
SON HAVADiSLER 
finiL-1 
ı 20 1 

Kiyf'f cephesinde ~ So\lct ordusunun ihata.ile netlcel<"nM vo Ukraynada inkipC cdeu aon Almar. hattkMını 

Londrada 
endişe 

---<>---

Az ak deniz Ozerinde 
bir şebir işgal edildi 

Sovyet harp 
imalatı 

tehlikede 

g~tcrir harita 

Almanların el ine Londraya göre Sovyet tebliği geçen veya K. ft -
tehdide giren ıye en 
mıntakaıar Karadenize Muharebeler 

Umumi maden islih- kadar sahada şiddetle: 
salinin beşte üçünü Çetin mabarebeler devam edıyor 

veriyordu ~ 45 Alman tayyaresi 

Londrcı. f O ( A ,A) - Of inin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Almanlar 41'!~1~!<"iiııe> 

---o---

f Cumartesı ı 
ı 9 .4 1 i 
Sayı: 3440 

Harpten sonra Avrupada görülen 
bu kötü usul bizde de başladı 
En iyi mallara vitrinlerde neden 

çok acuz fiyat llonayor. 1 

Mür~.kabe bü rosu şikayetler 
uzerıne mağaza~arı 

konrtola başlad ı 
Fiat mu~Qıl>e h?roou son m • ' vitrinlere gayet ucuz ve iyi daai. 

manlarde. birçok tıcarethanclerin 1 Iebilecck mallar koyarak bunla1:a 
başvu~uğu. ve "~ri. . t.a.~·cılık., 1 aldana.ce.k halkı mağ87AillD. ~ 
t~i~e .. ~ilen yenı bır ihtiklı.r L l çekmekte, fakat iı_:cri girince o 
ş.ıyle mucadeleye ba..c:lamıştır. modelden veya o boydan kaVnadı-

Son zamanlarda tic~tha.neler (Devamı 4 fuıdide) 

Alaturkacı/arın 
imtihanı başladı 

- --- --o 

Müzeyyen Senar, Safiye ve Hamiyet 
imtihana girmek istemiyorlar 

Belediye istisnaları için yaptıkları 
mtlracaatı reddetti 

--o----
Bu üç sanatkar imtihana gir -
mezlerse çahşamıyacaklar 
DUn sa.ba.htan itl~n et. Bu ıiç Mn.ai.kAr Jll.Uiteru bir 

mlyeUerl lbinasrnda tiyatro, kon .. mü.racaa.tla belediyeye: 
ser ve gazino gibi umuma :ınahBus - Biz imtihana giremeyiz, bizi 
yerlerde çalgı.cılık edenlerin ve istisna ediniz ..• demişlerdir. 
waı1kı söyliyenlerin imtilıanlnrma Belediye bu üç sanatkiruı mü• 
ba§lanmJtitlt'. İmtihan heyeti, ke ~ nı.caat.ini reddetmiş ve üç hafta 
mani Sadi lşılay, Tıı.nburi DUrrU, zarfmda imtihanlara. gimıiycrek 
kemenc;eei .A:rtaki, ve Eyyllbi Ati ehliyet vesikası almadtkla.n tak • 
niza.dan mlirekkeptir. dirde snna.ttan mcnedileceklerini 

Dlin imtihan verm6k için mUra• kendilerine bildirmi.1tlr. 
cnat edenlerin ancak birisi muvaf. 1 
fak ohunanuşt.Jr. İmtihanlar de • • • ı · 
\·anı etmektedir. Muvaffak olam·. ıngı iZ 
ynnlar, tekrar imtiıhan edilecek • 1 

•e;!~hana Münir Nureddinden Levazım 
ba~ka büt ün sanatkarlar girmeğe N 
mecbu~lar da bazıla.rınm her ne. azırı 
dense bu mecburiyeti nefislerine 
yediremedikleri , .e bu arada sa • Din Moıkovaya 
natkiı.r Safiyenin, Müzeyyen Sena. b '- t ttf 
rın ve Hamiyetin de imtihana gir. al'8a8 8 
mek istemediği anlaşılm~tır. (Y&ZlSI 4 üncüde) 

Almanlar dün öğleden sonr a 
Ukraynada l-Iarkov'un 130 kilo. 
metre cenubugarbisinde P oltava 
şehrini ve akşam da Ukrayn~nın 
merkezi olan Kiyef' i zaptcttıkle· 
rini bildirdiler. 

(DeYamı 4 üncüde ) 

Biran evvel Kafkas petrolle. 
rine varmak için 

Blylk gayretler 
sarledlyorlar 

Londra, .20 (A.A .) - (B .n .C.) nus 
cephesinden gelen son .nr.ucrler, bU • 
tün cephe. boyunca muharebelerin şld 
delle devam ettiği merk' :zlndedir. En 
çetin çarpışmalar Ukraynada vııku

buıuyor. Almanlttr, Kly~tten Karad€'. 1 
nizc kadar ı.;zayan mıntakada :Oon 
sanayi mıntakasım ele ~cç!rmek ve 
Kafkas petrol kuyulann'l varmak için 
büyU\{ gayrcUer . sar!edlyorlar. Fakat 
en ufak ilerleyiş, kendllcıinc ağır zıı. 

· Türk teknik ve sanat istikbalinin 
bağla i dığı müesselerde bir dolaşma 

1. -~ ...-....- . 

Büyük Millet 
Meclisi 

1 teşrin ısaniye 
Kadar tatıl yap
ması muhtemel 

(\·a1.1,,a 4 üncüde ) 

ylata mal olmakta ve Alman harp 1 

mekanizmasını snrsmaktndır. 

Merkezde Smolcns mıntakasındo. 

(Devamı 1 ün<"üde) 

Bir kıza dikkatli bakmak 
bir göze mal oldu! 

--o--

Şebremlnlnde cereyan eden bazın 
ve ibret alınacak bir hAdlse 

Şehrcminbıde Mclekhııtun ma • 
hallesinde oturan Şaziye sokakta 
giderken lbnıhiın adında bir gen
cin kendine dikkatli dikkatli bak. 
masma sinirlenmiş, eve giderek 
vaziyeti karde§i Zek iye anlatmış.. 
tır. Bunun üze rine Ze1d sokağa 
fırlamış, lbrahimi tıulmue, Jqınle· 

şinc niçin "yan baıktığını,, sor • 
muştur. Aralarmdn çık.an nıQ.na • 
kaşa kttl§mca Zeki lhrıı.himin sol 
gözünü bir yuınrtüla patla~t.rr. 

Zeki yaka.lanmış, dUn adliyeye 
veilm~tir. Mucı.yene neticsinde 
1 brohimin sol göı.linün gönnc kn· " 
bfüyetini kaybettiği anlaşıhmıjtır, 

ıstanbal sanatlar 
mektebinde 

Bc81ruJıY muht ur a t öl)•elertie 
... ,..,.,. fMJlyetbaJ ;~ 

A.r~a Bqat .Mabuıudun bllhwa gen~ a!Alce]arwtıracak röpo rtajı üı;ıinciı sayfamızdsdır. 



al 
t~kf J ltapları ka.n<otınrl en, ~ 

Jcı tarif oden bir hayli siizlere rns 
ladnn. u unumun ı:eşn· ini dı.•r. 4 

tinn J< için bunla.rdan bazılannı 
n J 1 d yorum: 

11 nmurttşit, bir gün Anıp fı!l· 
ıra J sorsr: 

\or: 

nc11r? 
'abı \"erir: 

oyle bir 1 uvvcttlr ki 
nrn n SC\ ğf U:n hllmına.-

:l urur. Asılt, scvgllsinln 
.. ı f n:ı huy mı görc-
rdllslnden sof kokusu 
misk ve nnber kokusun. 
iyi gelir.,, 
n-. bnyrnlurr.. So~ı 

~ nh rı- r ynlın!sl gibi gel 

sın ı;ö. le truif edl. 

!\ l m tlr. ı.adlrillr, ~ 
hlr b!r p dlş:ı!Jtır. F ydBlı 81'~ 
da trr. lcslcldcrl güzeldir, mez. 
hepleri derindir. llükUmlcrl znU.. 
mancdlr. O· zJcre, zl<'rc, akılla 

ra, t< rlara, u i fikirlere.. er. 
'aha, b lrre. lit\lple.re hükmU· 
uü ~ec;Jrlr. Pcnı;:esfno düşenin L 
rad l lralmız, h en nlır. Girdi. 
gl yer göz<" gorünrnez, gönüller. 
d i m l J'dJr.,, 

Uu forllin h~ı:r .. lıf.cmunun ho 
unıı gidip Tam:mıeye bin altın U.. 

snn etti dıü, lunllim Xacl (!led· 
r e lu:f.n'nlan) t>..dlr ldtabmda 

a:.ı:ılıkt:ı.n onra mınla.n tıöylUyor: 
·•nu tarif Esmninbı~a nispetle 
ehven görlinür. z•m so~ kokusu 
gozU b ıkJara dahi ho:1 geJ.. 
me'J.:.,, 

.Uu:ıllim Nac.1 do "(A k nedlrt) 

Vakıt 
.Asmı U . Tllttiyeyi ~.) milstahslll 

bir mcmlc cet ımmzedl olarak mUtıı.. 
le3 etmckt r. uharrir, yazıBllll fÖY 

biti rınektedir: 
Çay zirnatinln Rizeliler arum· 

fi uyn.ndrrdığı hıı lllilka blzt mem· 
mın etmelidir. Zira Cilmlıuriy .... t 
hilkftmetlnin nuıu istihsal sahnsm
ıl üluıın: degcr bir muvaffııJu. 
'etidir ki bir tıaç eno sonra Rize 
ç:ı.ymm "'.I'ürlc Çnyı., olıırak mcm
lcJcet Uıtlyn<'mı loıırfiıhyacnğmı 
gö terlr. Bir g-ün gelip Riı.e çayı· 
nın Türk tUtun~ Ter fmd ğı 
Türk inciri ~ibi b \ r-lmtlcl tien
ret a 'cmind~ "Türk Çayın olanık 
mc\•Jd allll.M1 bo bir hııyııl de
l:-ildir. 

Yeni abait 
HUscyin C&hit Yalı:m, "Sovyetıere 

yardım lçın sabrrsu.lık,. bnElıklt yazı. 

smde., İn 1 ıler bakımından şöyle dl· 
yor: 

"Al.nıpa. kıt.asına mühim blr ~ 
lınrflkctı ynpın:ınm ~ iJ!: sorloldan 
bulnnaülllr. Fakat luh cttfğtnılz gaye 
bakrmın n bir noı.tı o. toplu blr lh.. 
mç h rol{ tı yap. ğn ı..,u 1.ılr ııızum 

r ınıdır'l N rH!Çten bnşhyarak gnr. 
b Avmım 1111 rlnln• bet on yedDe 

ı:ıI•o.nlarolt kl1r:Wt lron·e!Jer vo ıimali 
Atrilınd!\ tecavil7e g~ bir onlu 
ı:,-arb! A ~ nıp ıdn ve nyrı• zıımanda Af• 
r kııcb mut ddlt certıeı .. ~ vümd:ı ge
tircr<ıl• dil man kuvret ~rtnt ti.zerlerine 
r ke el' ve düomıar.1 Mt yıpratma 

b rblnıı illi bor edeıtnt'!ıler mı 'l Da kU 
çUI· llırn'" r bir t \bf- hlytıtl alıp 

d dil m:uırn u 'lf noktnlnnnı meyda., 
na çknrnmaz ' ını!1ıırd.°ı?ı cbha mn. 
hlm bir rnç ve hUcı.ın harCkeU rlne 
imi IUı lııu;.rlıyam:ızla: nu ~ Bu ldiçUk 
lhmç lmvwtı rl -rnzt~ !erini yaptıktan 
t>onm çekllmtj;-e medrur ol blle 
doşma.ru ln:ı. tas oerılırtdne faally&o 
tini !ın rct:m-kten tnencd'a'C:k mUteftd. 
dit rlere dıığilmaya m<;<:bnr etmek 
bir f yd t.oş!dl atemez mi 'l BMUn 
bunlar ke. \ mlitt'hanıs ol~ 

:r.ihlnleri gnl edt"ll su Drr ollllı 111S.. 
ldlnlır. rslar tıu su:ıllertn 

ohıri:ır.., 

ş 
diye sorncal.i ol "'hr, "blr h=ıldlr 
ki, bHirlm de tnrif e<lemcm, dn
mekt;cn ım bir l'C' n ııhularn:ız-

en a su arı 
-0--

B utUn memlel<ette satılabi· 
lecek şekilde tevzı olunacak 

dun,, <!iyor. <> 

Her JI lı'ldiğinl idilin ••elen Bu suretle Taşdt"!en ve 
rnp h:ıl iınlerimlen idi D.! lu ""'Y Defneli tesisatları devamlı 

le tarif ediyor: •' \~k, çnmurn dal-
nıış iit-iz bir r clttir.,, bir i)emeye ktn u~uyor 

Cenap Şch bedel n 11-;J,1 SOJl~ Vakrflar idaresi, vn:kıf m ba 
truif ediyor: "A '. tepeJc ben sularnun satı mı mühim ve büyük 
zer, nır.n l"nSı iyidir amm , fır. e.Jıırlcrde bire'!' mtiten.hhit vası _ 
m.'YlDl:lSJ olrn a!,, t.rud~ le }a.ymnğa karar venn.lştlr. 

Refik Halide göre de n .. t<, ı;;u-. , Bu usule il!< d fn Anknradnu bar 
dur: "A~k, Jtendindeıı ha.Jmı;ım lıuımaktadır. Bu suretle vakıf su. 
clü~üntlürmez, k rfaletler tein- lar sa.tu mm bütUn memlekete ya. 
ele insan a.:ıdeUer, tcr .etler a yılma.'!l temin cd lcce>ktfr. 
ra.cmıda ne ler 'erir. l\la mf<oız Hd.IA vakıflar taro!mde.n i letil. 
blr llmir, masraf ız bir içld, mas- mekte olan ve mcmlnke4 in en mo 
rnf ız bir me rrnledlr.,. dem su t.cseJtını havi o n Tıu, • 

Mcvı·rın.nm _u rub.'\lsl, bu roJı. del n ve Defneli mm: brındalt1 
oo pek o knd r temas etmc:ntrklt> tesisat yaz aylartnda. da.hı hafta. 
beraber ncknılnr güzel, nrkndcır da bir veya ıkl giın çalıff1:.nı,lınalda 
tazedir: kili gelmektedir. Halbuki evvelce 

"Sm'lnek için ı-ı bırsıduım.u ·lil· de ynzdığonız gibi İstanbul lokan• 
ler, y~ il örtUll'rini yı'ttnrbır. tru:e ta ve guzinntarmda. o.çılan su şi • 
göğü lcilnl ().('.arak gline ... tn n.ltın elerinin hepsi "Ta.c;delen.. etike. 
clucbklanna uzatırbr. Gllllrr, ol· tini taşıdığı gibi memleketin blr. 
gun z.:ırnlmltlar, menekşeler n. k ö.. çok bllyUk 3ehirlerinde de vazı • 
diylo eriye J· olilrler. yet budur. 

Ey CelAl dinl Iuluıbbct oldil Yeni bulunan şekille hc:m menı. 
rür. SeYnıe'l• isth enler olmeye lekctin her t.arafmd temiz ve ne• 
mecburdur. !lluhsbbet ~akar, mu. fis su içllınesl tem'.n olunacak, 
fır..b t soldurur, mubabhctJn ilk hem vnlaflar idaresi da'ha fazla 
öpileU"..rU, öltimün de seni öı)me-i- menfö.attar olacak ve hem de 
dlr.n Tnodelendeld bUyük tes t ll.tıl 

Birbirini seven iki ruha elem 
dokunmaz, 

Tu.blalta her ne vnrmı hepsi aş
kın kuludur .. 

Başvekil 
Alman ticaret heyeti reisi 

ok:tor ı lusii 
etti 

Allkaru. ıv (A.A.) - Başvekfi Dr. 
Refik Saydam bugün saat ıı de Ba§.. 
ve.k!Jette, Almı.uı ticaret heyeti reisi, 
orta Clçi Klodfusu •rurkıye munüıh s 
~yeU reısı Numan Mcn<'menetoğlu ile 
birlikte kabul c>tmL'JUr 

Ankara, 19 < .A.) - Almnn Uca. 
ret heyeti reiel orta clri doktor Klcı. 
dius, bugUn saııt l6 d refakatinde 
elçlllk müs•eşarı m ! l 1 olduğu h ,_ 
d Atatürklln muv kk t ııbrlnl ziya. 
ret edercl. muhte m bir çe n c koy. 
muo ve Eood Ş fın 11" n v1 h ızurun.. 
da tğ1lm1ştlr. 
~ 

Tramvayda bir kadına iğne 
batırmış!. 

Zt°'.hra adında bir kndm, kocası 
He beraber Sirkeciye gelmek U • 
zere Taksimde tramvaya hl~ .. 
tir. Uı.kln tramvay knl::.'lxılık oL 
duğu f~ 7..ehra, .1mn.ınJ ndmda bir 
gencin tasallutuna uğrrunıştır. td.. 
dfaya. nazarnn lbu genç, Zehrnnrn 
lm.b:ı etine iğne batırmakta idi. 
İsmail zabıta tn.rafında.n cürmü • 
ıneı,fhut mahkemesine verllmiEıtir. -----o---

Petrol ofisi müdürü 
Romanyaya gidiyor 

Petrol o!lsi uınum rr.l!dUrU Talha 
Sabuncu, bugün otomobiı," Romanya.. 
~·a hareket edec kUr, Umum m d!lrUn, 
Romanyadıı yeni bir peıtl:! anla mcı ı 
yapmak ıcın teme.slard:ı 

tahmin edllınektcdlr. 

bir hnlde knlmıı.ktan ikurtulnnı.k 
fayclıı.lı hir halde, devamlı ekilde 
işliyccekU:r. 

Tice.re~ odası yen\ bir adres 
kitııbı hazırlıyor 

'.11caret oda.BI bundan~ aeno evvel 
bir adres kitabı nC§retmiıU. Aradan 
geçen zaman zarfında birgok yeni ııır. 
ket ve terdl mtı<-sscselcr kurulmu§ tın
Zllnrı da ortadan kalkmak mecburi. 
yetinde kalml§br. Tlcarct. odam bu • 
nun !çln yeni bir ndres kitabı hazır. 
le.Jlll§tır. Kitnp bugUnletcSe tevzi otu -
nacaktır. Bu kitapta bütün ticaret ve 
nnayi m!lcsscscıerlnln isim ve sarih 
adrc lcrl vardır. 

1041 senesinde ntwrtoıı ayma kadar 
676 flrket ve tcrdt mUcBSC te~eklt!ll 
ctml§Ur. Bunla.rm !çlnde Uç tane fcv. 
ka!Adc 11~ rul4e<Wen ,-ınayesl bir 
milyon Urad:Ln yukarı ruıonlm §lrkct 
vardır. iBuncı. mukabfi gene aynı mUd. 
<!ette 60 ferdt mücıı:ı e ve 189 girkct 
faaliyetten çekllınlıı ve tasfiye edil .. 
m~Ur. Bu müddet zarfmda hiç koo
peraW kurulmamıştır. 59 i nisan ayı 
lçlndc olmak Uzere ıoı koopcratlfiD 
lmyıUan kapanmıştır. Yeni adres ki. 
t bmda son be s ne zarfında kuru.. 
lan ~c kapanan mUesııC!ııelerin kayıt.. 
ı rı da ayrıca bir cetvel halinde bu· 
ıunncıüı:tır 

Azami satış lis~elerini 
asmıyan mağa7,alar cezaya 

çarpbblac-1< 
Fiyat muraknbe kom!.syonwıun ver

<'lığl karar r.:ıuclblnce dün bütün §Chlr. 
dc'kl tlc.<ıre~ nel r, koınlsyoncn ko • 
nu1muı; olan azamı sntq; yüzdelerini 
gö terlr listeleri asmak mecburlyctlıı. 
dcydll r. Hnıbukt dün yapılan bazı 
kontrollerd.., blrttokım m azalarda 
bu listelere tcsndUf cdilmemt,ııtır. Bu. 
günden lUbaren bn lıyncıık kontrolde 
bu gibi dUkkCt.n sahipleri tınkkmda. 

zabıt tutulacaktır. 

• Balıkesir lınlkevi reisi Ssdrk 
D mz matbuat umum miidllrlUğU 
hukuk mu vlrliğ tayin edil • 
mi t.tr. Kendi .. ine muvaffakıyet 
dileriz. 

Polonya harbıne 
2 

ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif ubaylar 

16. PO ONYALI BA\'RAK1AI~ 

Oslovo Alman kıtal nnın ın 
geçm ti. Polon)alılnrrn kimı ar 

VEFAT mana k~ış. kimi t sliın o'mu,. 

milhlct Ve!'(Uk ve çiftlik bln.aann 
tnarruz ctt k. Binayn yııklflfitJğt 
mız zıımarı pcncel'elerden ıçeriye 
bomba attıx. Bina.dan ses snda gel 
mcdi. Kapryı ihtiyııt.la a.ça.r1tcn el. 
terini ihtiyatla. knldmm bir .Polon 
vnlryln karşılaştık. Diğerleri vu • 
rulmu.ştu. füfrezenin kumandanı 
bayrnktar tü!cğl elde, n nn alın115 
vaziyette bomkı isabetiyle ölmill!.. 
tu. 

MI ıı saray ar mUdUrl.rtyctl kon .. tu. KöyUn !birinde bfr çifti"\ b -
troıu Rııslm Şlmıtntn <l'\mad, nafta IlA6Jna sıt;'llian bi"rkaç Po!ony lı 

klUeU, s f Prberlik müc!i rU S 1&h d.. nakere te 1 m olm.alo.rmr istedik. 
dinlD kard'fl, levazım a!bnyı Tevfik Rcd cevabı nlınca ate e b::ı.3lndık 
Onar nm l>ayın b4.raderl, s.ıbılt Anka.. O eırnda çlftlı.lt sahlbı eller n koL 
ra acrtcrdarı mail mfüıavırı ve kıy .. lnrmı sallıyarak b~ geldi, çi t . 
m tıi m lyccile.rlm en o ıtacı likte anne 1nin hasta y ttı~mı. v 
tıısan Ri!nt dUn alt! nm veto. mi tir. I çocuılann bulundu nu SÖ) 1 di. 

c ~ sı ikindi na ı dp "- Git '•crl re y' mu • 
il' ye ınllnı'!CJı iUüdmlarak Fcrı. knvemct tmesı.nl('r, bo unndır.,, 

öyUndeki aile kabrls1.aıunn d fned ıc Ded k. 
cektlr. Çiftçi danu Unde askerlerin tc 

Ked rH ailesble bai ro~hğı d ıerlz. llm olm lt istem lklerlnl b l r • 
di. Annesin; ve cocuklaruu emnl. 
yet nltnm alm ı için kendisınc 

Bııyroktnr, son n e kadnr 
v · f sini ifa ctm , aS::crleri mu. 
k v te mc bur ctmivti. 

Potony r ç n çarp: tı, fo • 
tat her tıı.ra.fı tanklar ~tI.
ÖIUm kuıan, bir orduyu zs.feıre sö-
tUren ' 1 r. Polonya O!'dusumı 
on sek.iz yere 8ell'eD UınL 
lar! 

Benzin ve petrol 
kumpanyaları 
-~ 

Bir kısmı fiyatları beğen -
miyor, bir kısmı Ja litre 
yerine kilo kııllanıyor 

--v---

m ra abe bürosu 
vaziyet hakkında 
t ki ata başladı 
Fiat rouraluıhe bürosuna pet " 

rol ve !benzin tevziatından dolayı 
b:w §ikAyetler yapılıruştır. Bu el
kii.yetlero göl'e b'.lzı bUyUk benz.n 
ve petrol kumpanynlan konulmuş 
olaiı fiatlnr llı:erlnden satış yap • 

.ma.k istememektedirler .Bir k1smı 
ısc 'ticaret vekfilet.inin p<"trol ve 
benzin satrııın.rmm mutlak şekilde 
litroyle yapılması hakkındaki ka
rarı biliı.fma olarak kilo ile karm. 
tınırok satış yaptırmnktadn-lar. 

Büyük petrol §irketleri ve bun. 
lann ba)11erine tnnllük eden bu 
iddin ve §iktı.yetlcr büyük bir e • 
hcnuniyetle karaılamnış, vaziyet 
bir taraftan vcklletin alakadar 
makamlarmn., diğer tnraftan pet • 
rol ofise bildirilmi,-t:r. Şimdı Rf 
k!yctlel'in mahi.veti tetkik olun • 
maktadır. HM.lse benzin ve pot. 
rol gıöi gok mUhim iki mnddeyo 
taalluk ettiği için Uzerindc eh em. 
m.iyetle durulmaktadır. 

Diğer taraftan benzin ve petrol 
bayilerinin benzin ve petrol satış• 
ları ehemmiyeUe tetkik OOilmek .. 
tedir. Bunlar hıı.kkmda da a.)Tt ay 
n yaprlıru§ birçok şildl.yetler mev. 
cut ibulunmııkt.ıı.dır. 

• Her altı ayda bir tesbit edil• 
melcte olan kömUr nakliye ücret.. 
lerl için yeniden tet.ıdldere oo.,. 
lanın13tır. Ay baemdan ı Ubn.ron 
tesbit edilecek yeni .nn.vlunlar mu 
teber olarak ve oltr ny milddetle 
devam edecektir. 

• Büyükderede tuhafiyeci Mor. 
dohny. ibrfşiml fazla fiatla sattı. 
ğmdnn ılhtikl\r suçuyla ildncl as. 
Uye ceza. mahkemesine verilmiş, 
dunışnıa sonunda tevkif edilmiş• 
tir. 

.. ,. Şehircllı'lt mütehassrs1 l\I. 
Prost, Boğaziçi sahil yolunun 1s • 
tanbul cihet.inden melbdelni tcş • 
kil eden Baışiktaş .. Bebek kısmı.. 
nm tamimi için bir plAn hazırla. 
ınıştır. Bu p!Anın tatb!kma. önil .. 
milzdeki yılbqmdnn itibaren ba ... 
la.nacaktır. ' 

• Ifadıköydeki Kmner kn'ta.siye 
mağazası ile SöğüUilseıPnede FUL 
pos Terziyan mağazası sahipleri, 
Üsküdardaki fiat murakabe büro • 
su tarafından adliyeye veril.mlJ'ı -
lerdir. 

• Belediye fen şubesi apartı _ 
manlnrm asansörlerinin kafesli 
telle c;evrllınl şolup olmadığmı 
kontrol etmektedir. Yapılan tcbı:• 
gatıı. göre Uç hafta ~'.:ı:ı.de bu nok • 
san tamamlıı.nmazsa asansörle'!' sa.. 
lıı;Jtırılmıyacriktır. 

• Kamyon masroflarmm n.rtma.. 
sı dolayıslyle kok kömilrU na.kH. 
yat işine de zant ynpma.~ı i<::ıp et. 
mektedir. Bu hususta tetkiltler 
yaptınlııuı.lttadır. 

A !LATAN: HAN KÜRSTE..1'J: 
TEGMEN 

Top s lerl havayı yırtıyor. • ı 
eylCıl 1939 eenesi; flnfa.k henllı: at· 
rnadı. Toplar tekror gürledi, ya _ 
rattıklnrı alu:ised.cl ormanm içine 
ç~ ça.rpe. dağıldı. Tnnklar or -
manda maskelenmiş bekliyor. Et. 
rafı yine sUkfuıet ka:plndr. SlikQ • 
net, anıda sıra.da maldnelitufek 
sesimi tarnfmdan !bozuluyor. Ma. • 
kfnertüfeklerbı sesi :uzaklnııı gi ~ 
derek dağılıyor. llerd n bize doğ. 
ru bir nöbetçi subayı geldi. Piya. 
denin dalgalar halind<', snnki ta. 
lime çıkıyormuş gibi. t.ıı.nrnıza geç. 
tiklerini söyledi. Tankların taar
ruza geçmelerine dair henliz emir 
yo . Bekliyonız. Nihayet ileri 
hatlardıın hazırlanmamıza dnir e· 
mir gelince içlm.'z rnhntla.dr. Tank 
lıır m:ıskelendlklerl yerden çıka • 
nldı. Herkes 3erlne geÇti. 

'Biraz evvel essizce uyuklıyBn 
orm3Il canlanmı tı, Har çntı ve a. 
ğo.ç dibinden tan!clar n:ı.t1'dana Ç!lt. 
tı Ta.nklarm seçtlği yo14.an bU .. 
y.Uz bir toz ve duman bulutu vilk· 
leliyor. Yüreklcrlmfa C$kf inden 

be.şlru'lı. HN·ke:rin 

Mangal kömürü 
Mürakabe Bürosu fiyatları 
mahallinde tetkik ettiriyor 

-o-

Odun ve kömür meselesinin 
kati ekilde halli 
kararla§tırı1dı 

l!.vvclce Trakya.dan 1struıbula 
odun scvkcdcn muhtelif mmtakıı· 
la.rdn. tetkilder yapan fl.a.t :rnura 
kabe bürosu kontrolörleıi fiat mu 
mknıbe kolll!syonunun gösterdiği 
Jıizwn Uzerl!'le şiındl bilhnssa mar
s-al kömliril ve kısmen de odun fi
atlarını mnhallinde tetkik etmek 
Uzere İğncada vo Kandım mınta.. 
kasma geçmi§lenür. 

Fiat murakabe bürosu etrafın• 
dn bir türlil şikli..y<'Uer eksik ol -
mıyan odun ve kömür meselesinin 
sureti kat'iyede halll için çalıa 
maktndır. T.ical·et vekfileti icap e. 
derse ffat m:ırokabe bürosu şef. 
liğini yapnr Ticaret V0kfıleU mU .. 
fettişlcıi.nden Muhsin Bacın ko '"' 
mor ve odun mıntaknJarmn bizzat 
giderek tetkikler yapmasını bildir 
miştlr. Kontrolörlerin vereceği nı 
pora gôre fıat murakabe bürosu 
§efi Muhsin Baç kömür ve odun 
lstihs.'U mmtaknlarma gidip tet .. 
ltikleı ynpncaktrr. 

Mnlfım olduğu üzere bmıda.n ev. 
velki odun ve kömUr nnrhı bele. 
diye jklısat müdürlUğU tarafından 
mahallinde yaptmlan tctkiklcrc 
Jstinnden fiat mura.kal>e komişyo. 
nunca konulmus ve sonra yine vıı.. 
ki olan talep üzerine çclci bnşma 
bir liralık zrun yapılmıştı. 

Universiteli kızların asker -
lik imtihanları haşladı 

'Onivenıltedc nskerllk lmtlhıınlnrın.. 
dan geçen ders scncsind3 fkmnle kalan 
kı7. talebenin ikmal imtilııınln.n bagla. 
ml&'tır. Bu imtlhanlar birincite§rlnln 
on bc§ine kadar dovam edecektir • 
ıOHE."\DiS f.EK'.l'F-Bt .E otntış 

tMTUIA1\LA.RJ 

Yllksck mllhcndls m~kteblnin glri8 
mUsabaka imtihanı te:;ırlı:levvelin bt_ 
rinclçarııunba. günU bıı.§Jıyo.caktır. 

Fuar bu gece yarısı 
kapanıyor 

20 ağustosta açrlaıı lzmlr fuarının 
20 eylüle tesadUf eden bu gece yansı 
kapanması mukarrerdir. Fuıır, mera. 
eimle kapıı.nııcaktır. 

Teknik okulları 
--0---

Maarıf Vekaleti
ne devredilıyor 
Ankar:ıtlıuı bildlrllJi(;'ir.c göre, mc'-' .. 

leld ve :.eknık cahada geni§ tedblrler 
nımıığı tcmln edccelt lAyihalar, dUn, 
Meclisteki muvakkat bır encümene 
havnlo cdilm~tlr. Nafia adliye, ve 
bUtç encUmcnlerlnden seçilen bc§er 
ezadan mürekkep muvakkat encümen 
Meclis umumt hey tinden sonra top • 

1 ıanarak llylhalan t.ctklkto bB§lamı:ı 
tır, I3u 111.yföalıırdan bir. de yüksek 
mUhe.nd!B mektebi ile t.cın~lk okulunun 
maarit vckl\lctinc devri hakkındadır. 

Dljtcr taraftan ~lraat wkAlctinQ bnğ 
h bulıınıı.n .ciraat, baytar, orman fıı. 

kUltclcrlnl ıhUva eden l Uksek ziraat 
cnstllüsilnUn de mnarii' vekAletlnc 
denl etrafında tetkikler yapılmakta. 
dır. 

beyni işliyor. Bugiln manevraya 
f;ıkmndığnnw biliyoruz. Tanklar 
ağızlarına kadar hak'Jd cephane 
ile dolu. Epey yol gittikten sonm 
tekrar bir ormana daldık ve te " 
\'akkuf ettik. Havn son derece sı.. 
cak ve rUzgnr nammn bir 5ey es
miyo:- Ağaçların drafmda beygir 
gübresi var, anlaşılan topçuları _ 
mız ormanda faaliyet göstemı!~. 
Geceyi ormandn geç. rmcmeyi ti • 
mit ediyoruz, Harp oo~lıyalı bir • 
kaç saat olduğu ha.ide dalın budu"' 
du bile geçemedik. Fa.kat böyle U.. 
mitlere kn.pılmamız sebepsiz vcı 
boş. Saat 13:15 te taarruz emri 
geldi. 

Kumandan tankının yanmch 
muhtelif Lank kunıan<lıı..nla.rı top ~ 
lannuş, bir haritanın Uzerlnde bir 
5eyicr çizip yazıyol'lnr. Harita tet. 
kiklerl bittikten, muhtelif sual • 
ler sorulup cevaplan alındık.tan 
sonra berkce müfrezesinin başına 
geçti. 
DUrnıan zırhlı kuvveti. Soldau -

t.nava • Dc~k hatt.'"nı tutmuotu. 
~anın bu zırhlı kuvveti b!r~ 
fırkadan ibaretti. DUşmana der • 
hal taarruz edildi. Alaynnız kıta. 
tnr halinde d~~yor. 



H A B E R - Ak§am postası 

mekteplerinde bir dolaşma: 

tanbul Sanatlar 
ektebinde 

---~----

;ek ehin tahsil müddeti 5 senedir.Talebe müsabaka ile . 
ahnır ve üç sene atölye mesaisine. tabi tutulur. 

ektebin levli meccani talebesi, gece. kursları da var 
l\1illi Şef ismet inHnüniiıı .. anııyl 

nıcktcplcriıw ~östC'rdlği ynlon nl!ı· 
im. mnliımdur. nu ctimled('0 olnr:ı•, , 
l'cisicumhunımıız, tstunbuln bu dı•· 
fn tC'şriflcrinde Sult nnnhıııetteki 
merkez snn:ıtıer mektebini ziyaret 
ctml! lcr, mektebin ,·m:lyet 'e ça· 
lı"mn şekli İl(' ynlanılıuı nli\knıhr 
olmuşb.rdır. 

Milli Şefin !iruıfl t mekteıılcrhH' 

lhsan Torolun ifade6inden anla.dtk 
ki bu gördüğümüz nC6ne Türkiye
de ilk defa yaprlryonnuş, Hatta 
bazı ~nebiler, böyle birşeyin Tür
kiyede yapılamryocağmı bile iddia 
etmişler. 

Halbuki Türk zeka ve çalrşknn
lığı lbu iddialen bir !kalemde ynla.n· 
lamrş. }<;fendim, resimde de gördü· 
ğünU1 bu "nesne,, İskenderun il· 

Ranayi mektebinde dört seneden· 
beri fnnllyettO<lir. Burada mensu· 
ı•nt sannyiimize yarryac:ık gençler 
yetişLiriliyor .. Ben, bu atölyeyi de 
gördüm. Çocuklar, çalışlyorlnr. Bu
rada tAJ®eye, ktrnvat, gömlek ve 
sofra t:nkunmdan kumaşa kadar 
dolcuına sanayiine ait hetı?CY öğre· 
tiliyor. 

.... ""·•"t""-... ı'l,lerı' l"tl ','"Ol\ln nlükt\.'"1 rrö7 • ".., ..... cu " 'J &' '"' :• ····· · ···· · · ·· ••••••••••••••• 1111111111111111 1 
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Atölye şefi Rilstem Birma.n'm 
anlattığına bakılırsa atölyede ycr
ı; kumaş da dokunuyor. Hattiı mu. 
allimlerden bir.inin Sirlmdaki kos· 
tüm, mektepte dokunan ibu kumnş· 
!ardan yaıpıl1111!J. Yünlü kum:uıların 
metrest 420 kuru.,.c:ın mal olmuş. A· 
tölyenln tnlebc me"\·cudu 70. :Men· 
suc:ıt atölyesinin lbir de sınai kim· 
ya liı.boratuvarı var .ki burada tale· 
beye bilhassa boya kimyası öğre
tiliyor. 

Vakit. öğleye yu.klnc:;ı\'ord;.ı, Sul 
tanahmetteki c:;an:ı\1 mPktebin; 
foto Ali ile ziyarC'te gidiyoruz 
Mektebe Sultanahmct pnrkındukl 
dikili taş c:vnnna nç l:ın dar bir 
roknk ile Dizcarivc ve Çenberliuıcı 
dan cb gitm k mümkün. Biz. Sul
tanahm€"t meydanını tercih ettik. 
Dar sokağa sapar sapmaz, knrşımr 
zn mektebin kübik kapısı çıktı. 
Methale girdiğimiz valtit kapıcıya 

sorduk: 
- Bay direktör burndalıır mı? 
- Kimsiniz? 
- Kcmdis!ni görfceğiz. 
- Ne diyelim? 
Dediğim gibi, vakit öğleye yak· 

]aşıyordu. Bundan dolayı da biraz 
sonra mektebin öğle paydosu ya· 
p e::ı.,.,~ı dtlşilnerek laf ile vakit 
g<' irm k istemiyordum. 

Bu sırada, gençten bir zat iındn
dıımza vet•stı dcrdi.nJi.zi anlattık· 

- E;·et. • d~. haberdarız. Bay 
ml.iiiir söylemistl. İsterseniz, pay
dostan e\'VC'l ntöly€'l<'rl gezin, son· 
ra da mektep müdUrü ile görUsüı., 
sUnilz. 

ı::umrntK .\Ti)I.Yl'~"'txm; 

Hem miidür muavini. hem Je 
elektrik atölyesi şefi olan Sırrı 
Döktm.ter, b:zj evv<'Üt elekt'rik atöl· 
ye'iin<' götürdü 

Atolyede irıll ufaklı çocuklar, 
"pratik., yapmakla meşguller. Bu· 
ranm en di!tkate değer hususiyeti 
motör tamiri ve bobin sarma imiş. 
Bu yiizden mektebe hayli de para 
gelirmi§ ... 

Atöl~e, tam bır elel:trlkhane ha· 
linde Bir tnrafında münhasıran 
taleb~ emeğı ile vücude getirilmis 
bi"r civalr redyesör var. Bu ciha.zrn 
yalnız bir tek tüpü hariçten geti· 
rilnı.iş, diğer bili.ün aksamı mek
tepte yapılınıs. Cihaz, 250 liraya 
mal olmuş. Al<'t alternatif cereya· 
nm kontinüc tahvilini gösteriyor. 
Bu ltısmın 70 kadar mUdaYimi var. 

Elektrik atölyesinden dökümhn· 
neye ge~tik. Ziyaretimiz esnasında 
izabe ocakları hali fnaliyett.o de· 
ğildi. Ynlnız, talebe, elde mevcut 
i.qler.i. başarmakla me~gul. Atölye· 
nin kaprsındıı günıü..'}i renkte koca· 
man bir yuvarlak var. Aynı zamnn 
da başnnıavin de olan atölye şefi 

Albay bu lngiliz nükteshıe mem
nun bir hiı:ıle güldil, Sonra onn bu
nwı için ne yapma;vı dilşündüğünü 
sordu. 

Stirlin.g bir çol knrtalı g~bi tek 
gö.zUnU kızgın gline§te bir cim~~ 
beldesi gibi parıl parıl ynnan dng. 
lara doğnı dikti: 

- Ne mI yapmayı dÜIJUnüyo • 
nıın? dedi. Bir Afrika Rudıısı gibi 
llu dağlara çıkacağını. Her dağda 

------• .ı yeni bir millet yaratılır!.. Filha • 
kika Stirling ertesi sabah mai • 
yetine verilen üç İngiliz subayı i. 
le Hııbeşista.n dağlnruun dar gc • 
çitlerinden Jtalyan :imparatorluğu. 
nun yeni talüni götüriiyordu. 

Stirling doğruca Habeşistnnııı 
dağlarda yn§ıyan en azılı kabile. 
leri icine ginnişU. 

Bu kabileler ne millett~n ol ·
duğu artık anlaşılmaz olan bu es. 
rarengiz adamı gördlikleri zaman 
kendileri için yeni bir peygambe
rin geldiğini asla bilmiyorlardı. 

--.-.-..ıı Stirlng, albayla konuştuktan son. 

ı1ıeşat .Ataltmut İ 
; ............................................... f 
mnnının betonarme kazık vidası 

iml11. Gördü~müz nümune nıam:n~ 
.romdan ynpılmış. Sikleti: bir ton. 

Bunlardan baş.ka döküm atölye· 
sinde Milli Şefin bir bfurt.U hazır~ 
!anmakta. 
Rir müddet evvel de Ebedi Şefin 

büstleri yapılmış, Ankara sorgi 
e'indc açılan Türkiye Kı.z Ensti· 
1illeri ve teknik okulları sevgisinde 
teşhir edilmLc;. Her iki bilst de cid
den muvaffak. Döküm atölyesine 
model veya kalıp ha.zırlıynn bJr 
başka atölye var: Model atölyesi. 
Şef: Celıll Arkun mektebin en e!l

ki muallimi imiı;. 

l·~N AZA:~IETLI ATÖL\.E: 
'l'ESvtYERANE 

Fakat, Sulta.nahmN sann~i mek· 
teb:nin g()rUnü~ itibarile en ııza· 
metli atölyesi tcsviyelume. Knrşı
smdnn baktığınız vakit tıpkı bi'r 
fabrikaya. benziyor. Tavanlarda 
~arhlar, kayışlar, ortada kenarda 
tümen tümen fileUer. Bir harıltı, 
llir hınlhdır gidiyor.. Daha mek
tep tatil aylarmı yaşadığı için, bü
tün diğer atölyelerde olduğu gibi 
tes\iyclıanedc de noksan faallyet 
varmış. Siz. asıl on.lan mc'.ktep açıl· 
dI1ct.an sonra ıgörmcli .imişsiniz ..• 

Buranın §efi, aynı zamanda. mek 
tebin ınotörcfilillı: muallimi olan 
Kemal Denker'dir. A tölycnin mü· 
davi.mj 220 talebe .imf~. Bu atölyf'• 
de el iPre&Ieri; ağaç destere maki· 
neleri, torna malcineleri, modelci 
te1.gahları, mengene, motör, buhar 
makinel€ri, mekanik tecrübe 8.let· 
Jeri yapılıyormuş, Hem de hep ta
lebe ~meği ile ... 

'Mektebin bir de motor kısmı 
var. Burada da tayyare, otomobil 
motörlerinden tutun da gazlı, bu· 
harlı bütün motörlere kadar her 
neviden nümwıeler var. 

TUrldycde halen Ankara, İzmir, 
Aydın, Kastamonu, Sivas, Dly3.t'ba 
krr,. Buf'Ba., Kon.ya, İstanbul, Edir
ncdo olmak iizere on tane erkek 
sanayi mektebi vardır. Y"nlnız bun 
lordan ibir tanesi, Edime sanntl:'ır 
mektebi, kapalı bulunuyor. 

~IF..NSUCAT ATÖLYF.Si Dl•; 
V AR ! 

Bütün bu mekteplerin hh} blri~
de olınıya.n bir atölye, mensucat 
a tölycsl, ya.lnrz SuJt.an.a.hm.e tt eki 

Mektebin hususiyetlerinden blıi 
de muallimlerin hemen hepsinin, 
buradan mezun olduktan sonra A,
ıupada staj yapıp mütehassıs ola· 
rak mekteplerine dönen •:atandns
lerı teşkil etmcSidir. 

\'A ~11%."Tl';P'l.'E BİR KAZA 
OLURSA .•• 

Peki,ya bu h unımaJ.i faaliy-Ot es
nasında çocuğun liri. Allahesiı"ge" 
sin, kolunu, budunu, kaŞID.J, gözUnU 
bir yere kaptırrrsa, yaralanır ve;ıı. 
bir kazaya uğrarsa... Hiç merak 
ctmoyin, mektepte bi.r b.astıı.hane 
ile lhir ek hastabakıcz var. Hasta· 
hanenin emekli dak:toıı.ı, suıtaıınh· 
met sanayi mektebinin emekli hıf· 
zıssıhha muallimi doktor Hn.fız Ce· 
maldeıı başka kiınse değildir. 

lstnnbul mer:ke.z sanatlar mekte· 
binde 600 talebe vardır. Bunların 
t 50 si leyli meccani. .Ala.kadarlar, 
bu mektebin gitgide ııiharileşme
~hıo ka.rar vermb;lerdir. Leyli mec 
cani talebe, daha ziyade Anadolu· 
dcıki &111ayi mekteplerine inhisar 
~ttiri!ecek. .Mektepte ayrıca g~ce 
kursları da var iki geçen sene 300 
talnbe devam cdiyoröu. ~fektebe 
ilk ve orta. mektep mezunları mil· 
sabaka ile alınıyor. Tah~il müddeti 
beş senedir. Orta mektep mezun· 
!arı ise. iki sene tahsile tabi tutul· 
maktadırlar. 

Beş senelik tahsilin ilk iki senesi 
tamamile ihzari mahiyettedir. Geri 
kalan tahsil müddeti de pratik ve 
na.znri olmak Uzere ikiye ayrılcr. 
Her dem gününün yarısı na.zari, 
diğer yarısı da atölye faaliyetine 
tahsis edilmektedir. 

Yalnız mektebin nazarı dikkate 
<;arpan lblr noktnsr var: Yabancı dtl 
olarak yalnız Fransl7..ca okutulu· 
yor. Halbuki fen dili, teknik di~I 
yalnız I<'mn.s.ızca. mıdır? Hani 1ngı· 
li:r.ce, hani Almanca? Ecnebi dil 
işinin diğer sanayi mekteplerinde 
nasıl olduğunu ibilmiyorum. Gönül 
tstanbııl sanayi mektebinde, bun· 
dan sonra da olsa, teknik dillerine 
ön<:m verilmesini diliyor. 

Ya7.an: Casus mektebi prof~rle rinden lsvec1i A. M1'.:NGRA1J 
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ra, fillıaldka, tekrar Avrupalılık. 
tan Afrikalılığa geçmlı , yarı çıp -
lak bir halde zencil0§miş deıi..'!ini 
tekrar Afrika güne5lerine açmış· 
t.ı. 

Yalnız belinde sc.n sistem bü 
yük bir İngiliz ta.barıcası asılıydı. 
Maiyetindeki lngilz subayları da 
tıpkı Stirling ~ibi yan çrplak bl .. 
haldeydiler. 

S ti rling doğruca Bo:nı • Luha • 
ma kabilesinin en bü~-ük rois!nin 
yanma gitti. 

Bu kabilenin rei.qi doksan yasın. 
dn ihtiyar, fak.at son derece cen
gaver ruhlu bir Ha.beşliydi, He • 

nüz hrist.iyan dinini dahi kabul et. 
menüşti. 

Stirling bu doksanlık kabile rcl. 
sine dedı ki: 

- Luhama hükümdarı koca ih· 
tiya.r! •. Sana Habeşistan kroh o 
lacağın mllidesini getiriyorum! ... 

Luhnına rt"'isi kendisine b5yle 
garip bir müjde getiren bu yaban
cı ada.mm belindeki parlak si19.hn 
gö1Jerini dikerek müthiş bir istih• 
zayla cevap verdi: 

- Anla.dun! dedi. l''akat müj 
deni al, İt.alyun kralına geri gö. 
lür' •. Benden selam söyle ve de 
ki: ''Luhama,, reisi hiçbir zaman 

GABi ve 
iSTiDATSIZ 

Bir araba laf okursunuz. 
BakarBınız ki okuduk'larımz
dan hiç mi hiçbir ~ey anla. 
mamı§sınız. H ~yflanırsınız, 
hayflanırız. Dudaklarınız • 
dan §U cümle dökülür: 

- Dünyada, bizim kadar 
da gabi olmak fena §ey.·. 

Fakat içinizde bir sual kıv. 
rıltr: 

Mes 

''- Biz mi gabiyiz, yoksa 
o mu anlatma kudretinden. 
mahrumdur?,, 

Laf ebesine göre gabiyiz. 
fakat diinya gözünde istidat. 
sız odur. Bir tek kisini.n de -
ğil, elzscriyetin ııöziine inan • 
mak lazım geldiğin: düşünür 
sünüz. Muammav~ kolaylıkla 
halletmiş, kimin gnbi ve ne -
yin beş paralık değeri olma. 
'dığını anlamış olursunuz . 

R. 

-
Sevgilisini tahta çıkarmak için 

kocasını öldürmek . . . 
ıs emış ı 

Yazan: NiY AZİ AHMET 
- Her .. Kadın niçin ağlıyor. 

sun böyle. Sana haksızlık mı 
yaptılar? 

lıöz yaşlarım avucunun içiyle 
kurulayan kadın, başucunda du. 
ran adamı görünce isparmoza 
tutulm'IŞ gibi titrcmeğe başladı. 
Yerlere atıldı ve gözleri karna§b· 
ran sırma elbiseli adamın avak
ıanna kapandı. 

- Söyle, niçin ağlıyorsun? 
- Kederimden ağlıyorum. 

Yaşlarım kendiliğinden akıyor. 
- Peki ne var?· 
Kadın söylemiyor, yutkunu. 

yor, kekeliyordu: 
- Sizin, dedi sizin oğlunuz 

için ağlıyordum. 
- Benim oğlum için mi ağlı. 

yorsun? Bu halk1n sana kim ver. 
di. 

Bir saniye derin bir sükut her 
tarafı kaplamıştı. 

- Başını kesin bu kadının ... 
Bunu söyliyen Ogüst'den sonra 

Roma tahtına geçen imparator 
Tibcr'di. idam ettirdiği oğlu için 
nğhyan tebaasından bir kadını 
aynı akıbete uğratıyordu, 

Tiber. kırk dört sene saltanat 
süren OgüstUn en çok güvendiği 
kumandanlardan biri iken hü. 
kümdat olunca Ogüst ailesinden 
ele geçirdiğini öldürmüş, Bu su
retle derhal etrafa dehşet sal. 
mıştı. 

Tiber yaptığı her işle halka 
korku vermeyi esas. prensip say. 
dığı i~.in öldürttüğü. adamları 
gömdürmez, cesc.tlerıni şehrin 
:bütün sokaklarında dola§tırırdı, 
Bu hareketiyle şunu demek isti. 
yordu: 

_ Emir \·e arzularıma karsı 
durmfl.k ic:tiycnlerin cezaları bu. 
dur. 

Halk bıkmış usaQ.mıştı, Zu. 
Iüm gittikçe artıyor. ıluzur kaçı. 
yordu. 

Bir gün: 
- Tiber öldü, Ha:beri bir ba. 

har ri.i~iu·ı gibi etrafa yayıldı. 
Halk bayram yap1yor, yeni hü. 
küındara dua ediyorlar. Yeni 
hükümdar· Kaliğula hakikaten 
halka sevgisini gösteriyor, cina. 
vctlerin önüne geçiyor ve günah. 
sız insanları öldürmiiyordu. 

lyi kş}bli hükümdar bir gün 
hastalanınca, halk matem içinde 

kaldı. Herkes oııa dua edıyor, 
kurtulmasını temenni ediyordu. 

Knliğula iyileşti. Ji .. akat artık 
e ki Kaliğula değildi. İyiliği u. 
nutmuş, kendisinden evvelki za
lim Tiberi fersah fersah ge~ 
mişti. 

Tfaliğula idam ettirecıcği ada. 
mın büUin ailesini toplıyor ve 
başı kesilen bir babayı karısına, 
kızına. oğluna Ye diğer bütün ak. 
rabalarına seyrettirirdi 

Kaliğula mukaddes savılan bir 
at için mermerden büvük bir a. 
hır yaptırdı. Sonra atm kosum
lannı incilerle süsledi ,.e • ilave 
etti: 

- İşte, dedi bu bir gün Roma. 
ltlara hakim olacaktır 
Knliğulanm bu a~rece siddeUi 

zulüJ?.leri bi.iyük bir ic;yana vol 
açr.t.ak üzereyken Sereas adında 
bir zabit isi hallC'tti Hükumda
rın maiyet zabiUerinden olan 
Şcreas hü.1<ümdarım bir han~r. 
le cansız yere yıkılmıştı. Katil, 
bir kurtancı gibi takdı dildi. 

Şercas cumhuriyet~iYdi. Ken
disi tahtı ele geçirecektir. Fa
kat ancak, üc gün kadar hakim 
ola.bildi. Yerine. 50 vaşında 
Rlod gıt.Çirildi, 

Bu da aklı ba.<'lında olmıyan, 
ne vaptığını bilmi\·en bir adam
dı. Her işi karısı 

0

Mcsalin idare 
ediyordu. 

Mcc:nJin, bir çok gençler ve as
keri erkan ile c~lenıyor, bu su. 
retle bir çok dedikodulara yol a
çıyordu. 

Klod karısının yap!ıklanmn 
bir türlü önünü alamıyordu. ().. 
tuz beş senatör, üç yüz şövalye 
bu uğurda kurb:ın gitmişti. 

Mesoalin. kocasının tahakkü
münden tamamiyle kendisini 
kurtarmak için onu zehirlemek 
ve sev~ilisi Silinos'u Kral vap. 
mak kararını verdi Fakat bu 
ar7.11sunu yerine getiremedi. Du. 
yuldu ve mod'un emriyle 
Mesnlinde de. Silinos da öldü
rüldüle.r 

Klod 'acısını unutturmak icin 
in.parator O~üstiin akrabaların. 
dan Agripın'le evlendi 

Dul Ağripin, imparator karısı 
olmakla kendisine kazandırılan 
screfe kanaat etmedi. 

Klodun oğlu Britanikoou vera
set hnltkmdan mahrum ederek 
kendi oğlu Meronu tahta çıkar. 
mak için Mesnlinin yapamadığı. 
nı yaptı. kocası Klod'u hiılcdi. 

ı 
Şimdi. • 'eron imp~ra.tor ol. 

dağlarının çıplak tahtından bir l . muştu 
tıılyan ba}Tağı n.ltmda.ki altın tab · o- -
ta çıkmayı kabul etmiye<:ektir!.. N.k ... h nA • • 

Stll'llng bu sözü nefret ve hid ı a 1vıerns1mı 
detle söyliyen doksanlık ihtiyarı İstanbul Avu .. •lar•.n n Bay Hüs:ı 
çOl güneşleri gibi ı>arlıyan ve içi mcttln Clrnyln k JçUh keıimtsı ErE>n. 
kiıtle gülen, belindeki tabancası • köy Kız Lisesi n rzunıarır.dan Baycırı 
nm naınlusWtdan daha korkunç Ncrlın~n Girayın Gaıstn ıı.ay mezun 
gözleriyle süzdü: lnrında:ı ve Hul\•ık f"tüı•fst ı 1 b< 

- Hııyır! .. dedi. Sana bu muj· ve Kabataş J..,ls _,ı Fr~n • ... ca r• ıalll · 
cieyi ltalyan kralmdan getirmiyo. lerlndo.:n B.: >' Nnll M··tı ·• '" ..ı nkl 
rum!.. Cuma gUnU bclcrt.y dar, r.c.• \ en 

ihtiyar Stirlingin yüzüne buruş me akitleri akr!'lbn "' an Uannıl 1 

mu.s dudaklarını sarkıtarak büyük mUrckkcp nümtar. z v •• aıu\aceh • 
bir hayretle baktı: sinde ıcra ıc.luıd.ı!J <ı""reul.~tlr. Ta 

- İtalyan kralından değil mi~.. rnflnrı tcbrık v a.<ıad" l r tcownn 
O halde bir dağ k~isinden gelen ederiz 
mUjdc dahi başımın Uc;tündedi'r! ... =:::__ _________ _ 
Ot ı Bulana MiikSfat urun uz... Dedi. t 

Arlfıy • Bnydırpaşa yolunda ren. 
Garip bir müjde getiren bu yo1

-
culara Habel] dağlarının piri AfrL de veya istasyonda b r cUzdan d;lcUr. 
ka dnğ geyiği boynuzundan kap • dUm. lçeıislndc para yoktu NUfm; \'t 

lar içinde taze dağ keçis.I sütü ik• ucarl kAğıtıarım mcvct:ttu. Bulup Sır 
ra.m etti. Sonra yenemediği blı- ıceci Ankara hanmdn. S No. J9 ~tı
merakln kbnln tarafından geldik ~ ren memnun cdUecektir. 
!erini sordu... (Dcvar•:.J var) To,•fil' Oanbulflt 
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or 
ça 

nı \·on Leep LeninP.Tad'<ı ri«-ık
lcr attırarak teslim olma.d ğ' 
takdirde ~ehri nte<j~ ve kana 
bo ·cıcağmr bildirmiştir. Yine bu 
ha~~re göre> sovyetl<?rin bır mu. 
kabil tP.nr.nızu ·:z "rine Almanlar 
Lcningrattan bir ka~ kilometre 
~eri rekilroi .. Jcrdir. 
lrandaki Jngiliz ordusu 
Kafl asyaya mı sev.' ediliyor 

Nevyorktan verilen br t~lgrnf 
.çüyle bir hab~r getirmiı,tir~ 

Amerikan muharrirlerinden 
S iJ Steel, !ngiHz kıtalarının yakında 

Husl:ırla yanyana döğ-ücecekleri. · ı·ç1 ıe ni yazıror. Bu mc\·zuda haı:sz. 
ı ten salahiyetli olnn bir ı:ahsiyet. 

Boenos Ayreste 

Alman 
sefareti 
taşlandı 

segaret b~nasmda 
bir yangın bombası 

bili.unda 
Sefarethane muhafazaya 

alındı bazı tevkifa~ yapıldİ 

~ n ~, mnhar
1
rire demiştir ki; Bumos Ayretı 20 (A.A) _ DUn 

E;:~' "- nıriliz yc.rdımınm EV.dece hnlk buradnl•l Almnn setnrcU bina-
. haYae·1ı1• rnbasnıa inlıh:ar edece. ııınn taşlar atmışıardır. 
1 m r. a na'(" ek a - ğ-ini znnnettirec::.-k hiç bir scb~~) Bir muzip t.arofındıu:ı at:.lan bir bava 
t b d yoktur .. , fişeği orada bulunan ııcylrcııerle sefa.. 

1 na aŞ 1 Ô rt 1 Aym şahsiyet, Vavel'in kt:. retluıneyi muhn!ıızaya mrmur sUvnrl 
PO fa A n~ !!!MI "'lll mandası altında lrn.nda bulumı.rı polisler arasınd:ı kıırgaşolık te\·llt et. 

ıNı au.mu • Jngiliz kıtnlarının umumiyetle mtşt1r. er ne e~ti zannc<iildi~inden daha kuvvetli SrılO.blye~tnr makamla: Alman sefa,. 

R 
.. oldui{una i~cret ctntic:tir. retinde bir yangın bombası ile kabili 

usların esir ve ~1;1harririn zannettiğıne göre !stial bir mayii il:tlva c~en bir §111e 
lngıhz başkumandanlıP.ı bu kıta. ~uımu•lardır. Biraz sonn. bazı tevkl-
lan taan12i makc:ıtla kullanmak t' t ım t ma (ıu] zayı·atı niyetind~dir ve Iran • Sovyct 1 a yapı IJ ır .. l hud d d T·rı· 17 f Emniyet mUdilrlUğU "'!arethnnenln u un an ı ı~e veya \.a - . 

3 600 00 
kasyada d ~ d d - muhafazası için kati en:Jrlcr vennif. 

O n o~ru an o~ruya gc- ti 
çerek Don üzerinde Rostof isti. r. ~ . 

• • kamet·ıne g·· d ~· d . t Diğer ;:araftan FUhrcr:rn eski yaveri 

B ~ ıı d i on ermegı erpış e. ollaz.ara a r mektedir ve sabık Fro?131Bko Almao ba§kOn. 
J 1 · solosu olan Fritz Videnıwı, ahiren ba11 

şayiaları Almanya ta yan donanmasının konsoıos1uk vazi!esı.ne tnyin edndıtı 
Boğazlardan geçirilmek bildirilen Ticu Tsine gitmek llzere 

bir daha tekzip /dendiği §ayiaları Japon Manıbıımure vaıurile Buenos 
ediyor İtalyan donanmasının Bulgar Ayreaten l{obnye hareket etml~tlr . 

Sovyet sözc8sflne 
göre 

Romen hükümeti 
Almanlara 

Muharebeye devam mesu
liyetinı kabul edemiyecegini 

bildirmiş 

Rumen kıtnları arasında 
maneviyat bozukluğu 

varmış 

M os7cova, 20 ( A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosu reis muavini 
M. L<>zovski Rumen kıtalarının 
uğradıkları büyük zayiat neti. 
oesinde O<lesanm vaziyetinin 15 
gün evvelkinden daha müsait ol· 
duğunu dün söylemiştir. 

Mumaileyh Rumen kıtala.rı 
arasında maneviyat bozukluğu 
ve memnuniyetsizliğin başladığı 
mlişahede edilince Rumen hükQ. 
metinin muharebelere devam 
mesuliyetini deruhte edemiyece
ğini Alman hükfımetine bildir. 
miı; olduğunu ilave eylemiş ve 
bunun üzerine Alm:ı.nyn. buraya. 
ehemmiyetli maddi' yardımlarda 
bulunmustur. 
Aynı zamanda Rumanyadaki 

Alman işgal kumandanlığı Ru. 
manyalılar arasında tezahür e.. 
den bozgunculuğu gidermek için 
tedbir ittihaz etmek emrini a!. 
mıştır. 

bayrağı altmda boğazlardan Ka. 
Kremençu civarında, Dinye. radenize 1teçirilmck istendiği Tı·carAı tavcılık Londrada eı1d·ışe 

peri' geçtikten sonra şimali §ar. hakk·nda Londra gazetelerinin 
ki istikametinde ileri hareketle. · 1 . neı;rıyatı ve muhte if menbalar. (Bı>a. tarafı ı ncide) (BaR tnrafı ı ncide) 
rıne devam eden Alman k1taları, d · ed·ı h ..... _ ı k ·~ 
H an ışaa ı en a.U\:r er hak m. •1tnı t>ö'-'liyerck müaterive b<>.,ka Milan'da çıkan Popolo d'İtalya arkov'un l 20 km. cenubi gar. d B ı· · t b. " .; " .; ...,,. 
!L..1 · d ı a er ının yarı resmı ır nıer- mal sürrneg· e çnJu•maktndirln.r. gazetesı·, Kırım berzahına dogru· -.J.~ın e Po tn.va'yı zaptetmişler. "-d · h -.:ı·ı · t• ~ dır. v'<l an şu ızn ncşrcıuı mıs ır: Avrupa harbi esnasında bazı ilerleyen Alman kuvvetlerinin 

Alman orduları ba..s kumnıı. Birkaç gündenberi ecnebi mem memleketlerde görlilüp şiddetli ce Azak denizi üzerinde Genisekek'i 
d 1 ~ leketlerde dolaşan ve Boğazlar zala-rla L1encdilen bu usul "ehri.· ı·c.rral eti.klerı"nı· yazmaktadır. Bu an ıgının fevkaliı..de tebliği: m 1 • t d · ı " Y1' 

!Bugun bfü!lrikn mı..ha .. aın narckAtı ese esme eruas e en şayıa ar r...ıizdC' taammüm etmek .istidadını takdirde Donetz havzası cidden 
Ukrnynanın merkezı myefe kaıv. hl\. ·gittikçe fazlalacmaktadır göstenni.5Ur. Fiat murakabe bil .. bir: tehlike içinde bulunuyor de-
cıımu da ıhth·a etmekte fdı. Dr. Klodyüsün Ankarada gQ. rosuna bu yolda. yapılmış birçok mektir. 
Dnieperın gıırp kıv.sn:ea kuvvcaı ya Boğazların açılması için mü· şikayetler mevcuttur. Bu hale mli Bu mmta:kada Almanlar tara. 

za.kerelerde bulunduğu rivayet. ni olmak ve ticari tavcılığı orta • ı ·1 
surette tnnzl.m cdllml7 !ıslı•ıkdnuıı.n !eri de çıkarılmıştır. fmdan zapt ve İ§ga edı en veya. 
cUretkAr bır tarzda var;.n kıt'alön Bu rivayetler hckkında Al- dan kaldrrmak için fiat kontrolör_ hut doğrudan doğruya işgal teh· 
m... Ki t hrln gtr 1 • 1 leri umum! bir kontrol yapmakta d!d. b ı · · -· ye ~e c m Mı;! r. man hariciye nezarctı·nde Dr ıne maruz u unan arazının 

l • h be ve. vitrinlerdeki nUmunclerin dUk. R h ·· · t•hsalAt 
>U saoa ıan rı, Alrr.e~ harp t>ey- lOodyu .. sün münhasıran Alınıııl'l'a· us ar-p sn.nnyıı ıs ı u. ına ne 

lh K t k 1 "-·-' - ,, kanda çeşitıerlnin bulunup bulun. d d - · 1 bil v• rao·· ıye ·a esı UL • .,.n-ıtlc • algrJan_ ile Türki-.·e arasındakı· tı·carıA mu~. erece e rnuessır o a eccgı ve 
k•~d J mad·ğmı tetkik etmektedirler. · b tt ·ı..t dA ,,(' 

ma ..... ır. badele islerini mu"z.,1rercve me. ne nıs e e ıı. ısa ı ve sana_y .. 
Al ..... Çeşidi bulun.mryan nUmuneler vit. k t• h · bul d • h 

m:ın orduları baş!mmandan. mur edildi~i bildirilmiştir. rinden derhal kaldırılmakta ve ıym ı nız un ugu ususun. 
hğının duıl!{ü tcbli~: Esasen Boğazlar meselesinin zabıt tutulmaktadır, da Londrada ileri süıiilen tah. 
Mı:ı.rq:ıı Runsdetd Mııı~"tll Fon Bock katiyen bahis mevzuu olmadığı minlcre bir ehemmiyet atfedil. 

ordu gruplarının mUt .. mcrklz tanm:z da iH\ve edilmektedir meztedir. 
harek~tıerı yeni b!r muaz:-.!\m !halı\ Almanların Bulgar' hud•ıduna H k Senede do1..""San milyon kengal 
muharebe.sıne mUrec:- oım:.ı.8.:.r. asker tahşit ettikleri ve Bulga- er Q ŞQm buğday mahsulü çıkaran dünya. 

Gomel muhare!'OSln'.le'J. s .. ncıa mi•. ristanın da seri askeri havrlık· -·--..-------• nın zahire itibariyle en verimli. 
hım kuvvc.ıer B!ı.ena !!ehı1nl;ı Y'~karı lan bulunduğu hakkındaki ha. (nıı., tarafı t ncide) }erinden biri olan bu fevkaln.de 
mccrnlanna doğru Uerıe~·erc:, oı:!Jel'I yal mahsulü olarak tavsif edil· nı:ı tccn' üze maruz knlmnsıdır ki geniş ovaların yalnız sntıhlan 
mubı:ı.rebeler~c bu §ehrl !!'lrla·nışur v~ mektedir. Jnı;Hizlcri h:ırbe ltan"maya mec· değil toprak altında da fevlca!il. 
sonrn da taarruza cenup !stık'l.met!nd" Alman salahiyetli mahfillerin· c.ar etti. lngiUzler l~tn l..elılstan de zengin maden!erle doludur. 
devnm ederek Dfnyeper 11ehr.nJ l'-rc;ı.. de beyan edildiğine göre dolac:an ~nrnrına \"e ba..5Jm. mfllctler zaran- Burada müteaddit sanayi tcsisa. 
na iki lıırafı.ndan 120 kll'>ır.rtre ü~· bu şayialardan bir netice rıknrT. !l!.L Alıruuıyıı ile uzlas~ rok ıaı.. tI vardır. 
rıııde !evkııt.'ldo mUıılt~ şart.•arıu g"· labilir. Bunun için de bu gibi ha- bildi. Almanlnnn bu yoldaki snJh Times'in diplomatik muharri~ 
çerclt §imal lstlknmctindc tnarruT..ı berlerin kimler tarafından cıka· tcltlmcrl hepimlzfn gözümüzün ö ı:inin fikirlerine 'bakılırsa bu VC• 

hazır bulunu.u dlı}er grupla o rleşmtş_ rıldığını nazarı dikkate almak nünılc 'ııkua gclmlııtır. Ynnnnı·. rimli muhit geçen sene Rusyaya 
lerdlr. Bu lkJ gr.ıpun !riı"at• 13 ley yeter. lan hnrbe İngilizler siiı·üklcmeili, umumi istihsalatının b~te üçü 
lUJdc Klyc!ln iki yUz kllo;nt!tre ~· İran h8.diselerinden sonra Tür ltıı.lyn.n hilcnmuna uğnynn Yunan- nisbetinde dökme, aynı nisbette 
km® vukubulmuştur. ';enber dört ~dyede hasıl olan dikkat ve endi. lılc.r ,·atanlarmı mUdaiaa i~in sL. demir ve kömür, dörtte Uç nisbe. 
Sovyet ordu.sunun ctraiında kapar.- şeleri başka cihetlere çevir- liihil anldtlar ve ancak Alman tinde alcminyum ve yar. yarıya 
mI§tır. Bu dört ordu lmlıa edllm:?Atc. mek hedefini güdenlerin bu ha· km'\'ctleri Rulgaristana dolmaya safiha halinde maden istihsal 
rllr. berleri çıkarrr.a da tabiidir ki bü. baeladıf;r :nunanclır ki 1ngUl7Jcr eylcmi~tir. Kherson·un çok zer.-
Mareşal Kesslerin ve general yük menfaatleri vardır. l'wı:ı.nlst..ıım yanlmıına ko mnk gin manganez madenleri Nikola. 

Löhr'ün hava filol?..rı bu parlak Bütün bu şayialar yak•n şark- mecburiyetinde kaldılar. Yunanlı. yef'in deniz inşaat tezglllılan ar .. 
harekatın inki~ına büvük mik. / ta her halde İngilizlerin istedik lan harbe ürüld<>nıedllu, onlara tık Rusların elinde değildir. Bu 
yasta jst;irak etmiştir 18-19 !eri kadar çabuk unutulmıyan yardım i!:in kemlilcrl harbe ginli. mmtakanın hemen hemen bütün 
gecesi, Alman savaş tayyareleri h~ssas. bazı no~talardan naz:-ırı ler. Buralarda da hep 1ngi:iz 'km·. fabrikalarına elektrik lmdreti 
!Moskovaya ve Odesa şehriyle li. dıkkatı başka cıhetlere çevirmek vctleri dö\·üstil. nu kuneUcr:n veren Dinyeper üzerindeki baraj 
ımıınına muvaffakıyetli bir taar. hedefini ~den basit bir hileye İngiliz n<b.larmdnn mı, yoksa Do.- ta.lırip edilmiş bulunmaktndır. 
ruzda bulmunuşlardır. Bir çok dayanmaktadır. r.ı~nyonlardaki İngiliz ırkına men- Bu mütnlfialarıı. Londrada bir 
:yngın çrkmrştır. Jap:mya J,fockovayı sup vntnnde{jlanlan mı mifrekkep çok şahsiyetler iştirak etmekte 

Sovyct orduııı:run ,inıdlyo lmdar Protesto etli oJduğu nncaJ< İngiliz İmparatorla. ve Rusyanın lıarp imalatının 
esir olarak kaybı ı.soo ooo d:r Tccrtı.. !:-unu a\iılmdnr edecek dahili bir tehlikede bulunduğu neticesine 
bo bize gö<ıt.<?ru.l~tir ııt sovy;t ordu· .. Japan hükftmeti; Vliidivo:?tok meseledir. Herhalde, döklilcn ltan varılmaktadır. Bundan maada 
sunun ölU kaybı d h!ç tıe~!'se bu ka· onlerınde Sovyet mn.!·amlart ta. halis İngiliz knnıdır. Buı:;üıfdü ~.ok ehemmiyetli bir sanayi mcr. 
<!ardır ve m:ılıt.~'llcl •• ara: .::aha f:lz rafından denize döktileıı mayir- hnrpte Jngflizlerln kimseyi harbe kezi olan Leningrad'da haliha
ladır. • lerin Japon sularında deniz sey. üriikliyebllnıiıı olduklnrını görmü zırda mutlak ibir emniyet için. 

Buna. mukııbll, dtl§n•an prcııaga:ıdıı- rüseferi için teşkil ettiği tehlike yoruz. Finlcrir.., l\lac:ırlann, J'..o.. de değildir. 
ısı artık ınk!r cürn!iY•'<'<'C:I A'm:ı.n :nu· hasebiyle Sovyet hükumetinin mıınynhlnrın, Slo\'tıkyalı lann Al- ı Maamnfih buna mukabil lbazt. 
''n!fntdyeUcrt:ıin tcslrlrı az.ıl~nıısk müteaddit defalar nazarı diklm. nıan orduları yanında Ru.c;yaüa lan da Rus kömür istihsaUi.tımn 
ıçı.n Alman 7nyiı:tı h:ı.tkı:ıd. rak:ımlnr tini celbetmiş ve bu hususta ica. hnrbctmelı:tc olduklıı.rmı görilyo- bacılı baş~na takriben yarısını 
vererek ynııu~ olu mi ttnrmu: b.r b:.:. b~den tedbirlerin nlınmasını Sov. ruz. Şimcli de, Bulgari<ttıınnı harbe veren Dombaz havzasının, umu. 
çuk veya ı~I m.'yon olJu ~l llU :tf<!ld ret hlikfı.metinden talep eylemİf· sokulııcai;;rına dair Jmwctli O.;)ia- miyeUe Dinyeper mmtaknsı ismi 
etmektedir. tir. ~ lar dola~ıyor. Vukııılar, tngilizlc verilen muhitin 150 kilometre 

22 H:ıZ!rnn ı:.ın ile 'U Ağu"tO.? lOL 
arasmCl:ıkl mı.: l lrto l\lt y:ı1J1lan lmlf 
mU.:ıhcd lerc ;;·re bftltll.ııtt z y!atı 
mu: ~udur: 

Ordud::ı. et' ıı 'lr"cl 'el nıı.~·onn 
sosJall • mı , ·, c e • ı !'lln:t U;:c 

re tsıu 84.85-t: • n1 alı 2::ı.?' ~ıo, u ı.y r• 
l .921 dlr 

1 1 'i:2,. vnra· 
lı l:.030 ve '<";rıp J 37 c!•r. 

Ru Y<' h" • l" ' Alu nrı ::ıu.va r::uv. 
\'etleri 31 , "ı.:s·o n J7a l"\r bir ~ylıi< 
tııyya i • · l n•:t n anc:: t ,.. r le ıı 

mı olan 72~ tnn re kaJ bE:tml,llr. 
Di;;.er t raf "n ~?\'\et tcb:i;;i. 

Sot-yet kıt:ı.1 • rm n l:~tlin ce'}'t.:! 
boyum~a rarp·c-11"'-ı':•n c!eı:ı., , •• 
ti1cl inı bi'dirme'.te:lir 

Yine ~fo01·ova1ı"l blld·rildiı!i. 
e ,::öre. Len·n,.ra-1'· muh"snra 

!.'den A'man kuvvetleri kt•mnndn 

Bulgaristana inen Sovyet rln b:ışka milletleri harbettircrr':ı: şarkından lba.5hıd1ğmı ve !halen 
Paranü~çi:.leri ve protesto lrcmlileıinj mUdnfn.ıı.ya ç:ı1ıştı1'13rı- de doğrudan doi{ruya tehlikeye 

" - ithamm:ı. hale \'<.'rdlrml~•or. maruz bulunduğ-unu ileri sür-
Sofya radyosunun bildirdiğine Hüseyin Cnhlt l.ALÇI1'. moktedirler. 

göre, Bulgar hükQmeti bugün , _________ -

~ovyet hilltlımef ne bir nota tev. ~ " ~S ~AT IA Çl&S · ~ W 
di ederek Dobnıcadn Dolıric: e:. ~ 
var.na Sovyct p<!.raşiitc-ülerinin ı L A L ı:::::::" ~ 1 
inmesini protesto etmirtir. L..;J .....::;, 

Notada tnr_.ırih edildiğine ~öre. 
eylüliin 15 inde hafif maldneF. 
ler. tn.bancalar ve verici telsiz j 
fıletJeriyle mücehhez ve lliitlzrin. 
de Bul"'nr :p:ırnsı buluna"l p!!.rr. 
şüt~üler Dc;bruca civarında Bul. 
c;ur tonraklnr r.a inme~c te!i~büJ ... 
c~-::i '..rciir. Bull!ar ordusuna 
ır:r .. u;> b·r m"ifr';-~ ile yapılan -
t·r a"p"·-•a e ""~'!' 'l tir zn"i'. 
[ı• bir , ....... r '"c.. ..• • .. 7 r····· 
pr rn~iifrli!cr ö!c'.iUı Ur.ı!.:ş vey •• 
c ir edilmi§'tir. 

2:; Eylül persembe af?samı acılıyor 

DOROTHY LAMOUR-BıNG GROSBV'nin yarattığı 

Y LU 

Büyük Mille 
Meclisi 

1 teşrin isaniye 
kadar tatil y ap
ması muhtemel 

Milli Müdafaaya 
57 milyon ıevkalAde 
tabsisat verWyor 
Anko.radan blldirildığine göre milli 

mUdafaamızm lcara, d'l'lliz ve hava 
lwımı ilıUyaçları lçln mım mUdnfı:ı.a 

vckAlcU bU~sl.nc konuln.uş olan 83 
mllyon liralı~ !cvkaltı.de tr.hsU;ata 57 
milyon lira ilA.ve hlıkk:J:ı.lakl kanun 
tlylhası dlln BllyUk mU!et mecllslne 
verilml.Şlir. l.Aylha, bUtçc encümenine 
havale olunmugtur. 
Diğer taraftan BUyU!~ Millet mecU.. 

sl.nln önUmUzdekl çarşcmba gUııU mUs 
taccı lAyllı.ala.rm mUzakerelcrlnl bitir 
dikten sonra ı te11rtnJsanic!e toplanınak 
Uzcre tatil yapması muhtemeldir • 

Meclla!.n pazartesi gU.r.kU içtlmrun. 
da mllll müdafaa mUkeı.Jeflyeti ka • 

nununun 27 lncı maddesl.nln bir fık
ramuıı dcğlşUrlJmcsl ıO.yihnaı ile ye. 
nlden 2:5 milyon llral:k tasarruf bono
ları ihracına dair JAyiha ve yardım 

maksadı ile hariçten Kızılay l.-unımu. 
na gelecek ~ynnm gUmrllk resminden 
isUsnıuıma ve Hatay:Ia evvelce yapı.. 
lan kadastroya bu kanw:un ~rl ta.. 
rfhlnden itibaren altı ay zarfmda iti
raz edllebilmcsl ltı.yihalsn mUzakcre 
edilecektir, 

İngiliz Levazım 
Nazırı 

Londra, 20 (A. A. ) - B. B. C: 
Moskova. lcon!erruısma. :fştirnk e• 

dccek İngiliz heyeti reisi Leva • 
zım. ruı.zrrı Jord Bcoverbrook Mos.. 
kovaya hareket etmiştir. Lord ha 
reketlnden evvel tank yapan fab. 
rikalar amelesine :gönderdiği bir 
mesajda Moskovaya lngilterede 
Ruslar için azami miktarda tank 
yapriaeağı vaadini götürmekte bu. 
lunduğunu bildlrm.!.'.ltir. 

Lord Beaverbrook harekctliıden 
evvel Rusyada teşkil edilen Po "' 
lonya ordusunun teçhizi için Po. 
lonya başvekili ve başkumandanı 
Sikorskl ile de görüşmüştilr. 

S ovye t te bli ği 
Londn, 20 (Radyo, saat 8,15 

de) - Dün ,gc<:e neşredilen Sov. 
yet resmi tebliği: Dlln muluı.rcbe· 
ler, biltiln cephe boyunca ve bil• 
hassa lCiyef mmtakasmdn. şiddet. 
le devam etmiştir. Çarşamba gil. 
nil 23 tayyare kaybetmemize mu. 
kabil 45 Alınan tayyaresini tn.h~ 
r..i.p ettik. 

Cephenin en §imalinde olan 
Mumuınskta cereyan eden çetin 
çarp:şmala.rda, Almanlara pek a • 
ğrr zayiat verdirilnıi§tir. 

Londraya göre 
(Ba, tarafı 1 ncidc) 

nıukabil taarruzlı:ı.n inJr~a! ediyor. O. 
desnda vaziyet dalı& 1.yllf§ml§t!.r. 

J..cnl.ngrad, clAn muka~emet ediyor. 
12 inci Alman zırhlı !ı~ımsmm yaptı
ğı taarruz mareşal Voro!>llof kuvveti<'. 
ri tarafındıırı zayiat vhcilrllerek pUs • 
kUrtUlmU§tUr. 

---~---

Bir çocuk 
Dör dClncl battan 

aşatı dlştil 
Baygın bir hal de hastaneye 

kaldırıldı 
Fatihte, •rqhand& oturan Ra§ldln, 

4 ya_gındıı.kl oğlu Elhan dlln hanm 
dördllncU katmdın aşağı uçm~. taf
Jann Uzerine dU§l'nlljtilr. Zavallı çocu. 
ğun vücudu hurdehq olnıu§, başından 
nğır surette yaralanarak 'baygın bir 
halde Haseki hastanesine kaldırılmıt. 
tır. 

Denize düşen cilingir 
Dün köprüden hareket eden 

Moda vapuriyle Kadıköye git
mekte olan, Sultanahmette otu
ran Mustafa Çilingir adında biri
si, bir aralık müvazenesini kay. 
bederek denize düşmiiştür. 

Mustafa bir müddet çırpındrk
tan sonra yetişen sandalcılar ta.
rafından kurtarılmış, tedavi al
tına alınmıştır. 



• \IQ k Fazan ve oyıuyan : nedamet t'dcn metbor dolaadmM Mahmut Saim ALTINDAG 

,)_ M 1111 Roman BaşrollerJe~ ~etlilaa. Zeynep, Malamııt Saim. Komik Haaan elenJ. ,.. POf),M,.,.1,Jah K a~rm f'l'lf:l'f:re 

~... Yızu: MAHMUT ATTiLA AYKUT Mösyö Harunaçinin Yehudi oltası dediği de neydi acaba ? 

1' bu. ' k d' · • b' · rlm ıc n d lna donmesın ?. 
illi-... yete kavuştuktan eonra kale.ten ('ARDAŞ FtlRSTI. • de yabana atılmay~ relmez: en ııını ar dınleıem hiç _ Yok benim derdim başka 

........ ~~'::' ki küçük kurtUlmut kUllar Kibi acemi ~ Bır aylık mahpusluk !beni hayli de fena olmazdı. - Derdin ba ka mi? Yoksa ~~-
dictitd' şaşkın ne yapaea~•mı nereye gı. yıknuştı. kandan ta.ki ee· . ı ., B!%lrn 

~ Oiauft dedim •ru: d~.efimj bir ~iri filme~a~ w Evime. geklim .. Zavallı annecı • ıoper~tın güulliğinden siyade gıpe tanıyamadın? .... dedi. de bı1..'iinW-i ~ela,>~o~~;ya.sln., .. 
\...~·~ kapıSJnı yum ~~ı memur:un ~rkasınd8:n. yun• gim ben~ ağlıyarak karşıladı. laklığt hoıtuma gitti. Bir ay, ita • I Baktlm, ben bu simayı tanıya • - Hayır, böyle bir ~· lOk. 
ıd.~. Dıtarıda~ . odum. Hı~ bır l.!C'Y düşilnmU. Tcvekttell dememişler: tlller hıraWa.r yaiıkeaicller ıece cağım amma, nereden Yarabbi? Haplahannden bugUn çıkt"lJl 

ı...~ yor, ~ecek hiç lılr yer Jla~ı:.1 ~·- • ·:An~ gibi ylr
1 

olmaz, Bağdat baak~cılan içi~de ağlıyan ~e ka.. ı - Tanıyamadm mı? •• Yahudi afallad1: · 
.,... .'-lu otur mry~rdum. BüyUık ka~Im!1 ö~~n- gıbı cli)·n.r olm~z.... . raran kalbim, bol rşık, bol müzik, _... Hayır!.. - Böyle bir şey yok .. Ha.piaha-
hlıba. Pek di: dekı Ut merdivenlerı ındığım - Biıka.ç gün d:nlcn .. dedi. bol çıplak kadın vUcudu lıçlnde .. et:• - Şefik pqa zamaninda ... Bir neden buyun çiktim .. Daha ne 0 • 

ı..:.._ ~ zaman vaya. kaldırım~n ~~ına - Birkaç ıaat bile vaktlır. yok. kJ heyecanına kaVU4tu. TUller i yece hani kodeste buluşmUljtuk... laeak "·· NMin bir §CY yok. 
~)t ! Bent ne ~~aşmış bır oto~l. ızo~Ume Diye c_ev:ıp. vl4rdim. Şch:emanet • çıne ıarılmllf kalarm, ayaldannm 1 - Taıııdım, möeyö Ha.rona.çı.. - Hııronaçl efendi. Derdim 

ııı k4'J>ldınız? ıl~ı=ıtı. Memu1' otomobılın v .. n na ne müfettif ~.oldum, t.iyat~l&n parmak uçla.rından aa.c;larmm teli- - Ta yendkü doetum.. Çıplak baska. Felilikct içindeyim .. , BJ.rini 
L_ l'a. Yat zıbaı .:ıderek kapıyı açtı. . kontrol edecegun, . . ne kadar her uzvu ayan beyan kıalan yordun, içini çek)p duru • seviyorum .. 
~~ heaıı - Buraya geliniz dcdı. ~aval~ı ~adın sahı zannettı ve seyredil"yordu. Miloviç büsbütün 1 yonıun, Mqa.Jlah mqlllah,. Sa • · - Sen seviyorsun? •• 

. kaoıyı yuır.- otomobilin yanma "Cldiğim f<°j\~:vınd~ 
1 

çıplak denilecek bir haJdeydi, Te· kalın beyu obrnJlf ama. yüreğin - Evet.! .. 
~ 1.aman sordum e~ ç .~ ... vcldcell bHeUer bir hafta evve14tn pMl pırıl yanıyor.. . - Beraber alıp mezara yide • 
~· Bendm ne· _Beni siz mi götilreceksiniz? . N_e~Clo ~diyo.rdum 7 Hani (Ko. satılmıyor! Se"1e tiyatroculuk da - Nuılaın möayö Haronaçi.,, o cekain? •.. Öbür dun~'ada n klh .. 
~ ~ÖJ>ekler E t . . . b k 'adıs ... ) d.~ e hır roman ,·ardır. ,.ar ... Perde aruında c<Mlerinı :\k!f&Dl blttabi ICJ1 <le kurtuldun?. Fena deyil hocam ... 
~ 

8
bir kaç a)·ak l - ftt. c:enve ~ec:ınız a a- ~vet, nereyo gid\vordum. mr.ıc i • şöyle looal&rda dolqıyo"1u. J)ör • - Ne o akfam lbe, Şefik 1>81&• - Naatl öbür dünyada! .. 

• er aün bu ım. dıyol'dum 7.. dlincU locada Mediha g&ıüldU bir nm elinden tanı bir haftada an • - ~m akalın atanmt. Bbdım 
°"1\ ı...~hit ola ola Otomobilin foine avaitrmı he. Hangi dolıta, hangi ahoo~. ııar.. adamla oturmuyor Jnd? cak kurtulduk.. hahambaşrya dlSmnUtıııı11n. Sen m 
....._~"" ~tı yU,ttkh nüz atmı~tım· ki it'erlden kuv gi &rka.data.?.. . . ReıLflm aapu.n oldu. lçblll bir· - Dayak yediniz mi?.. eeveceflne mCZlll'CI Mahmut alayı 

... "'-etini tahrike vetli bir el boymım" · andı Ye O g_~ce _v1yana Operetın~ "Çar _ Ah ..• diye çektim. - Dayak mayak, aopa mopa.. aev daha iyi. Hiç olmama topra11 
be,i içeriye ~kti.. da.ş Furstın., unvanlı piyeaı var _ Yaıuında bir mu•evi oturuyor Duduk, mudulc.. hepel lllaf8]1ah bol 6rter .. 

'-i? \la benden Bund~n 90nra.s1nı h;ı.tırlayamı. Ml§. Miloviç adındaki Viyanalı pr·. du. GUldU: mqallab... - Hem kimi ~ tıü1 • 
. 8iı ~ ki1tı1eeiz' yorum. madonnanm bu operetini çok met.. _ Daha çak jçini çekenııiıl ba• - Dayak mayak an}ecbm mı. Yor mUlllUD? 

llsan değil mi~ Gazlerimi cok bol rşrklr bir o. hediyorlardı: . . ba, dedi. ma, duduk muduk .ne ohırorT -:- Kimi?.. Bizin kaynanayt ~ 
'bit~ dada ac:tım. Bir yatakta yatıyor . Arltk cakı arkadaflann hiçbiri• Cevap vermedim.. - Yeni dayalı ye:yince dudak meeuı. .. 
~~; d~u Ka. dum, DoğruJduium zaır":-ı kar- rıınl gözüm görmek i8temiyordu. 'i'ekrar ıüldU: • yfbl batln*ıak... Agkoleun. Bumı - 8iıtli güzell lledjheyı., 
1 

~anahtar eOkul şımdaki bilyük avnada kendimi Ne yaparsam yalım bquna yapa. - Mahmut Saim bey, gall>a da ul&madin mi? .• Nuin, bu air. ~ Aferum .•• Tam turnayt ~ • 
~~ Gidip sıra· ördUm caktun, Hepsinden de payımı al. en 'Y1ll'lll'llllUl1. B1JCiln bapla. 

llıit~ ~· . llıçkın: g Yarı ·çıplak ~r haldeydim. ~~tım .• Hele rujk :ıes~~- ~=actm~ ~Haftaya ~ "'!"Mıelun Mu. Saçlarım omuz başlarıma do"ku-.ı. a aş en muzır r -ır • ••• etme •• ha · b' Bazı genç kızlar sevdikleri deli - Batt IU dördüncli locada otu. 
~ ~· Ge~l ~ mUştü, Odada kimseler yoktu. kanlın·n yanına giderlerken yanla• ruyor.,. 
~ ~ J e. Gözlerim bir anda dört duvar·n nna bir genç kız daha alll'lar: - Yaniııa yiUena? .• 

'-...._~beni ~.n çevrelediği oda icerisinde bir - Arkadaşmr Semaha.ti tak • - Nud gideyim, yaıımc1a a • 
~ h•..ı ır .. ık aür'ativle dol"-+'. Bu dekor dim ederim dam var! .. ııuan te J -~ ... ,.... 

1 
. - .....__ 1 • Orta ı den aynluuf ıs _........ ,, __ _ 

S 
, · bu eeya bu manzara bana tama Bizim bazı ~ erkekler de, - - W ,,,_ - ~ )'ok. Onlar eaat helW' 

'4ıdd 'ni ki!d vdikl rl bir ır..r..1. llltlllı ,.. •• " ... __ ,... ... ld·eel• biz •eDG ötledul ...,. bir piylan adam allrlar Sen da 
· t. ftesnıı bit- men yabancı)ıdı, 3~ ~e e se e -..... mtk•e11cle lf arwktadır. Haberde a.--"- · · yit, 

Ben neredeydim
?. nm yanına giderken genç ar.kadq. ~ ..._ ... • 1 il~) .......,... aaa.tlmi ancak et. 

~--. 1 mVUWllS 'IWKLll'I.-&. il ...,._ (T.R.) remzlae mDracat.tian. Ş ka lb k ~ ~· . Burası neresiydi?.. anndan birini yanlarma alırlar: - a Yl ıra . Yedi aydır 
~. ınız Ya~-~ .. n fırt- ... -. - Arkadapn Ziya bey ... Tak. llA. lf no-. &J.DL llArDI "· .... ~-~~-~.!'-~ !lem ıtıinleree lira param yittı, 
~~ kaıw.- .....,. ... .....,. ır.uuu dim ederim, • derler. sllıl tlmll _,,,.. .... ı ,.. idi. .......... aeıw.n ... - .,.. ... - hem... . 
~~ lllll ""'-'Dl.. Kapıya koştum. Tokmağı qe. Ne felAketler başıma gehnedl • llılılkr ............ •I leP talebelerine MI' den ..ulr, - Hem adama.killi yaşa.din,. 

• ~~ virdim. Oda kap~ı kapalıydı.. yara.bbl! .. Böyle koluma takıp kar /f Oe q' ,.. ar--lar: (B.N.Ş. remzlDe mtıracaaı Şjelt ytlseliylan hayat surdun .. 
.,;~ -.. Pencereye koştum. Camı kal. d<>a gı'bi götUrdllğUm ........ arkada • .,.. urun- • 29 yqmda Bek&r, as.ııerllkJe allı - Ne g~? .. Elini bile tut • 
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çok acırım.· 
Yeniçeri afu1: 
- Bia ıittifimas umaD 

bütün mahalleli Rüatemin ._ 
viae toplanmıttı• Herkes Rüı 
temin kanımm namusuna el 
uaatmak iıteym Halili tel'in 
ecli1orda· 

y ıldınmm hiddeti büıbü • 
tün arttı. 

O zaten namuı düımanıy. 
clı. 

- Köpeği parçalayama • 
mıılar mı? 

oı,.. batırdı. y on~eri a • 
tası wk•nm netic.ini fU 
teldlcle huliaa elti ı 

- Halil ltıçaimı aapbYa. 
catı aıra~ Gülbeyu eline 
aeçirclili kapmm kol demiri. 
ııl M\'Ul'IDUf, kendini mCida. 
,_ ... W..if. .. demir, 
HaHlia ... ~· ..,.. 
aini delmiı. 

Y ıldR'llD biddet1e IOl'dU: 

,Yaun: l•leender F. SERTILU 

• iM • 
- Geberdi mi hain kö. 

~ek?! .. 
- Biz yet!ıtiğimiz zaman 

can çekiıiyordu.. "Kabahat 
benimdir" diyerek cürmünü 
ikrar etti ve can verdi. 

Padipb Halilin ölüm ha
berini alınca miitHuir ol • 
mamıt değildi. F abt, bu va. 
ziyet ka11ııında ne diyebilir
di. Derh~l Edime mllftUaU • 
nü çaprtb. Vakar. müftil,e 
uJattdar. 

Edime müfttiaü de m dit 
manlamu katiyen affetme • 
yea çok dürüat bir adamdı· 

Derhalı 
"-Küllü musumm pk. 

tel.." fetvasını verdi. H• 
munr t•Jİn katlı caisdir, 
tevketlim ! dedi. 

Halil o ıırada zaten almut 
tü. 

GiiMMyu iN aantle cesa. 
dan kurtuldu. 

Yıldll'llll, Rüateme dladUz 
- Bayle namuslu bir lra • 

dınla iftihar edebilinin. 
RUatem! Ha1.ti ait. kumı 
taaelll et.. 

Dedi. Rilltem tekrar padl. 
phm disleri~ atıldı: 

- O, çok namuslu bir kız 
clı.. iki ay evde l'Ünet yüzü 
bile ıörmeden beni bekledi 
,evketlim. ' 

Diyerek: huzurdan çıktı ve 
dofıuea evine koıtu 

"KAHBE KANI MI 
TEMiZLiYORSUN ?" 

Rüatem evine vardıiı za • 
maa kapıda yeniçeri kollan 
dolaııyordu. Saray Ç&VUfU, 

Rüatemle beraber relmiıti. 
Çawı, yeniç•ri kollarına: 
"- Paditah Gulheyazı af. 

fetti. Haydi, ıu cesedi kaldı. 
naat" 

Dedi " paditahın buyna. 
iunu yeaiç.llere teblll etti. 
Zaten RUatemin al'kumdan 
~ ..... ela ... Jetit -
mitti· 

Gülbeyail karakola, belki 

de zındana gideceğinden e
mindi. Batını örtmüı, buır
lığını ona göre yapmıf\ı. Ka 
pıda Rüstemi ıören Gülbe • 
yaz birdenbi~e t"!ı:rdı. 

Nöbetçiler kapıdan çekil • 
diler. Rüıtem ilkönce kan • 
ıının boynuna sanldı. 

- itte, nit.ayet zından •• 
dan kurtııldum. 

Dedi. Ve Gülbeıyazı hazır 
lan.DHf bir halde sörünce: 

- Nereye gidiyorsun? 
Diye ıordu. Gülbeyaz: 
- Senin zinda .. dan çıkı· 

tına çok sevindim, Rüstem! 
dedi. Fakat, ne )&~ık ki tim· 
di elimden bir kaza çıktı. 
Zindan yolu bu .efor bana 
ıöründü. • 

- Merak etme J&Tl'Utıl, pa 
diph h• ~ ha.her alm1Ş. 
Seni de affetti. O hain cesa-
11nı ıörmüı .. 

(Deuam ı l rı 
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1 ikeke BOGAZiÇi LiSELERI "~lf 

Buyuk Röportaj serisi - 15 -
18.0S Kan~ık 

prkılar 

t!S.40 Caz ve Röportajı yapan R. YAVUZ 
Tango 

banın kapısından geçecek .. Bir orkestrası 
hafta bunu hiç aksatmadan de- 19.00 Konu,ma 

20,16 Radyo 
Ga.zctelll 

20.~ Kanoık 

oarkıJar 

21.00 Ziraat 
TakvlmJ 

21, 10 Dinleyici 
istekleri 

21.415 Konu,ına 
(GUnUn 
!lt'8elelerl) 

22.CO Salon 
orkestrası 

%%.SC Ajanı 
~~.f5 Rad;\O 

Salon 

Ama\·utkö1 trumvay caddeııt : ~~1~ı1JI 
Kayıt Jçln her gün 10 dan 17 ye kadar mektl!be IJl{ll'..ııııd' 

,,5 er 
Derıılere ilk kıeım 29 ey~ülde, orta ve ilse kısımto.rı .. 

caktır. {Telefon: 36. 210) 

Seni. analığın Selime hatun bir 1 rüden geçerıken denir.e ötekini de 
delikanlıya vermek istiyor. Hal 1 mahallenizdeki kör bir kuyuya 
buki sen bu evleruneye taraftar atacaksınız •.. 
değilsin.. çünkü seviştiğin bir Sana gelince Selime: Bugün· 
delikanlı var... Onunla sık sık den başlayıp her gece, yarısında 
buluşuyor. masum sevgi konuş • abdest alacak, on beş yasin şe. 
malan yapıyorsunuz .• ekseriyet- , rif okuyacaksın .. Her gün bu ya· 
le evde yalnız kaldığın geceler, ~inleri birer tane '1.rttıracaksın . . 
aruıen dul kadın günahı işleme- Bir hafta sonra. yine bugün, bu 
ğe gittiği zamanlarda sen de bu saatte bana geleceksiniz .. Rüya .. 
gene adamı eve alıyor, onunla larınızı, hafta zarfında rastladı. 
birkaç saat geçiriyorsun... L8. - ğınızı acaiplikled bana anlata. 
kin, kıaınetin bu delikanlı değil!. caksmız ..• Kadınlar. bu tavsiye. 
Rabbi zülcelal hazretleri Reni, leri tekrar soruşlarla iyice ka
kendi memle.1<etlilerinden esnaf !alarma not ettikten sonra oort 
çırağı bir delikanlıya kısmet et sabun kalıbını aldıl.;ı.r, gelecek 
~ .• bu, iradei ilahiye yerini hafta aynı gün gelmek üzere 
bulacak! handan ayrıldılar ..• 

Çok yakın bir candan ayrıt. Kadınlar gittikten sonra, han • . 
malt tehlikesindesin. O can da cı odama koştu.. Büyücülük 
Selime!.. kudrctime, hud'1.mımm kuvveti. 

Selime bu cümleyi duyunca ne hayran olduğunu uzun uzun 
yerinden sıçradı .. bir işaretle anlattı, On yıldan fazladır uğ. 
tekrar oturduğu yere mıhladım, ra.ştı.~ı meseleyi böyle ilk adımda 
devam ettim: ikı kadını da odama getirmekle 

- Selime, bu çifte evlenmede tezahür eden bu kudretten emin 
ISrar ederse tezden Allahm rah· bulunduğunu, artık işinin h~lc .. 
metine kavuşacak. Sen de, yapa dilmiş sayılabileceğini, sayemde 
yalnız kaldığın gün, sefaletin uzun zamandır hasretini çektiği 
simsiyah ağzına yuvarlanacak • memleketine kavu5abilcceğni de 
sın kızını... Yüceliğine kurban ilave etti, kadınların ne istedik. 
olduğum Allahıın ... Bir bardak lerini sordu .• 
su vcsilesile sizi bana tanıttırdı. Ona: Artık Selimenin tasav.. 
~I~ .. fe!ô.kcte ~ığr~mamanız vur ettiği çifte düğünün akame. 
ıçın bır ıntıbah vesılem hazırla - te uğradığım haber verdim. Se
mış otdu. vindi.. Mihribanın leblebici Sa-
Şim~. sözlerime iyi kulak \'e dıkla evlenme arifesinde bulun. 

rin .. buradan çıkınca araba He duğunu da müjdeledim. Selimeyi 
l!~apanı köprüsünden geçec~- de yakın bil' ölümün tehdit et. 
sınız . Zeyrek yokuşu başmda ı· tic7ini sözlerime ekledim Sadıkla 
necek, yokuşu yaya çıkacaksı • Mihriban arasında tasa.rladtğıın 
nız. İlk rastladığınız dükkandan gönül meselesi için de şöyle bir 
ne varsa, bir şey satın alacaksı- talim_.t verdim: 
ruz .. Sire hizmet eden adama. - Sen şimdi noğru Sadığa 
~htara da şu sabunu verecek git.. Yarından itibaren leblebi 
siniz ... Şu ikinci kalıbı da Mih torbasını omuzuna vursun, ma. 
ribanın bir hafta her gün hamam halle satıctlığına başlasın.. Sa. 
yapıp kullanacağı sabundur. O.. hah, Q]{şaın günde iki defa Ko
teki ilci kalıbın da birisini köp • camustafaşaya gidecek, Mihri. 

--·ASANSÖR ---.. 
Ti\l\llRA'II ÇABUK ve TEMtNATLIDIR. 

Galata, Vopod;ı. cadd l :So. 47 

RAUL FRANKO 
----··---- TELE.FON: 4H27"1111•D•E•ı••--ll 

-
DeD.lz Levazım satın alma ı 

komisyona. l1iD arı --1 - Ta.hnıi. clunan bedeli ''11:>00" lira olan l adet l>ızo dinamo gu. 
nıbunwı 23 Eylill UO salı gUntl saat 115 de pazarlık.la eksi.itmesi yapıla. 
caktır. 

2 - llk teo:'t•etı "862" llrn "50., kurug olup şartname~! her gQn ko.. 
nıie7ondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin tıcı:ı gUn ve saatte Kasnnp~ada buluna11 kom!Jıyondıı 
huır bulunmaları. ta318) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
Muharum<>n aylığı 

Semt ve mahallesi caddl' veya sokağı No. Cinsi 
DUkkA!ı Çarp Kavukçular ,5 .. Re.;;;;am tı ısmacııar 25 " 

• Yanın!&§ han g •• 
KahVCJllUU!. 12 • 

n 

" 

Kazaz.ar 
o~ta 1µ2a.ı\ar 

KuecUer .. 
" 

,, Cevahir bedesteni 
ikinci adada 

Şer.! ağu, 

,, ,.. "' ., 
Kumkapı çadırcı A?ınıct çelebi cıı. 

mil altında 

16 
69 

.. 
,, 

36 DUkk,.nm ntSlf bi~sesl 
4.2 .. 
38 ve 40 ikl dUkkl'lnın 

nısıf hisseleri 

55,54 Dolap 
124 

" 
7 Bodrum 

L. K. 
2 00 
1 00 
1 00 
l 00 
o 50 
O :>O 
o 75 
o 75 
2 00 

o 50 
o 50 

l 00 
F atih Kumrulu me!cit c:aınil Tekke arsasının bir lt:tsmı l 00 

Yukarda yazıtı mııbııller 942 senesl mayıs sonuna kad:ı.r kıraya veril .. 
mek Uz.ere ill'lna konmuştur. lsteklller 3 ~rinievvcl 941 cuma gUnG saat on 
beııe kadar Çemberlitaştıı İstanbul vakıflar başmUdUrlUğiinde ~akı! akarlar 
kalemine gelmeleri. (8366) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J 
C.erralıpaş:ı. Hascl.t, Beyoğlu •.-e ZUhrevl he.stallklıır haııtııtıeıı:r:lc Zey • 

nepklmll doğumcvl için alınacak 3500 kilo Idrofil p:ı.muk lt.tpa1ı zar! usu!!· 
le ekeillmeye konulmuştur. Mccmuunun tahmin bedeli 6310 lira ve ilk tf'. 
ıcinatı 478 lira 25 kuruştur, şartnamesi zabıt ve muamell\t ınlli\Urıngu kal~ 
mlnde görülebilir. İhale 1.\C-!)41 pcf'§embe gUnU saat 15 te d!lin 1 enc.tımer.de 
yapılat'aktır. Talıplerln ilk t-mlnat makbuz veya mektuplar•, 9U yıhr.a ait 
t!caret odam vesikaları ve kanunen lbra1.ı luımgelcn diğer ves~lkle 2490 Du. 
maralı kanunun tarl!atı çevresinde hazırlıyacakları teklif mekt•Jpl:ı•mı ihale 
g\lnQ Paat H de kadar dalrnl encümene vermeleri Uı.zımdır. (8216) 

*sırıt 
DarUIA.ceze müessesesi için dcfaten teslim edll•nek şartile alınacak 800(1 

kilo 81 ~eyağ, 900 kilo tureyağ ve 2500 kilo beyaz pcyn!r kapat: zart usuıil ... 
f'kmltmeye kooU:tuU§tur. Mcc.muunun tahm!n bedeli 16695 lira v.:! ilk t-.:mlnr... 
tı .'2Ş2 llcft 13 lrl:ru.,tur. Şartname zsı.bıt ve muameil\t m!lJurlUğü kalemı.1. 
de g'6rli!~b;;ıi•, ~tıa1~ z~.9.941 oaıı güııü saat ı::; te daimt encümende y:ıpılP. 
e.~r,. Ta!l!"ln"1. ilk !~ ~•"t makbuz veya mektupları, 94.1 yılın.'\ alt t!CP..., 
NC .-~ll'ft ~-"telluıtuı '" \c.=ıır .. n tbrazı 10zUDgc1en dlı;-~r vcs.ı!itk ~tl'O n:J.. 
~ k.....anıt. ı..~t:: ç .. v-r .. 51Cd" hazTTlıyaosk:an tekil! mektupııuı.nı Hı."l .. 
le'~ ~ -....· de k...- c;~t ..:ıcn~ vermeleri l~ır, (~) 

v~ etsin!.. t K&hraman,. 
Bır hafta geçti.. Söylediğim tar Saati 

gün,, Selime ile Mihriban yine 19.li:i Radyo caz 
hana gelip beni buldular .. İkisi. orkestrası 
nin de gözlerinde bir hafta ev. 19.30 Ajanı 
velki acaip ifa.de, için için hl!. 1U5 Konuııma 
küm süren bir korku ifadesi (.ta.,e 
mevcuttu .. Aynı dekorun huşuu Saati) 
içinde bir haftalık tezahüratı an. 19.ıs.; tııtanbul 
lattılar .• Rüyalarını naklettiler... &fesJre 

(Devamı var) Şarkılan orkestrası 

Devlet Demiryollar1 ve Limanları l~letmc 
Umum idaresi ilanları 

Karabük demir ve çelik !abrlkalarınm tes;s ve inşasında kullan:lmak O. 
zere celbcdilmiş olan mol\taj aıa.t ve edevatından 31.12.941 tarihine kadı:.ı 

mahrecine lade edilenlere tarifesindeki §artlarla yUzde :>O ter.zil~t yapılıı. 

caktır. (680i- '5331) . ~. 
Muhollıınen bedc11 (4638) ~It.t l90) kuruş oııın muhtelit ebatta 61,852 

metre mlkl\bınCar tt>artt 7 kabm gürgen dilme (30.9 941) ıııaı. gUnll saat 
(1:5.30) onlıeş buçukta Hayd:ırpR§.ı..'h gar binası dah!llndekJ iwmtayon tara. 
fın.jan kapal.r Ul'!"f usıı:.ilo satın a.lınaeaktır. 

Bu işe girmek !stlyenlerln (8<,ii lira (92) kuruşluk mUV&kat teminat, 
kanunun tayın etı:gi vctılkalarla tel.Iülerinl muhtevi zarnar•m nynı gün sa. 
at (14.80) on dört otuza kadar lı:oır...lsyon reisliğine vermeler ııızundrr. 

i3u tııe alt ~artname er komlsyonC:an paraaız olarak dağıt.ıın.aktadır. (8020) 

••• 
Alaşı:>b!r ist..lsye:nluıda yapıl.v.;ak yatakhane binıuıı inş~t· kapılı zart 

usuuıe ve vahld\ fiyal. t:;.erlnden ekfutmeye konmu~tur Bu ıı.~aatta doşeme 
ve ltntolar içlll mukta:..i demli·la:- idarece verilecektir. 

1 - Bu Jşln mubarumer bcJcl ! (il,700) liradır. 
Z - !etekiiler ~·..: !~e alt §artn:ıme veHir evrakı D. D vo·ıarı Ankara 

ve İzmir vcznı>ı:lndcn C215) k".ır·ı, mukabilinde aiabil.i!'ler 
3 - Eksiltme 2?·- &-941 tm:ihmde pazartesi gUnU saat (16) da An. 

kllra. D. D. Yollun ~·oı öairesl.ılde topla.nacak merkez birinci komJ.ayonunca 
yayıı:ı.caktır. 

4 - EkE!ltmeye f,'lreb!lmek ıt:.: isteklilerin teklif mektt·rı;artıe birlikte 
aş:;ığıda. yaı.ılt t.ı:mir,at ve vesal'd aynı gün saat (15) e k-.C:ar komisyon 
rclsllğlne vermeleri ıazımdll'. 

ııJ - 3202. G U.-ı.lılt muva:tkat teminat 
b) - ~.ı:oo sııyılı ununun tayin ettiği vesikalar ne bu f~e mahstı.9 oL 

mak tızer(;; MUnakaUtt Vek!letb1dcn almnıı§ ehliyet veslkatl', e~llyet vesi. 
kası içtn ihale tnr1hJn6cn en az sckiz gUn evvel bir :.Stlda fle MUnakallt 
VekAletine mUnıcaat olUDması. (7990) (6472) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esaıı No. Mevki ve cinsi Aıukadüeı Kıy. 

501 

1201 

1210 

1502 

2212 

2525 

2929 

3001 

3036 

<.):ngelkoy, ~ngclköy caddesi cskl 31 sayılı 97.66 
metre murabbaı arsa. 
Beyoğiu, Kiremitçi Ahmet çelebi m:.ıha:Icııi çama.aı 
sokağı yeni 2 sayılı 174.38 metre murabbaı harap 
karakolhane 
Be~oglu, l!'criköy Bozkurt mahallesi ••sakız,. Bozkurt 
.sokak eski 23, 25 yenl 218 sayılı tahminen 137,66 nıet. 
re murabbaı arsa 
Fatih, Merkezefendi mahallesi eski yeni Mevlevi.hane 
tekkesi sokağı eski 6-6, yeni 27.66, en yeni 6 sayılı 3115 
metre murabbaı hane maa bostwıın yıınsı 
Ye§llkoy, Şevketlye malı. "Ayasto!anos çeşme sokak 
11 sayılı tnhminf'n 2304.72 metre murabbaı areanm 
yarısı 

Beyoğlu. "Beyazıt,, h:ıc Miml mahallesi "Topçular., 
Necntlbey sokak eski 287, yenl 273 sayılı tahminen 
25.79 metro murabbaı dUkkA.nın 30/120 hissesi 
Beyoğlu, "Beyazıt., MUcyyetzade mahallesi Bülbül 
serçe sokağı eski 31. 33, yeni 29,31 sayılı arsa talı. 
minen 74.68 metre murabbaı 
Fatih, Mirahor İlyasbey mahalleai eki camllşcrit 

yeni AHefcndl sokak eski 17 mtlkerrer yeni, 2-4 sayılı 
l:SS.59 metre murabbaı maa dUkkAn hanenin 1/4 
hissesi 
Yeşilköy, Ayasto!onos karlyesl Şevketiye mahallesi 
~nere diğen Bulvar ııokağmda 20 sayılı tahminen 
5i6.22 metre murabbaı ara& 
Üsküdar yenimahalle \;skl Vangm bağı yeni Şetaret 

Lira 

391.-

17H,-

551.-

316.-

llG.-

516.-

747.-

679.-

576.-

sokak eski 28, yenl 36 sayılı 96.GO metre murabbaı ev 1322.
Yı.:karda adresi ve tafslla.tı yazılı gayrimenkulı.er pe~in para. ile ve açık 

arttırnıa usulllc satııacaktr. 
:Mllzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde <'nu nl.ııbetın. • 

de teminat yatırmaları ll.zımdır. 
l!ıale, 22.9.941 pazartesi gUnU saat ondadır. S3.tış e.s-..a.aınd3. '~rilen bedel 

mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akÇ(;Sl de,.hal arttrrı'ınıy.ırak 
ihale kimin uh:lesine icra edilirııc teminat akçesJ ona ikmal etlirilecektir. 
İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve Uç kıta !oto~arıa birllltte bildiri., 
len giln ve saate kıırlar §Ubemlz eml!k servisine gelmeleri, ·(~9~.~022) 

Yatı Mektep:erine ~ 
' ışll , ·--

Çocuk vereceksenb:: l 'atnk, l'orpo ve f.'arşuflarl~le Jll~ 
BattaoJ~·e, Havlu ,.e Bornozlanru ucu:ııca mağa:ıamızdall 
taııbul Sultanha.mam caddesJ No. 4 Tel: 20025 os~ 

BURSA PAZAR/: SiPAHi oğlu HASAN f/ t 

----------------~~ gepO lstanbul Bava Mmtaka 
lljlnden : unacv~· 

l T" ıoon ın.tu Volkan markcl sıcak kaynak satın il udo:ı~f 
2 - Kati tt L"JJ.atı olan 158 llrantn Bakırköy rnnl~_-nıc~Y il 

rak makbuzu ile :>ir~ık:e 80.9.941 .ı;ulı günti saat 14 te }q

A, satınatMıı ::<oml'lyonıında bulunmaları l8260) 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden 

harici askert kıtaatı 11anıarı t":ıı' 
----- -----...---------------~~:':"'sc~·:_.J l·aO ton buğday un yaptırılacaktır. Kapalı zn ..,IJ-:<ff"'.# 

1'0""' :;f .. 
çar!Jıım ba gUntl saat 115 tc Konyada askeri satınalnl8 50 ıcııf. r6' 
caktır. Tahmin bedeli 46.900 llrıı ilk teminatı 4387 ıırn ,0ıı 'ti rP 
me.ql Ankara, İstanbul Lv. 6.mirllklcrl satınalroa kornıs) ~,ııc 
Taliplerin k::ı.nuni vcsiknlttrile tekli! mektuplıırını ı.ıııııe 
evvel komisyona. vermeleri, (10!l7. S364) -ı/ 

• • • ıı.rv:t" ~.' 
Beher kilosu 1:>5 kuruştan 10,000 kno sadeyağı p,Z ın •'~ 

caktır. İhalesi 22.9.941 pazartesi gUnil saat ıı de ErzUru,ı.ı ~
kcm!Hyonunda yapılacaktrr. Tutarı 15.500 Ura kail tc:nlI1 
liplerın bclll '\'llkitte komisyona gelmeleri. (lOSP.'3856) 

~ ·. 6~ 
Teli bayiine alt olmak üzere 150 ton baJycll dUğc: 16 d' 

tır. Pazarlıklıı eksiltmesi 25.9.941 perşembe gUnU s:ıa., ~ıı 
8..3kcri satınnlma komisyonunda yapılacaktır. Tcll clb~J 
diğl. takdirde kilo fiyatından tenzil edilecektir, (1091.SS 1 ~ 

• • • . za.e9 
1000 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla cksııt.ıncs\:ıc~ıııı'· 

16 da Babaeııklde askerl ııatmalma komisyonunda ynP~352) 
tcminaUarile bclll vakilte komisyona gclınclerl. (1095.' 

~ • • rtıııl-' ~ 
Aşn~ıda yıızılı mcvadm pazarlıkla cltsııtmelerl htzalll rl ..,ııı: 

saatlerde Hadımköy civarında Yassn'iran köyUnde asI<ea gt~~ 
yom:nda yapılacaktır. Taliplerin beJll vakitte kotnlSY

0 r. ti 
T~rnı.rııı 

Cınei ~Ilktarı " ~r. 'f' 
ltilo ııra f 

KokkömUrü 
Odun 
Sadeyağı 

Sadcya~ 

Sadeyağı 

Sadi" yağı 
Sadeyağı 

2.000.000 
2.100.000 

67i.10 
6300 
7500 
S550 
3600 

7290 ~ 
6300 
ı12ı.25) 
l636 5(1) 
2()(14 ) 

;ıso 25> 
915 ' 

o o9So-s3&0> 
,(IJtJ 

.. ~ ~ • ıııtıı.18 , P' 
Apğıda ynzılı mc\·:ıddın nnzarhkla eks!lttnt'ıerı ı.-tır• ,.-

ve saatte Çankırı:!a satınalma kcırı.lsyonunda yapııacıı 
vakitte komlsyonıı ı;eıı:ıeleri. Jllıııtı'' 

Cinsi Miktarı Tutaraı Tc ~r. 

Sığır eti 
Koyun eti 
Sade yağı 
Toz şeker 

Sabun 
Kuru faı:ıulyo 

Beyaz peynir 
Zeytınyazı 

Nohut 
Yumurta adet. 
Kuru ot 

Saman 
Tuzsuz tereyağı 

sut 
Yoğurt 

Limon adet 
Kesme makama 
Çubuk makarna 
K~ar peyniri 
Kuru kayısı 

Şehriye 

İrmik 
Plrincunu 
Çay 
Kırmızı mercimek 

kilo 
90.000 
50.000 
20 000 
16,000 

14.000 
25.000 
8.000 
2.000 

25.000 
.200.000 
118.000 

108.000 
6.000 

26.000 
4.000 
6.000 
9.000 
9.000 
4,000 
8.000 

4,000 
500 
500 
150 

10.000 

lira 
18.000 
17.500 
29.000 
7.840 

7.700 
6.250 
5.600 
1.600 

375() 
3.000 
7.0SO 

2.160 
9000 
3900 
soo 
GOO 

S600 
3600 
4800 
2400 

1600 
175 

320 
1050 
2500 

ııra 
21oO 
2625 
4850 
ıı76 

ıı55 
931&0 
ı;ıtD 

2•0 
56ztiO 

550 
ı062 
szıttio 

ıs50 
1555 
1:ıO 

gO 

640 
540 
120 
5ôO 
~.ıo 

ı6 ı' 

~I 
• :f * dCııt D t 

!lııııer eti 
Aşağıda yazuı mevaaın kapalı zarfla ekııiltmelerl hlzalarmda yazılı gUn, saat ve nıa tJerltııl ~ 

komlsyonlannda vapııacr.iltır. Taliplerin kanuni veslkalarile tf'kllt mektuplarını ihale 8311 cıı'P 
Y eni N eşrivaf : . 

Haya t 
Bu defa ha!ts.da bir çıkmaya başlayan 
HAYAT M.::~muasınm 11 incl sayısın· 

da: 1nönil: KO.Zım Sevinç Altını,;ag, 

RUbal: Yahya Kem~. Dua: Halit 
Fahri, Nlmık Kemı'U!n lktısadl pren. 
slplerl: Enver Beıınan, Polonya TUrk· 
leri: Dr. Zihni Soysal, Al!keri yazılar: 
Bir intlIAkm hlk!ye)'i. O'ı,; şahsiyetli 

insanlar~ H, G. Vcls; Buı:;ar hlklyesi: 
7.arra, Muvaf!aklyet !at:atl; Şark ve 
Garp Edebiyatı, Edeh! nUkteıer, veci. 
zeler, Meraklı yazılar, Mizah, Eğlen· 

celer; A!rodit muharriri Plyer Luiz'. 
den tefrika: Fuat Gökbud:ık Vardar. 
Bilhassa (Ôldilkten sonm yqayacak 
mıyız?) makale serisin! her halde o· 
kuvu!IUZ Fi vatı 7,5 kuru• tur 

1 F.~,~;;;·~~~~~~z 1 
Eylül içLa gün almaktadu. 

l
l{ablne: Beyoğlu ~le,rutlyet cad. 

No. 47 Gllııt'!ı A p. 
J:v CRE!'ı."KÖY T~: 61.'7! 

ait olduğu komisyonlara \'ermeleri. (lOôP.S209) sııst ,.~ 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı thale snn. )4-(ff--

Nohut 

Sabun 
Sabun 

Odun 
Odun 
Odun 

Odun 
Odun 
Çizme çift 

Erz.akın ct.ruı! 

~ 
kilo 

39.000 
24.000 
24.000 

LJra Lira 
ıt3 

5-070 3SO S0.9.941 

18.000 1350 30.9.941 11 
o 

18.000 1350 80.9.941 

126.600 4.899 367.42) 
326.600 4899 367.42) 
303,400 4551 3"1.32) 

315.65) 16 
lM ) 7,10.941 6 30 • 

12 500 30,9.941 
1 

. Jtıf'~ 

280.600 
128.000 
115,000 

4209 
1920 

""" tı' Ortaokullar sahnalma K omisV0 cıd1 ~ 
çoğu Muhammen % 7,15 Eksntıne f 

Balıkesir 
&Z1 

kilo kUo bedeli depozito akçesi 
Kuru~ S. Ura Kr. 1 

Kokkömtirü 200000 260000 3 50 910 rt ~ '-4' 

Ekmek 68000 81000 13 789 7:S Kapall ~ :ı;ııttc ıı; K,; 
Sadeyağı !?000 4500 180 607 50 29.9.941 ~~ erı: o~~ -

Ortaokulların YT'ayıı; 942 sonuna kadar ihUyaçlan olan Y'Jkarda is1ınlerl yazıll üç l<& gıeuııc ,,r. 
le eksiltmeye çıkıı.nlır ııtJr. Evsa! ve §Craitini görmek lstlytınl~ıin hergUn NecatibCY : e~·el ıı oo~" 
ıeceklerl ve taliplerin lhaio gUnU olan 29.9.941 pazarte.sı güne muayyen ıı::ı.atten bir sıt9 asri! ııı 
!resinde teminat,.,, t~.m zar!larmı komisyon başkanlığına walinı etmeleri ve ı.tıalcnl.ıl ı;ıl 
§Ckkll komisyonda Yl't>ıL'IG&ğı 1lAn olunur. (8164), 


