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lngiltere ve Rusyaya gönderilmelz üzere Amerihada imal edilen Uçankaleierden biri 

Amerika 
Rusyaya yüzlerce 
tank ve tayyare 

aönderecek 

Avukatlar 
-------

' ---o--
IDQHlz kabinesi 

Adliye Vekaleti, ücret tarif esi 
hükümlerini tesbit etti 

Rusyaya yardım plamm 
kabul etti 

Londra, 23 (A.A,) - !ngillz kabl. 
nesi, Moskova hilkum~t.nc tevdi cdi. 
Jccek otan Rusyayn ~aıcıım pllnını 

kabul ctmiş;.ir. 
Daha şimdiden Rusya.) a yapılacak 

nakliyat işl"r!nin ısla!ı::ı~ başıanmı~. 

tır. 

AvakaOar, mleklllllerlne makbuz ve 
masral ıısteıerl verecekler, ıcretıer 

barolarm ayrddı§ı ııaıllara 
gire aımacak 

Ankaradan verilen nıalümat göre, 

... 
0 

' . 1 kl A k h tl ıı ac:Jllyc vcklletl avukatlık ilcrct tarlic. 
.ı.u " \O\'!lu:ı. Dl"l I ı.n <'ye nln 

rel.!ıl Jferrim.ın, öfleJ n 80Dra beye. ' ınnbı Jta?ı v~ tal~ t"1"'.m~ de,lr >l., 
natta bulunarak Amcrlkadan Rusya. muml ..aUJdlmlert tealıit •tmlıttr. BU. 
ya ytızlerca tayyare , .... tankın gönöe. ttın barolar, muayyen akitler ve mu. 

ameleler hakkında malıall! rayiçlere 
rileccğlni y<ılnız nal.d~nt mesdcle • 
rinin bunların teslim! nu~nu tah. göre ne kadd.r Ucret r.ıınacağuıı tayin 
d!t edeceğini söylemı§tır. Rusyaya ctml§ler, projeler Ankarnoa mUteşck. 
birçok tckn~h·enıcr de ~vndcrilecck • kil haysiyet divanı tarııimda.n da tet. 
tir. kik edilmiş ve başlıca tç Upe ayrılmış 

İngiliz tayyareleri 
Odesanın 

müdafaasına 
da iştirake 
başladılar 

-o-

Ruıyaya hediye edilen ilk 
lngi!iz tankına ' 'Stalin,, adı 

verildi 

tır. ücret noktasından Uç sınıf baro 
ihdas edilmiş, merkez \'C kazalar ara. 
sında da fa~k gözetilmiştir. Avukat
lann Ucret tarlfelerinı hakkiyle tatbik 
edebilmeleri için tarifoııl.n başına 21> 
maddelik um:ıml hUkilmier konulmuııı. 

Bir ltalyan guzeteıine göre 

Kış 
başlayınca 

Şarktaki harp 
sükOnet devresine 

girecek 
-o-

tur, Bu hUkllmlcre gore, her avukat. 
mUekktıtnc alclığ"t Ucr • mukabilinde 
b1t makbu; " A. aımı.v ~ezqn bu • 
Jundufu maii.-anara k ~ilk bir n .. 
Taf llstesl vcrmeltle [l'\lY.ellcf tutul • 
maktadır. 

(Devamı 4 iint'üde) 

Çinde harp 
kızıştı 

ao.ooo .Japon 
askerinin bl flk 

taarruza 
dardaralda 

--o-
Japonla r 15000 ölü 

verdiler 
Çun~ • klng, 23 (,\ , ~\. ) - Çin 

askeıi sözcüsii, Numah muharcbt• 
si hakkında verdiği izahat arasın. 
da demiştir .ki: 

İhzari harekattan sonra. 80 ibin 
nefGrden, 20 harp gemisinden, 200 

(Devamı 4 UncUde) 
Londra, 23 ( A ,A, ) - Kiye! 

sehrinin müdafilerinin büyük bir 
kısmı Dinyeper i'n şarkına çe. 
kilebildikleri tahmin ediliyor . 

Almanlar, ordularının Kiyef'in 
şarkında ileri hareketlerinde de· 
vam etmekte olduk1 annı bildir. 
mekte iseler de Rus tebliğinde 
bunu teyit eder hiç bfr haber 
yoktur. Alman!~r. esasen harabe 
halinde bir şehri zaptetmiş bulu-

la mtldd~t zarımda 12lngilız harp 
Alm&nJB •• 

nuyorlar. 
Cephenin cenubunda Alman-

lar, Berislov'da Dinyeper 'i geç. 
tikten Eonra Azak denizine var
mış ~örünmektedirler. Şimalde 
Alman başkumandanlığı, cumar

Siyai .ahada gem ısı 
muvallakiyetlcrinden A • k 
istifade imkônlarınt merı a 

arcqtıracak ıı·manlarında 
Bera, 23 (.\ A.) - Mtlanonun baı;. 

~ı~:;azetcsi olan La Sern şöyle ya • tamir e ~, i 1 d i 
Almanların Rusyada elde etl!kleri 

büyük muvaffakiyetıı.rdcn sonra kış 
baı,ıladığı zaman bir t;Ukfmet devresi. 

(De\'Bmı 4 üncüde) 

---o--

Bularm arasında 
iç bilylll 

tc. i günü Vonns ve Moon kü~Uk 
Ba' t :k ad.g.larım işgal etmiş ol
duklarını bildirmektedir. Bir Al· 
man kolu Moon ı le Osel aras:n- ı 
daki barajı geçmiştir, 

ö scl adasının merkezi Arcn
bourg kasabasının Almanların 
elinde olduğu söyleniyor . Le. · 
ningrad trafmda Almanlar için 

Profesör 
Mim Kemal Oke 

1 \'•~~:~~~ ~ A~U Amc. 
rika bahriye nezaret i. bir iki gün 
evvel isimleri bildirilmiş olanlar • 

( Deuıru 4 üncüde) 
\'akıt yıu.ı alle!ıiı ıtraımııı g lrml11tlr. 
Ostadın "IP fi !I bir yınnıı yarmld 
\'akıt Jt&Zt:t eslndc- İıitıtıir -ecletiektlr. .. _.., 

ilmin tarakkisinden ne 
bekliyorduk. ne bulduk 

aan fazla olarak aralannda üç 
zırhlı bulunan on iki İngiliz mu. 
hart-be gemisinin Amerika limar
larmda bulunduklarını bildinnek • 
tc<lir. 

:Su gemilerin hepsi Rimdi tamir 
~dilmişlerdir, bunlar: 

Resolution, Malaya, Rodney. 

izlanda 
sularında 

Bir Amerikan 
vapuru daha 

batırlldı 
<> 

6850 tonluk olan bu 
Danimarka gemisine 12 
haziranda el konmuştu 
l\"e\~ork . 23 (A. A.) - lzlanda 

eularınclıı 19 eylülde batmııı oldu. 
ı:;'ll dün hariciye nezaretindPn bil. 
dirilmiş olan Pink Star, 6850 ton• 
,'.Jk etki bir Dammal"ka vapuru o. 

l~ Jl .. , · e · kami.s~onu 
tanı moan • 
battığı esn'lda Amerikan baynğı
nı taşımaktaydı. 
Bahrıye nezareti taarfmdan a • 

lmınııs olan mesaj ve hariciye ne. 
zaretinin tebliği geminin torpil • 
lendlğini, kendisine bir bomba :. 
ubet ettiğini veyahut bir mayna 
çarpmış olduğunu tasrih etmekte
dir. 

Gemi 61,36 derece arzı şimalide 
ve 7 d~rcce tulü garbidc yani n• 
iıircn Sessa'nın batmış olduğu mev 
idin takriben 45 mil şimali garbL 
ı::indc batmıştır. 

Hariciye nezaretinin tebliğinde 
nıürettcbatm ılkıbetinden bahse • 
dilmemcktedir. Bu mürettebat 3-1 
kişiydi. Ve hiçbiri Amerikan t~bi.. 
ı, etinde değildi. 
• Pink Star, 3 eylülde Ncvyork • 
tan hareket etmiştir. 

Et'LCL l 
23 1 
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Fiyatı 5 KURUŞ 

ır Jnglllz gaı ete ı 
J811JOr: 

Birçok insanlar Almanları 
iki cephede muharebe 

etmeye ichar için 

Avrupaya 
ingiliz 

kuvvetlerinin 
ihracı r 

' . 
Lüzumunda 

ısrar 

ediqoriar 
---<>---'

Çıkarılacak aık~r!erin iyı 
techiz ve iyi talim görmüt 
olmaları, ihrac üslerine ma. 
lik bulunulr.1a~ı lazımdır. 
Bunu da anc.\k hükumet 

bil;r 

Londra, ~S ( A .A ,) - Mances
tcr ~u3rdi:ın gazete i yazıyor: 

Bır çok ınsanlar Almanları iki 
~~phcdc muharebe etmeğe icbar 
ı~ın Ayryıpa. karasına İngiliz kuv
' etlennın ıhracı lüzumunda ıs. 
r.ı.r ediyorlar. 

.. ~~kat ordunun halen bu teşeb· 
busu başarabilecek k~ar ivi ta

(Devamı 4 ünriide) 

rı da A uupadaki yoldaşlar ~bl 
kahramanca döğüşttek olurlarMS 
.Japonya bu tecrübeyi pek pahalı 
ödlyece"ıdir. Çin mubarcbeııile c.:ok 
yıpranan .Japonya bir Ru!il muha. 
rebe51nde de büyük ı.avlat veri~ 
sonra Am<'rika ,.e tngl.Uere karşı. ı 
ıımda na'lıl dayanacaktır, orasını ! 

Adb bu çok eııtere&an yazıyı mut. 
laka okuyunuz 

bilemeyiz. ~ ------------• 

Southem prince zrrhlıları. ile Lnr.• 
r.ia, Bullolo, Monclarc muavin gc. 
mileri Tulip, Clarkia korvetlc:-i, 
RichmonJ muhrfbi ve Awanin 
rn:ı::~lliıh ticar~t kruvazöıiidUr. Avt ustouo' da bir Alman zırhlı tt.ni hare/cet 



Y eni Sabah 

ykcttnı .. 
emir, b r 

Hüııcym Cahit Yalı., , geçen g 111l 

Ber lnd iyi '1abcr abn tlr ita · taa 
erildi 1 kaydlle ne nıdll~ ve Aımıın. 

Ruı. muha.Pbeıılnde Alman geneikur. 
m..ıyınm oı!!lbcten az zı yı&.t H.rerck 
du"1I'an 'kuvv~u rln! maltrutmek olan 
uııl hca c fl ım dlckon etıiG et.mi§ bulun.. 

dum,J h kkındakt lıaOO..I Mhıs C".ı'ZU\I 
y pmnktad 

Muharrir, bu haberl.n resmi d"tfil 
"iyi haix'r nlan blr knyn&k"ıı atfen 
\Crl.lmLş ol ı n:s iş t ed rek ez .. 

Mlc vor ki· 

ca 
ttunıı • ., 

Yeni bir pirinç cinsi 
ye~i tiriliror 

iN H li 

Ruhu ' 'n f 1iha Ihsan oo~r pir . 'fi 
dvan, .. 

1#\F,DRI 

rı 

Kömür ve 
odun fiatları 

--<>----

Odunun 100 kuruş 
indirilebi leceği umuluyor 

Olln toplanan t int. murakabe 
komisyonu bil"'l'Ok islerle m~J 
olmuşt.ur. 

Komisyon bwld n evvelki ibir 
içtinwnda Bulgn.ı kömUrilnUn 
müstehlik tarafmtl n kayıkta mu. 
'aynası için yedi uru nark koy. 
mu tu. Diinkü içt.inw,da da yeıli 

kömllr ~in altı kunış fiat kabul 
etmlgtir. Yani mlli!tehllk iatcdı(;i 
vnkit kayıkta bu cins kömürün ki 
osunu 6 kuru nlabJeccktir. 
Ayrıca kömilr ve odun fiat 'e 

satışlnrmı mclıallinde tetkik eden 
ınurnka.be memurları he>nUz dön ~ 
meınişlcrdir. Ahn::ı.ca.k nı lOrl ra 
gore könıUr f tlarınıhn 20 p:ırn, 
odun f':ıUamıda da 100 kuruş ka· 
dar tenzll!ı.t l' p 1 iler i umul • 
mnktndn'. 

1 Maarif e · r senelik 
tef iş r 

o 

Devamsız muallimler 
72.396 saat derse 

g.rmemişler 

ZiN ve 
TROL 

---0--

F'a lar 
yeniden 

te:;,bit edildi 1 
Ankara, ff ( A.A) Ticaret 

VckAletinden tebliğ edilmi§tir : 
l - Halen memleketin mayi 

mahrukat ihtiyacının hemen M. 
milcn t kendenın depolnrındGn 
temin edilme i ve nakil ücretleri· 
le~ vergi ve .resimlerin art· 
tırılnuş bu1unmnsı dol:ıyısiyle 
r,azyağı. benzin ve motorinin n. 
zami fiyatları 29 say:ılı koordi· 
nnsyon kararına dayanılarak ye
niden ~bit cdilmic; ve 23 eylül 
1941 tarihinden itıb:ıren tatbik 
mevkiine konmuştur. 

2 - İskenderun dePo ~ fi.. 
ya.tıan şunlarclır: 

Gaz yağının çift büyük tene· 
k i 711,08 kurufi. Benzinin çift 
büyük tenclrnsi 031,69 kuruş. 
Motorinin çift büyük tenekesi 
507,64 kurus. Gaz yagınrn dök· 
me kilosu 20,31 kuru.5. Benzinin 
dökme kilosu 32,79 kuruş, Mo. 
terinin dökme kilosu 13,19 kuruş 
Gaz yağının dökme litresi 16, 

Maarif Vcka1eti tarafından 65 ~- Benzinin dökme litre-
940 • 41 yılı isinde )'ilptla.n tef. si 23•9d: kurua. 
tişler sonunda dde edilen netice- 3 - Bu esa fiyatlara na1.aran 
ler alakadarlara bildirilmiştir: Ankara, İstanbul ve İzmir için 
Teftış ncticesincle dört Ji&,""CJe tesbit edilen müstchlike a..rAmi 

temizlik ve jntizam pek iyi, 13 satış fiyntlan şunlardır: 
lise, 4 öğretmen okulu, 44 orta. Ankarada gaz yağının ~ift bü· 
o!<uıu jyi, ~ iı~ lise iki öğr tmen yük tenekesi 910 kuruş. B(lnznin 
okulu ve 7 orta oku!da orta, ibir çift büyük tenekesi 1125 kuruş. 
öğrenmen ve 6 orta okulda fena, Motorinin çift bUyijk tenekesi 
bir kız enstitüsünde coJc iri, bir 745 lmrQŞ. Gaz yağının dökme 
erkek wnat, bir yapı usta, iki kilosu 27,95 kuruş. Gaz yağının 
ak~am sanat okulunda iyi, bir dökme litresi 22,90 kuruş. Ben. 
kız enstitw..ündc, bir kız flannt zinin dökme litresi 30,90 kunu . 
okuluy)n, üç erk k sanat okıduı~ Motorınin clökme kil u ruJ90 

da orta., bır erl·ek Q.nat oku hm· ı·u~~ıbulda: Gaz ua;;,ıntn '-ift 
da fena gijrülmÜ$tOr. TemiZlik J .. ,, !t 

baknnından okullar geçen rene.. bilvilk tenekesi 905 kuruş. Ben· 
ye nazaran muntazam.dır. zinin <;ift buyülı tenekesi 1130 

Bazı okullarda dcmirba \e kuru . Motorinin çift bGyük te· 
ders lcva.zımınm iyi muhafaza e.. nekesi 710 lmruş. Gaz yağının 

dökme kfloeu 27,80 kuruş. Gaz 
dilemediği anla.şılmu . 4Mfikadar·- r ğının dökme litresi 22.&'> ku· 
lar ikaz edilmist.ir. rus. Benzinin dökme litresi Hl ,10 
Öğretmen devam. işleri de ılti kur~. Motorinin dökm kilosu 

hse pek iyi, 20 he ve öğretmen 20,GO kuru • 
olnılund::ı, 32 orta okulunda iyi, t?.mirde: Gaz ynğynm ~ift biı· 
iki lise ve 15 ortada orta, yalnız ~·Uk tenekesi {)05 kuru . Benzi· 
bir orta okuldu fena o!duğu gö. nin ,.ıçt büyUk tenekesi 1125 ku. 
rülmil tür. nış. ~otorinin <:fft büyük tene--
Devamsızlığı itiyat haline e- kesi 695 kuruş. Gaz yağının dök· 

tirmiş olnn öğretmeni rin ~rmc. me kılosu 27,80 kuruş. Gaz ya. 
dikleri dem saati miktarı 72.396 ğımn dölone litresi 22,80 kunm. 
olduğu kaydedilm~tit. ' Benzinin dökme litresi 31,10 ku· 

T'dksime ~öre, olrullardn talo. ruŞ. Motorinin dökme kilo u 20, 
be devamı, devam i rinın kont. 25 kunm. 
rol ve takibi iki h de pek iyi, 4 - 'Qlğer yerlerde gazyağı. ben 
13 lise, 5 ötretm 1 okul~ 34 or.. zin V<' motorinin azu.mi satış fL 
ta ol uld ı iyı, 5 li • 8 orta. okuJ. yatları yukanda ~kredilen d po 
da orta, bir kız en t tusündo çok esas fiyatlarına istihlak mahalli· 
ıyi, ıki kız cnstitüsUnde orta do. J1e J .a.dar hakiki nakil ve teslim 
t"('~ olduğu gciru mü tür. masraflanyle mahalli nlflumun, 

irket bayilerine verilen kann 
'e bulunan yerlerde -perakende 

--o.....-

Tanmmış musiln~inadar f!atıcı iskontosunun Uav~i sure-
ayrı 'mtilmn edilecek tiyle tayin ve tt"Sbit o!unur. 

. - . 5 - Bu suretll', 5irkctlerin 
fklcd \e reısJ 1

• m Jk.i in. bay' teşkilfitı bulundurdukları 
rın mı ı nl M h ku n es • h · ı · · .. ~ b' cd'J • 1 

f ti · 1 ·msu 1 bi ır er ıçın "' ıt ı mış o an 
. c ?' ıyde eri 1 t 

1 nıı ~en r 1 resmi satış fiyatları mahallin en 
em r on erm . b"'yük' illki ı tel 

Bu emre ö e. m ·kt«inasl nn l ı u b'"~ 11~1 . Yt~ memur o.rma • 
sn! ııl rınd n mn.ktnt ve gayt> _e" __ ı_ı_n_m_ı_ıı_·. ______ _ 

m kola ca nıfl ra t t'rik <'• 
ilme! YUK k olnra:k 

1 ı m · i lıe • 
· 1 kte 'e ynı a t 

fih Jl oluıımıYa 

• tlnivl raıt lkmnJ Jıntihanlnrı diln 
ınmıştır. B tün !nl nJMcrd tmu. 

kRdnr zitc • 
hlrıncltr. rinde 

Endüstri 
,.. 

mamua.J 
--0---

0aililden temini için 
yapılan tetkikler ilealiyor 

Ankaradan blldlrU<llğin g6r , rncm 
lekcUmlzin ruuhtaç oWuğu endüstri 
ınamulAtınm mühim bir Juımuıu. yur. 
dumur.da i.ııtlhsal ve imal etmek su • 
zumu etratmda yapılan tetkikler o.. 
nuncta endllstri taaliycUnl J>tık yakm 
blr mmanda bugünkünun on mlallne 
çıkarmak blr endüstri hayatınuı mem. 
lcketlmlzde t.eesstıaU :ile beraber bu • 
nun 1 letme ve idame31 !çın ltiZ.ımgclcn 
tz,knlll: elaın!Ullan da beraber yct:ıatlr· 
ınek r.arıırf olduğu n(tic~l.ne vıınlmıg 

tır. 

Blcaa EleQdl 
sabnem!zde 

DarUlbedıı.yidc (Bican Efendi), 
(Habib Neccar) ve (Neşe Bey) 
rolleriyle .kendisine bllyllk ve hak. 
h bir ~5hret temin eden yüksek 
sanatkiıı· Şadi, Halk Operetinin 
PYmelli sanatkô.rlarınm teı:;vikile 
tckrıır sahneye nvdete k.a.rnr Yer. 
miştiı. 

Baflı<ı!A clemanla.r, Seniye Per. 
ran, Samiye, Till"kfın, Saide Le .. 
ptanla 90lt "nlll1lU6 :ınnal.karlıu~ 
dan CelAl Silnırt, Lf.ı.t!ullah Silru. 
ıi, Sıtlo Akçatepe, Ali SUruıi, Jh. 
san GU!cn gibi daha birçok yeni 
\"e kıymetli Jslidntlan bir araya 
toplryan muvaffıı.Jıt olmw bir torı. 
luluktur. 

Şadi vo yeni arkada.5lanna 
hayırlı muva.ffa.Juy~tl"r t<>menni 
ederiz. 

ıa :rost.n taarC11i·me\cudu azalml§ o.. 
lan pullnrdnn 200.00,ı.ooc ndet tabc. 
µum esine karar \ermiştir. :Şu pupa. 
nn '.['a3dos uJullle ttıbır.n <'.all!!tlactılt
trr. 

• Devlet el mıryollan idarest Adana 
• :Mersin ha.tı Uzcrltıde Tarsus istas. 
yoııunu yeniden mod,.r:n §CkHcl inşa. 

ya karar nrml§lir. 
• Mectdlycitöyllnd otnmn CeliiJet. 

Un Ayl§ık, knrısı Bclklsl bıçakla tch. 
dit etmek suçundan dör\!Uncü ııorgu 

M.klmllğincc tcvldf edilmiştir. 

Mrrcan yoku~rh, Tn~kı;ılarda 
00 nııma.ratlıı. t11hafiyeç, Avlldis ve 
Çarşıkapıd:ı kun:!uracı A1'§ak yaldız 

lbUklı.n suçundan 1iln asliye ikinci 
ceza mahlcum :ılnco tevk~ olunmuş • 
tur. 

Muhıddın adında. ycreız YUrtl!uZ 
bir ııerseri Ort köydo b h:r&ızhk y p. 
mıa. diln yı:ıkalanaraı< a,ollycy tc -
llm cdllml!}Hr • 

., KüçUkp..uarda huraacı Mehmet. 
demir üı:"rindc lhllklir )aı.mal• BUçun. 
d:ı.n ya.luı.lunmı§, aslJ.Nı ikinci ceza 
mahkemesine verUer k t vldf otun • 
muıtur. 

tı Fatihte Tıı..§tııınd3 otıa'D.n llha 
adındıı 6 ya,mda bir çoculı, gr.çcnlerde 
oturduğu ha.un dördli~C katmdun 
düşOp ağır surette yunımnmışb. Yn. 
raıı ı;0<:ı.ık 4Un hastanede ölmU", ıı.tl
llye doktoru tıuaı ınJAn mu~cne e. 
dllcrdc d tnın ru.Juıat vcrUmIJtlr. 

Murnka kqm!Jıyor,ı.ı mezbahn<l • 
kt aııt.Jf}lann Jtontrol n t.ın nlmmnsı • 
rıı kararlaotırnuot.ır, Bundan bafka 

• Iılrdckl ~r&.kende"l kasaplnr u ı 
şılu b1r kon~'Olı! ta.bi tutul caklarrur, 

B kırköy bastnncsindc yawn k~ 
rı mf zly ı !.o gid u t.enı Klımlt a • 
dmd:ı birisi.zaten erolr. fptU4ıımda.n 

·utnn karıııın croırı vermek flıt.i;!mlıı 

tııı,ştabnkıcıl r tart\!ıncı.;ıı orQlerı;l{ 

r:abJt.aya t lım cdUml§L.r. 

rının namlularr mı? VavJyet n:ı • 
zik. Son sUraUo dilşmanın üzerine 

Polonya a.it hatırat r .• 
Y azanlar: Muhtelif subaylar 

u .ı m . 
t.mkın bir 

\ C ruaki 
c f' virdi. 

t lerf 

ıcli,YOnı.7.. Ünümıi7.deki piyadeyi 
Jı:r a bir ı:aman SOllfı' aı'kaoa bı.. 
mktık; ıb~ı piyadelerlınjz tankla• 
rın üzetinc ntl.ryartJ.Jc, llerinde 
bomba, tüfek ve pist;Qle dü51llnna 
do •nı tı.izimlc beraber gidiyorlar, 
CesareUerine diye<:ek yok. lstih .. 
kiLnı!ar teker teker swmuığa lba.~ 
lndı. Çukurumn üzerinden :ı.ilıyor, 
tepeleı• t.Irmamyor, tel Öl'g{\lcrhıi 
cr.eı;ck ıgcçj,\laruz. Tıvılllt.ı.rmıı;z hep 
4ırdcn tnn'k dafi toplarının bulun. 
dvğu mevzü at«> altına aldr. ~ 

nm son mukavemeti de kHılı • 
vor. Gocenin ıntan7.al'8SI bamba8ka 
Mı Şehir nlevlcr içinde yanıyor • 
du. 00§111 n rieat ediyor. Zaten 
PolonyaJ1l!lrm on kiı gün lreıı 
bu harp esnasmda bir kere o!fflın 
(t r!cdiklerine şahit olmfıldmı. 

,.. o 
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Mecliste dün -kabul 
edilen mühim layihalar 
1 
Ylllıek Mllleadl• we tellalll ollallar, MllU mldalaaya ıewlla· 

IAde tallllaat, Gslıldar tramvaylarmda Evkaf blsseıialll 
lleledlyeye devri, 25 mllyoa llrabll taıarral llonoıa 
çdlarııması IAylllaları mlzüere ve kallal edildi 

Maliye ve Maarif Vekilleri 
v 3 bir çok lıatipler 

beyanatta bulundular 
----o--

Meclis, 1 Teşrinisaniye kadar tatil yaptı 
Ankara. 2! ( A,A,) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltay'ın başkanlığında top
lanmıştır. 

Celsenin acılmasmı müteakıp 
Başvekil Doktor Refik Sayd1m 
söz alarak gelen evrak arasında 
bulunan '\'e encümenler tarafır. 
dan tetkik cdi1erek heyeti umu. 
miyeye se\kolunan kanun layi
h~larından bazılarının ruzname.. 
ye alınaı-ak müzakeresni istemiş.. 
tir 

Başvekilin bu talebi tasvip e· 
dilmiş ve böylece ruznameye alı· 
nan maddelerden yüksek miihen. 
dis okulu ile teknik okulunun 
Maarif Vekaletine devrine ait 
mazbat&.mn müzakeresinde muh. 
telif hatipler söz almışlardır. 

Milli müdafaa enciımcni' reisi 
General Kazım Sevüktekin mev· 
zuu müzakere kanun layihasının 
yüksek fen mekteplerinin açıl· 
malarırla bir başlangıç olarak te. 
lilli ettiiini işaretle bu mek
teplerin harp sanayii için temin 
edeceği faydalan kaydcylemiş 
ve bu kanunu teklif eylediğindetı 
do1ayı hükfunete te§ekkürlrini i 
fade etmiştir. 

Feridun Fikri (Bingöl) milli 
müdafaa encümeni reisinin mu. 
talealarma iştirak eylemekte ol
duğunu söyliyerek bazı temenni
lrde bulunmuştur. 

Nevut Ayas (Bursa), cumhu. 
riyet devrinde hUkfimetin ve ma
arif vekaletinin teknik tedrisatı 
üzerinde yaptığı teşebbüslerden 
bahseylemiş ve yüksek mühen· 
dis mektebinin maarif vekaleti. 
ne devredilmsinin bu yolda atıl· 
mış çok mühim ve müessir bir 
batve teşkil eylediğini kaydet· 
miştir. 
MOSTAKlL GRUP RE1SIN1N 

SOZLEIU 
... Müstakil grup reisi Ali Rani 

Tarhan da demilflir ki: 
Efendim, bu layiha.dan ve bu. 

gün müzakeresine karar verilen 
diğer iki Jayihadan anlaşılıyor 
ki, hükumet teknik öğretim işini 
ehemmiyetle eline almıştır. Muh 
telif şekil ve derecelerde teknik 
tahsil erbabının azlığından dola· 
yı yurdumuma çok ve dS'rin boı· 
luklar vardır. Mevcut müesse. 
seteri ıslah ve tevsi etmek, mev
cut ohmyanlannı kurmak sure
tiyle hUkfımet bu boşluktan dol. 
durmak istiyor. bunun ikbsadi 
büyük lüzumu ve yurdun müda· 
faası işine büyük faydası malQ· 
munuzdur. Köy enstitU!erini 
kurmak ve teknik öğretimi bugiL 
nün ihtiyaclannı karşılıyacak 
sevi yeye çıkarmak teşebbüsünü 
almakla hükfimteimiz maarifi· 
miz.!n en esaslı iki müesı;esesinin 

~.melini atmı31;a bugünkü şerait 
ıçınde muvaffak olmuş bulunu· 
yor. Bu bir hUkQmet için ve ma. 
arif vekili için hakikaten büyük 
bir şereftir, Grupumuz namına 
bunu tebarüz ettirmek için söz 
aldım ve esas layihayı da bir an 
evvel getirmelerini rica etmek is. 
terim 

MAARİF VEKlLlNIN 
BEYANATI 

Arkada§larrmın burada konu. 
şul.;ı.n ve mevzuubahis edilen söz· 
leri hakkında düşilnUyordu.m ki, 
bu kanunların hepsi bittikten 
sonra mütalealanmı söyliyeyim 
ve yüksek heyetini7.e maruzatta 
bulunayım. Fakat görüyorum ki 
ark:ıda.<Jların suali gibi daha önce 
burada konuşmuş olan arkadaş· 
larmun milta•ealan beni daha 
evvel s~ söylemiye sevketti. 

Bugün huzurun\17.3 takdim e. 
dilmiş olan layihalar, geçen gün, 
muvakkat encümenin kurulması
na istirham için kürsüye geldi· 
ğim zaman arzettiğim gföl esas. 
lı ve büyük bir p~ın taıhak· 
kuku için hazırlanma mahiyetin· 
de olan kanun li.yihalarıdır. Na_ 
sıl ki l">iz Türkiyede ille öğretim 
d&vasıru halletmek için ve yür.de 
yüz halletmek için tesbit ettiği· 
miz program ve o programı ta
hakkuk ettirecek kanun gene 
böyle hazırlayıcı layih&larla hu. 
~urunuza getirmiştir. Bugün de 
vaziyetimiz aynıdır. Bu prog· 
ram alakalı vekaletlerce tetkik 
edilmektedir ve tetkikat yakın· 
da bitecektir, şimdilik taslak ha. 
!indedir. Kat'ileştikten sonra 
prensipleri ve metodlan tesbit 
edHmiş olduğu için kanun haline 
gelebilecektir. Ve umuyorum~
rinisa.ni devresinde huzurunuza 
sunulabilecektir. Bu h&Zirlığı 
yapabilmek için • evvela maarif 
veki.leti teşkilltı içerisinde bir.e 
teknik ve mesleki ueııv olmak ü· 
7.ere -Verilmiş teşkilatı genişleL 
mek icabediyor. Bizim teşkil4t 
kanunum\17.3 bakıldığı 7.8.D18n 
teknik öğretim teşkilatı bir mil· 
diri umumi, bir muavin, bir 
mümeyyiz, iki ki.tip ile idare o
lunur. Açıktır, zahir ve bahirdir 
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Aakara - Dördbnc:U Türk mUU 
tıp koacreea bqön .,..ı ıo da :eq. 
vekil lamet .-.. bazr...uerlnln bir 
nııtkıı ile 11Çlln111tll'. Açılma menal
mlnde dabWye, mlW müdafaa, mır. 
aiti, maliye veklU<'rlle ıtebrtnm..cl<' 
bulunan mehuıılar ba&1r bulıın11111t • 
lardır. 

Haz.im (Ncurettin hoca) filminde 

ki, bu kadar dar bir teşkilatla. 
hatt.i bugünkü te.ımik ve mesle. 
ki öğretim müesseselerini ve ne 
de bu mesıeıer üstünde düşünüp 
tedbirler a.lmak mümkündür, o· 
nun iç__in merkez teşkilatımızı bu Sinem~ me!SIJ.!l _ba••a_ .. _!'_l!I=~ 
esaslı davaya hazırlamak ve hal· - - - = _ 89A --: --==-= 
!etmek için genışletmek iztırarın. 

davız. Kanun layıhalarından bi- REKOR YAPAN YERLı· ve ECNEBi'" ri bu genişlemeyi ihtiva eder. 
Kanun layihalarından ikincisi, 

bu genişlemenin istilzam ettiği f ,. L M LE R 1 HAN G ., LE R ., D ,. R kadrol.ı.n ic:ine alır. Bunun büt· 
çe kanunu ile ve devlet memur. 
lan maaşlarının tevhit ve teadU· 
lünc dair olan kanunlarla ala 
kalı olan kısımları vardır. O. 
çüncU kanun, yüksek mühendiı:: 
oku!unun ve teknik okulunun 
maarif vekaletine devrini, dör
düncü kanun da bu yapılmış O: 
lan genişlemenin istilzam ettiğı 

Mat~uat ~~um mUdUrlUgU, hafif, eğlenceli flim 
çevrılmes nm önüne geçti. Bundan böyle milli ve 

ahlaki kordelAlar yadllacak 
p:trayı ihtiva eder. 

Huzurunuza gelmiş olan bu 
dört kanundur. Şimdi müzake. 
re edilen yüksek mühendis ve 
teknik okullarının maarif vek~· 

(Na.rettin .h~a) lilme alındı - Ertuğrul Muhsin (Kıs. 
kanç)ı çevırıyor - Rome O Jülyet, Lô.dam 0 Kamelya 

Mazurka türkçeleıtirildi ' 

!etine devri kanun layihasıdır. lpek sinemasının holUndeyim. 
Memleketimire çok değerli fen Kala.balrk var. 
adamları yetiştirmiş olan yük· Salon da tıklmt tıklım dolu. 
sek mühendis okulunun ve tek. Halbuki henüz sinema mevsimi 
nik okulunun maarif vekaletine ba§la.madı bile.. ı:ıunun sebebini 
devrj meselesi teknik ve mesleki aorduğurn 1luıan İpekçi d Yor ki: 
öğretimi bir bütün olarak muta· - Bildiğiniz gibi lst.anbulda 
lea eden hükfunti bu bütUnil bir yeni yılın sinema hareketi aşağı 
ele vermesi ve maarif veki.leti· yukarI her sene eylülün 15 nde ba.'j 
nin va~feleri arasında görmsin. lar. lstanbullular diyebilirim ki 
dedir. Nitekim teYtıidi tedrisat dünyanrn en çok film seyreden 
kanununun Türkiyedeki bütün belde halkrdır. Bizde sinema hı· 
müessesatı ilmiye ve terbiyeviye .zı dediğ"m, gibi, 15 Eylfılde baş. 
maarif vek~letinin idaresinde· lar ve Hazranm sonuna kadar de. 
dir, Suretiyle vekilimi7.e verdiği vam eder. 
v~enin bugün si7.e, bir kanun - Film seyredenler arasında 
Uiyihası şeklinde sunuluyor. bir tasnif yapabilir misiniz? 

Yüksek mühendis okulumuz- - Bu uzun senelerin verdiği 
da bir. terbiye ve tedris müesse- milşahedelerle mümkündür. Mese 
ae8idir, teknik okulla beraber 0 la ben, ı;ahsan, 15 senedir filmci. 
halde maarif vekiline idaresi likle meşgulüm. Bu on bes sene 

kısa bir zaman değildir. Uzu~ 
kanuni bir icaptır. Emin Sazak 
arkadaşımın buyurduğu gibi, tecliibemeo dayanarak Jstanbulda 
muvakkat encümende de aynı her janrda f"lmin se~ ircisi bulun. 
endişeyi izhar etmişlerdir, ben· duğunu söyliyebilirim. 
deniz de dilim döndüğü kadar - Mesela? .. 
kendilerine cevap vermiştim. - Mcsclii ) erli filmlerin seyn• 
Yüksek mühendis okulunun bil· cileri arasında bir tefrik yapıla • 
tün şubeleri nafia vekiJetini ala. ma.z. ÇünkU yerli kordclfılarımıza 
kadar etmez, halk, milli bir harekcıte ragbet <"-

Meseli maden şubesi: Maden der gibi alak::ı. gosterı~or. J<:;cnebı 
şubesi M. T. A. enstitil!!Ü iktıaat filmlerdenS<' Janet Makdonald 
vekflletine bağlı olduğundan orayı Greta Garbo. ve H<'di Umurun 
alAkadar eder-. o halde buyurduk" kordelilan başta gelir. 
lan prensipten .şöyle olacaktır: - Yerli filmlerden? 
Tıp fakültesi sıhhiyeyi ali.kadar - Mutlaka bir f'ey söylC'rnek 
ediyor. Sıhhiyeye vermeli, ytlksek lılzım.Sa Münir Nurcddinin, Ertuğ 
mUhendis maden kısmı, ikt.mat rul Muhsinin oynadığı kordelfıları 
vekfiletini alakadar eder, oray.ı baŞa gec<irmek liiznndır. Mesela 
vermeli. geçen s·nema mevsiminde Ertuğ~ 

Hukuk, adliyeyi aWtadar eder rul .Muhsinin (Şehvet kuri>anı) ıl<.> 
oraya vermeli. YUksek mUhendls :Münir Nure<ldinin (Kahveciguzc _ 
okulunda Tayyar kısmmı aç· li) bizde rPkor Yapmış filmlerden• 

(Denım 6 IJIClila) • dir. 

- Yerli filmlerin ekserisı eğ• 
lenceli oluyor. 

- Evet. ÇünkU tecrübeyle sa
bit olmuştur kı halkımız., bu t ı 
yerli filmlerden daha <'ok hoşla 
ruyor. Maamafih, m tbuat umurr 
mildUrlUğU, Türk filmcılı ine bi 
renk ve hU,'iyet vermc)i karar al 
tına almış bulunuyor. Bu hususu 
görüşmek üzere benı de Ank:u-a 
ya çağırdılar. Vnrdııhmız netic 
şudur: bundan böyle Tlirk stüdyo. 
lar:nda C('\Tİ}ecek filmlC'r, oğreti• 
ci, ahla.ki \'e milli olacak mili bir 
filmin senarvoou Uzeı ınd de çalı. 
fi yoruz. Matbuat umum mildiırlü. 
ğünün irşadı ile bC'lki de bu me-v. 
simde bahsettifrim milli kordelanm 
<'evrilmesine ba lanacaktrr 

Birden holde bir ka\ na ~a ol • 
du. S<'ansın b" mcsini bekli) enler, 
bir ka.pıyn do.,";ru hücum ettiler . 
"Hücum etUler'' tabirinde, emin 
olun l•i mübalağa yoktur. Merak 
bu, !iaka değil. Ihsan tpckçı, he
men o tarafa seğirtti, bir "tcha• 
<'Üm,, Un önüne gPçtikten sonra 
tekrar yn.nıma geldi. 

- Ne oldu:' • diye sordum. 
- Olağan e) !erden, diye ce • 

\'ap verdi. SPruıs bitm'şti, holde 
bekliyenler salonun <;rkIR kapısına 
biı ikince tatsızlık ola.csktı. B nim 
küçük bir müdahalem, gördUgünUz 
gibi, intizamı temin etti. 

- Hep bÖ\•le- mi ~ apmak la 
:r.tm?. 

- Aşağı yukarı. evet. Çilnku 
memurlar, ne de olsa. mal sahibi 
gibi olamazlar. Eğer blr glin ı;ıini. 
zin !.>aşından arrıhrsanız, Işın SO• 

nu gPlmez. Bir s•nemn salonunu 
idnre etmrk çok zor. Her tipteıı 

(De\ amı 5 lnt'kle) 

ha.çere götürdüğünü gördü, gözlerle Stirhngc dönmüş, mut • ilç tnyprenin bır i rrtlc gddi • 
Demek ihtiyar Ras herhangı a• hiş bir hışımla h'll:lıktı:uı sonra nr. gini rordiln ' .. Bih l(' \ Uzlcrcnsi lı • 

ni bir taarnız karfmında. kendini kasında duran uzun bo) lu ik. Ha. :r.ırdır! .. 
müdafaaya hazırlanmlf!tl. beşliye birdenbire döuüp ha) kıı - Fakat R ,_., Omar 

Fakat bu şüpheli ve eziy.:Ui sü- mıştı: lnr tarafından nek 
küt ve Ra.s Omanınun helecanı - Onlar geli)ot ! .. :Koşun! .. Mn tılıru!) olduklarını g te n 
ancak on dakika sUrmüştil. 7Jrn ~aralara kaçsınlar! Çabuk!.. liphc içinde) dı. B r 
biraz sonra dağların cenup hiza - Fakat StJı lJıg bir hamlede :\" • olan tayyarelere, bır :st rlın e b Yazan: Casus mektebi prOfesörle,.inden lsvecli A. MENGHAM 

129 CeViren: H. D. 

Belleri tabancalı bu garip yaban 
cılann yalan söylediklerine bük· 
meder gibi olmuştu. 
Sterllng bunu da Raaın yüzündeki 
ümit sukutundan faketmişti. Fa· 
kat hiç boanadı. 

Uzun boylu lngiliz subayma: 
- Bitil mi? .. diye aordu. 
- Olrayt! 

~) J&rdm st1r11ng, Ras 0marunun !t&'Jkm' 
~"' ~ bğr karpmda gayet müsterih bir 

lı(t ~ YIU'dnn tavırla bir sigara yaktı ve önünde 
-.._heyet~ unıumi billör kayalar gibi gilnette panldı
... : .. ~~ • bugun yarak uzanan dağlan seyre ~ 

.\.nka • bir taVJr alil. 

~mdan acı bir motör hrnltısı bir. rinden fırlıyarak bir ok gibi kO"• kryor, onun sözler ıne itin.at tm • 
denbire gökleri yırttı. maya haz.ırlıuuın Habesli muhafrzt yor ' bi görünil;\ ord ı. Bu e nad 

\'ardı. Korku bir hayvan gibi te• Ras Omaru motör eesinı ışıtın· durdurdu \'e hançf'rini sıyrrmak ü. tayynreler onların ol uklnn ) Pr 
'işlı gözlerle hllıl telııiz mak1ne5i "C adeta olduğu yerde titredi. He• ıere olan Rasa dönüp: doğru dönmıislerdı. 
başında dul"an uzun boylu İngilize le<:anla gökleri aradı. Bir dakika - Omara !.. Telfı.ş etmeyın' B rkaç sım·~ e sonr te'l'l lerın · 
bakıyordu. R<>nra üç tayyarertin dağların ö • Bunlar lngiliz ta))ar<'leridir!.. ':len grçtller. 

Makinenin içinde Slirling.n hah bUr ucundan sökiln eltiğirti ~rdiı. Dedı. Cehennemi hır motör gurüliilst 
settiği tayyareler çıkmayınca, 8ilP ğU zaman: Omara hayretle: Om aranın kulaklarını vınlattı. 
hesiz, aldatıldığına hükmeden Ha. - Mahlim _ Baha! - lngil;z mi? Diy~ ,. ·: l H.as OmaTa her nekadar cesur 
beş reisinin şimdi herhalde bir tu Diye a.cı acı bağırdı. Bu daC:lı - Evet!.. Sen grlmeleı; ıı (:, ı ır Hab .. 1ı ıdl~s de kurnazlığı 
zağa düşmek korkusu içinde ıoldu. Habeşlilerh dilinde "Şeytanlar ge temedln nıı ' Ct'SarctindPn üstUndu. 
ğu belliydi. liyor! .. mfı.nnsınaydı. - İstedim·:.. Net kim tayyareler büyük bi 

Stirling bunu pek ili. farkettığı Stirllng, Raam bu müthiş he - - İşle geliyorlar!. gürultil)le baslarının ilstü~den ı::e 
halde ySıe susuyor, istihzalı na • vccanla haykırışının sevinç mi. - Fakat tıpkı onlarmkı gıoı .. çerken Ras Omara öndekı tayys. 
.ııarlarla dağların çöllere doğra dö korku işareti mi olduğunu pek - Stirling güldü: reden bey~ bir şe)in Ustıerin 
kUlilıtinil seyre devam ediyordu kestirememişti. Zıra Ras Onıara - Görü.ıüşte öyle görlinürlcr!. salıvf'rıldlğlni görUr g8rm~ ile 

Stirling gittikçe telAşlanan O - görünen u~ tayyareye k~kin göz- öedL Fakat o-lannkinden çok ds men yere knpanmı~tı . 
• "1indekı lerle bakbktan aonra korku dolu ha mükemmeldirler. Omara '.. Bu (Devamı var) 

~~~==~=:;..~~~~-====-=-~~~~~~~~~~_J 
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en Buqüne 
Ana.dolu nj:ın mın verdiği hnber. 

ler~ g6re dün\ıı' lhl'tlr. • bir b kış 

Amerikan gazetdert Alman 
z erİ11i kabul cdi;}·orlar -

mcrika ne zomc:n harbe 
. rccek - Moskoı;a ve Lon

:lra koni cranslan - Bohem
yatla infilak - )' unan kra
lı lngilterede 

Dün gece ncşredildilen Almaıı 
tebliğine göre Kiycf'in şarkın. 
<laki mınbkadn. müteaddit grup· 
!ara parça'ruımış veya gayet u. 
fak bir snhada .sıkı§bnlmış o
lan düşman kuvvetlerinin imha
sına devam olunmuştur. Esir \'C 

ganimet rakkamları chıJla 3imdi 
den pek ~ok artmı~tır. Bundan 
ba.5ka Rusların kurtulmak için 
yaptığr müteadd;t ümitsiz tcşe.;b
bi.islerdc nğır, ve kanlı zayiata 
uğr'atı!mıştır. 

O.sel ada ının merkezi olan 
Aransburg azimli ve sür'atli lbir 
hareket neticesinde alınmıştır. 
.Adanın Hus kuvveilcrinin baki
YC'inden temizlenmesi hemen he
men bitmiştir. Alman hava kuv
\'ctleri dün Sovyet gemilerine ıta. 
aruzlarda :bulunmuştur. 

Karadeniz de bir kruvamr, iki 
muhrip, ibir tayyare dafi gemisi 
ve ccmnn 25 bin tonluk 9 ticaret 
vapuru batırılmıştır. Diğer iki 
harp gemisiyle iki büyült ticaret 
gemi i ateşe verilmiştir. 

Kronstnd'm garıbindc açrkta. 
''ilk~in ihti'fı!i'' saff ıharp 
gemisiyle birinci sınıf fürof 
kruvnzöninc ikişer !bomba isabat 
etmiştir. Diğer lbir kruvazöre ele 
dört bomba "isabeti olnıu§tur. 
Bundan iba.Şka. üç muhrip, lbir 
mnyn gemisi ve bir topçeker tam 
ısabetlerle 113.snra uğramıştır 
Almanlar Kiyeli nasıl • 
Buldular? 

Berlinde askeri kn.ynaldardan 
bildirildiğine göre, Alman kıta
lan. Kiyef'e girdikleri zaman, 
kendilerini bo1şe\':iklerin kaçma. 
sından veynhut imha edilmesin
den evvel, yaptıkları tas<.vvur e
dilmez <lerecede "oüyük tahribat 
karş:sında ıbulmuşlardır. .Şehir 
ve civa.ı· köyler halkını hiç dü
şuruneden, lbolşevikler. halka el
zem !bütün yiyecek ihtiyntlnrmı 
ya beraberlerinde götürmUşfar 
veyahut yaknııslardır. Elektrik 
sa.ntrallarını ve su yollarını da 
işlemez lbir hale getirmişlerdir. 
Her tarafta atılmış demiryolları 
ve köprüler enkazr gözükmekte. 
dfr. Halk, bu surci!c zaruri ihti
yaç maddelerinden tamamiyle 
mahnım 'bırakılmıştır. 

Alman :ıskerleri, bilhassa is
tihkfun birlikleri, Alman kıtala
rımn i'er1cmesine ve iaşesine ya
rayan GOkaklardan ve yollardan, 
bütıfuı maniaları ve ıkara mayn 
barajla.nm k:ıldırmışlardır. 
Macar ajansına göre 

Macar ajansı lhildiriy\ır: 
Ukraynadn miittcfik ordulıınn 

hQ.rekatr r.ündeıı güne gen.işle
yen stratejik bir c;erç<?ve dahılin. 
de inkişaf etmektedir. 
Şimdiye kadar elde edilen ne

ticeler hnkkındaki ma'i'unatı ~i~
li tutulmakta oldugundan Mn
ear n!Skeıi r..ın.hfillerinin tcbliğlc-
1 i, ewelcc tes1>il edilen program 
thhilind~ <liişmanın f.liddetle tr. 
J;f;> edıldiğini bildirmekten iba. 
1 ~ hı.lmaktadır. 

Bristin aaret. Valana. Moe. 
kerikkac, Hciııesenmaa. Reh
mansrar, ad.a.ları ve daha başkn 
adalar, tekrar Finlandivahların 
eline g~mit-tir. • 
Bir ltalyan gazetesine göre 

Corriern l.>ella Sera gazetesi 
Rumen krtalannın C'.etiı1 muhare
belerden t;Onrn Odesanın şar .. 
kında kain Ovidipolis'i işgal et
tiklerini bildirmektedir. 

Rumen pişdarları Odesnnın 
garbindeki dış mahallelere ka
dar gelmişlerdir. 
Amerikan gazeteleri Alman 
Zaferini lzabul ediyorlar 

Amerikan gazeteleri Almanla. 
rm şark cephesinde kazandıkla
rı muvaffakıyctlere dair mufas. 
sal ynzı'nr neşretmektedirler 

'evyork Times gazetesi &,.,. 
yetlerin üç ay süren bir harpten 
sonra ciddi c:uret.te sarsıldıklafı. 
nı ve zamanın artık müttefiklere 
değil Almanlara yardım etti~ni 
fürnf etmektedir 

Sovyet endüstrlsiyle endüstri 
n:ı~:k.e~eri Alınanlann *eline geç
tlgı ıçın kış artık kntı bir nmıl 
olmaktan çıkm[6tır. 

Ncvyork Daily Nevs ~zetesi 
şöyle yazıyor: 

Avrupada harbin devam etme .. 
si i~in her şeyden evvel munz. 
zam bir istila hareketi yapılması 
.şarttır. Halbuki İngilizler !bu işi 
ba.~arama.zlar. Bunu Amerikan 
askerlerinin başa.nnası 18.zımdır. 
Fakat bu takdirde ıbile ınumffe. 
riyet ihtimali yüzde vilz değildir 
Amerika ne zam"." harbe · 
Girecek 

Demokrat ayandan Pcpper bir 
mülakat esnasında Amerikanın 
harbe girip girmiyoocği mese'c
sini n, büyük bir ihtimalle, Al· 
mantar t.ı.raf ından Sovyetlerc 
karşı yapılan taa.ruzun neticesi
ne bağlı !bulunduğunu söylemiş. 
tir. 

Pepper §Wllaı-ı .ilave e~r: 
Rusların harbi şimdi Ameri

kalıln nn harbi olmuştur. Ameri. 
kanın elinden geldiği kadar Sov. 
yetlcr Birliğine yardım etmesi 
lazımdır. 
Hul bitarallık kanununun 
1 ad iline taraf tar 

Dav Jons Amerikan ajansının 
verdiği bir lhabere göre, Hul 
matbuat topla.ntısındn, bitaraflık 
kanwrunun tadiline tara!tnr ol
duğunu, açıkça söylemiştir. 
H~l. kanunun tadilini veya ilga. 
sını, Büyük Britanyaya yapıla. 
çak yardımı kolay} tınr.ı bir~
re o!mak üzere kongre liderle. 
riyle mli.zakere ettiğini nnlatmış. 
br 
M~akova konferansına 
Hazırlık 

Moskova radyosu, Moskova 
konferansına iştirak edecek olan 
İngiliz ve Amerika mümessilleri
nin oraya vnrdıklarınt J1ahcr ver
mektedir 
LonJracİaki konleranı 

Röyterin diplomatik mulı biri 
yazıyor: 

Londrada yakında toplanacak 
olan beynelmilel konferansta 
müzakere edilecek ba.Bhca nıesc. 
lelerin şunlardan ibiret olması 
muhtemeldir 

1 - Çö~il· ile Ruzveit tarafın. 
d~n imzalanan Atlantik beyan. 
narnesi, 

2 - Bütim müttefik menılc
kt:tlerde, harpten sonra ynpJla. 
cak imar projeleri, 

Çörçil, Britanyanın baş mu. 
mes:.ili olarak konferansa iştirak 
edecektir. 

Rusya. bu konferanslara ilk 
defa o'ar.ak iştirak cdeooktir. 
.Murahhas loorak el~i Mıtiski'nin 
bulunması ihtimalinden bahse. 
dılmektediı·. 

Bohemyada bir in/ilah 
Bazı mnha'lerdc Sovyet kuv- Röyterin diplomatik muhabiri 

\ ellerı ancak geride bırakılkla!'I yazıyor: 
'kıta.larl.ı mudaf.ıa~~ bulunuyor Londradaki Çeko:.lovak mah
ve kuV\ etlerinin li 1"1111 klillisini fillerine gelen haberlere göre, 
.. lurm~dan geri c>e:;ıyorlar. cC?ıubı Bohcmyada. Vliı.sin'de 

HcnUz hücuma uğramamış o- mühim bir ceı)hanc fabrikası, 
lan bölr.elt>rdc. cm~manm müd3- şidd:?tli bir infilak neticesinde 
ftı.a T, :-.ıy•f nlumctleri göster. harap olmu.stur. 
mcktrdir. Buru:l.ın ı:ı· ada, i\lncar Fabrikada çatışmak üzere Al
·ephcsi kar ı ... ı d.ı.k· Sovvet kı- manyadan getirilen 90 Alman· 
ta'aı ırırı r.,i , P:lcr: lt' ·rbbUsler yaralılar mcyanındnciır.Fakat Ö· 
d , f u r m •, YC ! car • lenleıin E;ı.yısı malum değildir. 
. tki 'l ri b ı t • \:'b 1 ·'erı l\ola.y- Kıızamn nkebindc, Alman asker. 
ıı·· a plliıt;i rt ilmi~krdır. lcı i fabriknnın etnı.fın1 ku.~t-

DJ.şmanın ha\· r:..:ıli~ ti bir- mışlaıtlrr. He.men l1Cmen aynı 
k zayıf bonb:lrdırrıan teşe'J~ü. zamanda Tr cbenice'delci elektrik 
1-!ıind n maada hep oo) anname .~antralı dn bir kıfilak neticesin. 
· tm ğtı. "n1'ı. ar ftmcktcdir. d • harap o!mu.c;tur. 
Fin tebliği Yunan kralı ln::ilterecle 

H<-Smi istihhn.rat burosunun Yun~n kra'ı. diin şimali in :ı. 
tebliği: terede bir limana vasıl olmuştur. 

Bolşevikler. l..ndo{ta ~ölü sahi Dük Dö Glouce-.. ter. İngiltere 
1::1deı1 UZ.."lkl~ t n'dıktnn sonra kralı namına kendisini selllmJa .. 
~' r.i"lün şimal kısmındaki mı~tır. Yunan kralına YCliaht ile 
adalardan ela c:eki mt•;'.{e ml'cbut "D mühim nazırlardan ibazıları 
o r ı. I· rdır refnkat elmcktt>ydi. Kralın ve 

so 
Budiyeni ordusu 

(B~ tanıtı J ncide) 
keti durdurmu.s olan mnreı;al Ti .. 
moçcnkoyu ziyaret etmiştir. Mu .. 
hnbir ns'lcerlerlc bizmt kon~u • 
tur. Harp sah:ı.larmı ziyaret eden 
Röytcr muhabiri Rus topçu n.teşi 
ile toprakla bir olan Rus köyler:
nin Almanlara mezar olduğunu, 
buralarda Almruı znyiat.mnı ço'k 
mtih.im olduğunu bildi~r. 

Timoçenko orduhrı mukabil ta"' 
nrruzlarına. de\•a.m etmektedirler. 

Snıolcnsk her ne kadar Alm.a.ıı. 
lnrm elinde bulunuyonsa dıı. Rus. 
!ann eline ge<-rneei yakloşma'!tta • 
drr. 

N'umağlılb sa.}'ılaıı Alm.ıın ordu .. 
su Rus askeri öntinde geri çekil • 
mekledir. , 

Kiyefin ~imalinde çok . iddcili 
muharebeler vukubulmaktadıl'. Bu 
5chrin cenubunda bir noktada Al• 
manlıır 9 kilometre kndnr gc-ri çc. 
ltilm iıılerdi r. 

Alman son haherlerı3 göt·e mıı. 
re:µl Budiyennl fbu ~eııirde kISmr 
küllisi ile bulwıuyordu. Şimdi krs. 
mt külli&i ile şehri t erkeden Bud!. 
cnni kendisine lbir yol açmakla. 
meşgul ibulunmaktadır. 

---.... o--

Sovyet tebliği 
J..oodra, 28 <A. A.) - Gcceyn. 

rısı ne§l'edi.len Sovyet tebliğinde 
fÖyle denil~ktedir: 

22 Eylül günü kıtaaumız bü• 
tün cephe boyunca dUsmana kat'§ı 
harbetmlşlerdir. 

20 Ey1ülde 100 A1ınan tayyare. 
ui tahrip edilmüı.tir. Bir. 21 tayyn .. 
ı·~ knybettlk. 

Avrupada . ikinci 
cephe 
(~tanlı 1 ncide) 

lim gö.rmii6 ve kuvvetli olup oı. 
madığmı ancak hük6rnet :tAkdir 
edebilir, 

Herhalde ihraç edilecek l ngi. 
Hz kıtalanrun miktarııun çok ve 
iyi taliın görmüş. iyi tedıiz edil
miş ve ihraç ~in bjr ~ üslere 
m(,l,lik bulu.a.muş olmssı, .Alman.. 
ların diğer yerl~en hat ta Rus 
cephesinden ssker getirip ibu Us
relc karıiı tnh3it ederek ihraç or
dusunu ma.ğl(\-p edememesi li
zımdır. 

Herkes Rusyaya· biran evvel 
harp malzemesi gönderilmesi 
için hüki'ımeli tazyik ctınt>kte 
haklrdır. Fakat hiç kimse yeni 
hnrp sahnelerinin te1Jis i için hü· 
k\ımeti icbar etmek hakkma ma· 

. lik değildir. 
Bir çok Gazeteler hulasa ola

rak şöyle yazmaktadır: 
"İngiliz amelesi, Ruslar için 

canin başla cAl:Vırken ıbunlt.rın 
müstevliyi mnğl,up etmesine yar. 
dım ve aksi takdirde Rusları bir 
.kahraman gibi ölüme terkeylc· 
yeceğinizi unutmayınız, ,, 

Yorkshire P orst ~a.zetesi şun
ları yazıyor: 

İngilterenin vazifesi, yani Rue. 
la.r için malzeme imal e tmek ve 
bunları Rusyaya. göndermek ~İd · 
den çok muazzam bir istir. Bu 
işi büyük bir azimle •. ısrarla ve 
bütün ruhuyla. ~,lışarak yapma. 
lrdır. I 

Alman orduları muayyen ibir 
zaman z;ı.rfmda. ancak R usyada 
imha edilebilirler. Vakıa garpten 
Rusyaya harp 1 malZOO'lel!i göl'· 
dermek güctür. Fakat Rusyanın 
biltün smai ve manevi kaynak· 
tarını elEgeçirecek olan Almanla.. 
.rı m~ğlftp edellihnek h<-minden 
daha güçtUr. 

900 Sovyet 
llamyoaa 

imba edildi 
Bcrliıı 23 (A • .\,) - myctin ııarkır. 

<la mahsur dıl§m:ı.nın 1nıllasu:ıa devam 
edilmektedir. Bu harc'M:do Alman hıı• 
,.a kuvveUeri çok faal bir sureltc ı.e .. 
lirnk edlyor-1.ır. Stuk~e.r dü~nm 

kamyon knlilelerlne, tec.cmmUmelerJ. 

italyan 
hücumbo 
Cebellttarık 
zlne taar az e 

lıulril, 23 CA. J\.) - !tn.Iyan 
doMnmasmrn yeni hücwn cihaz
ları ta.rafından Cebelilttarık kör
fez.inde yapılmış olan ta.arnız gn• 
zetelcr tarafmdruı ehemmiyetle 
tebarüz ettirilmekte ve bııluiye 
mıı.lıafili ve efkfi.rı umumiye tnm. 
fmdan tefsir edilıncktedir. Bu ye 
ni silfilun pek müessir okluğundan 
bahsedilmektedir. 

Linea'dan gelen lıaberlel'de dl'. 
nizdcn gelecek her türlU hücum~ 
karşı masun bir vaziyet mevcut ol 
doğu 7,annedilen Cebelüttankta 
bu taarruz derin bir tesir M.sıl et. 
mi.şUr. 

----<>--

Avukatlar 
(Baş fa rafı 1 ııcide) 

I>nvanuı llmmeslnd~r. '\cya cevap 
llyl.hamnm teallelııd ı veya mUra!n. 
ndan evvel müdafaayı c"eruhtc eden o. 
vuknt davanın tamamı için bu tarüe,. 
de ynzıll tıcroti alac:ıktır. 

Davaya m!lteferrl lfı.yiha vesaire 
nıUtalenlar için nyn ttcret nlmmıya. 
caktır. Da vaya bıı.ş!nnc ı'l~tan sonra 
mUdıı..faanın deruhte N!l!ıncsl halinde 
evvele~ alınan Ucrct 1ı ı l'avn f~lıı ta.. 
rücde yazıh Ucretc ma.h up edilecek
tir. Memuriyet sıfatına nazaran ten·. 
yll; mahkeınesfnJn rtiyeUe mUkcllef 
olduğu cbvnlnrda ücrc:, asıl Ucreto 
)ii.zdc elli zam Uc tnY'.n olunmakta ''e 
cıncnl< yol ve ikamet waıırhft hariç 
slıncndlfor lkincl mevki yemeksiz, 
masrafı buna dahil bı;lı:.nınakUı.dtr. 
Dfvnnı lillde rUyet oıı.nac:ılt dava

larda tarlfcnln Uç mlsl~ Ucret olma • 
caırtır. 

Temyizden ba§ka. l>l,. Gnvad.:ı mUdn. 
fan ve takip için yolculuğa çıkmak 

mecburiyetinde kalan avukat iklncl 
sm.ı:f yemekslZ tren tarifesi llzerlndc.n 
yol m&!rofı aıocnktır. 

Muayyen tarif'c.sl olruJy n nakil va. 
srtalarile seyahatte azimet Ye avdet 
&ılıil olmak tlzcre klloml"tre '\"Cya de,. 
niz mili başmıı. otuz kıruş ınnsra! 

aıncıı.kıardır. Du seyahat masrntla
n hnkmz ~kal1 tıı.nıf 'truunn edile.' 
cekUr. 

Bu tarif«lc ynzılı UcrcUcr lurlcinde 
awkat :ifası kendisiılo alt ~ler için 
aynca. ücret ve masraf i!lt<;miyecekttr. 

an bo balarını 
cn·zden 

çı?ıEarmak için 
iskenderigede 
Gönüllü teşki
la ı uruldu 
Bomba ve torpil avcıları 
kayıklara ikişer ikişer 

biniyorlarmış! 
İskendcriyc, 23 (A. A.) - Al. 

mnn tayyarecilerinin attıkları 

bomb:ı.lan denizden çıkarmak için 
İngiliz bahriyesinin faaliyetine 
bil'<'ok da gönUlliiler lı;tirak et _ 
mektcdir. Bunlar denizde pntla .. 
marmti olan .;arapneUcrln ve Al • 
manlnr tarafından atılan snbih tor 
pillerin tehlıkeslııi hiçe -sayarak 
gönlilt'len gelen bir gayretle çalıı;" 
maktadırlar. Her akşam ilzcn gU. 
neş ha.tarken h-ilnger avcısı kayık. 
farmdnn müteşekkil tuhaf bir fi.. 
lotilla refakatinde Mısır filikalarr. 
zenginlere ait yatlar sahilden tı -
uıklıuımakta ve saaUerce karakol 
1ı·azlfcsi görmektedir. GönüllUler 
nrosında. muhtemel tPhlikelere aı. 
<lırmıyarnk bu müddet zarfmdn. 
bıılik :ıvlamııkln Ye tuttukları ba .., 
lıklıırı snbn.h lkahvaltısr için kızar. 
tnrok ''nkit geçirmektedirler. Gö: 
nüllülcr arasında. 50 ye yakın A • 
merikalı ve İngiliz de ibulundl:ğu 
gibi ımeş'lıur p::ımuk ihrnca~ısı 'M. 
1':. T. Pcel de ı:.·ardır. Gönüllüle .. 
tin kfılibi Madam Valerie Good .. 
cbild'dir. Bomba ve torpil avcıları 
kayıkların!! ikişer iki5er binmek "' 
tedir. 

Alman tayyarecileri ekseriya 
bombalannr atmak için Jimanm il. 
zerinde .birkaç yüz metre kndar al 
r.almaktndır. Atılan sahih dilşman 
torpilleıi umumiyetle }l~t
lcrle indiıilnıektcdir. 

arp kızıştı 
(Ila.o:; tarafı 1 m~ide) 

kamyondnn ve ı 00 tayyareden 
mürekk<-p olnn Japon kuvv..Ueri 
krsmf kUlllsi, 18 eylülde taarnrıa. 
gcçcr~k. Sint Siang nehrini aşmr 
ve cenuba. doğru ileri hareketine 
devnm etmiştir. Japon krtalan, Mi 
lo nehrini, 20 eylülde, Japon ta. 
nrruzunun hedefini teşkil eden ve 
Human eyaletınin merkezi olan 
Şangsaya takriben 80 kllometrc 
mesafeden n§m.'Rla.rdır. Çinliler, 
Japonları, ayrı ayn noktnlam çc _ 
kecek bir tabiye kullanmışlar, 
sonra bunları biriblrindon ayan -
rıık turu-ruza geçmişler, yani bide. 
Y<.'llı:' zahiren mukavemet göste -
rijl, 20 c:ı'1fılde ani olarak muka ~ 
bil tnarru.o geçmişlerdir. 

l!Uckkillne Yeya hruımına. ya.zncajtı 
mektup, telefon muhavereleri ikl ki
lometreden uzak mesa!c.. için ~azıhn. 
neden mahkeme veya <!ı:.lreye ıı.rnba, 

tramvay~ otobUs, otomobn ve vap ır 
ücretlerini istemlyecclıJcrdir. Ancak, 
kanunen !Uzum olmadı['. hal.le mu • 
ekkillnln taınbi Uzcrln ... çıltarıı:ın ya • 
zı sureUertn:lcn ııyrıc'l. Ucret o.tınacak 
vo bı.mun hcsabrnd:ı. lldııy harç tarı.. 
feal es:ı.ı1 lttih:ız cdi1cc.< l:tir. Japonların şark cenahına taar • 

ruz eden, Çinliler nyni uımandn. üc 
kuvvetli kol lıalindc gn'l'ba doğnı n ilerlrnıişler Japon sol cenahı ikt 

H
ı ve bölmii!iler , Japonları cenub:ı. 

~----.-.. .............................. . ....................... .,_ ................ . 
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1 
doğru ileri lıııreketlerini muvnk .. 
katen durdurmağa. mecbur ctmiı;. 

h !erdir. Japonlar, bes gfuı. süren 
i.I ve hala devam eden bu muharc "' 
U b de 15000 telefat vermişlerdir. 
:: Jnponlaroı Milo nehri cenup sahL 
i! Un.de .:imdi 10.000 askeri vardır. 

Türkçe sözlü fi Bul~ar protestosuna 
Aık ~ Kahramanlık - d Sovyetlcrin ct:vabı 

1 A k d l k "k k f •· Sof3!1, 2S (A.A.) - SoV}ctlerin 
! r a aş ı ve yu se c- :! Bulgaristan elçisi uwrltchef, 19 eyJW 
if dnkarlıklar şaheseri H tarihli Dulgır protestosuna dlln hU • 

l
lE y AKJNDA H kfım U namına kati lfnd.:li bir tckzlp. 

:- I
• p :: name \'ermiş ve §Öyle demiştir: 

!! 

1 

"Bu mcselenln Jcat ctlildlğl o kadar .. 
-=.c; n lkCırdı ki, tokzıbine bile değer ycrl 

ilı::u:m:::r.:: -•ii yoktur ... 

• 
Güzeller güze i 
. Radyo Kralı (t., ...... u ...... "' 

em as ı 

T VLAMOUR 
yarattığı 

ne, motörlU \"1\s:talarlI'a taarruz et. ~ 

nıi§, 900 ılUJman kl\IU)'or.u, sayısız 

~:ıhMl'rlle 2;; f'yllil per rmbe alı:!1filllı 6aııat ıuı~ ııtııım en paıialc ))ir 
dC'\Tlue b:ı<jlı~ or. 

ntı 1\AT: llk nkı;ıı.nı iı:lıı ııu~nılı ~erler !iİmdldcn s:ıtılm:ıktudır. 
r:ıı:r. ' ~ ~ Tclefoıı: ..as.;95 ~ ·~ 1 m lzcmc imha edilm:gt.r. DUşmnn n

ğır luı.yıplur,\ uğramq:tır. . 
ı cl'akatindeki :u:;vatm Loodra hü
kfunetiylc dahİı. iyi bir şekilde 
münasebette buluna,bil~eleri için 
!tngilt~reye 1<!lmelari muvafık 
görülm~'1:Ur. Yunan maliye ruı· 
zırı Narvaressoo ile Yunan bar.. 
kası müdüru Natzavinos•un di. 
ğer Yunan nazırlarının orta 
şarkta yerleşmiş olduld:ırı §C· 
rait dahilinde, Londratta yer,cşe. 
cekleri ?.annohınma lttodır. 

:ıhıımmen bedeli (463 ) lırn (90) kuruş ol:ııı muhte.lf (•lu.ttn. Gl,852 
nw\rc milıübınd.111 il> ret 'i kalem dilmt:' •l30.9.9U) salı gUnll mat {15.30) 
on be!I butukta Hnydarp:ı nd:ı. Gar bınnsr dahUı:ı1eki komisyon tarafından 
kapalı znrt usuuı ı:atın nlmncakt.rr. 

Bu l§O girmek tsUycnlcrln (347) !Un (02) kuruşluk mııvaıiJ:nt teminat, 
kanunun tayin etUği vcslkaıarln tekliflerini muhtevi .zarf'ı.a•mı aynı gUn 
eant (H.30) on dört otuza kadar komisyon rcısliğlne Vi!rml'lcr'. lt'Lzımdrr 

llu L~ aıt şartnıunrl"r komisyondan parasız olıP·nk dağıtılnınktadır.( 020) 



. . 

BABER-Aklam~ 

• Gvo Yazan .., Pyn.ıyaa: nedamet eden meşhur dolaıutmo Mahmut Saim ALTI m G 

'~C). k Milli Roman Başrollertle: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim. Komik Hasan elentlı AcroD. l'Aerldah Kô:zrm f1esaire 

~~ ıı.~~!~~ M~~!.?.! ~~!~.AYKUT Ana kadın hemen caymak üzere idi. Eline iki beşer 
k ~~ı:k!~ ~~~~: ~~~~==:a~~alcliyemi. PERDE~ :~~ORUM... lirahgv i sıkıştırınca iş değişti te~~~~e:d.ğtn kndar p ra \"ere .. 
ı 1, 11,h~ .ll ~ndışe duy. yorum babacığım .. Bir babayn KADINLAR HAMAMINDA ceğim J..eyl!l,., dedim. 
~atıa Üvaı:i ler al- bu itirafı hali ağır bulacak kadar Ha.nıa.ma nna. kadmla natır ha .. ~ Mediha ne k~c.r da ,.abıılı •oyunmuıtu. Kenciımi kapı ~ - Öyle )il? •• Ya hnmnmcı hn• 

rı Vardır di. namus ve ahlak kırıntılarını ııım h nUz gelm! lerdJ. 
0
:w J b" • rımı fşltir e, valla;h1 beni :,eldir • 

% , hanı içimde buluyorum .. Bugünkü İh· Bizi sörlince ağızmrııu bir~ arha.ına zor attım. nüm en ır yaacmın kokunı meml almadan knpr d arı uğrntır. 
~ hafd llllu kalma. tinwıru yarınki ser6eri hayatı. o.çarak: halinde seçti - Duymaz .. . Bunu bir Ali tı, 
d\'~l'trı :nfuktedir o. mm ve ihtira·ımın bir freni o- - A ... Neka.dar erdcen ~eldi - ~ bir sen, bir bPn, bir Med'ha bfle-
ı~ gu a.r tarafın. lur diye de inadıma ve mnh us niz? .. Feneri nerede söndiirdüntiz? kcn yakalamak! .. ABıralirpriı bu' diğlm aıkıftlu ııh~bmı bir kadm. cek.,, 

deliıtl olaea{d benim en yazıyorum. Belki bunu okurken .. dc<lilC'r. olflcak... ~iz gürUltU etıneyın yoltaa. Medi.. - Yn bu .karılar?. Başına otuz 
ba-Oae1 ~ ır, O za. olsun utanmasını bilirim... Ne cnre, her a!nyn, her istihza. 1çerl S'frdim,.. hadan banıı bir zarar g~lmez... kan t.oplıunı[i gelm1 ;;in, Beni ee. 
~ltnda~ı da kirli (iKiNCi KISMJN SONU) ya tahamınill lazımdı. Na.le kızla ile çin"ene kansı · Çingene karrsı elinden parn~ı llp göreydin ben aann n cl ' r öğre. 

'tte •ıı.l'ak ~lan temiz üÇONCü JQSThl Sonra, gözle>riylc, çingene kn• hamamı bedava bulmu~lıır, yıka • da bırakamıyordu: tirdim, Hey hocam, benim gc.z • 
tth-rıiek ig~nahlarımı nlarmın nrn~ında beni nmştırdı .. nıp duruyorlar!.. - Vnlln.hi hoca bl1moın dedi. medl~ memleket !kalmadı Krrk 

~ çın Yalvara- Hapishanenin 7..emln katındaki lıır. Ntı.U.c beni c;örünoo ell~ini bi.. BUyU mil yaptrn bize, ne yaptm ?. senedir hamamcı 'ml. Şu h~mnm" 
~lı kacı katiller koğqşunda diğerlerinden Gö,.Unce onlar da gülmeğe 00"· ıibhine vura't'llk: Birdenbire gafil avlandık, "Peki,. !arda neler gordlik, ne kapnnlar 

"'ıt.... ının dediği çı. tecrit edilmis altı mnhkı1m var. ladı: - Gel hoca, gel, .. diye hn\'kır4 dedik n1nma, yarını snnttir :-, ür~. kul'duk, neler yaptık... Saçınım 
.':~~but·· dı. Sıcak ve bunaltıcı bır yaz - Gelin hanrm bu :mu!.. mıı.ğa başlıunaz mı?.. ğlme bir ça111mUdır (7clcli. DUşUp teli kadar bende hikllye ' 'ar! .. 

~leli,u~l~fırJann onn geceaiydi. Ordu halinde ~ald·ran - A .. maşallah. Ne <le ynrn5.. - Kız ne ya.pryorsun! .. Yine hayılııcağnn zanncdiyornm. ister ·Bır daklkn evvel ''böyle d'v'yı 
lnj <>nı 1 attan pek t.:ivri ineklerle, kırmızı bir şerit mış? .. Anııs:ndrın ku doğmuşa mi hoca? .. Sen benim planımı s;ı• misin karı feryadı basşm, Bunl r simdi görU,>onım,, diren kfıdm, 

lbrı~. ardan birisine gibi <hıvar aralarmdan fı kıran benziyor vallahi, tevekkeli değil: yn mı dUı.Urcceksin !., fQttan karıdır hocam ... Hom seni hakiki esrarını ağ?.uıdnn kaı,:ırmıffo' 
l~rt huıu .. r-_ tnhtakunıları onları bir türHi hocalar ynpmaz yapmaz da yapar~ - 1'~lbis:lcrin bepsi benl'll mi 9

• tıınır, hem de tanıdığım değil, di• tı. Bir çingene ikansı koşamk geb 
Oıııı ııa OnıJ •. ·~ ... ok pl. uvutmamıştı, ? .. rsa tam yaparlar, derler. - Valla.hi sen.fn!.. y ·bnımr yaygarayı ... Kırk sene ~ di: 
~ darııl?n ~ dediler. lçlcrinden biri avurdunu d ı. Nnile clbhıe dcırdlndG)dl. ranı.. - 1skarpinler, samasmar!.. dir hamamlarda natırlık, nnalrk C• GC>Uyor. aman,. saklanın 

11..tıun~ bo!l.ı;u gelmez dura. doldura köfretti: ma sokularak: - H~psl ısenln kı:zl.. diyorum ... Böyle bjr dtıvh b:ı ıma Ne ço.buk ooyuwııuştu, Kcndl • 
~ ıuıur rı.: _ İnsanların belası yetişmi- - Ilu elbiseleri bugün bana - ı.ı~ıni 007.amn, vallahi hoca! ,. Imedl hocam. Baka.lnn bizlm mi kap:nm arkasrna dar nttrm. l. 

l\'\tlne bu yormuş gibi hayvanlar rla biz vermiyecck misin? .. • dedi. Bo:r.ar mr bozar! .. On aekiz y~- e kı ır.ı nasıl ödh ecekei Pek peştemala bürlinmfu Ui. ö • 
1 ba ~ t'adakllerden musallat!.. - Jki saat BOnra heı i senin 1 şın-da fıkır fıkır bir kız, Boz.uve - halt ';, . n... 1 nUmden :Qir yıı6emln Jmlrnf!u ha .. 
'btıbirıf:;:ı. bağırta Birisi cevap verdi: Sevincine payan )"Qktıı: rlrse buna. no denir kJ! .. Maauıl. t hnkkımm nasıl ödlyecek - l linde cçtl. 

~"'ti I\fadan öğ. - }(ısns yapıyorlar. Kana kan - Yn iskarpinler?.. Jab bir de giJıg~ne ka.rılannın yay. sin,, e dil mUstU ya, geniR bJr ne. (Deuamı var} 
~k Ye ıyj alıyorlar... - 011lnt' dıı senin!.. ga.ralan,..'la maruz kl\lmanm sonu 

p' eı>e tnuanıeıe yap. Birinci konuşan mnhkum. Ken. - le <;ama,ırları?.. kadm elbise&yle yahut çırılçıplak sı•nema mevsı·mı• b 1 k 
trorı kıknçırtmıg da dine oovap verene hiddetle döt•· - Onlnr da ... B §1:.an n~ağı ne Pangc,ltı etıddesfne fırlamak olur, aş ar en 

d~ k ı!p onu dı•~- du- •• vnrsn senin kız?.. · Ya el blrli~J ... ·lo mlikemmel bir " ..,... liı .,, (Baş tarafı S üncüde) 
ti 01011 _Sus ulnn fırlama.. - Ynııa be hoca! dnyak yemek, yahut "delirmiş,. tm k :Ya v· i h ., Yin . l scvirciyi memnun o e kolay 

'lı '!atan dUk. - Fıdama sensin afrzmı top- - .ı. ıne m oca · ·· e mı 1c. diye trrnrlıw1eyi boylamak laznn .. " 
tat},~ en., mı! 

l!'J i'ı,r la!.. ··· gelce~!.. Biz böyle dı l\rdn konu urkon 

b 
1 Vanama. ( Dcııamı tv•r) Parn neler yapmaz?.. Medihadarı evvel çinceneleıin salonda hir alkr fırt ınıun koptu, 

6t1ı 
1 

Hamam haldkatPn bir dilğün kap:ıınna girdim. Ne derlerse ''ey. bana yeniden "ne oldu?,. diye 60r· 
"'iZ Le t im ınınamı lın.ilnl a1nu tı. Beş lira valhıh" tan ibaşka ça-rem var mı? malt dilı;ıtü. 

L. Vazım Sa lft a 8 verdim. TürlU tUrm yerq.lşler g~ ........ GBldi. '1f'ldi, ... dedlleI'. _Ne olS<'.ak, hıük tilli Şefini 
ll!.:''ı_ llOlllfıuona llAliları tlrdileı . Bııhuı-ıtanıar ·akıldı. An11 DrRarı Iııladnn. ~'<! ~ ıle natıra. lcnbih ettim: sltJ!!h) oı. 

ecıı~:;-:~-.-..,. __ _._ ... ___ "'!'19..., ___ , __ Mediha gelini sorarsa sakın Hemen çing ne karılarınm ara- - Milli Şofini mi? 
tı ~ e)'fecnıu bedeli J.5200 Ura vıan 4000 '1lc"•e cro.t ka • beni göstermeyin ha!.. sına karıştım... - Evet, Reielcumhur İsmet l-

r uı 9U Ptıl'§emoo gUnU ııaat .:115 te pıu: ırı1kla eksil~ - Peki nğncığnn, merak etme. .Ayak seşleri geliyor. nönOnil ve şanlı ~yrağnmzı. 
lııatı llio 

1 
,.. Sen f'il çil oskHerl vcrmcğe bak, Medihanın gülüill ve ae&: Biraz dil!;Undtilcfen sonrn: 

l.ra olup artnamcsi hergün komi yondrın almu. nl!ncığun. Ayııa1ı gacodur, neme - Bugtln de düğüne tesadüf - Sliin haberiniz ~·ok gn.lil}a, 
tln be Jiizım. Pakat fena bir hu.vu var • et.tile. Gelini hnma.mda görmek be. 1ı:l".rde bir de memleket jurnali 

.. "' Un t ril' tı. (8~1 g ve saatte Kaııımpll§a.cb bulıınu.r omt )'Ofüla mIB ... Msnglzi nlıyor cttlnmr çoki. rçkP.tmifi dr.>rler amma, daha gc • göı; c J)or. 
~ormuR. Her1..>es hoca sibi avanak lin r;eJmemi . Artık srkarkcn gö. - Evet, bundan habeıim yok. 

"1ırı 1\. • • • olmaz. vallahi adamı rnariderler rilril:r. . ., Ne de.oin Zeynep?. tu. 
aııttna1ma komt;;vonnndll1t· fl<>nra ! - Ben ıbugtin mıç girecek değt' - Matbuat:. umum mildiırlllğil, 'l'oz ~ •• A- Yine mi "avnnnk,, ! lim hanım. Bir k~lığnn var. memleket hAdiselerini filme çek ~ 

"ı, 11ııı\Uıı l8ker 11111 Bütün scvgi!erinıde his eme dU.. Yıknnrrsam belki dahil fena olu - , meğe karAr verdi. İlk olarnlt lW 
~.12t?s llrtııtarı 48.700 llnıdan nxırot ıoo ton '11ğerlnln umum §en lıu mu yarabbi. Avanak. cna• !'llm. Jurnal te~·tip edildi. Ankara.da, 
'"il Olup 2" t bl u ı ! Ö 1 d t Mjlli Şef'ın huzurunda vn.pıl n at l'1 ~ U .,. \Qn toz §eker, ikl ayrı ıııu r.:ı·nedc ~c r Y . .• - Y oyse sen !§ar o ur. t " 

" tı 2 'euı~re a_yrı ayrı pn;r.o.rtıkln I! tın a.}ı!)Pl'QKtrr. .Muayyen S.'Ult ynkla§ıyor. Kap•. l.cylli., benim tasm11 dış kumala•.. rıı.MŞlnrı, startlıuldaki de-niı mu -
,. '· ., Ilı CI d u. .l 1 1 '- aabakası, Bayan tnönU'nUn hlina-~ ""iti ko uU perı.ı ml.>e gUnU li:tat ,16 dn. fnn.tte terse.ne a ~1 çingene ıkarısı nöbctr.i. Boh "an haine koy, Ha yel ı.--,temcm. " 

r 
""' ı ••• ~k18Y0n binasmda. ""nılacaKtır· ca.aı koltuğundn gelen bütiin mil. r.ellnJ Se)redcceğim. ~resinde Yardrmseyenler Cemiyeti· 
"'t "'fw.,. .,,'"'. t 'l · A k-.. ld nin faaliyeti ilh. 'Bu birinci J"ur • 

t lOQ edecek lallplerln ucaret \·e•lkal(ortl ı. 78()5 lirıı.- en erı: nn , .. ım tası n ı: 
tııı_ ton ı~ ""; .ı:.ıı p ki h n..;......, ı nalda cösteriUyor. Bu junıııllar 
11~~ b{lı lçtn ve 1826 25 ijraltk da 2:; ıon fÇJ.n tl'.'mfnrıtı~ - JU5 ... n dü,, ... n Jınmnmt varı.. - e · anım....,~., .•• 

"1261 11 CUıı ve t1aatte komisyon tıaşkan:ığwn müracaut. Gelin yıkanıyor; öğleden sonra Benim yanımdan ıeçeritcn, ııkh birinci, ikinci, üçunciJ ilh, diye i. 
lı. ..._ lll) nınuz, diye seri çeviriyorlar. "lnıdl ~ma. gelmi§ gibi mırıldan. simlencc1:1k. Memleket junıalmin 

•'I•· G 1· · in uh i _, r.e\•rilmesin~ biz de hizmet cdiyn. 
&11 ""lcı,k * 1t. * e ın ıc; m te§em b r l'flr 111: " 

1>t ... llıı ••lınl\<'.nk hamladık. Ben de na.zan dik'j(ati -. Ah, bu 1 ten ba cnıu bir ru2!'. Film çevrildikten sonra İpek. 
"' u 11ıı.-·-· · d' · k f l"k t ı· dk V"'I ı · film etildyvlarıııdn monte edilivor. nu R:ıat H t~ paznTlıkl 3000 k ıo \"tllakl•k yUn c .. ~ ..... ıye,n!!l •Yo çmgcnc arı. e n c ge\ırse .ran ı . ıw a 11 .. 

t ltıl'· lannm nrasmn knrı tun. .ı\r8.lilra postum uzu yem s~rerler... Ana Buna muknb:ı memloket jurnalle>. 
ı.. •ta "lnge •· 1 ba · 'k '·a.d 1 k ü ~, rlnin go tcnue hnkltı bize veı ıı -
"'tlt lcrtı~ rıuınuneleTıt~ teldlf cdecel<ıerl flyuUnn göre yüz ,. ne .narı nrı na ycmı§ ı · .. "' m, ıemen ClJ\"mll zere, .. ,a 

trı"a..... at rnakbuz veye. .__nka mektubu 11 .. ...,rrıkte belll rnm edi)9rl:ır. Paralan bol alqı ~ tır Fq.tm <.it\ yutktmmıı.ğa ~lıı- mi lir. 11 .. ~ .,.. " rn 1 p d lı · Memleket Jµrrın ermin nlakn i. 

' 

" buıunıuı 1•om•~ondn huır bulunmııınrı.(B3 2J nr. er e :ıç• tke:n sevindileı • Bır aı, 
~ """ de işin hitamında bol bah i.5 ııfıı.• Hemen hemen jsım!zi bozu\·en· le knrşılandığma wı kı:ırşılanacnğı .. 

tı 1\ ~ • *' rnk prrdc knpnnn·kcn se\'inmek eeklrr. Hiç bir ~C'"yden malümaUa• na en güzel delil :karnnlrk alonda 
· lmalma komla om~4an · · k dısa-vn k0ı1°r I'"'' Ik l<ı ıstıyorl:ır. . n yokmu~; opıı(' • • • " .. .....n n ı 
lçısu Tahmini fiyatı K#l' ıeminatı t f kU Bel nmlnrmda bir Jllt\fi eı çln • - Hnmıını:ı erkek ginnJs!.. u anı · 

ı2 k\.ıru13 i!r gene karısı V{lr. Bnna bir armut. • diy~ fcryudı ba: cıı.klar. 1hsnn hıekc:lYc sordum : 
t :?O: (;() ıoso uzatarak arkad~lımna mtınt\lı Artık ~jyeceğimiı; dnyıığın had.. - Bu çne slUd,>o fanliyctL 

11<tarıa tiO l8Çı(i mAnfilı bakıp gUlUyor: 

1 
oi hcsa.bı \'ar mı? .. Jlerhalde bir. nfa? 

~ •ıllltı.cllkrı ;yazı:ıı bun, ayrı ayn ;,:ırtnamedc ~ayn ay.. - Hoca, nrmut!,. kaç nalın <la halvete girmedim di.. - Bu sene b!rı .komedi, dlğcrl 
l'~ 26 cıl'luı tır. Diyor. Hocayla armudu biribiri. ye Kaile Jcrr.daıı yi;·eccğim!.. de draın olmak üzere iki kordelll 
llı~llda 041 cuma mınu at 16 da tzmı•tc t rune kapı- ne katıyor; katıyor amma, ne c;a. Anıı kw:Jının arkasnı,dan ırnğirt· haıurlıyoruz. Komedi; <Nnsrettin 

1 ~ıet bedoı/8.Pılacaktır. re, 'bende nğız vnr, dil yok. Şöyle tım. Eline iki be§er llralt}t vere .. hoca) dır. Scınnt'\'OOı nu Bllt'hnn 
·~ ~ kaıtu 12 olarak verilebfllr. Pazarlı~ işt!rak edecek ıs. bir dakikad~ bunlm·la çıngar cı rek: Felek yar.dl. Bn film tamıundır 

~r. almanca.dan tereilme edUnıls-
tir. 

- Ya dub!Ajlar? 
- Duble fllmlere halkımız rağ. 

bet gösteriyor. Bu sene de tutmu 
bazı filmleri tUrkçcleştirdlk. 

- liang\lerini mesell? 
- ltomoo Jillyet, Mn.zurkn, LA. 

dam O Kamelya, Valin B rri'ntn 
Deniz Kahramanları ve saire ... 
Deniz kahramanlarını geleeek haf. 
t.a ~stereccğiz. 

- Harlçten gcllrd ğinb: "eni 
filmlf'r hangileridir? 

- Bu sene ltari tr.n film &1'• 
tirtmck p ek zor. E~elce Anıerl· 
kadan bir kordclıi 35 limya gr>I • 
rili'rken Rbnd' 80 Olir vermek ın_ 
mn, Mnamnfih. mUmkiln olduğu 

kadar yeni film temin ctıncğe ça. 
lıştık. Bu sene. biıinci vizyon ola
rak Robcrt 'l'aylor ile Vivtan 
I4y'ın (Vaterlo lköprüsU) nU, Ali 
Pey'in {Altm Yıldız) ını, Spcnccr 

Tracy'nin (Edison) unu, (H.üzga 
gibi geçti) yi, Klarlc Ge)b}e, 
Spencer Treysl, Klodet Kqlber 'V 

Hedi Ltımnr'm mü teıeken çevir 
dikleri (Kara Sevda) ıı göste1 -
ccğia 

- Bizde rokor ~npnn film. 
- Yerli filmlerd~n elıvet kut. 

hanı, Knhvccj g\i2'eli, ecnebi film • 
•erinden Bil\ uk vals, duııle f1lır
lerden Leyla ile Mecnun. 

- Relrnr nispeti neclir? 
- Beş hafta. B rlncl vizbon " 

henUz b013 hafüı.yı g cm~ fılm 
yoktur. 

Beyoğlu Halk Sineması 
UııJl'hn Matınr. 1J ılr. gec 8 ıte: 
1 ,..,,., Hııd•ıt t\h' 1 r ,çlndt (26 lnsmı 

h•l,mtli tıırıtı-n) ) lrıllt~ ~un iatcdlği ı,,-esUcalan ve yukRrdıı. hizalarında ·ya. ka'rlllağa gelir mi-:.. - .Al ~unıın birini usta hamına Dı~nıTn ismi (Kıska ne) tır. BaŞ 
111 &Un ''C saatte komıcıyon tıaşkan~ığmn mUra • İçeri gireyim, • d.:dım. ver, biri senin. Ye.hu, ne korku • rol ve reji Ertuğrul Mulısinindlr 2 - ()ilim şu ı Drri hıtrlof. 

~~· lliİi:~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!.!!~~P~n>~g~rn~m~r~m~ı~t;ed;i~h;n;~~~y~ık~a~n~ır~-!!!!!!~y~o;rs;u~n~?~.~B;u~b;e;nhn;;~ta~n;ıd~ı~~~·~b~il; .. !!!B!l~§~ka!!=dm~~ro~l~ij!!!!!!!Q~ahl~~d!en~i=ndir~;·~E;~~~8~-~~ı~ık~i~!!!~~~~~~ 
\)',tıı 'kl,rı - -- k k ··ı·· k d tı altınc.la bulunuyorsunu" b • d ~-İti"' 1-taıu -.adrl. ca • arım o unccye a ar .. irinde, beni dütüncn o J·a .. 

fllf, '\(ıtl "'te a ı ban\ sadık kalacak mı? diye ama, ne sen onu görüyorsun. dınla birleseceğim, öyle mi? 
1' \ l, ~h'•t &ermiı... anlamak istedim· l~te bunun ne de o ıeni. k ' f il& · B - Evet. BugL ... 1kü karın 

~~ı,tdll.lyorJ a tını için geldim sana. Korkum.. - Doğru. irihirimizi gör çol' yakında senden bıka -
~~k 'll b, ~r •• lıte dan değil... müyoruz ve görınemize im· cak ... Seni terkedecek l 

ı.- t " ki , .. ::Yiın. Halime nine elini manga· kin da yok 
ı;,.. "t..I "'·•ııı '- l u· "d' · k Rüsternin benzi sapsarı ol· 
Lftt ~ e "'l'"', ttarın la uzattı .• masa i e bir ateı - mı mı esme· .. : O ~--. tı ··• , .. \Yazan: lskender F. SERTELLi d du. 
f 

t1 ... Ht.li""'e . aldi, yanı batında dura.n içi kadın enin e, sonunda se -
''1 d .... ı k tt 137 · k " . ..ı· ! - Beni t rk mi edecek "~ at·· nıne. au dolu hir aseye ateıı a . • • nın ısme,ınuır .. 

lh uy gib" • d d • N 0 dedin? 1)
1 

• 1~e1 'bir Mı ın• A\eı kömür ol u ve su ;n ba ?.. gevıyor. - e iyorıun, nine .• be· 
t~ ~l •car :zayıf, mavi bir duman çı1 . tı. _ Evet. çok uzun .. belin• _ Belki... nim kısmetim mi'( ~ -

11 
BFal böy11~ gôst.~r:yor, o· 

lli~ '. hö l Halime nine kaseyi e ıne den aşağı.. - Bu ıkinci kadın ıana - Evet. Günün birinde o· gu . en ya i\.l soy emcm. 
ı.' ~ıJ • ve ,· ld B" d 1 b" J ı. · Bugu'"nkU kar•.ndar.. sana ha· ~"lf)t-ı.._•· •ı ~ nce a ı: - ıraz a kısk nç.. yabancı deği1. Vaktilc bir nun a ır eşece;\smiz ! 

~ l~i:'a.~ ~'!;!:~ ~ - Karının adının bat har - Biraz değil, pek çok. yaştıkta beraber yatmıt11 • ..,.... Aman Allah~m, neler yır yok 
tı~~ıt hu .~11a.. fi nedir'? - Bu kadın seni çok sevi· nı~! duyuyorum! Halbuki ben bu· - Ne diyorsun, nine? Bu~ 
Qı b u "Orku K f H 1 ·· k" k d günkü karım hana öyle ıa .. İt .J nt•'ı'l'? Ju - e ••• yor. - atır ıyorum... gun u anm ar. çok mem • k 

" J i.I S B d l K clıkhr ki •.. bana lı.avutma 

\

,.
1
.• İhtı''l;e"ika ... 

1111
n ,en - Kaç yaımda var? - en e öy e sanıyorum. - Hele biraz oüıün .. ha· nunum. endisini cok sevi • 

•ı J ·• h d 1 S d · ı ) Ç k M d k ~ için adam bile öldürdü. ·~· r r · - Yinnİ•IDİ enüz o • - en e onu sevıyorsun. tır ayacaksın! Ü?ı ü, onun yorum. a em i o da beni 
~,~~ ~,~ı.~Otdualcıdan durmamıf··· - . Hem de delice... sevgisi de ·ıenin kalbinde seviyor. Ayrılm~mıza imkan Halime nine gözlerini a• 

1~ ''I ~d ' ihtiyar falcı, mavi duman - Fakat, seni dügiinen, yer elmİf.. ve sebeb yok.. çarak Rüıtemin yuzüne bak-
~ ~ttıtdi ' 1

' korktll • fa'1l bak'l.rak mırıldandı= tıpkı ona benzer sanım b;r Rüstem hafif lar titreme - Tanrı isterse, binhir tı: 
~ l~ h~"rn, dedi, fa• - Sarııın, orta boylu bir genç kadm daha görüyorum. geçirdi~ sebeb halk eder Biiyük söy· -Adam mı öldürdü? 

tı\, it fı.!pholanJarın kıaa. benziyor.. - Tuhaf eey! - Tamam .. hatırladım. leme, oğul,! - Evet. Halil öldüren•· 
(l~lttıı ~ dü!tU -Ta kendiıi.·. - Hiç Jatma! ben pnlıt - Bu kadm, •&il• ço~ ya• - Evet. Allah istene her dar. 

nıce ola • - Saçları da uzunct. gali· görmem·. o da aeni d~Jic• kın bir erde. Hemen 1'ir ç•" şey olur. Demek ki, eünün {Det>amı 'l'ıtr) 
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1 HiLKAT BOLULU 

Büyük Röportaı serıs ~ 16 - Röportaıı yapan R. YAVuzl 
Mihriban, tavsiyelerimi tama- betlerini bir günde evlilik r"1.bıt<ı. görüş ve tefsir yüzünden ileri ı 
men yerine getirdiğini, Zeyrek sına çevirttik.. Her gece birer gelmekt.edir .. 
yokuşunda ilk rastladıkları bir tane arttırılan ya.sin kıraetini üç Herkesin muhkem kaziye halin. 
leblebici dükkandan leblebi aı. hafta sonra 36 ya. çrktığı zaman de inandığı ve tekrarladığı bir 
dıklarmı, söylediğim sabun kalı- Selimenin bin bir dalavereye be- cümle vardır: "Meramın elinden 
bmr dük.kfuıdaki genç tezgiı.hb.ra şık olan dimağı buna tahammül bir şey kurtulmaz!' derler .. İşte. 
güçlükle kabul ettirdiklerini; fa. edemcmi~. koca kaniyle elleri be. bu cümienin tahlili. enerjiyi bir 
kat ertesi günden itibaren de tez. yalı günahkarın. nihayet vak. nok~ya teksif etmek neticesinde 
gilıtarın omuzunda heybe mahaL tiyle işlediği cinayetin acı ha.tı. varılamıyacak hedef yok demek_ 
lelerini dolaşmağa başladığını ve rasiyle şuurunu kaybetm~: tir ki, ileride, sırası gelince bü. 
kapılarının önünden her gün sa.. - Raşit .. Ra§it... Kıyma ba. yünün iç yüzünü anlatırken ge. 
bah. akşam geçtiğini anlattı.. na .. Ben ettim, sen etme... niş öuçüde üzerinde durmak üze. 
Güldüm: Diye haykıra haykıra timar. re şimdilik bu cümleye işaret 

- İşte kızını! dedim: senin 1 haneyi boyJam:ştı.. koyup geçelim ... 
levhi mahfuzadaki yazılı kısme. Hancı, iki ay daha lstanbulda Galat görüş ve galat tefsir. 
tin o delikanlı! kaldı .. Ben, Kulaksıula t.edarik yalnız basit insanl~ra. cahillere 

Mihriban, tıpkı eı:;ki masallar. ettiğim yeni eve taşınırken o da mahsu"- bir keyfiyet değildir .. 
da.ki revişi takip ederek birden- ham bırakıp memleketine döndü . Şu Mihribamn evlenişi mesele. 
bire bu şekli alan şu maceradan Bir sene sonraydı. Çankırıdan sinde basit hareketlerle basit in
hoşlaıııyordu. Leblebici çırağ!. aldığım bir mektupta hancı, sa- sanlann tesir altına alındığını 
nın kendisine koca olacağını da yemde memleket hasretinden bütün açıklığiyle görüyorsunuz. 
pek yadırgamadı .. O maS3llarda kurtulduğunu, Ayanoğullarının Fakat, iyi okumu~. c:ok tecrübe 
kaç şehzadenin böyle bir derviş tavassuturnla tekmil foyaları görmüş, devlet ve idare meka. 
irşadiyle eskici, çöpçü kızı aldıJ. meydana c;ıktığını, Osmanın bu nizmasında rol almış nüfuzlu in
larını. mesut bir ömür geçirdik. vaziyet karşısında. artık Çankırı· sanların da bir ~ok defalar bu 
!erini duymuştu,. Kendisinin de da duramıyarak meçhul bir sem- zaafa uğradıklarını, bütiin mük. 
ööyle en hulyalı yol ça~ında tıP- te doğru yola çıktığını bildiri- tesibata rağmen böyle basit bir 
kı masal kahramanları gibi bir yor, Mihribanla Sadığın izdivacı adam derecesine indiklerini şu 
gönül macerasına katılması bu etrafındaki halkın tefsirlerini de 55 yıllık büyücülük hayat•mda 
sebeple hoşuna ~tmiyor değildi. sıraladıktan sonra: çok defalar gördüm .. Bunlardan 

Selimenin harekatında apaçık - Onlar, şimdi tam saadet bir tanesi de 7.aptiye müşiri Xc>-
bir. donukluk hissediyordu.. içinde yaşıyorlar.. Yalnız Çan. zım paşanın genç k~m.sma büyü 
Sanki, bir haftadır her gece de. kırı halkının hayret ettiği nokta, yaptırmak için bana müracaatı
\'am ettiği yasinler onu içten bir Osmanın kızını, karısın öldüren dır ki gerek vakamn çok meraklı 
ıstrfaya. ta:bi tutmuş, ilahi süz. :.danın oğluna nası vcrdiğ'idir.. safhaları ihtiva etmesi. gerekse 
geçten geçmiş ikanı durmuş. du. Diyor, ibana gönderdiği paı~ pa._~run bütün gayretlerinC' rağ-
rulmu.ştu... ve hediyelerden de bahsediyor- men çok zavalı bir vaziyette ka. 

İkinci haftanın talimatmı da du... nsından ayrılmak mecburiye. 
ana, kız müşterilerime tebliğ eL Benim ~hretimi kuran şıı v:ı- tinde kalışı buna ayrıca bir renk 
tim. Mihriban iki gün sonra leh. kada, büyünün esnrrcnr,iz tt:ı::~. ve ce~ni vermektedir ... 
lebiciyi bir vesile ile kapıya ç;ı,_ rinden hiç bir teZ3hür. yo1~ .. Fa
ğırrp konuşacak, Selime de şimdi kat, büyücünün kendi ı;ahsiyeti. 
her gece 21 taneye çıkan yasin ni nasıl bir tesirle en müessir 
Jaraetine yine birer tane arttırı[· hale getirdiğini göstermek itiba- ı 
1a bir hafta daha devam ede- rivle i\tihribanın e\'lenişi i\•i b•r 
oekti... t.etkik mevzuudur. -

Üçüncü hQftanın nihayetinde lnsanlann, mahiyetini bılme. 
bir sabah Mihriban ağlaya ağla. dikleri. kavrayamadıkları eşya 
ya bana geldi. Analığının ansızın ve hfuiiseleri (sır) çerçevesi da
çJldırdığım, bir gün evvel onu hilinde mutalaa etmek telakkisi 
timarlıancye kaldırdıklarını. şim c;ok es~idil'. ~ya ve had eler 
di yapayalmz kaldığı e\.·de derin bakıldıkları görüş za\'ivesinc 
korku nöbetleriyle sarsıldığını göre t1iliayyül ve :efs!rlerc tabi 
hıç'kırarak anlattı .. Hancıyı ça. bulunduklarından büyüye ve hii· 
ğırttım. Genç h"lZln yanına kat. yücüye atfo!tınan esre.rengiz ma. 
t m.. Sadıkla ilerliyen mtina~. hiyeti de ~adece bu galet 

ZAPTİYE PAŞA KARISI:\'! 
BÜYÜ lLE BAÔLATMAK 

tÇtN NASIL ÇALISTI 

İstibdat devrinin zaptiye na. 
zırı zamanının en nüfuzlu ~d:?· 
mıydı .. 

İstibdat zamanında. 1 tanbul. 
da zaptiye nazırlığı.. Teşri: ve 
icrai kuvveti aynı zamanda el· 
de bulunduran tek makcım, o dc
,·irde pa':iişahın mutlak vc!aleti 
gibi bir şeydi .. 

(Devamı vctr) 

Mecliste dün kabul 
edilen. mühim lfıyihalar 

(BAş tarafı 3 üncüde) 
tığmıız zaman ya genel kurmay 
veya milli müdafaaya. raptctmeli, 
veyahut tayyare cemiyetine ba~. 
lamalı. O zaman Mnaıif Vekaleti 
nerede knlır bilmem. Binaenaleyh, 
prensip olarak madeni bir cemiyet 
ve bir devlette bütün tcıi:>i ·o V<: 

toorls müesseseleri 1bir elde top· 
lanmalıdır. Bu elin de adı ilstün· 
de Maarif Vekaleti olması laznn. 
dır. 

Arkadaşlar. soruyorlar, ziraat 
enstitülerini ne zaman alacaksr 
ııız? Nitekim bir sene evvol bana 
sordular: :Mühendis yüksek oku· 
lunu ne zaman nlncaks~, bugün 
ona cevap veriyoruz: Zamanı gel. 
diği vakit. Bugün o suale cevap 
verdiğimiz gibi, ziraat enstitüleri 
için de size cevap vereceğ·m. 
Burada milli müdafaa. enclimeni 
reisimiz, müstakil grup reisimiz 
Feridun Fikri, Rasi:h Kaplan, Nev 
zat Ayas ve diğer :ıntada.cılanmr 
zm hükümet ve onun bir cüz'ü o· 
lnn Maarif Vekilliğine ilk öğretim 
davasında. olduğu gibi teknik öğ. 
retim davasında da muvaffakıyet 

temenni etmelerini bu işle mu· 
vazza.f olan benim ve arkadaşları 
mnı şimdiye kadn.r çalrştıklarmdan 
dört beıs m;sli fazla çalışmamız te· 
mennisi mannsmn alıyorum. (Bra. 
\'O sesleri.) 
Yüreğimden gelen bir anlayış· 

tır. Muvaffak olmak için bütün 
gayretimizi sarfedeceğ'z. (Allah 
mm-affak etsin sesleri). 

İlk öğretim için (dava) dedim, 
teknik öğretim için (dava) diyo· 
nım. Hakihaten bunlar Türk mil. 
leUnin halrun davalarıdır. Türle 
milleti milli şefimin söylediği gi· 
bi gerek umumi terbiye mesele· 
sinde ve gerek ihtisas ve meslek 
clavasmda daima karşısında kendi. 
sine öğretici bir insan bulunacak 
lır • 

Ve bu, bir hoca bulacaktır. Biz 
bir ta.raftan köy enstitülerimizle 
Türk milletinin köyünde ve şeb· 
rinde ne kadar cvlll.dı varsa ken· 
diline bu hocayı göndermek az. 
minde ve kararmdavız. 

Bu kanun lAylhasr, ki Rana 
Tarhannı buyurduğu gibi, bir mu 
kaddimed.ir. Bir ~langyçtır. Esas 

kanunu bil.8.hırc huzurunuza geli· 
receğiz. Bu başlangıç kanun lfıyi· 
lıasında her iş sahib!nin karııısına 
marangozluk öğrenmek istiyorsa 
marangoz öğretici, dcmirc:lik öğ . 
1 cnmek istiyors3 demircilrk ögı a· 

tici, hangi ihtisası yapmak is'iynr· 
ea on'.'1. örrreticl bir hoca, Jet işmiş 
bir ndam bulup göndermek dava. 
sındayız. Onun içID bunlara dava 
diyorum. 

Bu davalara. kanun ->!arak hu 
zurunuza. getirmiş bulunuyoruz. 
Bendeniz yiiksel· heyetinize izaha 
§imdiden, kanunları mli1.akere et 
mezden evvel gösterdi 'Yjniz alaka. 
dan dolayı, minncUerimi sövle· 
mek isterim. Bu. benim 1çın ş:· 
rt'fli ve bahtivarlık verici bir va. 
zifc<lir. Onu ifa etmek için bura· 
ya gelmi~ bulunuyorum. 

Bu izahattan sonra maddeler 
okunmuş ve kanun reye konulıt 
rak kabul edilmiştir. 

Devlet mem11rları aylıklarmm 
tevhit Ye teadülli kanununa bnğl. 
kadro cetvellerinde değiısiklik ya • 
pılmasr ve 1941 yılı muvazenei u· 
rnumiyc kanununa bağlı bazı cet· 
vellerin tadiline ait kanun liıyi. 
hası ile Maarif Vekaleti merkez 
teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin deği•r 
tirilmesine ait kanun Hi.yihnları 

Erzurum ve Erz·ncnn belediyele" 
rinc 3.300.000 liralık ikrnzd:ı bulu. 
nulmn.sma, Ilıca iskele ve pala· 
muUuk hattının satrn almmas•na 
bu hattın işletilmesine alt kanun 
liiyihalan müzakere ve kabul edil· 
miştir. 
'\'J:~;t T,\Sı\RRU:F UONOLAHI 
Tasarruf bonoları cıkanlma.sma 

dair kanuna ilkkiinun layihnsmm 
milzakeresine ıreç;lirken, • kiinıilye 
gelen Maliye Vekili Fuat Ağnılı 
aşağıdaki beyanatta bulunmuıı. 
tur: 

Arkadaııar, 

YUksek tasvibinl.z.e arzolunan bu 
kanun layihası, amortfıtman eandığı 

tarafından hnzlncr.I;! kEfaleti altına 
çıkanlnıasına bundan Uc; buçuk ay 
kadar evvel salll.hl;ı.·ct vı:rmiş olduğu. 

nuz 25 milyon llrahl· laf-&rruf bonosu 
hafidinin 50 milyon liraya iblCJ.ğuıa 

dairdir. 
Memlekctlmlzde ilk defa olarak 

tecrübe edilmiş oıaı • .ı.ıu bonolara gös. 
terilen rağbet, gerek zı.rr.an ve gerek 
yckC'lıı itibarile bU~ün tahminlerin 
fevkinde olmuştur. Bonolar ~ılatı . 
nın milli müdafaa i!.Uyı;çı:ırma tah 
sis edılmlş vlması, bı.. ı:r::vnffakıyetln 

en ınUhlm Qınliı olmuatı..ı·. Şilphe yok 
ki. eldo edilen bu neUce memleketin 
ıktısadl vazlyeUn:lekl iJ".kişafını, va
tandaşların milli mUCiafa:ı i§lerlndeld 
fedakO.rlık hisleri v ... hS..:kıınızın Cum 
huriyct m liycslne olan itibarı gös 
tcrmek itibarile u~ noktadan ehem . 
mlyeti haizdir. 

Kabul buyurduğwıu~ kanunla bu 
mesut neticeyi gormek tırsatını veren 
yüksek mccUSln lsa~t.ı karurını bu 
ııeslle Ue şükranlrı yflJetrncğl ve bil. 
tlin vatruıcl.lııla.-a tıuzı.ırwıuzda te 
şekkür ctmeK benlnı ıç:n l.'11.Zl!edlr 
Bilhassa bu fcdQkll...lıL \'c lllllladm 
her bakımdan 1.11mnm11t. yernnde ol . 
duj;ruııu hUkfımet n ... ı:ıtn2 olarak bu. 
zurunuzaa bir kere dan.a teyit ve tek. 
rar edcnm. 

Diğer ta:ııttan t.a•ı..rrut sntılplcrlne 

çok iyi ve ıhraç §arUaruıa gbrc çok 
müsait bir pll.t;ıııaı! ttmın eden bu 
bonoların temin eltlğ' n.addi ı.stlfa. 

deye de i.ş:ırct yerinde oıur. Bu ili 
barla ycnıd'!Il 25 ır.uyun liralık bono 
çıkarılması hakkınd;ı.k ~wı ıayi 

hasının kabJIU göstt?ruı::c rağbet ve 
itimada mu:tabele ""· b":.Lun şultrao 
borcunu ifa mnhlyetincıed!r: 

Meclis, maııye vrkHlnın bu l.1.ah& 
tından sonra Kanunu mUstacclıyct 

kaydilc müzakere v. krı c.ul eylemiş 
tir. 

BUyUlt ?.llllct Moct~I gtne ougUn 
kU toplnntısında TUrl'.lyı> ile Alınan. 

ya arnsındar:i tıc:ır' ın!lbadeıelcrc alt 
hususı anlaşmanın "C'' UE.teslnde dr. 
ği§Udlk yap:.mıı.ıruı:ı l'C rktye lsviç. 
re arasında '<i tıcare·· ve tediye anlaş. 
masmm ıki ay uzntıl.:nasına, TUrkıye 
• Macaristan aııımntla tJcan anlaş 

ma ve merbulunun tasdikine, Vakıf. 
!ar umum mUdUrıUfUr.Ou Üsküdar 
Kadıköy halk tram··ny'ı.n ılrketin • 

deki hlso:ıcsi:-ı!n İstanbul belediyesine 
devrine alt kanım lilyi'1alıırını kabul 
ile Hasan <;e.ka ve B'lm1 Uran tara. 
fmdan ve:ilen b r t&ıtı.... llıerıııe ikin. 
clleşriııin bL'inci gUı·•· tc;planmak U. 
zcrc lçUmaına nihayet •ermt~Ur. 

RADYO • SESLt 
SiNEMA - ELEKTRiK 
Alclyemızde her n~v1 cereyanlı, 

vlbratörlU, ve balarv'\~ radyo tamJ. 
ratıan, sinemalar ve meycıanl&r için 

her kudret te amplifkaWr ve aea ter. 
tUxıtıan, sinema l\t"k redresörler! 
montaj ve tamtrı yapTl!T. Sinema i§
lert lç!n Anadoıuya n t>bendie gön. 
derillr. MaJOmat tçln 1s~anbul. Gala. 
ta Haraççı sokak Nr.. 81 mUracaat. , 

23-9-941 
ıs.o:. Salon or. 

kest:ası 

t9.on Kan§Jk 
şarkılar 

J9.3ll Ajans 
lll.41> Serbest 10 

dakika 
.9.üti Fasıl sazı 

ı0.16 Radyo 
sazctesi 

ı0.45 Saksofon 
soloınrı 

1.0.i Ziraat tak.. 
viml 

1.10 Oda muai • 
kisi 

1.3~ 100 ıSene ön 
ce nıuııl ya. 
~tyorduk 

~1.-l5 Kllslk TUrk 
müziği 

ı.J~ Ajıı.ns 

?2.41.i Cazt>and 

(Ga7.etemf.ı1Jı blrlııcı •.ffJWJıd9 

Er~ek 
ahlı - Yatısız Kı z • • e9 

ŞiŞLi TERAKKi L.ı~ 
ANA- iLK- ORTA- "eJ.l~ 

Nisanta.$t: Cınar sokağı dılif• 
Talebe lıa1·dı icin nergün müracaat e 

Telefon: 80547 

1 
Ollflık f&IUDd&ld tarlb O"l'Ç!!Vetd im. 
poouyta bfrlJkt.e j?'IDdt'rll~k) 
l:\'UaOIE l'EKLlFLllBl lŞ ~ 

\fA. fŞ V&R.Mlt. 4.LDı1. M TiM 
cfbl Urar'I matılyetı tı.als olmf7an kQ. 
çük Ut.nı. r paran ııetroluum. 

ŞiRKETi HAYRiYED~~: 
Ramazan münasebetile tertip olunuP 2~~t' ~o~ ~~ 
şenbe akşammtlan itibaren tatbik mev-!<•

1 
' ,,ııf a 

cak ilave ad e•lzri gösterir cetvellerin bO , ıA" Ş ~ 
Evlenme te/Jiflcrı 

• Lise tal.ısillni tkmc;.l <>tmiş, l.etenlr 
se Unlversltqe gidebilec.:-k bir genç 
iç güveysi :ımak Uzcre Ur bayanla 
evlenmek lstemcktedlr . .Musiki Alet 
lerlnden birini çaıabller. tercih c<il. 
lir. Talip olanların boy ya§, renk 
tabiat ve hal tercUmeıertni Tekin 
Doğansul r emzine bıl:lirmeierl (335) 

keleleı-inwe a01lacağı sayın yolcul6rıın11• ~ij~ 

~e 

• 28 YB§tnda, l)rta boyıu. balık etin 
de, elı\ g6zlU dul bir b'.lyan, yaşı 25 
le 50 arasınoa olan, en aı;ağı 100 lira 
mı.a~lı bir hayla evleıımc:c ısterr.ekte. 
dlr. Talip olan royın cıgara kullan
maması ve "14 saşmd2!{! çocu~'Unu 

da iyi bakması Şdrttn. {T.Z.T.ı reın. 

ıc.lne müracaat • .33ô 
• Yıl§ 2~. boy 1,72, kllo iO, orttı 

tahsilli, nyd:l net 4l5 lire kazancı o. 
lıın, hiç kimsesi bulurmıyan anat 
ktı.r bir bay evlenmt>k 1ırtemekt .. dlr 
Milliyet ve yaş mevzu•ıbıılı! değildir. 
(A,O. 1306) remzınt- m!!racaat • 337 

• Uzun scnelerdenbc:-! çalışmakta. 
c.ıan sanatkı\r bir bayan. çalışmamak 
ı:ıartile kendisine mlirelf~h bir hayat 
ya,.cıatacak eş aramaktadır Ya~ından 

·kUçUk göst01lr, şen vJ ,ı.:tı olr ev ka.. 
dınıdır. LUkstcn hoşlanmaz, orta taı:ı.. 

~illi, iyi bir elleye m«:nauptur. lstedi. 
ği eşin eemcr, kıl" saçlt, kırkını aşkın 

kadın zevk ve nıhunda'l anlayan ve 
gUler yüzlU olması ş:u ~ur. (F.C. 350) 
remzine mUracaa~ .• 3::15 

Aldırınız: 
Apğıd.a nımıı:r.J.an J anb olan o 

kuyucalanmı:.:m ııaml.anJUJ ıceleu 

mektupl~n ldart'ıuinen.:IT.Oen < pıı.z.az. 
lan dahil) berl('ÜD ubllbtan oğlcyf 

kadar vt ya 5ftat n dt'D ııonra aldır. 

Kajser i VaUllülndell 
ıı.~ G ttnlC 

Kayseri memleket hastanesınin lhtıyııct olan 10 ı:ıııı~· ııt 
mei tıbbıye açık eksntmcye konulmuş ve yapılaca~ t;ııııt~ pıl ~ 
ıiill!Uğt.I takdirde 8.10.911 ~ar§amb:ı gUnU encUmcnı d akKt.~ t 

- 1 p ınu\· :ı takarrür etmiştir. Muhnmmen ~del 20ı7 llro. t1 U re tet: ş 
radır. 'l'aliplerin şeraiti anlamak ve JIBleyl ~örmC"l> u~c,. IJluı ' 
sıhhat mtitllirlUklcrinc ve ihale gilnU encümeni ctaıınıY 
lunur. (8124) 

~~· ali 9\11' 
Ankar:ıdn bir pavyon lnşa elUrilcccktır. J{ıı: )!. V ~ 

6-10-941 pazartes. gUnU saat 115 de Anknrada ?o • _ •·ııt"J' ·°' 
Sı " rı •/ ın!s}onur.da ;yapııacaktır. Keşil bedeli 30,117 Ura 1111510ııd3 tı!l 

2303 llra 35 kuruşt•JT. l{eşlf evı·ıı.kı 1154 kuruş::ı 1<0 uııde"' 
!erin kanuru ve'Jllmlarlle teklif nıt-klupıannı ihale ııall 
kom!syor.a "e!mC:Erl (1081 - S~i3) J 

!Jel * * * yıtPı , $1 1 
Keşif bedcll 37,721 lira 80 kuru' olan Et.ııncsut~ pııı"ı•• J 

kapalı zarna eksiltmeye konmuştur. İhalesi ıs.ıo 94 dtı >111'1 •• 
lG da Ankarnda M.M.V. Hava sntınalma kom!syocuıı şıı ı-otl' • tııP 
mıııatı !.!829 lira 15 kuruştur. Kesif cvra' ı 198 i(\Jrıl 

1 
sııt-Lıfl 

Taııplerin k:ınuni vesikn.larıle teklif mektuplarını Ul!l 
e\•vel komisyona \'ermeleri. (1101-'3442) 

• + • cl,jırlll ~ 
Ke~lf bedel! 15.~08 lira 59 kuruıı olan Ankıı.rtl 

1 
t:!•ll , 1 

t 410 94 . t>• 
k~palı zat rıa eksil lmeye konmuştur. halesi l · · ı.::Jcll-' 

1 Ankaradıı M.M. V. Hava ııe.lınalma komisyonunda ynP .. cı:ıJı '...,a 
[c'-'O•• ,,,. 

mıılan rlt'.a olwıııı 1140 llrıı. 65 kunıııtur. Keşlr evrakı 77 kuruşa 1<om. -~ıeıı ııır 
(Hayat 5) (M.X.XIV) 'M.H) {Rahimi kanuni vcsikalarilc teklif mektuplannı ihıılc saııtiJl 
(Hamdi) (l<'.S.V.) {Sadık 27) {Y,0.) nııayonıı. vermeleri. (1102.~438) 
(M.K.S6) (22 Ç'-ayla~, ('!'.T.) CB.K.) ~ • _. \ot J.~ 
(Ferhan 9) (Koçkayn) l'N. Kalpak. sııtıtıt• :ı' 
ÇI) (Ticaret 46) (2:'> r.'r:ek) (lJ :..91 4005 lira 49 kuruş kc§lf bedelll ln§a&t ııçık cıc,}<c::ı ~\ r 
{T.B,) (A. Yazıcıoğ.u ı (Güven) lesi 10.10.9'11 cuma günU saat 11 de Eski~ellirde 11 ıı:ı!P8' 
c B.N.Ş. ı {R.B.T.) (l'embe zarf) nur.da yapılacaktır. Taliplerin 307 llra ı 7 kurı.ıf;! ılk tc 
(1.K.E.) (H .T.H.) ı Yıldız 291 (S.T.51) le koml3yonıı gelmeleri. ( ııo~.ı::444) ~ 

{'' ·" ) ı'ı-" .~ e .... ım • "' • J:I ı . 
-------- ııcrd~ ııt 

Aşağıda yazılr mcvac.m kapalı zarfla eksiltmelerl hlzalarmda yazılı gUn, saat ve maıı:\ıeril'dcJl(,o'YJ 
komisyonlarında yapılacaıuır. Taliplerin kanuni ve.slkalarile teK.1f mektuplarını ihale sıı3ı!6ı-01Uf· ti' 
nıt olduğu komlııy('ln~ vermelerl. Evsaf ve şartnameleri alt olduğu komisyonda ' t .;t 

~ 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gıın. ııııJ 

kilo Lira Lira j,<;~1 ~ ,J 
Sadeyağ" 10.000 ı:U50J 1163 s.ıo.941 1! f{ıtK~ıflJ 
Patates 122.760 6.133 460.35 13.10.941 

1 ıııı11ı. ti 
Çarık çift 15.000 ll'i.600 1163 6.10.941 

16 ,P ,ı 
l' • • ııııcrdııı<I oıt 11 

A~ağıda 'T-Uılı mev:ıdd;n kapalı z-ırfla eksiltme.eri hlzalarırda yazılı glin,saal ve ıno.~cr(J)dct\ .J 
komlsyonlarnıda ynpıı~ı.aktır. Taliplerin kanuni vC3lkalarlle tekı.t mektuplıı.rını !hale san rt' 
olduğu lcomis:,·ona verıne:eri. Evsaf ve şartnameleri kon.isyorı'annda görUIU r . ı110::;.'3HO) s1lat .;(! 

Cinsi Mllttorı Tutarı 'fcmır:atı !hale guı:ı. ;c•'' "'-'/ 
ktıo llra lira 16 ı:1tı$~ 

Odun 2.820 000 52.liO 3913 l 7.l0.941 ~c c;or:O 

Sadeyağı 

Sığır eti 
Kuru ot. 

31.000 49.600 3720 
1:>0.000 34.600 2813 
350.000 21.875 l6U 

Balıkesir Ortaokullar satınalma 
Erzakın cins! azı ço~ Muhammen % 7,1> 

kllo kilo bedeli depozit<.' akçesi 

11.SO fllı" 
ıOl ÇD 
lll) 

Kuruş s. Lira Kr. 
1 

ıt 

KokkömUrU 200000 260000 3 ıso 010 rt .~• 
Ekmek 88000 ~1000 13 789 75 Kapall z~ aııırtefl "'~ 
Sadeyağı zr.oo 4500 180 607 50 29.9.941 P ııı erı'l'o.,.ııı-ıı 

Ortaoku!lann rN\VU! {lf2 sonuna kadar lhtiynçlnn olı:m Y'Jkl'ltd:ı tstmıert yazılı üç k~~uıı~.ıı:~ 
le eksiltmeye çıkarılır qt.rr. Evsat ve şeraitini görmek iStJynnJ~rln hergiln NecaUbCY t c"''el ud';ı 
ıcceklerl ve taliplerin lhai<" gtınU olan 29 9.0U pazartesi gUnt! muayyen saatten bir saı:ı ~ ııl 

!resinde tem!nat ve tcJ. li! zartlannı komisyon na.şkanlığma tuilnı etmeleri ve ihaleni.O ın 
şckkil komisyonda yr.pu:ıcağı UAn olu nur. (816f) 


