir pı~ade 
vardı. Bu sefer karo.binayı a m yma t<.>slim ettiler. Ora.do. .ı.şıL 
ğa teşt. büs <"ttmı. Y n bınıtt.,-uı U::1 r.lı:nıze göre alay Brest • Li.. 
ma'kinelfüıfek t S1D tutulun ovska taarruz etinek ll.lyetinde;}• 
bunda muvaff k olanın.dun Daffc- ~. Polonyaltlnra Br<"St • Litovs_ 
ı ibe:klemekteıı b ka ) apei;ak blr ~ cok kuvvetli ~nan orduları 

y Jmhm)ordu. PolouyAlıhn te t&ra!nıdan tutulduğunu söyledik. 
~emcyeceğimJ e.nlaymca, sığın • Polonyalıt:ır bunUD Uzelme geri 
:lığnn yere geleı-ek beni. çı.ltarch çekilmeğe ka.rar verdiler. Bu sa _ 
iar ve kurşuna diznı :k ıçin ağa<':ı Hıde h~ almnzs.<ı ttrhir kuvvetlf". 
rbyadılar, Da.ffel bu sna.drı mn rımize yeklıuµnrş ol3cnktık. 

~ ett•, Po~ Mıler • '(Oe\amı ~r) 



B A B E R - Ak~ postu. 3 

Hayattan oarçalar: 
.... - ~ - --. ~ 1-2~ ,_, ---.-ı _,.---...--

Dlşlerlal sataa lilr 1112ii· 
llimaa aıerbamet lelseles ~··-;:;;;:i;;;;~··;;ii:~·;~··;~~·:i~·~;;;;~·i,i;;;;i;~~··;;;~·i;;;i··~·;;,-;;~· i 

~ neccım Bellıi ile Halifeni.r. yüzüğü. Ni:.amrilmüllı ile i 
: mektup torbası. Hoca Nasirir Halile Mustasıma getir- i 
i diği öküz - Mansur ile parası calınan tüccar. imam Ca i 
~ feı· Sadıll ile ,Yumurta için yemin eden ııda". ~ 

Geniş halk tabakaları arasmua 
Divjcm·ari hikmetler savuran ba. 
zı ümmi filozoflar me\·r.ııt tur. F .. 
ensen kelimenin miınf\.<1ile hak\ki 
filozof sayılnıak için mnrur meta. 
fizisycnlcrin doktr!nleı1ni oirnyup 
teknır etmek kfifi değildir. B:t<·ok 
münevver ins~nlar be~er haynt.· 
nın bütUn fe!se>fo tntihiru. bütün 
ııhliık siStemlcri \·e mE'!kfıre cere. 
ynnlarım ezbc'rd~n h!ldlltlcıi halde 
filozof sayılamazlar. I•1lozof rr.~. 
totsuz olsa clnlıi t.tı.bint ~:.ıhn<'sir. 
de herkesin kolrıylrkla görıme<liği 
şeyi k~fedcn n·ya bfünen ~eyle. 
re cazip ve orijin:ıl b r ifa.ele ve• 
ı ~n insa.nd·r: hadııi dediğimiz i~. 
tidlfil kabiliyeti knvvetlidir. 'D'r 
Hnyyam ile bir Yunu.q 1'.imrenin 
mısralannda. bir Nasrettin Hocıı 
nın nüktelerind" veyn bir Kata.gö. 
ziln m!zahi ııoiıt>ct:ndc derece de. 
rece fcl~cfi düsünccler huhını?.. 
Halkın ıçindc dilenci HYR (şari• 

billlcyli \·ennlhar) denecek kadar 
snrho;; görünen bazı gar!Jı tipl~rin 
buna benzer akdime h"'tmctlel'I 
vardır. Ücr:ı bir köyün tnnbm ç~ 
lan kör hnHt Fn'ri o muh!tln mnn: 
talitcsıne ve hay:ıt fe!Ecfesine uy .. 
gun gilzcl sözler .sö~·liyen bir fi. 
loroftur. 

Anadolunun bir~-0k · köşelerinde 
mezarları muhtelif n<lnklarl.a. :z;• 
ya.ret edilip mumları ııönrliiriilmi. 
y('n ve (veli) .!'anrfan lr.ı:zı ölüler 
de vaktiyle tah'l muhitlerinde f~ 
ra..o;et ve 1'ehnnctlerdc bulunmuş 
h,n.ra t fılm:on:ırıydı. Üst.ad Hi!9" .. 
~in Ra.hmi'nin romnnl:ınndn file.• 
zof kocaknn tipleri çoktur. C:ıhil 
ka.bilE•lerde akıllı kihincler, kö. 
~iin hürmete şaynn en y~lı ağ~ .. 
~ı. hazan da bir dağ yıunarındaki 
kn\·allr çob:ın filozof sayılacak ka. 
!ar F6hrct ıı.lrrlar. D'mıı.ğ ensaeı• 
nrn anca:; mahdut bir knsnu neş. 
\'Ün<'.ına bulduğu halde umumi r: .. 
tiyonomlsi ile meczup ;örünen 
bazı yan delıler dahi filozof ~, 
retine ermi.ılerdir. Büyük muhar. 
rir Ccrvruıtcs'in Don Gu:chot'ta 
rarntmış olduğu zıd tn.biatli sem. 
boliJc tiplerdE> dalı i hayat re11'ef<'. 
<ıinin bir mıııralJlT okuyoruz. 

Birçok mnhkümlan in~ani bit 
gnye ile s'nesinde barındırıp ıs _ 
lnlı eden 1mrnlt ada.cmıtn bıı tipte 
b!r fılozofu olup olmadıj;'lT!ı bllmi• 
yorum, fa.kat Erz.urumun ufak ha.. 
pishnnesinde filozof bir m.ahkü. 
mı:n bulundu~u ve Tolst.oi'm 
ismini de bildl~ni daha yeni öğ. 
r<'ndim. 

Bulunduğ1ım yeıxıc;.ı duvatlaı 
çntlamrı;, ve yolun U1~ıfae tlltilaı, 
topraklar dökUlmüştti. 

Demek ki infiliık pek uukta d~ 
ğildi, li'akat ne olmuştu? 

Zırn, üstüme dökülen topraklar 
altında ~n \'Creccğimi hissederek 
hemen hemen kendimden getmi5 
bulunuyordum. 

Fakat gözlerimi açtığım zaman 
hfıla sağ kalmış olduğumu gör • 
dilm. 

O sevinı:lc ayağa frrladnn. Yü· 
:zlim gözüm duvardan devrilen 
ta.5l:ıria zedelenmiş. kanlar için. 
deydi. Can hevliyle hemen ora<lan 
kaçmak kaygı.ısuna düştüm. 

Bütün ku\"Vetimlc lı~ gol. 
diğim yerden geriıı;in g<.>riyc ka<'. 
maya ba.qladmı. 

Nihayet sağ salim bir halde d{· 
mir kapıdan ve merdi\·cnden dı • 
§nnya, nçık havaya çıktığım za 
mıın muhakkak bir ölüm.den kut . 
tulmuş olm:ı.nm müthiş heyecan!. 
le hemen yere y1kıldun. 

Bayılmıştım. 

Fakat gecenin serin hava.at be. 
ni çabuk ayıltnuştı. O vakit i<;er. 
de ne geçtiğini, geç.irdiğim ki.bu. 
sun ne olduğunu anlamak merakı• 
na dü.'.itü.m. 

İnfilak oldu~ elbette ~r 
den görülmüş olmalıydı. O takd1r. 
de hcnliz gelmemiş o!M bile polL 
sın infilak mahalline ergoç ~·eti .. 
ee<:eği muhakkaktı. 

············-·····-··-· .... -·-··----·--·---··································-········: 

Di~ poJi:kiiniğ.i.nde mütc.nıP.diyen • 
girip ~rkan fakir hastalan göl.den 
geç"riyorum; ben de bunlar ara• 
rrnda akıl dişine panı:ıman yaptı. 
ran bir diı:- hastasıyım: fakat dİE• 
t abibinln Hiticvap ettiği bu genç 

ratan: 

·Vı-. Jt. Adasal 
ve ilıtiyar, temiz veya pejmürde, 
kadın .veya erkek ineanların söyle-
11klmin! ister istemez dinli.}'O* 
ı'Um. Bir teeadüf eseri olarak Er. 
~urum hapishaneei.nin en akıllı 

mahkümu da bu ' mu,;taripler arr• 
ıımdııdfr.' Yıllarca evvel ~i-birlik 
n~v'i:nden bir altnı hırsrıhğı ve 
bunun netice.si olarak işlenen bir 
cinayet yüruııden uzun bir zam~ 
danberi mahkum bulunmaktadır. 
Ya.~!·. etli?. ve omutlan çökük blt• 
kin bir adamd;r; fena. b~r hastalı. 
ıPn haberci-si olan tdnirlendirlci 
bir öksüriikle' ök.sürm~ktedir. VU.. 
cudunun en !!::ı.ğlam tarafı 9ehre_ 
Binin bahnumu rengiyle pek de te
zat teşkil otmiyen soluk altın 
dişleridir. Onlan tamir için gcldL. 
ğitıl saıunfl,!tım ve aldandım. Me
ğer varlr.ğırun son serm&y~i olan 
bu kıymetli di..qleri hiçbir .fırsatı 
ka.çı:mryarı bir mu~ıya sat. 
mak ınaltaıdile diştabibinc müra• 
ca~tta • bıilunnuııtur. ~en ha. 
N&lanenin daima fikirlerine ha
llenıliğine münleaa.t edilen ~n a. 
kıllı vo yruılı bir· mehlı:umu oldu· 
ğı.ı cihetle ara.t!lıra Vp jandarma 
ı cfakatind"' olArak sokağn çık
mak n ha.~ta eiğerierini temW. 

tO Sene evvel buqün 
l7 EYLUJ .. 1931 I'f:RŞEHBE 

Lond.ra. Gandi .)'U\ıı.rııtJ.. ~ 
konferıuımnı boJilnkü içtlınamdıı 
ııöJfodlfi nutukta milyonlarca 8'Miı. 
va yarı çıplak HYı.tlh ı temsil eyk. 
dlk\ni Jddfa ettiil Hint korı.-reslnln 
l11«ilteıtt iki tatnallti ıamamma mli
D\1 hukuka malik Dd tarar araııında 
lntn"<'Ot ohuaıq W1mıgek'• eekllde 
lıılr lttUtat yapmak tasaonumnda ol. 
dotrum ıto)h"tnlşth. 

Hazreti Ali evlO.dından olan Fatiml 
sUIAlesl, 91':.l dan 117 ı t.ı.!lhlne kadar 
261 yıl §lmnll Afrika. MtF.r. Hıeru: ve 
Surlyede S3ltnnnt sürm~~ ve kcı::dlle
rlni ŞU nıezh~binln hlllifcleri ntuı et.. 
mlşlcrdl. Bu stıJQlenin sonuncusu Ebu 
Mehmet Ab1ullab on bit" ynşında bir' 
çocukkc-n halife olmuş ve on blr sene 

hava\'la doldurmak imtiyaz ve saltanat sUrmilş, mcıulckcUerı EyyU. 
h:ütk"ma da sa.h.ipmlıı... Fakat bu.. bl alleslnl.n eline gcçmL'.:lt:. Bu iki bu.. 
günkü diş ıstırabr zahıri bir bchn.. çuk n.rıır içinde bUtün ~arkt Akdeniz 
ncyili: asıl ma.ksa.dr dişlerini sat• ticnretınl cllc-rincıo lutn.ı:ı Fatımtıer 0 
mak ve bunların ocdclini hap·r. kadar munzzam bir se'"\•et yığmışlardı 
hanenin en bikos genç bir mnhkiı. ki.Ebu Muhammet Abdurcı.nn ö!UmUn 
muna sadıık:ı olarak vermekti. Bu de, I<"atımllerc alt mUcevlıcrat vesalr 
meraklı hikayen.in dinle)icisi oL kıymetli c~yanm satı~ı wm on yıl sür. 
duktan ROnra bu çok nkılh ve ~olt ınUşttl. Bu nraJa cilt, yazı, tezhlb, 
memkkeUer görmüş olan ihtlynr mlnyntUr ve meCn gibi !it'§ltli bakım. 
adamla kon\lfiuyonız. dıın kıymetli olan Uti milyeın kitap sn. 

- Sana henüz llwm olnn diş• t.ılmıglı. 
!erini neye satıyon>un baba?.. * • 1i-

- Artık bunlan ne yapayım On Ur.net neır sonla.rın2 Bağdadda 
evliıt, ömtjim kalmadı, ölmek ü- yll§nmış Ebumua5şerl Edhl adında 
zereyi.ın; bugüne kadar bunları bir mUneecım vardı. Bir glln .Abbasi 
beyhude yere bir değirmen ta.'}ı 1 halifesi Naıdriddın gayet kıymetll blr 
gibi fılcttim; fakat hesapsız buğ. yUzUğtlnU kaybetmlşt:. ~araydn bir .. 
day taneleri öğüttüğüm halde bır çok ndam z.ıuı altına nımdı, her taraf 
tek un ha;bbcsi vermedim. Hep ye. dikkatle arnndı. Yüztlk bulunmadı. 
dlm v....JWr kütük gibi yaşadım. Nihayet mUneccim Bell"Iye bir baş 

- N~in çahlm ve adam öldür- vurdular. l!Unecclm o g• ee, yıldızlar. 
' dün?.. ıa meşgul olduktan sonre. sabahleyin 

- O hikayeyi deşmiyelin1. Se- HBu yUzUk tnsııuda değ!!, kimsenin 
vlyordum, sevgi beni körletmişti. gllnahına girmeyin. bu yHz'.iğU Cenabı 
Onun yüzünden çaldnn \'e öldür. l{nk almış!,. dedi. Be!tn halife olmak 
düın. Halbuki aşk bana yiır olma.. uzere mUnecclmle nıav ettner. Fnkat, 
dı. blrko.ç gUn sonra, hnllte, yUzUğUnU o. 

- Dişlerin bedelini ne yapacak• kuduğu Kur'anı kcrlmln arasına koy. 
sın?.. duğunu batnlndı ve ora:!a buldu 

- Aramu.da iki çocuklu fakir * • v.. 
bil- delikanlt vardır. Onun bakan• Selçuk 1nıparatorlarınJan Mellkşn_ 
<ırz çocuklarına yardnn etmek is.. ha. tuncaaı Musa, Hem.,."aııda isyan 
tiyonım. Ne yapayını. başka ser. etmişti. üzerine gönderilen kuvvellere 
velim yoktur; halbuki sevaba ne mukavemet edc-medi, f'Sh edildi ve Me 
kadar muhta.cnn !.. likşahın huzuruna Çlkarı!dı. Musa: 

İhtiyar lıa.pi.<iliane filozofu mu• "Benim kabahatim y:ık. senin erka.nı 
aycne koltuğuna oturun~ya ka• devletin bana §U meklupları gönderip 
dar hayli konuşmuş ve Şopenhnvr 1syann tcgvik ctUlcr .. d!ycrek Melek. 
ile Tolstoi'm merhamet felsefelc. !}llhm önUne bir torba m"l<tup koydu. 
rine iptidai had.<ıile temas ederek suıtan vezlr! NlzamUlruUlk'e : "§U 

bütün ıstıraplarını dökmüştü. torW.yı aç meklupla:ı birer birer ~ 
Fakat yazık ki güri.alıını bir iyi. ku! erkfulı devletin ı:amlerl malCım 

Hkle a.ffott.irmek istiyen bu biçn• olsun!,. diye emretti. Fakı.t NlzamUı. 
re ciğer ve kalp hastnsı ihtiyar mUlk, torb:ıyı açaenk yerde, ocakta 
öldilrücü bir sukuttihayalc uğradı. yanan ateş:l attı. Ya.lntz kaldıkları 
Ağ7.mda ağır kıratlı diye taşıdığı zaman bun .. 'D sebebini taran hUküm. 
kıymetli nltm dişleri para etıni• d:ırına: "Sultanım! torb<ly, açmış ol. 
yordu; çünkü bu dlşler Rusynda s:ıydım. nihayet hainlcr!n l~lm olduk. 
cok kullanılan bir nevi teneke nl. larmı öğreMcek~1n... R<.>lkl do çoğu, 
tın, galiba sun"i altındıın yapıL bugUn mcmtekctıı-rinlzi i~nrc ed<'n va. 
mıştı ve Erzurum plyasasmrla bu• , ıııer çıkncnlrtı. Hıyanetleri meydo.na 
.:ıun d~ğori yok~u. ~l:keş ~ınpiı"· ı çıkınca ısynn cdı>.:ckl<'r, bir • l.syanı 
~&ne f1l07,ofu, d.~~1-~nnı. çektirmek bastmnışkcn bir de on isyunla l:arşıla. 
uzerc gelen bütun lllSanlardan caktık. Şimdi ise l.ıizlm kuvvetimiz 
çok daha muztaıip olarak btisbU.. belll oldu, 0~1ınrın da. cnn korkusu oı.. 
tün kanburla.sınış bir h:ı.1.de mua.. mayınca, yeni bir isyan çıkarnmıya. 
yene odru!mı terketmlşti. Fakat caklan nıuhakk:ı.k!., deJı. 
kendi kalp di.~leıiyle değilse bile, * • ~ 
onu çok seven ve sayan diğer . 
m:ıhpuslarm topladığı parayla sf• 
va.hını yapabildiğini duydum. Bu 
onun scnelerden'i>c.ri ilk saadet ly .. 
di. 

Toslu hoca Nasir o-: OçüncU a.. 
srrda yaş:ımı§ tranm n \ltefekklrlc • 
rtndendl. "Tecrit, adıneakl eserini 
teli! etti#! zaman ht>asl bnll!csJ 

hnrıplcrdcn biri oln.rak işten çe _ 
kilml~, bütiln mern.kmr yeni bir 
silah ke§finc vermişti. 

iaı.an: Casus mektebi profe00rlerinden lsvec:H A. MENGHAM 

Bu adam pratik bir şcltllde yeni 
bir tayyare topu bulmaya çalışı _ 
yordu. 

124 Ce\-iren: H. D. 

OrtaJıkta henüz &eS &eda olma • 
dığma göre ~ ~ ayılmış ot. 
mahydım. 

Hemen fırladım. etrafuna bakm 
dım. 

Filhakika. bulunduğum yerden 
150 - 200 metre u.ı.a.kta müthiş bir 
çukuııın ~ılınuJ oldutunu gördüm. 
Hemen oraya aeğirtt.irn. ı 

Evet, infi!Ak mWıakk.alttı. 
Şüphe yoktu kl nr altındaki 

infilaktan topraklal' kara bir sü 
tun halinde havaya fl$kırmış v; 
anında tekrar yerlere ~rpilmiş -
ti. Belki gece olduğu iç.in birden• 
bire !°prak sütununun havaya. fış.. 
kırdıgını uzakta, §Clıirden görmc'k 
kabil olmryabilirdi. Fakat heriıal _ 
de infililtm sesi ~tilıni.sti. 1hti . 
mat §ehir ubıt.ı..c;r infi!Ak Yerini 
aramakla ıneşguldU. • 

Bu t.opra.k enkazı önünde ben 
hayret ve dehşet içinde durup 
eaşktn şaştın düşünmeye başla • 
dım. Ne olmuştu? Tahta ba.ca.lı:h 
adam neredeydi. İnfilü:r duyma . 
mıt mıydı? ~tı mı! Ydrea o da 
berhava mı oldu? 

Boo. bnnlarr ~ 61ra -

da birdenbire kula.,,,"'ıma akseden 
motör güriiltüleıiyle hemen ken 
dimn geldim. 

Şüphesiz polis otomobilleri va " 
kn mahalline geliyorlardı. Onun t. 
çin orad:ı.n koşarak arkadaki tar. 
laya daldan ve ba:ıtmı herhangi 
bir !belaya sokmamak üzere ora 
dan umkla§t.mı. Fa.kat hadisenin 
mahiyetini sonradan öğrendiğim 
zaman hissettiğim hayret ve de 
rin tecsstirümü bütlin hayatundn 
unutamıyacağım. Çünkü bir za.vnL 
lr hiç hiçlne kurban olmuştu. Hem 
de benim tarafımdan ve isteme -
den. 

Fa.kat buna o tahta bacaklı a. 
damın fen ve yeni keşif gayreti 
sebep olnıu:itu. 

Filhakika bu tahta bacaklı a. • 
dam ne bir casus, ne bir çeteye 
mensup hayduttu. Bu adam hakl 
katen gec;cn haTpte, Marn muha -
'?'ebesine iştirak etmiş bir Fransrz 
yedek askeriydi. K endisi bükü _ 
metin re&nJ eilah fabrikalarında 
ustaba.~ıltk etmişti. 

Faıkat Mamda h:ıkilrnten baca .. 
ğmdan yaralandığı için eski mu . 

Fakat, Fransız ordusu mağlüb 
olduğu için hüklımetc yapbğı mü• 
kerrer mUracatlar tabiatile rcd 
dolunmuştu. 

Bunun üzerine evvelce tkanali _ 
znsyon insan.tında da çalt!itığı için 
oradaki malzemeden istifadeyi dil. 
şlinmü.<ı ve aylarca u~arak gİ7." 
il gizli kanalizasyon deposu cl 
vnrında blr tecrübe atölyesi kur. 
mustu. 

Fafmt adamcağız oraya bir gün 
bir yabancı gireceğini kat'iy\•en 
aklına getirmediği icin vücuda· gc 
tirdii{i tehlikeli tertibatı ynlnrz 
kendisinin bildiği ı:;ekilde vücuda 
getirmiş, hiQbir ihtiyata Jlizum 
görmemistı. 

Halbuki günün birinde ben ye. 
ni bir casus yakaladığnn şüphe • 
sine dilşcre.k kcndislni takip edip 
de adamcağ-..z.ın fe\'kalfıde gizli tut 
tuğu yer altındaki küçük atölyesi. 
ne girince yanlışWda tehlikeli bir 
olekt.rik cere:ı:nnmn basmış ve 
betbabt adamın nylarca emek ve.. 
rerek viicuda getird'ği bUtUn illet.. 
!eri, cihnzlan, pUinları ve limitle• 
Tile beraber bcrha\·a olmasına se. 
bcp olmuşlum. 

!(Devamı var) 

Çlf 
Mustnsıma .tha! ctm~ ve kendısıne e. 
ı!yle takdim etmek üzere Bağdada gıt
ml§tı. Ha:bukl, haU!cnın MUfslt ben. 
degtuıı, hoca Nasir h•ızur11 çıkmadan 
eseri hakkm1a "felsefe kitabıdır, bir 
şeye yaramaz! .• niye tc:;v,rııtta bulun 
muşlardır. 

.l\Iustasım da hoca • • ı~c hıç ııu • 
fnt etmemi§. elln'.l .sunulun ~re S'ÖZ 

bile gezdirmeden içinden bir yaprak 
koparmış: "Cin:ıy ti zaıı olsun:,, diye 
Dicle lrm ·'.;ına 11 aırmı ı: ve bu ağır 
halmret ka,·şısınrla kahrolan tı.llmc: 
' Bunu getıreccı;-ıne lınruı Tostan blr 
öktiz getirseydin Jaha z'yaoe memnun 
oıurJum!,. demi~~. Hoc-ı NnB:lr blr 
§ey söylemeden saraydan çıkıp gltt!, 
giderken, halifenin nedımlcrt alay et.. 
mek için: .. lloc'l '·· nereye gidiyor • 
sun?!., diye !!Ordular. Hrcnnm: "Hali 
fenln lstcdit;f ökUzU g»tirmeğe gidi.. 
yorum! .. oovnbrnı verdi. Bağdattnn 
çıkarak İrnnda HuUıg{ı banın ynnma 
gitti ve HulO.gilyu Bağdat üzerine yU.. 
rUmeğe te~vilt edcnlcrdcr:. biri de o ol.. 
du. Hull'ıgü Bağdadı nıuhasaro etu. 
§'1'.'hr! mancı:ııklnrJa döğdUrtdU, Uağ • 
datlılnr pek çok telefat verdi. Halife 
niles1 e!radt ve rical ve ll.}'anlle bcnı. 
ber Mogol ordugıUıınn g!ı:erek teslim 
oldu. HulAgQ bir nltııı tı.ht üzerinde, 
hoca Nasir ~ bir gUmllş L'lkemlo üze. 
rinde oturuyordu· "Ey halile! ... ben.. 
den tstedlgln ök.lzü get rdım. beğen.. 
din mı? .. dedi. Hali!eyl .1ir Siğır deri,. 
81na sardırdı. Mog-ol :ı.tıı.armm ayağı 
nltmn ntarnk öl.!UrU~ 

* • * 
Abbasilerin i!<lnci hali!rr;1 Ebu Cate.. 

rUlmnnsur, olr gün snra~·ı:ıın pencere_ 
inde Oturmuı:, Soknğı SC'.}'l"ed('rkcn gll-

yct mn.bzun ve dUşUnceı bir adanı 
gördU, huzuruna getlrL·-· Derdinin 
dUııUneeslıılıı sebebini scrdu; adamca • 
ğız: 'Ey Hafücmı nasıl mahzun VE' 

dU§Uncell olmıyayım ! Ticaret ederek 
blrlkUrdlğlnı biraz paranı vardı. Evi
me hırsız girip ı;;aımı. !. ocdl. Bunun 
Uzerinc arnlarmcıa öylJ bir konu~ 
oldu. 

- Evıı mis!.n ! 
- Evet ••. 
- Ne zaman 4Cvlendmy 
- Bir yıl oluyor .. 
- Dul mu al dm kız rnı? 
- Dul aldım 
- Karın Yn§lı mı taz mi? 
- Tazedir! 

' - Adam sen de .• w~ :ım taze bir 
!.<arısı olur d:ı pııra !çın gam çeker 
mi? Al ııu l:okuyu •. karın ıı.ı beraber 
Sllrtin \'<l snfnnıza bakın §U olUmlU 
dUnyada!. 

Ve Mansur, bu udıuna, bır §l§<l ken. 
uı hususi kckularmdan vcrdL Fakat 
o glltlktcn sonra Bağdat tehrinln ~p 
Uyc nazınnı çn(,'lrttı: •'Bağdat kapı. 
lannıı. ~dam koyun... benim hwnuıt 
kokumdan s.irUnnıUş biriu raatıarlaz 
s:ı. derhal yakalayıp getirsinler!.., 

Diye cmır verdi Birkaç gün aoııra 
da Mansurun karşısınıı, Halifenin ko. 
kUSlından sUrUnro~ gUzcl bir delikan
lı g"etlrdller. Halife: 

- Oğlum". sen fa.lan tuccıırm ka • 
nsmm ma§ukusun .. Bu nvret seni elde 
etmek için kocasının parasmı çalı.uıık 
•sana verdi .• inkAr yoluna sapm.ı .. , git 
o parayı gcllr de başını kı.rtnr ! .. 

:ıı: • • 

BUyUk ıslllm Jlcması:ıaı.n lmam 
Caferi Sadık mll:tdın scki.ı:wei asrı son 
larmıı. doğru KClfcde yaşam~lır. Bır 

çok pUrUzlU ıerl:ıt mesc!eJertnln hal • 
linde şöhret snhi'>idlr. ~ta zarif b!r 
fıkrası: Bir gUn Lir adam. •'Eğer yu. 
murta yersem kıı.nm uç talllk ile 00!'
tur!,, diye yemin eder. 

Aradan bir mUdc!et g ~r karısının 

elinde blr kap görUr: 
- İçL.~de olanda•ı ıstt.n•n! 
Der, karısı biraz cil\•c c cer: 
- lç!ndcklnl sc.n ytycıcczsuı. 
-Yerim! 

- Yiyemezsin ! 
- Eğer yiycmczscm •,ç tnl&.k 11 

boş ol! .•. 
Bunun üzerin~ kadınc..l ız çığlığı 

ba.smıl'! •• Me~r o kabın ıçınde kendi. 
aıne gizlice pişirmek !çın aldığı yu • 
murta vnrmı§.. Adam c.a şaşırmış· 
Yumurtayı ) emcsc knrıa1 Loş düşecek. 
yese gene öyle .. hU:leye f:Clince fclA • 
keL .• soluğtı imtım Cafer: Sadıkta a!.. 
mış. dcrdlnl nçmı~. 1mu:ıı Caferi Sa. 
dık gülmUş. bir ciabn olıor olmaz "CY· 
tere böyle ycm1I1 ctmcme!'lnl söyledik. 
ten sonra: 

- o yumurtalan blr tavuğun altı.. 
na koyarsı:ı, pili; çıkar, o piliçler 
yersin .. lkl yemlnındcr. de kurt.ulur 
11~! •• der. 



. 
a A B E il - Akşam P~tMJ 

4.nndolu rıJansmm verdiği bnber. 
ore ı:ört> dlinn vaı.lvf'tlne bakır 

i an şahı 
ta, tuıdan 

e ti -e aga 

Macar kıtala .. ı ye;:i taarruza 
hazırlanıyor. Suriyede cum
huriyet ilan edildi • Ham -
burg bombalandı . Kahirede 
ölenler - Slovakya Belgrada 
konaolos gönderiyor 

Günün en mühim hadisesi ı
ran Şchin.5ahı Rıza Şah Pehlevi
nin tahtından feragat etmesidir. 
Dün Tahran radyosunun bildir
diğine göre, Şehinşah bfiyük ~
lu Şahpur Muhammet Rıza lehi• 
ne fe~atte bulunmuş ve bu fera 
gatten lran Milli Meclisini ha • 
berdar etmiştir, Hükümdarın 
feragatinin sıhhi sebeplerden ile 
ri geldiği öne sürülmektedir. 

Diğer taraftan !randa isyan 
çıktığı Londradan yalanlanmak
tadır. İngiliz ve Rus orduları 1· 
ram tamamfyle işgale başlamış
lardır Mukabil taraftan ilerli -
yen ~rdular bugün Tahrana gi
ı eceklcrdir. Bu ord.ulann Tah • 
.run üzerine yürüyüşü §ahın taht 
::an feragatile alakadar değildir. 
Londraya göre, bu kuvvetlerin 
gonderilmesinden ıı;.aksat lran -
cm sürülmeleri Iamngelen Al • 
manlar meselesini halletmek ve 
Irar. hUkfunetinin bütün hüsnü 
m etine rağmen mfıni olamadığı 
m 'hver entrikalarına nihayet ver 
r.ıektir. 

Sosyete Presin bildirdiğj. 
ne göre ise, Alman, Macar, 1tal
\"an ve Romen tebaasının hudut 
haricine çıkanlmaları ve bu 
memleketlere ait elçiliklerin ka
patılmaları hakkında tevdi edi· 
len İngiliz - Rus notasına lran 
Şebinşaht tarafından vaktinde 
cevap verilmemiş olması dolayı• 
sile !ranın tamamiyle işgaline 
karar verilmiştir. 

lranclaki Almanlar 
Berlinde yarı resmi bir menba 

do. ~nları bildiriyor: 
Buraya gelen son haberlere gö

re, Tahrandaki Alman kadın ve 
çocukların 17 eylül çarşanba gü
nü hareket etmeleri takarrür et
miştir. Bunlar Tahrandaki Al -
man elçiliği mensuplarile birlik -
te ve Türkiye yolile memleket • 
!erine döneceklerdir. 
lrana buğday ve §eker 
Gönderiliyor 

Sicilyadruı bildirildiğine göre, 
lrana. satılmak üzere Hindistan
dan Bcnderşahpura yüzlerce ton 
buğday, şeker Ye çay gelmiştir. 
İngiliz ve Sovyet işgal kuvvetle
ri !randa şimdilik yiyecek krtlı
ğr olduğundan mezkOr memle -
ket dahilinde buğday ve ı:eker 
gibi maddeler satın almıyorlar. 
Bilfilds bu e.sa.c;lı maddeler İngil
tere ve Rusyadan Irana gönde -
rilmektedir. 

Hazer denizinde işliycn Sov • 
yet vapurları Iı an limanlarına 
yalmz Sovyet kuvvctle:i için mal 
z:ınıc değil, aynı 7.amanda. lran
da satılmak üzere un, şeker ve 
pamuklu maddeler de taşımakta 
dır. 

.!:ızjliz ve Holanda ticaret ev
leri tarafından 1rnn için ilk par· 
ti olarak &landa Hindistanma 
sipariş edilen 43 bin ton şeker 
yoldadır. 
Şark cephesindeki harekat 

Şark cephesine gelince, diin 
gece neşredilen Alman tebliğin -
de şu malfunat verilmektedir: 

Ukraynada Alman ordusuna 
mensup tesekküllcr Alman bava 
ıruvvetlerile işbirliği yaparak 
cüretli hücumlarda bulunmuş ve 
a.'}ağı Diny2pcrin geniş mecrası 
ilzcrinde en mühim noktalarda 
koprü başılnrı kurmuşlardır. 
Günlerce süren muharebelerde 
bu köprübaşılarımn düşmanın 
zırhlı te~ekküllcrinin milzahare
tile yaptığı ~iddetli hücumlara 
mukavemetinden ve genişletil -
mesinden sonra, Alman tümen • 
leri büyük bir cephe ilzerind-
şarka do !ru ilerlemeğe devam 
etmektedir. 
İlmen gölünlin cenubunda bu -

lunan bölgede 11 inci, 34 üncü ve 
Z'I nci Sovyet ordularına men -
orup mfihim kuvvetler Genernl 
Kellerin kumandasındaki hava 
l .. k'·Ullerinın mü?;2.hnretile ha· 
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Dne . -
reket eden ve General Busch'un 
kumandası altında bulunan Al • 
man kıtaları tarafından !"on haf l 
talar zarfında kati ma.~lfıbiyete 
uğrntılmıştır. 9 Düşman tüme -
ni imha, diğer 9 tümen de tama
miyle mağlup edilmiştir. Hare
kat esnasında dü~an pek kan
lı zayiat vermiştir. 53 binden 
fazla esir alınmış, 320 tank, her 
neviden 695 top ve pek çok rnik· 
tarda harp malı.emesi iğtinam 
veya tahrip edilmiştir. 
Berlinde neşredile~ hususi 
Tebliğ 

Bundan başka Bcrlinde neşre
dilen bir hususi tebliğde de de· 
niyor ki: 

On birinci, yirmi yedinci ve .:ı
tuz dördüncü Rus ordularına 
mensup dokuz Sovyet tümeninin 
llmen gölU mntakasmd:ı imha 
edilw~ş olduklar:nı hildiriyor. 

Diğer dokuz Sovyet tümenin 
den de tek insan sağ ka1mamı.ş~ 
tır Almanlar 53.000 den fazla 
esir almışlar, 320 s~vaş arabası, 
695 top ve büyilk miktarda mal
zeme iğtinam ebnişlet"dir. 

Bcrliıı, 16 (A,A.) - ASkeri bir 
menbadan ö~rrenildiğine göre, 
'kuvvetli Alman hava filoları Ki 
yef rnıntakasında kıta topluluk • 
lanna ve istihl\amlnra müessir 
surette taarruz etmişlerdir. Mu 
harebe tayyareleri ile Stukalar 
Sovvet muvasala vollannı ve is.-
tihkfun1armı tahrip etmi§lerdir. 
Yürüyilş halinde bulunan kıtala.
ra ve mot.örlti kollara c'!a taarruz 
edilerek 350 araba tahrip edil • 
miştir. 

Diğer cihetten tank kollarına 
karşı yapılan taarnular esnasın 
da Alman tayyareleri 20 tank 
tahrip etmişlerdir. 
64 tonluk tank 

Londradan bildirildiğine göre, 
Alm~nlar 64 tonluk ve içinde 13 
asker bulunan bir Sovyet tankını 
zapt.etmişlerdir. Bu kadar bü -
yük bir tank ilk defa görülmek· 
tedir. Almanların Sovyet cephe
sindeki zayiatın gittikçe arttığı 
bildirilmektedir, Holandada bu
lunan harp görmüş kıtalardan 
yarını milyonu yeniden şark ce~ 
hesine gönderilmiştir. 
Macarlar taarruza 
H arırlan:yorlar 

Macar telgraf Ajansı Macar 
kıtaları tarafından yakında ge .. 
niş mikyasta bir taarruza geçi
leceğini bildirmektedir. 
Suriyede cumlr? iyet 

Orta.cınrktaki Hür Fransız kuv 
vetleri-kumandanı General Kat• 
ru Suriye cumhuriyetini yeniden 
tesis etmiştir. Bu. Suriyeye ev· 
velce yapılan vaat üzerine yap!
lan bir harekettir. 
Hamburg bombalandı 

İngiliz hava nezaretinin tebli • 
ğine göre, Büyük lngiliz bom • 
bardıman tayyareleri Hamburg
daki i~aat tezgfı.lılarmı, fabrika 
ları ve demiryollanm saatlerce 
bombalamışlardır. 

Bremen. Cukshaven, Vilhems 
haven ve diğer bazı Alman li -
manları da İngiliz hava kuvvet • 
terinin hücumuna uğramıştır. 
Diğer bir İ~liz tayyare te • 

şekkülü de Havrdaki doklara a· 
ğır bir hUcuın yapmıştır. . . 

lngiliz avcıları d~man ış~alı 
altında bulunan tayyare mey .. 
da.."llarına karşı geoo hücumları
na devam etmişlerdir. 

BUtUn bu harekattan 9 İngiliz 
bombardmıan t!lyyaresi üslerine 
dönmemiştir. 
Kahirede ölenler 

Kahirede resmen bildirildiğine 
"'öre dün sabah Kahire mınta
kası 

1 

Uzerinc yap1lan hava bom· 
bardımanı esnasında 39 kişi öl
müş, 33 kişi yaralanrnıı,tır. 
Arnav!ltlukta zelzele 

Dün Tepedelen nuntaknsında 
vukubul:ı.n zelzele neticesinde i
ki knsab:ı.da olduk~a mühim ha· 
sar olmuştur. Ölü ve yaralı yok
tur. 
Slovakya Belgrada sefir 
Gönderecek 

Bcrlinden bildirlidiğinc göre, 
Slovakya hükfuneti pek yakında 
Bclgradda bir ba.,<>konsolosluk te
sis edecektir. 

Fransada Orleandan bildirildi
ğıne göre, Oison - Loiret çiftçi
lerinden biri oon 2.amanlarda tar 
lasm1 sürme.'<te iken takriben 
üç milyon frank kıvmetindc ıni.i 
cevlu.ratı muhtevi bir çekmece 
buluıuştu. Aynı çiftçi bir su biri 
kinli~i içinde fevkaUide kıymet
tar 203 adet inci bulmuştur. Bun 
laıın Fransa muharobesi ec;nasın 
da muhaceret edenlerden biri ta
rafından kaybedilmiş olması ih
tim:ıli vardır Bu mUcevherlerin 
sahiplerinin kimler olduğu haltı 
meçhuldür. 

Ukraynada halk 
sefil bir ha yat 
yaşıyormuş 

lilııno, 27 (A. A.) - Popolo 
d'lUılin gnzeteshtln eark cephe • 

sindeki muhabiri ynzryor: 
Ukrnyna.dak.i ileri hnreket.imi:ı: 

bize trun bir BOl:-evik hayatı ge.. 
glı-cn bu mıntakalan go..fll avlamak 
fırsatını veıınl§tir. Filhakika. aeıi 
ilerl hareketimiz dlŞnanm hiçbir 
EJC'Y tahrip etmesine imkiin bırak. 
mamış ve halk yaşayış tarzını de
ğl<ıtirmeğc vakit bulamamLc:ıtır. 
Bu itibnrla Ukmyna Bolşevik 2~ 
jimi altındn yaşadığı şoldlde .ken. 
dini göslermi~tir. Halk se.fiüme 
bir hayat geQrmektedir. Kadın ve 
erkekler tıe:hrin pis soka.klımnda 
ve kasabalarda perişan bir kryn. 
rette ve yalına.yak dolaşmakta • 
dırlar. 

Tarlalar kısmen ekilmlştir. Ve 
nuıhsul bnzr mıntakalarda. !boldur. 

Amerikada 
17 zıhlı ile 12 ~ 

tayyare gemisi 
lqa ediliyor 

izlanda ile Amerika 
1 arasında 125 gemi 

devriye · geziyor 
Londrn, 17 (A.A.) - (8..B,C.) 

Anıerlkıı hfikftmell, l?ıl'le§ik An:ıcrı.. 
ı kn ile 1zlanda nrasınün ~ysUsefcr e. 
1 den vapurları hL'llayc lc;hı l2:i deıı 
1 tazıa harp gemisi kullo.nınnktadır. A. 
meriknnın 1kl Okyanusu mUdafllıı ı. 

çin 2831 yenr harp ge.ıcislnln inşası 

muknvclelert imzaladığı c!iın if n cd!J .. 
ml§Ur. Eylevm Arncrik.'l. tc:t.g~hmn. 
da. l 7 zırhlı ve 12 tayyare gembl ln§a 

edilmektedir. Geçen hafta Aınertknn 

filosuna yeni zırhlı iltihak ctmlıştir. 

1',aka.t bu toprnğm son derecede L . d 
mUnblt olmasından ileri gelmekte enıngra etrafında 
dir. Çün~U bi~ok geniş arnzl par· ı 
galan ekılıncmiştlr. Bu hal mem- (na., tarafı ı ncide) 
lcke~in zirai. menbalarmı kıymet.. Moskova, 17 ( A,A,) - Lenin 
lendırmek l~ hazırlanan Sovyet grad etrafındaki harp şiddetle 
ı>Ianlarmm tatbikına başlanma - devam etmektedir 
mrv olduğunu ve Moskovnnm pro. Krasnaya Zciezda gazetesi ile 
p~ganda bü~lan tarafından zira • diğer gazeteler, Sovyet kıtaatı -
atte kaydedilen terakkiler hakkm nm donanmanın yardım.He bir 
~neşredilen jstatfstik~erin tama- çok noktalarda. muvaffakıyetle 
mile bir hayal nuılısulli olduğunu mukabil taarruza geçmiş olduk• 
göstermektedir. Iarını bildirmektedir Almanla -
v Dnicper ~~a.lannda topra ,- nn 69 ımcu tank fı~kası, ağır 
(..'in zenginliğı birk~ mUyo.n kişı.. zayiata uğramı.~ ve on üç.üncü 
ııln re.fahı:u temıne ktif~ gelir. piyade alayının bir müfrezesi 
Halbukı ibu mıntakal~ halk imha edilmiştir. 
korkunç bir sefalet içinde Ya.ıJa • Başka lbir mmtaka.da Alman -
mn.k~r. • w lar, yirmi beş ağır tank ü~ zırh• 
.. 1ç~imat muavenetin ancak kiıgıt lJ otomobil ve dokuz top zayi et
tızcrindc yeri vardır. Kasabalarda m.ek suretile ricat etmek mecbu
bir d<>ktor bile yoktu. Bir. 1taı~an riyetinde kalmı~ardır, Bir gece 
dokf:?r~ tarnfmdan tedavı. e?ilcn Alınan gemileri, Golene şehrine 
bir ın~y~r bu mınt._nk~ı zırnat taarruz etmek teşeı;bü.sünde bu· 
omeJesının her türlü t_:bbı ya.rdıın• lunmuşlardır. Bu gemiler, Rus 
dan mahrum bulundugunu söyle - hücınn'botlan tarafından hfımil 
~iştir. Senede ~ defa. ynlıudi bir oldukları mürettebat ve kıtaatla 
cıoktor kadııı ko!.hoz.la.rı do~k. birlikte batırılmıştır 
tnysa. da b~ doktor ancak . gebe Kareli berzahınd~ da. mühim 
kadıııl:ın. z.ıyar~t ctmekteydı. muharebeler vulma gelmiş oldu-
"Muhabır n~tice olarnlı: şunları ğu bilclir1mcktedir. Bu mıntak, 

soylemektedir: d .. d n'beri b" R ı 
B ft"·lan ıftrlp • .ı:.ı.. a on gun e ır us a ayı, u znvü.UJ n m'lZwı ~~ Al · 

11.n"' ... ft .... ı.•.,.,, ;., ......... bunlnrın ,,.11• man hücum kıtaatına ve on 
~ ~""'-1W"' ~~~ ..., b' Fi l~ ı· al k b. 

ı~ı·e od dan tktrld h"k ır n am ıya ayına arşı ır 

m~ed· nooce ;ı:.ı n.smell . ~ arma u nehri muvaffakıyetle müdafaa 
eöı g ~or. etmeh.-teclir. 

Kiyef tehlikede 
l.ı>nclm, 17 (ı:\.A.) - (B.B.O.) 
CC'phedcn gelen babcr!cre göre Ki • 

yef cldcll bir teh11t altında bulu:ıu • 
yor. Almanlnrm nşng-ı Diı:yepcrl get .. 
tiklerini ve geniş bir ı:cphede ileri ha. 
rekata devam ct!.iklerlnl blldlrdlklerf-
ne göre Budicnnl ordularmm sol ce • 
nnhı da tehlikeye maruzdur. 

Leningradın etrafında. Sovyet 
tayyareleri, on iki ağyr tank, on 
beş otomobil ve dört top tahrip 
etmişlerdir. 

Tchernigov ve Kermanşah 
mmtnkalarında cereyan eden vu
kuat hakkında :reni hi<}bir haber 
yoktur. ----o----

İngiliz ve Rus kuvve'deri 
Tahrana d<'ğru i?erliyor 

Oı..lesJ. hlülı muka.v<.>mct ediyor. Al.. Londnı., 17 (,\,,.\.) _ Tahrandan 
ınanlarla füımen!erin !iel"ıre ka~ı yap.. alman haberlero onzaran mUsavl mik.. 
tıklan yeni bir taarruz <l3 a.ltim kal - 1 tnrdn Rıu ve lnglliz KUVYctleri Tah 
mıntır. Rus donnnma.sı, Karadenizde rana doğru llcrlemektccl r. Rus kuv • 
M.k!m oln ağa de·rıım etllyor. En §f ~ vetıeri Tahrana 44 kt!t)metre mcsııfe. 
maide Murm:msk §Chri Ruıııarın elin- de bulunan Karacanı ı,;sı etınlşler ~ 
dc:i.r. Alınrın pike bo:xıhıırdıman tay. dlr. 
yareler!, MurnıansKtıı fD.2.llyette bulu_ 
nuyorlar. 

Tramvaydaki izdiham 

Tahranın ve 1rıının diF,cr mıntnknla 
ııı.rdım mUttefikl•r tar fmLlıuı işgali 
şahın tahtıııdan ferasn•J dolayısile 

değil, çıkması muhten.el ulan kart§lk-
(Ba.5 tarafı 1 ncide) lıklnrı önlemek içindi.-. 

Diğer taraftan tramvaylarda 1 
ıki izdihaml önlemek için Üskü- Btn. liADIN DE~-ızı.; DOŞTO 1 
dnr tramvaylanndan bir kısmı • Balıkesirli 05 yaşın<!n l!adlçc ndır. 
mn, cf!ascn sayfiye mevsimi ge<; tla bir knclm, dlln Galat':. rıhtımından 
tiği ve o taraflar tenhalaştığı ı doln§ıp vapurıan seyt'Cterken ~uve. 
için. 1stanbulda çalıştırılması zencsını kllybetlerck dt-nl7.~ dUştnlı~tnr. 
düsünülmüş ise de buna Oskü • HaUce denizde çırpın11 bir hayli 
dar arabalarının !stanbul şe'IJ.e- su yuttuktan sonra katı~çılar tnrafm
J{esi elektrik takaline uymıya • d:ın gUçlUkle kurtnn::nı~tır. Kndm 
cak tertiba1ta olması mani gö • ba~·gın bir haldr- BcyogJu lıastnııcslnc 

rülmüştür. Aynı zamanda ban· yaur.ilmıştır. 
daj veeaire gibi biltün ihtiyaç 

1 
----------

d I · · a·ı · ı !, ................................ ~ .. , mad e .. crı temın e ı mış o sa ................................. .... 
:bile bugün İstanbul şebe.kesinde • 
daha. faz.la nraba ieletme~c !i 1 K 
imkan görülcmen1ektedir. • 

Böylece tramvay arabaları 1 ! 
ımi.kıt<ırını artırmak mümkün C• ' ! 
lnmadığı gibi bazı arabaların ~ 
faila e5kimiş olmaları yüzünden : 
seferden çıkarılmaları zarureti 
de baş göstermiştir. Binaena • 
leyh bir müddet sonra tramvay 
seferlerinin biraz daha azalma· 
sı ihtimali de mevcut bulun 
maktad·r. 

--------------~ 
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Dün bclC'<liyedc ynpılan bir tor• 
lantıda bazı fırmcılarm kcnclilerl
ne verilen unları ba..~ka ellere 
sattıkları veynhut S?..kladıkları 
net.bes-lnc \'nrılınış ve bu husustn 
yen1 bir hrar YCrllmlştfr. \'eri _ 
len karnrn göre un te\'?Jatı bade_ 
ma knymalmmlıklıır taraf·nclan 
yapılacl ve kaymakamlar kaznln• 
nndlrl fmncılan ynkmdnn kontrol 
c"cceklerdir. 

~................. . ............ ·--······_. ............... , .................. --···· 

Bulgaristan 
Sovyet notasına 

cevap verdi 
I.ondra, 17 (A. A.) - B. B. C; 
BulgarJstruı hükümeU, Bulgar 

topraklarile Umanlarının Sovyet -
lcre kal'§t Us olarak kullanılmasmr 
protesto !çin Moslrova. hilldimcti 
tarafından kendisine veri.lm.iıı o • 
lan son notaya ceva.p vermiştir. 
::;orya hükumeti hu cevabında Sov. 
yet Rusyanın Bulgnristanın müd:ı• 
fnn llizuın ve zanırctlerini '"'e hü.e
n ün iyetini nazarı itibara.almadığr.. 
nr beyan eylemektedir. 

Parti Grupunda 
(Baş ta.rafı 1 ne.ide) 

rıcıye Vekili Şüh.-rii Saracoğlu, 
son haftalar mrfında cereyan et. 
mi§ olan dünya siyast hldi.sele. 
rinden grup umumi heyetine mu. 
f assal izahatla haberdar etmiş 
ve ba7.I hatipler taraf mdan btı 
mevzular üur:nde sorulan sual· 
lcre cevaplar vermiştir. 

TiCARET VF...KİLİNİN 
BEYANATI 

Hariciye \'ekilinin izahatın
dan oonra grup umumi heyeti, 
ruznamesinin diğer bir maddesi
ni teşkil eden Manisa. mebusu 
General Naci Tmaz'ın, hü.kume. 
te tevcih etmiş olduğu sual tak
ririnin müzakeresine ~çilmiştir. 

İhtikara. karşı hükfunetin ne 
gibi tedbirler almakta olduğunun 
izahını istiyen bu takrire cevap 
vermek için Ticaret Vekili Müm 
taz Ökmen kürsüye gelmiş \'e ha· 
yat pahalılığı ve ihtikar mevzu· 
larınrn ehemmiyeti, bütlln mem-
leketi alakadar etmiş ve nihayet 
f erUeri olduğu kadar bazı züm.. 
releri de töhmet altında bulun. 
dy.ran bir hadise olması itibariy· 
le mevzuun cr.k etraflı \'e QOk a· 
çık olarak izdı edilmesi, amille
rin, sonra bunlara karşı alınma_ 
sı gereken tedbirleri \'e niha_ 
.vet bugünkü tatbikat ile ne yol
da çalıı~ılma.kta olduğunu izah 
etmiştir, 

Vekil, ihtikara mevzu otan 
maddeleri ithal eşyası, memJeket 
mahsulleri ve niha.yet sanayi ma 
mulatı olarak üçe ayırmış ve 
bunların biribiri üzerinde fiyat 
tezayüdilne fimil olan anasın tah 
liJ etmi§tir. 

Vekil bundan sonra ithalU efr 
yasının menşelerinin de çok pa_ 
halı olduğunu, orada da maliye. 
tin arttığını, beynelmilel nakil 
ücretlerinin yüzde otuz, ve c:j. 
gorta. ücretlerinin de fazla teza
yüt ettiğini rakkamlarla izah et. 
mi~ ve bu sebeplerle bi1'0k it.. 
hal m~ddelerinin daha hi~ bir 
ihtikara mevzu olmadan <4cif., 
kıymetlt:rinin bir, iki veya üç 
misli arttıiınr sövliycrck fiyat 
tereffüünün bu kısmmm tabii 
ve gayri kabili içtinap oldui:'Unu 
izah etmiş \'e bundan sonraki fi
yat temevvüç ve tereffülerine 
ka~ı mücadeleyi tebarilz ettir. 
miştir. 

Memleket ma.h::.ullcrinin fi. 
yatlarındaki tereffüe amil olan 
sebepleri izahtan sonra yeni mah 
sulc daha tarlada iken kıymet 
konulduğunu, pirinç, fasulye, no
h ut, mercimek. y~ ,ıtibi ana ih· 
tiyaç maddeleri ~rinde bundan 
böyle ihtikarın işlemesine imkin 
bırakmadığı kan:ıatinde bulun • 
duğunu ve cünkü bu maddelerin 
i tihlfik mıntakası~a da azami 
fiyatları tayin edilmiş ve bir ta • 
raftan da ofislerce bu fivatla mü 
bayaaya başlanmış olduğunu ifa. 
de etmiştir. 

Pamuk ipliği. kaput bezi ve 
alelumum mensucat üzerindeki 
şika ·etleri yerinde bulan Vekil, 
iktrsat ve ticaret vekiletleriniu 
bu ravzuu ele aldıklarını. iktisat 
vekfıle~inin hwmsi fabrikalarca i· 
mal edilen pamuk ipliğine. kaput 
bezine el koydu~unu ve diğer 
mensucata el kovmıva salahiyet 
aldığını ifade etmi~tir. 

Bu mevzuun l>irka<; vekaleti a· 
lakadar eden umumi kısmı Qze. 
rinde başvekil doktor Refik Say. 
dam Jahi heyete esaslı izahat 
vermiştir, 

Hükfunetin bu beyanatı grup 
umumi heyetince müttefikan tas 
vip olunmuş ve sa.at 20 de riya. 
sctee celseye nihavet verilmiştir. 

Fransada hir iya.n azaın 
tevkif edildi 

vı,ı, ı 1 (A.A.) - Ko:n•lnlst tıyan,. 
da.n Marsel Ka§l'nln Uç h!fta evvel 
Renn~ §ehıindc lt'gaJ ~ıra.mJarı ta. 
nıtından tevkif f'dlldlR'I öğrenllmJ§tlr . 
Tevkif cdllm!'.'"inln ııehcıbi meçbQldUr. 



cevap 

evine 

çiğiyle vurduğunuz bir insanı ha. 
tırJadınız mı l:i bu insan sizin 
üzerinize sizi boğmak için atıl
mıştır. 

Sedat renkten renge giıiyo!' 
du. 

- Bunlardan size ne? Ben şu 
i~i gönnÜ§Üm bunu yapmışım. 
Birisine vurmuşum veya .. 

Sözfinü kesiyorum: 
Demek dediklerimi hatırlıyor. 

sun uz. 
!tiraz etmedi. 
- Evet hatırlıyorum. O köpc· 

ği gebertmediğirnc hfılii. mütcessı 
fim. 

- Ya .. Öyle mi? .. 
- Onun içindir ki: birkaç 

gecedir uyuyamıyorsunuz .. 

Onun içindi::- ki; vatandan kaç. 
mak için çareler arıyorsunuz? .. 

Korkuyorsunuz değil mi? Sı
ze yaptığınızın hesabını soracak· 
lanndan ürküyorsunuz.. Anado
ludan zaferle döneceklerinden 
ödünuz patlavor .. Gözünüzi.in ö 
nünde zindanlar ve sehpnlar var 
değil mi? .. 

Birden kendine gelir ı.ribi old~. 
- Bu sualleri bana sormav,a 

mezun değilsiniz. 
- Ben kendimi mezun ve hat· 

ta salahiyetli buluyorum. Çün-
kü .. Evet çür.kü... _ 

Basına dipçikle vurdugunuz 
insan, benim babamdı .. Babam .. 
Anla yor musunuz babam .. · . 

Mukaddes vazifesi başında uç 
kuruş nasiplenmek efen~i_leri ı 
den bahşiş alabilmek t!;ın ev 
söndüren hafiye nıhlu insan! Sa· 
na köpek dive saldıran adam be
nim babamdı .. 

Sedadın rengi bembeyaz old?. 
Cevap veremiyordu. Kekelemege 
başladı. 

- Yalan .. Bütün bunlar yn 
lan. 'alan söylUyorsun .. 

_:. Korkma köpek . Sana tc-
J"Qi~ elirni i'iöT<ttfıdurnhı lmfc1-
miyeceğim. Seni gcberte•·ek nza .. 
hına nihavet vermek istemem. 

Bana ·kötülük eden insanları 
ben hep affımla bağlşladnn. Al 
~ köpek .. Buraya .Y~lnız e. 
nin yüzüne tükürmek ıçın yonıl-
um ve geldim. 

Haydi git avaz avaz bağıran 
ananı oda.dan çıkart da beraber
ce derdiniz.e mum yakın .. Yazık 
o kadıncağıza kı senın gibi bir 
evladın anası olmak bahtsızlığını 
ölünceye kadar çekecektir. 

Sedat iki elini birden u1.nttı. 
Yalvarır gibi konuşuroı du ..... 

_ İnanma .. İnanma.. Butun 
bunl'nr yalan.. . 

_ Köpek .. Hil". olmazsa günn-
hmı itiraf edecek kadnr olsun 
faziletini meydana koy .. 

Sok.ak kapısını açtım. _K.aldı 
rnnlar üzerinde sendeler r,ıbı ko. 
şuyordum. Çarşıya &a'J?acak 
ana. caddeye dönerken pcşımde~ 
birisinin koştuğuu duydum. Ge~ 
döndüğüm zanum Seda'3ın benı 
takip ettiğini gördüm. Yanıma 
yaklastı. . 

- Evine dön Necınıyc. 
Cevap vermedim. 
Tekrar etti: 
- Eve dön Necmiye. 
Başımı ı:evirdim ve viizünc 

nefretle baktım. 

dönecektir. Ben öyle mert bir 
kocaya hiyanet edemem. 

Ve kapının anah ar deliği 
ne ağzını koyara1< llağırdı: 

- Gücün yetiyorsa kapıyı 
kır. Fakat, unutma ki, bir na 
muslu aile evinin kapısını 
kırıp zorla içeriye girmenin 
cezasını göreceks\n ! 

Halil bahçeden kahkahay
la güldü: 

- Ben işimi bilirim kal 
tak! Senin tehditlerin bana 
vız gelir. Ben senı burada 
geberlip giderim .. Ve kimse 
benden hesap aonnRz. Çün
kü Rüstem gibi ı.dala değ\ -
lim. y aptığıml ve : apacağı -
mı kimseye göstermem. 

Gülbevaz muvnzene!ını 

kaybetm.emitti. O, böyle bir 
tecavüze ilk defa uğramıt de 
ğildi. Türklere Hir dütme • 
den çok evvel, Mar..aristan -
da babasının çiftl•ğinde de 

işli Yıldız:_ I 

ftCı~-~~ d li Ilı.• VE NA. 
Yazan ve oynryan: aooıımet eden meşbnr dolandıncı Mahmut ~afm ALTINDAG 

Başrollertle: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan efen,/. Anon.l:.AcAdah Kazım r•esaire 

Yervanta: " v ? d d. eyapacagız . ,, e ım. Cevap verdi: 
"yapacak ne kaldıki : hem ı arı gitti, hem para ar 

gitti. edihanın yerine yorgana sarıl pofur po ur uyu .. ,, 
PERDEYİ AÇIYORUM ..• 

-40-
ztı~AF ODASJ 

- Hey gidi eskici Salamon 
hey •.. Şu hayvan, fiU araba lisana 
gelııe de gôrdlikler;ni blr nnlat 
sa!.. 

Duydunuz mu başıma gelenleri? - Ya? .. 
Artık bu dünyada palyaçoluktnu _ Yağı balı var mı? Geceleri 
başkn nasibimiz yok anln.cıılan !.. sa.bn.hl:ı.ra kadnr .Medihayı f:!U are-

Gnrsonun gctirdif;'i tek bcyg_rli bamda gezdirdiğim çok olmufjlur .. 
bir araba.dayım. Biçare beygir - Kiminle ... Yalnız mı?. 
Pllevne muharebesine istirak <>t. _ Kim.1.ııle olacak, dootlarllP. 
tikten sonra. rubu asır da bostan Sende de ammn kafa varını~. SuJ• 
dolab:ndn dönlip clurmmı galib:ı ?.. tan Azizın zamanından Jmlma Gök. 
Adım atarken kırk seki:z defo dil· ım destlsine benziyor \'a.l:ılıi .. 
!iUnliyor .. Bu piç bu arab::ı.'-·ı se - H d d d "' a) a.. ey, ey ... 
çip de mi bana. getirdi? Hacı Os_ Ah!.. Hayvan da yü.rürnü,>or .. 
man ba)ırmdan yukarı çıkl)onız. - Bir otomobil bulsak. Bu gi. 
Zaten muztnribim, kalbim ağrı M dişle onl:ırdnn yarını s:ıa.t, bt'lkı 
yor. Vuslatı cananı beklerken, fl bir s: at sonra ,gideceğiz. İçim içL 
rakı hıcranla .karşıla<ıtrk ! Bir arn- mi yi)or. 
hk tahammülüm ka1nıadı: Arabacı ).1ne gevezeliğe baı;la -

- Baba bu hayvan bu yokuşu dı: 
cıkamcyncak. İstersen :inelim de _ Mediluı. hamın keyıf olılidir 
arabanın arkasmdnn dayanalım.. ha.. Boğaz1çinde otomobille gez • 

- Sen keyfine ba..t;. Ben ine • mez. Otomobil nedir ki?.. Hırsız 
)im. tcs.p cdE'rse yuknrki dönüm kaçırmak iç n icat edilmiş §C'Yl 
yPrindc sen drı biı .... z inersin. Zevk arabadadır. Huva al.arak, de 

ı.~tsuphannllah .. jfKlırnı ovnnta.. nizi dervavı seyrederek şöyle a -
<'ağım... heste beste . 

!ııe bine yokuşu çrktrk. Zincirli - Demek Mediha senin mtişte-
kuyuya doğru gidiyoruz. Şişli ta . rlndir. 
mfındnn gelen bir otomobil ) a - l!.vet. hatta blzim beygl.rle 
nımızdn.n geçti .. Aman, i<"nd<>kiler bile tanışırlar! Hayvana şeker vr•. 
Mediha ile YPrvant. Evet, onlar. rir. o beygirlmc bir isim bile ko'· 
Deni görm<'dilPr. Ynn yana otur• muştur ..• 
mlt.,lar, gülli Uyorlardı. Medih:ı. o - Ne ismi koydu? 
kadar n~eliydi ki. Aro.badan cği· - Uçan kus! •. 
lip b ktım. Çok ~·cı rn. Ar. da.ha - •mm lıımini koymu . Allah 
erab:ıdnn bas a.sağı yuvarlanacak.. rnzı olsun. Tam isim koym~. Hay 
hm. Onlaı !.. Evet onlaı. Medıha dl l okusu çrknmadık. Baksana yo-
ile Yervant.. kuşu da inemiyor biçare. 

Araba.cıyı omuzundan ittim: _ o saygrsındandır. Çağnnoza 
- Baba, dönelim.. dem:.ıs!C'r ki: "Niçia yan ynn gidi.. 
- Ner Y" dönE'reğiz?.. yorsun" .. "Herkesin kendine gö -
- BUytlkdereye! re bır hesabı var,. demiş. Yokuc;.. 
O bilakis hayvanı kamçıladı. al tnn a ağı hızla inecek olsa araba· 

d~r. nm tC'kerlenrnesj melhuz! 
- Neden icap etti bu?. . .•.. 
- BUyü'tdereye dönmek istı - Onlara tesadüfümUzdcn ancak 

yo~i;·i aml"la, ben dönemem?. lbir uıat so:ırn Büyükderc gazino• 
sunun önilne gelebildik. 

- Neden?.. Gazıno birçok müşterilerle do · 
- Ş 1 den hayvana arpa ala . 

cağım. Büyükderc:de arpa yok! lu.. • 
Ba.kk:ıllardn da pı:ı.hı:ı.lı !. Ycrvnnt beni görünce ~ıpkımıı.. 

- Allah Allah, nınlCI derde zı oldu lkı <'linl biribirine vurn • 
girdim be\a.bfı .. Farkını hen ve • rnk · 
reyım, b:ıkknldan al be kaıde im Yn1Jk 55na be yahu? - diye 
Beklediğim adamlar ~imdı otomo- beni adeta azarladı. lnsan böyle 
billc gec;W~r. mi yapar? .. 

- Medi!ınyln Yervnnt mı? - Ne yaptım? .. 
- F;vct. şırntli yammı:ıdan oto. - Daha ne y:ıpacnksııı, biçare 

mobille ~eçtiler. Sen de gördtin kızı en nlha:. et verem mi edecek• 
dl:'ğil mi?.. sin? .. 

- Görmez oluı muyum? Arn.ba Kolumdan tutarak köşeye çek. 
cılar erkanıharp gibidirler. Oto _ tl: 
mobıl. kamyon, kamyonet, uzak - Ben sana iki saate kadar 
tan gE'lirkt'n bız düml:'nı ona g • Mcdıha hanımla beraber geleceğiz 
re kullanırız. demr dım miydi. Neden bekleme -

- Don b:ıbacığun, don. Sana din? . 
bir lira bah is vereceğim. Arp.-ıyı - Bir sa t bkledim. GclmedL 
bakkaldan alırsın. niz, g.ttim.. . 

memuru, nasıl mUhür?.. Benim 
bir de şeref ve ha:vsiyelimle mi 
o,> nuyorsun Mnhmut Saim bey? .• 

Et:rnfmın baktım. Gnzino her 
vakitkl gibiydi. Herkes blra içi _ 
yor, gülüşüyorlnr. Çocuklar ovnu. 
yorlar. Otelin kapısına gö:ı; nttım 
C:irip çıkıyorlar . .Açık. ' 

- .Modihnya gittim. Kız se.vir ... 
c"ndcn o,>nadı adeüı.. O kadar mem 
nun oldu ki. Deniz havasına çok 
fhtiyac m vnrdı, d · e sevindi. Ba• 
vulunu hazırladı, Zeyn"bc üç ay L 
çin :tzmlrc gideceğıni SÖ) ll'di. Pa.. 
ralan kend:sine verdim. Gülerek 
aldı. Üç yüz lirasını Uç ay için Zey 
nebc bmıktı. ~işlldcn neıııe ile 
otomobile bindik. Dügiln evine gi
di'r gibi giile güle geldik ... 

Sus Mahmut Saiın bey. sus. 
.Ren hakikaten darılma amma ba! 
kabağı gibi bir adammışsın!. 

- Bal kabaf;'l mı? 
- Öyle ya. Kız sevinçle gel _ 

di otomobilden indik. Saate bak• 
~1. Sann iki saatte gcleccğlmi 
vnadt>tUğlın halde bir saat kırk 
boş dakikada gelmişim. M:edlhn)'J 
gazinoda kimse görmesin diye o. 
tele çıknrdnn. Denize knrşı 12 nu 
maralı odayı açtım. K uştüyü 
karyola, mUkenunel banyo. Ne 
kndur sevindi biçare. N ek adar si': 
vindı. Bir de gnrson geldi, hlJl 
deyl bir l:if etmez ıni? .. Mnhmut 
Salın bey bir saat evveli arabaya 
bindi gitti. O kıpkırmızı oldu. Ben 
silt döknıfü; kedi gibi bilzUldlim 
kaldım. 

-Ey ... 
- Jo~ysi sen. Oclaya baktı, bo,>·

nunu bliktU. Denize baktı boynu• 
nu btiklU. Zavallı kız, züaf ge • 
ccsi boş kiığıdı gönderen matuh 
güve~·in metruk zev<'esine dön _ 
milştil (!) .. 

- Ev sonro, şimdi yukard:ı 

mı? 
- Ne yuknrdası?.. Avucunu 

yala! Biçare kız! .. Gözü yn.sar • 
dı. Bu bana hakaret değil midir 
dostum Yervant? dedi. Bir defa 
da Bılylikadada penc<'reden koğ. 
mu .sun, ne yapmtşsın ? .. 

Mt&hmut Saim beyciğim, seni 
severtm, severim anıma, sen dcı• 

Nezaketsiz damat 
Ne terbiyesiz adam şu be. 

nim damat? Kendisine kaz gön· 
derdim, mektup yazını~: ''Zah
met etmişsiniz. Sizi ho.tırlamak 
için kaz görmeme lüzum yoktu ... 
diyor. 

Vaad 
Arabacı lirayı işitince arabayı · - Sana ka._ sn.at bekllyeecksın, 

hemen döndürdli. Bf'n yine sevin• dl'mı t m. Şu a!;-zınln itiraf et?.. - Hı<: değilse. ban:ı 01: .. 1 

ğ borcunuzu gelecek ayın başında 
me o baı ladım. Demek Ycrvant - İlt! ~aa.t. M• • • d d" · 1 
beni nldntmamış. - Neden bir saatte gittin? ödeycccgınııı vaa e ımz. 

- Diyel'm ki Yervantı tnnı - Buraya bir komiserle bir - Ben, boyuna vandetmekt;en 
yorsun. Bil rilkdere gazinosunun lcrn ~emuru gPldi. OLcl mtihUrlli artık. bıktım, usnnd1ın ! Sıze 
sahibidir. Ya Medlha\'ı ııe"r"cdrn ımı~. ~ra.salnı ı kP.napeleri de mü - ~mdıyc _kadar !.a~ aydır al.':~a-
t.onryorsun '!. hlirll.j <'ccklcrdi. Ben de kalktım 1 gınızı ödeyccgımı vaadettıgı~ 

İhtiyar arabacı başını ıkı ıa.a. gittim!.. halde gene tekrar tekrar geldı. 
fa s:ıllndı: - Nnıul komiser, nasıl icra niz! 

Yazan: lskender f". SERTELLi 
.. tll .. 

bir e§k1yanm baskmına uğra 
mış ve odasına ~orla giren 
bir Macar çobanının arkasın 
da sakladığı balta ile başını 
yere dü§Ürmüş, ikiye bö)mü~ 
tü. 

F akal Halil, içeri)' e giı me
ğe muvaffak olurs , kendini 
n ile müdafaa edecekti? E -
vin alt katında ne l,1r balta, 
vardı, ne de işe yarar bir bı
çak. 

Halli kapıyı zorladıkça hid 
detleniyor, kan be} nine vu. 
ruyor ve: 

- Bir orospu, ömrümde 

ilk defa beni bu kadar uğ -
raştırdı. 

Diyerek şidde\li hamle • 
lerle kapıyı zorluyCJrdu. 

Gülbeyaz mütemadiyen: 
- Defol kapımazdan, al -

ç k köpek! 
Diye haykırıyordu. 
Halilin gözleri '°'önmüttü. 

Ilir aralık kapıya öyle şiddet 
le abandı ki.. arkadaki sür -
menin çivileri gevşedi ve kol 
demiri birden bire yere düş
mesile kapı aralandı. 

Gülbeyaz canını kurtar -
mak için. sitrat)e ~·ere iğile -

rek, kol demirini alıp arkası
na ıakladı. 

Halil: 
- itte, kapıyı k1r~1m, di. 

ye bağırd1, biraz sonra da ka 
fanı kıracağım. 

Gülbeyaz: 
- !ş l:aşa düş~:ı. dedi, e

ğer Allah bu kavgayı görü _ 
yorsa, kime vardım edeceği _ 
ni bilir. 

Bu sırada kapı im den bire 
açıldı .. llalil adımını ata • 
rak, başıııı içeriye u:;~attı. Ha. 
1i1 uzun, kara sapiı saldırma
ııım ~akınından çekmiş. eli
ne almıştı. 

Gülbeyaz ounu görünce. 
ölümle karşılaştığt:"ı anla -
mıştr. Derhal i\rkasında sak
ladığı kol demirini bütün kuv 
vetile kaldırarak, HaHlin ka
fasına indirdi. 

Halilin bıçağı hirden yere 
diiştü .. 

tisin nesin? .. A~ ağına gelen bu 
nlmt U nasıl teot.n? He.m de o ka. 
dar para gitti? •. 

- Pekı. çabuk soy1e .. Şimdi ne 
oldu? .. 

- Ne olac k, burada sem bu • 
lnmadı. Garson araba,> a bi.ndi 
gitti, deyiıwcs gözilnden iki dam
la ynş aktı b"çnrcnin. Evine de 
lzmirc gideceğini söylem"şU. Ba. 
vuluı u nlmı , çıkmıştı. Burad:ı bu 
al:.ııam .kal dedlıns . ne ıtır t•tti bı· 
lirsin?.. Onsuz kalamnm, demez 
mi? .. Bak san:ı. b1çar0 kızın kalbı 
ne dcrC'ee bağlanmı tır. 

- Sonra? .. 
- Sonra sşnğı indik. Ona b r 

motör buldum. Kadıköylinde tapu 
iJarC'slnden mlitı:;>kait bir tanıdığı 
var. Akrabasıdır nt'dir. İhtiyar. 
Ean sakallı, uzun boylu bir adam. 
Bir iki defa bura,>a gelmişlerdi, 
gördüm. 

-Ey ... 
- Senden bu hakarete maruz 

kalrncns .Q'IOtöre hindi, Kadıköyü. 
ne gitti. 

Öksilz çocuklnr gı'bl içimi çek. 
tim .•. 

- Şimdi ne yapacağız? .. 
- Ne yapacağız ki?.. l<illı yok 

sa biraz bekle, ben de isi.mi biti -
rC'yiın, oturup ağhynhm ! 

Fakat kaba.hat yalnız sende de
ğil. O bizim p ç garsonda.. Gider 
ken piçe tcnbih ettim. Mahmut 
S:ıiın bey içki kaldırmaz, sakm 
\"erme, dedim. Üç siFe bira, on i. 
ki duble rakı ic-mişs.in... üste de 
balıkçı Ahmet reisin afyonlu 'bi. 
rası vardı, onu dikmişsin!.. Sen 
ki ild kadeh mkı içince, Hanya.y1 
Konya görüyorsun. Bu kadar içi • 
lir? Dlvnnesin, nesin zo ?.. Bak 
hfı.la çilriik sehi .ağacı gibi salla. 
nrp dırrorsun. Zavallı «ız motör 
nğlrya ağlıya lblndi. 

- Şimdi ııe yapacağız? .. 
- HAlA §imdi ne yapacağız? 

Yapacak ne kaldJ ki?. Hem karı 
gitti. hem paralar gitti. Sana bi:" 
şişe eoğuk gazoz içirey:bn, güzel 
de lbir odtı vereyim. Karyolaya da 
biriız yasemin lCı.vantası serpeyim. 
Mediha.nm yerine Yorgana sarıl, 
pilfilr püfür uyu! 

( Dcuamı var) 

Ne güzel kaza! 

Çirkin bir kndm, yüzünden A. 
meliyat yaptırmış, biraz güzel· 
leşmişti. Fnkat, ameliyatı güzel
leşmek için 23pbrdığtm söylemi 
ye utanıyordu: 

- Otomobille bir gezinti ya. 
pıyordum, bir af.aca çartnn. 
}üzüm gözüm dağıldı, böyle ol
du. diyordu. 

Bunu anlattığı ahbaplarından 
~lı ve ç-irkince bir kadın: 

- Aman kard~! dedi. Ne o
lursun o otomobili bir giln bana 
versene! 

Kapının iç taraf mdaki t;aş
lığa, bir çeşmeden su akar gi 
bi, kanlar nkmağa. baıladı. 

Bu sırada bir: 
- Ah.· yar.dım .. 
- Ah .. yandım .. 
Sesi işı'"ildi. Halil taşlığa 

yuvarlandı. 
Gülbeyaz hala k('lpmın kol 

demirini elinde tutuyor ve bu 
ırz aüşmanı .:c.nav::.r kalka: 
cak, kendisine saldıracak dı. 
ye bekliyordu. 

Oysa ki, Halilin kım~lda -
yacnk hali yoktu .• Beynı par
çalan:mş, gözlerı ;ruvaırndan 
dı .~rıya fırlamışt 

Gülbeyaz bu kort<unç •P J,. 
ne karşısında titTivcırdu. 

Ke .. ki Ahmet p"•a hasta . 
" d ' R·· lanma. mış olsay ı r a, uste. 

min af kararı v~ile almsay 
dı. Bu kazıı.;n ~eydan kalmı 
yacakt1. 

(D tt1 ,, ı·n J 
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-- Ne zaman hocafendi ? 
- Ne zaman istersen. Mesela, 

perşenbe günü ... 
- Yarın deği öbürgün öyle 

mi? 
- Evet ... 
- Aman hocafondi hazretleri, 

bunu yap! 
- I::uraya getirmemi istiyor. 

sun öyle mi? 
- Evet hocam!. 
- Pekala ... Sen şimdi git üç 

okka mum. bir top çirişli patiş· 
ka, altı çi10 siyah ipek, altı çile 'I 
kırmızı ipek yarım okka akgün
lük. iki de kaz yumurts.sı al, ~e
tir Bu gece hüddama peşkeşini 
takdim edip hacetini istiyeyim. 
Biraz evvel nasıl onlarr suy'ın 
içinde gördi.mse. perşeııbc günü 

1 

öğleden sonra da kendi ayakla
riyle tıpış. tıpıs buraya geldik
lerini, şu odaya cıktıklannı, şu 1 

kürsünün önünde çöktüklerini 
de göreceksin... 1 

Fancı, şimdi inanmış bir ta. 1 

vırla acele yerinden fırladı ... 1 
Bir saat sonra bütün istedikleri 
mi örıüme koyduktan başka kır
mızı bir kese içinde 10 tane de 
iri mecidiye uzatarak ilave etti: 

- Bunu da al şeyh efendici
ğim. Masraf için lüzumu olur 

dao.. .. t . h .. ı 
~un ve er esı «a:rşam a g-u. 

nü, pe~nbe i~in hazırlıklarla 
meşgul <'i..ium. Odamın san'ata 
elverişli lıir şekle sokulmasını 
tamamladım. 

Bir parça (esrar) tütsüsüyle 
har. ya ilk g-österdiğim muvaf 
fakıyct. reklamTn en müessir 
vasrtası olan (ağızdan kula~a) 
usulüyle ı:ıc:ıretimin yayılmasına 
vesile olJu. 
Hancı g e z d i ğ i , dolaştığı 

yerde . iki gün içinde :...eni öyle 
yaldızlamı~ ki. ertesi sabah bir 
kaG acuzenin blUlu tahkik icin 
nefes ettirmek üzere torunlarını 
kuc.1ktarına alın bana ba~-
duklarım gördüm l 

Uzatmayalrm: Perşenbe saba· 

ı uı"ı-t ·mt7.tr oırıncı 

e>ıı~lık vanındakJ tarll> eerçevl"f'f lrQ. 

uunuyı11 bfrllktR ıı-önrll'rll~kl 

t!lVLENMF l'EKLİT-,.F-td tŞ '\HA• 

,\fA. l !:- VEfil1E <\J..81 SATIM 
gibi ttrarl mab.lyetı tıal:r <Jlmıyıuı ldl. 
ç ttk il Ani. r p&1'8817 Df'e rfllltnm 

Evlenme "eklifler 1 
• Yaş 21, boy 168, ef-m<r hukuk fa. 

küJtesinin ikinci smıfrnna. içki ve cı.. 

ga.ra kullaııımya.n, yal:.ıız sayılabilecek 
bir vaziyette bulunan sı"ııı;:de yedi bin 
liraya yakın iradı bulunan bir genç, 
tip ve tahsil mevzuub,·:ıs olmaksızm 

temiz bir aileden kız v·:::! a dul bir ba., 
yanla evlenmek istemekttelir. -(Hukuk 
2) remzine müracaat • 829 
•Yaş 38, boy 170, kilo 60, güzel kim 

sesiz, .serbest meslektP.n, aylık kazan. 
et 80.100 lira bir bay, pek çirkln ol • 
mıyan, ev işlerini biler. 25-38 yaş a.. 
rasmda kız veya dul 1.ıir bayanla ev. 
lenmek istemektedir. (T.R.Y.K. 21) 
r.enıziııe müracaat ~ 330 

Müteferrik: 
SATILIK EV - ArnavutköyU.ı:ıde 

Kanlrcadan Beylerbeyın<ı kadar Bo • 
ğaza namı-, içi dıp yağh boyalı ve 
:D.wfamba döşeli yedi odadır. Geçme 
dİ%ıemeıer, mavwı ka.ptlar, buzlu cam .... 
1Br, hel." taraf resim ve .işlemelerle 
~nmiştir. Terkos, tulumba, sanııç, 
~ektrlk, havagazi ve bahçesi vardrr. 
FJYa-tı pazarlıksız yedi bin liradır. Ar. 
ne.vutköy .. Sekbanlar sokak No. 24 

.KADIN BERBERİ KALFASI A· 
RAlNIYOR - Yalnız maşa ve su on. -~lesi işi için bir kalfa aranıyor. Er. 
~ tercih edilir. On lira haftalık ve. 
rilecektir. !stiyenler Fatih postaneSi 
~ 
karşIBmda kadın Berber! Reşat Göç-
'"'' . mepe müracaat edebilirler. 

SATILIK BUHAR MAKİNESİ -
İ!l]Pliz mamuIA.tından. olan bu makine. 
ıfiıı kliçük silindir kutru 42, btiytlğtl. 
niin 77 santim ve boylan birer metre
dir. Büyüğün arkasında Kontenzesi 
vacdır. Tahminen 25-0 beygir kuvvetin .. 
de ola.n bu maltine hakkında fazla ma. 
Kıtnat almak istiyenıerin Fatih emni .. 
Yft Amirliği arkasmdıı. 88 numaralı 
~Hayri Barışa müracaatları. 

~dtnms: 
Atafıda rumnzlan J'8Sl)ı olan o 

lı:upcuJanım:zm aamblrma pen 
mektuplan tdarehanemlzden (pamr. 
l9:n dahil) lllergO:n eab&btan öğle~ 

kadar veya mat 17 den llObra aJdlr, 
malan rica okmm. 
•(24 Semra) (H.N.E.) (M.R.) (Rahim) 
(Hamdi) (F.S.V.) (Altı:!) •(15 Leyla.) 
•(M.K. 86) (82 Çaylak) ('f.T.) (K.B) 
(Nevin 28) (A .Yılmazl (N. Kalpakçr) 
(Ticaret .f6) (Ar. Se) ı(U 29) (T.B.) 
(A. Ya.zıcıoğlu) 

hı. erkenden bana uğrayan han
cı Mihribanla Selimenin gelip 
gelmiyeceklerini bir defa daha 
sordu .. Kemali vakarla; onları 
kabule hazızlandığ mı. hüddamın 
hab.:ır verdiğine göre öğle nama. 
zından bir saat sonra buraya ge 
lip beni arayacaklarını ilave et
tim. Sabah kar-.nlığmdan itiba
ren hanın kösesine bir iskemle 
atıp orada öğleye kadar bekliyen 
hancı. namazdan tahminen bir 
saat sonra topuklarına kadar 
inen siyah, gron <:arşaflar nın 
içinde, peçelerini sım sıkı kapa 
mış iki kadının hana geldikleri
ni: 

- Cıngıraklı şevh efendi haz.. 
'retleri burada mı tutunurlar? 

Sualiyle beni aradıklarını 
gördü ... 

1'vlihribanla Selime hancıvı ta 
nnnıyorlar. yalnız Selime; mem· 
lekette hadise m:.inasabetiyle bu 
adamı ismen biliyordu. 

1k; k"lrlmı na tanıy~ hancın:rı 
bu hadıse ) üre<Tini honlatmı~. 
isticalla yerinden fırlamış: 

- Evet efendim; burada. 
ikinci k::-ttaki odasrıda zivaretc:i 
kabul ediyor! 

Cevab·nı yapıı]tırmış, sonra 
iki kadını da peşine takını~ ba 
na geb·misti ... 

B"n, Mihıibanla Se!.imenin 
ge)dqderini gorunce esa~en hi;: 
gün evv~lden fıer tlirlü hazırlıKI 
tamamlanan odav1 son bir defa 
daha gözden ge"irmiı:ı. kürsüme 
yerlecımicı. bol tütsli ile havrıcıım 
dumanladr~ım yar· loş od:ırr da. 
elimde tesbih, adeti.\ mun 1" beye 
varmıgcasma bir ht c;u İC'inc1e d• -
aya kÔyuldum. Ko:tult'armda "ir 
bohGa· ellerinde :ki beneksiz si. 
yalı horozla odam'l P."eln z"varet 
çiler han<'rnm de.:;tur t2lebivle 
i«eri girdiler . Odanın huşft d0lu 
havası ilk b:ıkı.,+1 in M•a ür
künclük verecek kadr arttıcTı 
icin.' 11ihribanla seı;me peceled. 
ni kaldmnakla ber~ber ye"'il sa 
rr~rm. koca ciibb~r.ılP kiir'"Ü i.\ıe
rinde dua crliı::if'l"'e hı-T hic Mr 
eoey söylel"" eden bir 1·.. rlp a~ 'l 1t. 

ta durdular E''er; 1 ·ıvtı-tı·rul 
mus <luamm t:>!"rrnh'Ulla ·ını 
bP1dediler .. 

Bir ce\Tek kadar uz:ıttı"1m du. 
ava. tesblhimi bir tarafa !"avu
rup: 

Allah eyvallah . 
Havkırr"'la !'on verdim.. Gö 

ziirn ilicımicı gibi kanmm h:ı.c:ımda 
duran iki kadına seslendim: 

- Gelin bakalım, eksik etek
ler .. . Bugün beni arayacağm·zı 
hudamrm akşamdan ha.bar ver. 
mişti .. Onlar bana doğru yakla 
şırlten hala odada duran hancıya 
emrettim: 

- Sen. dışarı c:ık. . Burada 
işin yok senin ... 

Kadınlarla odada yalnrz kalın
ca kürsüye yakın o~urmalar nı 
iı::aret ettim.. Oturdular, sor. 
dum: 

(Devamı var) 

Tecrübesizler arasında 
~res müsa bn.kaları 
Güreş ajanJığmtlnn: 
ı - 21 cyliıl pazar günü güreş 

klübü salonunda tecrübes;zler a
ra.:;mda; kafa kol ve burgu müsa
bakaları yanı'ılcaktır. 

2 - Tartı saat 11 de güre~lcr 
E:tuat 14 de baı::hyacaktır. Tebli~ 
olunur. 

Tebliğ 
TcQis 1 janlığından: 

Bölgece tertip olunan tenıs nır
nuvalarınn Moda kliibü kortlar n
dn 20 ve 21 eylül tarihlerinde de 
saat 14 den ifbaren devam edile
cektir. Tebrğ olnnur. 

Eyilp sulh ııulmk mahkemesinden: 
D~nı.cı Halet tarafındc.n E;ı. uptc 

camiilteoir mahallesin<.e tabakhuue 
cacl lc. lııJe 25 No. lı evr:" oturuıakta 
ıken ,ltam~1.gahının nıu;hı..liyeti anla. 
şııan ve evvelce ilanen tc:ıJıgat yapı • 
lan k'Jcası Fcvz! Yıl:nau aleyhine ı:ı. 

çılan nıı.faka da \"asının duru~masında 
her lk! tar..ıfın gelir v•. vaziyeti içt:. 
~aiyelerı nazarı itibara alınarak y.:. 
mlnll ehııvuıwf nıarifetıı. yapaan tet. 
kilmt netlce.:ılnde mı.ldda.<yh l:<'evzinın 
yevmiye 15 kuru§ karıs. Halet için ve 
yevmiye 10 ;ı:uruş Som-.. (çocuğu) • 
r;in ki cem,m yevmiye li 5J kuruştan 

ayc.a {750) 1mru§ nafaıta verebileceği 
beyan ve ol veçlııle ınliddn:eyhc 11a.nen 
gıyap l<aıarş tebliğine ve duruşmannı 
17.10 9 ll saat 11 e tallkint karar ve .. 
rildiğiDdcn tarihi ilandaı itibaren beş 
gUn içinde ltlrnz edilmed•ğl ve ınah -
kemede de hazır bulunuımadığı tak .. 
dlrde gıyaben hUltUm v. karar verie. 
ceği. gryap kararı makarr ma kaim oı.. 
mak Uzere HA.nen tebli0 olunur. 

Edirne Hususi Muhaf'ebe Müdürlü~ürı.rien : 
Edirn: mem.<.kct l'tı.Hıınesını:ı Dil mali yı.ına ait ra.ç ihı,..,acı pazarlıkla 

ihale cdilce;eğmden ta!ıplerm list,!cı•.ı1• görmelt ve pazarlı~u işt.l"»K etmek llze. 
re 23.P.9~l salı gti.ııı.i ~&al 15 te 11, t.yet daimi encümenine mUrı-.1;ı:ıaııar1.{8125) 

rstanbul l!eitertgrtıfnımıLan: 
Dosya Ne. 

1/ 1329 

1/ 6167 

Muhanıtıen 

Nevi betl..ı: Teminatı 

Kııragtinırlik Avcıbey .Mah.E.Kuyulu so. 100 7.50 
'E. ve 19 No. lı msa. 
Yc.::.:1'.apıda katıp Kasım Mh. E. Sepetçi Y. 18Cı0 135 

2ı 4971 

!~ındor. cıelen So. E. 49 Y. 11 No. lı haI;e. 
llsl~Uı:larna Ye!lıruahallede E. Vangınbağı Y. 60 5 

'11/1059& 

2/ 39 

55100/ 1752 

52301/ 244.3 

52301/ 2465 

63/ 7491 

3/ 5784 

Şetaret ı:!c... E. 42 Y. 48 No. 11 89 .M2 arsa 
Süleymııı:iyede Deveoğlu yokuşu Keo)a.pçı 27(.0 202.50 · 
ham S-:>. E. ve Y. 4 No. lı 606 m2 arsa. 
Ka.drköy Haı;an;>a~a Mab. kızlarağası So. 69 5.50 
F •. 4 '2 Mlı. Y. 4/2 No. lı 92 M2arsa . 
.Sumatyaa:ı. İmrahor İlyas mah. E. Ilacıma 504 38 
nol Y. Manav so. E. 151 Y. 157 No.Iı hanenin 

5/2 J:.ie!'esL 
Fatih Muratpa~a Mab. Kazga.nl Sndi ca.. 100 7.50 
mll çıı;.mazı.nda l5 No. ıı 36 M2. kuyulu arsa 
_'\.ksalR.Y Guı"t?ba Htiseyinağa .Mah. Şelterci 225 17 
so. E. ıo. Y. 17 No. lı ahşap hanenin 4/2 hls::ıes1 

B~yo~lı·nda BülbUl Mah. Serdar ömerpnşa. 66~ 49.50 
c:ıd. E. 145. 147 Y. 125.127, 127/1 No. lI 
li4,50 M2 arsan!ıı. 96/129 hissesi. 
Eeycg-lu Kamernııtun. Kalyoncukulluğu mnlı <:i75 51 
h'.ömUıcti Zeynel V•) Turunç so. E. 10 Y. 9,10 
No. 1I evm 1/4 hissesi. 

l/ 3553 Mercanağa man. Çakmakçılarda SlinbUllü h~n 375 29 
alt kattr. 11, 12, ı::; No. lı oda arsalarının 
24/48 hissesi 

3/ 1431 Beyoğlu Blliblil Moh. Serdar Ömer çalgıc. 102 8 
So. E. SJ,85,28 Y. 75 N.oh 67,50 ::'.!2, a:-sa 

Yukarda ya'?-lt gayrimenkuller 22.9.911 pazartesi .5aat 15 t~ milli emllik 
mlidürlüğünde müteııekl:il komhıyo:ıda ayrr ayrı ve açrk arttırr ıa ile satıla. 
caktrr. İcar· ve taviııeri yoktur Vergi borcu hazineye aittlr. Fazla iZahat 
içln Milll Em1ft.k 4 Uncu knleml:ıc mUracaat. (7911) 

rn0000 Hilo vıı.kem alınacak 

1 - 26 ağustos 041 tarihinde b.rinci defa yapılan pazarıık eksiltmesinde 
beher ldlosunı~ teklif oıııı·an 450 kı.ruş gali görilltlliğilnden ı.ıooocı kilo vake. 
tanm 21) eylül 941 cumaıtesi gilnn saat 11 de ikinci defa pawır'ık eksiltmesi 
yapılacakı...r. 

2 - İlk teminat 41'16 lira olaıı şartnamesi hergliıı komisy·mda görüle. 
bilir. 

3 - İstl!k~i!eriıı tı<>m giln, v~ ımatte yukarda yazııı ınJkt.ardaki teminat 
ve kanuımn i.t:1t?digi 'THailde birUkLE: Kasımpaşada bulunan koınısyonda ha. 
zır bulunmala:-ı. (~104) 

BAŞ, DıŞ, NEZLE. GRiP, ROMA rıfı 
NE.VRıiLJI. KIRl:<LIK VE dOTON AG ULARINIZI ıJERIHL ~~~ 
İcabında günde 3 kaşe aımabilir. Her yerde pu!iu kutuları ısrarlı:ı 15 

... J 

ff~;r A\INI~UJJlL ~fMlın:~i~AINI lrt~~s 
Amerikan Kız Koleji ıllfıjjjlj Robert Kolej• ER~E I( ~ 

·: .. TiTS ;"· K ~~
1

m i:"'M'·ü hen 'd is ~ıı 
KIZ KISMI: 

Orta Krsmı 
Leyli ve Nehari bütün kayıtlar kapanmıştff · 

ıaı ~~ 
Derslere 25 Eylu · Perşemhe günü başlanacaktn. Leyli talebenin 24 f.Y 

günü akşamı mektepte bulunması l<hımdır. .ı.'ft-1, 
ı;;ıJlf ~.,~ 

ERICEK KISl\IlNDA ı·~ Eylfil Pazın t~i ve 2S Eylnl İ,ıı f' /) 

KIZ KIS:\UNDA 2S Jı. vlfıl Sah ve 2·1 Eylfıl çarştı.•ll . ger 
Yeni ve eski talebenin yukarıdaki tarıhlPrde son kayıt için müraca~tlal'' 
TECDiDi K_t\ YiT: 

d 
\ 

------- Jtı'1: 
satınalma K omisvomıfl 

1
i ~ 

ve ~ 
Balıkesir Ortaokullar 

Erzakm cınsı azı çoğu Muhammen % 7,5 Eksiltme şeıol ~lı 
kilo kilo bedeli depoz1to akçesi 

Kuruş S. Lira Kr. 
KokkömUrU 
Ekmek 

200000 260000 3 50 910 t ~ 
68000 ~1000' 13 1789 75 Kapalı zarı g{ g:ı.' 

Sadeyağı '.!500 4500 180 607 50 29 9.941 pıızartc !< ıııt' 
· erııı ~ı 

Ortaolm!larm rrıavts !142 sonuna kadar i.htiye.ç!nrr ohn y-1k;ırı;ıa isimleri yazılı iiç kaleJil eıı o" ·~ 
le el{slltmeye çıkarıln ı /r>. Evsaf ve şeraltlnl görmek ıstiy .. nl"riD tıergUn Necatibey öğret~ 11ıı1 ıf.~ 
ecekleri ve taliplerin iha~, günU olan 29 9.911 pazartesi gtinı.! muayyen saat ten bir saat evve 
ıı-esınde teminat ve tc '· lif zarflarını komisyon b~kanlığma te.;ı;nı etmelerı ve ihalenin 
iekkil komisyond:ı YI ;.'UIH&ğl UAn Olunur. (8164) 

1 
Jstanbul Levazım amirliğinden verfle; 

--~ar ci fls:rnrı kıtaat~~n~arı . asll'~ · 
AşaTch yaztlr mcvaı.im kupalı zarfla e ksiltmelerı hizalarında yazılı gün, saat ve mahallcrdelt~ 0ır 

jJlJ~ .. 
misyonlarında yapılacaktn .Taliplerın k.ınuni ves.kalarilı;ı tekli.t mektuplarını ıha le saatler 
duğ'u ltomlsyona vermı;:leri.(10'• - "246) at .,c 

Cinsi • Miktarı Tutan Teminatr !bale gün. sa ~ 
kilo lıra lira ;.P.,.st' ~ 

120.000 28.800 2160 9.10.941 lÔ l>şrt Kırmızı mercimek 
Nohut 120.000 22.800 1710 9.lO.tl41 15 J>.D dY,_ 

350.000 19.250 1444 3.ıo.941 11·.;o "ıs-"ıt Kur..ı ot 
Sığır eti. 
Stğır eti. 
İnşaat 

70.000 
70.000 

. HiL~<AT BOLULU 
İ RADYO . SESLl 
SİNEMA. ELEKTRiK 

1 Atelyemızde her nıovı cercyanh, 
vibratörlti, ve batan'\ı, radyo Lami.. 
ratları, sinemalar v.a 'lle"aantar için 
her kudrette !1.Inpll.fk.at;!ir ve ses ter. 
tibatlan, sinema q.-k redresörleri 
montaj ve tamı.rl yap1t·ı . Sınema iş

leri lç!n Anaı1oıuya r, Crıendis gön. 

1 
derilir. Mali\mat için 1"~<ınbul, Gala. r 
ta Haraççı sokak N·~ .. ~l müracaat. 1 

Ftıu-..mıuıın ... TERZ; 4 !ll!!!l!saım,. 

Bomonti tramva) cıurağmda 

289 No. da Bayanıarıı baylara, ve 
küçüklere son mocıeı V4' çok beğc. 
nilen dikiş diker. 

·Muhterem mU§!teriJtırimizl yen.! 
dükld\nrmıza davet c:cıertz. 

wmww++±N 
*tt ;;~ 

BAHÇE MERA:<LILARI 
Nadide modern salon ye~illiklerin.izi 
envıı.i çam.ar, muhtelif süs ficıanları 
şekil verilmiş i'idanıar. Avrupa gUJ .. 
leri, Begonyalal', M\no!yıı.,ar ve sal. 

re. Ortaköy Ankc.:-ıı Lahçeslnde 
bulııbilirsin!z V1ı.sil 

17.9.1941 
uı 03 Karışık 

şarlular 

18.25 Konuşma. 
Ilış politil<a 
Hıw.tselcri 

llt 41" !tadyo çocuk 
ldübü 

1~.30 Aj:ıns 

rn . .ı~ Serbest 
10 dakika 

l9Ji'" f\admlaJ' 
Faslı 

~0.15 mı.dyo 

Gaze™ 

Z0.45 Hart.aınm 
Türküsü 

tl.00 Ziraat 
Takvimi 

.tl.lf.l Saz 
Eserleri 

21 80 Konusma 
(Sağlık 

Saati) 
~1.4r- Ulyaseticum 

bur bandosu 
22 Sn Ajans 
'2.4fi Dans müziği 

1 

_.6 130 1f 
30.100 2257.50 7.10.941 J30ill~ 
35.000 2625 6.10.941 lÔ SI''llS 

l 11 36.318.32 2723.88 11.10.94 fili 
n•l • ~ * zs-P-~ 9' 

12GO tım odur. almı;~aldrr. ?azarlıkla eksiltmesi ,.8 pılr~. 
dS ' fi>' 15 te Ankarada Lv. furirl;ğı sa~ınalma konıisyonurı ırııllPıe 

kllosun.ın fiyatı 3 k.ın~ katı teminatı 5400 lil'adtr· 
komisyona ge ıneieri. ılC.57.8116; 

p;wp;w .. 

R 
·ı liorı 

\fües~l!Se<ıinc ıııurarna.t cı.Jlnl:L. liADYO 1'tJ;ıtft; 

1 oilcehhe:ı atölyP~in' emTinl7.e l\.madt> bııluncıurur· t 
RADYO NUZfl ,~ııt 

'l·el•''011 

Galata \' oyvodıı caddt> .. I 'tıl u 4 ı Voyvo(lll 1ııırıı 

.mlililı:mı::.tımmmmm:ı:i2il rus~.a l;ı;tmmıo2·· -ı:11111P~ 

İ~tanbul Deniz 

tir. 

Devle t 


