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Vali bu sabah 
• geldi 

iaşe •ldlrllğl 
ıaıvedlldl· · 

Yer;ne, mörakabe, tetkik ve lafı 
b&ro_ıarına ayrılan bir · ".._, 
mmta~a mldlrlıp,, llaraıacü 

Japonya 
Hind için iye 

ittıfak 
teklifinde 
· buıundu 
~ 

Bladlçlnlde 
toplaaaa 120000 

aıllerıerle 

}~;uvaıçın Mürakabe . ko~isyonunun çalışmasına 
Propaganda nazırı Dr. yenı hır şek il verilecek 

Bir manga 
qoluna 
hücum 

edılecekmiş l&orı günlerde bir makale 
.: ~Mu Ajaıı ı da htı· 
ıt.J li&u;uu g~e11 gliıı bh:e 

fan :rttd) osu be, yaıı
atta, nutkll blra:ı başlı;a 

>"e. etınistir. if alyan rad 
~. 1ikrtn~ bu makalenin 

lilndi ~a hiç,, tir. Der· 
ııı..... - ı 1nzımgelcn bu şc,· .,.? . 

1 
lıtahatımlan anlaşıld•· j 

...... J>,., Gocbbels A' rupayıı 
t.L; bir nizam 'ermek za
t..~ olduğunu mUdafRG 

iL..._ Alman propaganıla 

L ...... ---..._ gösterdiği bu ist ı. 
l.oodradan son ge· 

Pek minalı görünü 
"'-.:_ Londra kaynaklan 
!. "ffllada blit.lln A' nıııa 
\it ~aslanndan mü

llonferans toplıyarak ,__i ni1.ammr .1<unnak 
•'uadağua bildir:. 

t..~ buna Pek yakın bir 
~n edlyorlar. 

'-haklannm Ycrdljl bu 
~ ajansının t~kzip 
~tmMik. Bcfl<i de 
~·-.at Dr. Gocbhels'in 
.._"'ha İtalyan radl·osn 

...,"':'.'_tarzda izah edilince 
:-rlUerlnln hakikaten 

~\'J'apaya bir ~eki dit· 
._•~ikleri anlaşılıyor 
haklarınm pek yan
'hrııunı,, oldukları gö-

~ Avrupa;\& "yeni 
~ta '"erlJmi~·et•e"" olursa 

belki daha mür;kül 
t';l'Şısmda ltalabiliriz,, 

er bu .. ö7.lerl İtalyan 
'İıından isitmis olma. 
~ Zdık, Alman· ı>roııa

d 111 nutku mahıııus t.atı. 
erttık. Çünkii Alman. 
daha mii~kül va7.h·et 
lt~lmayı kabul etme- 1 

• Şimdiye kadar 
, "lmı,ek gibi lcra-

11 Alman ı>ropaJ:ıınd:o 
'-.., J\Jnıan milletini dahn 
·.._ ·etler karsısında kal- 1 

bazrrlamak lüz.umunn 
et 1 ~in elbette l•ati b"r 

f;indt' k:ıldıklnrı n .. i 

.:_ l>UtUıı bu yeni ni1.a111 
)''lllıl tazelenmesi Alman 1 

.. ._ . ..._,_ , Yeni fe<lakarhl<larn 
-.,"- e <\iman mlll.-t i11e z.:ı
~<'t olmıyan huılul~ 

tlık ta\ı.h'c etnwl· 
• telcJı · · ' " ğı Dr. (ioehbels'in 1 '9, 'lcty :ı~ık!:& ıınlusılı.rnr 1 
• ~u11un ne riyatı doc
~bel!'I şö~·le demi--tir: 
~ ~e 1.!l.lllan 'e ne 

'141 ilnı düsünemez. Ga
e etnıek ilzcre ~alı': 

'da "h alk" t elikkisi bü • 
... ~ türm olduğu ~in 
.:iikünii sırtında taı;ı. 

l'bln ne za.ruıı..rı 'e ne 
~lıai dti ünmele hal•· 
~ Fakat ~imdiye ka. 

11.ı,, Qhnıu:ı lisanla bu-
~s,.•ras·nıh ılerin bir u ',1 :, nu<ı h:ıı hinin kısı 

t. neıle~ e uğratmıo;.a 

. Geçen hafta i.çi~d? An karıl; ya · . Bu ~abalı, kendisini karşılayan 
gıden !stanbu! ' 31ı 'c beledıyc b•r muh.;l.rririmize vali ve beledi 
rei:-i Dr. Lutfı ~r~ar, bu sabah ye reisi Lutfi Kırdar, seyahati 
şehrimize dönn;uştur_. . hakkında şu malumatı vermi-ş. 

Vali ve beledıye reısı, Haydar. tir· 

---0---

Siyam aözcüıü "bitaraflığı • 
mızı müdafaa için ıilablan. 

malıyız,, dedi pa!]a garı~~ !darci 9r,fiye ko. ,;_ Biliyorsunuz ki bu defa 
mutan vekılı ge_ncr~.ı ~ıya Yaz. Ankayara ı?idişim, İstanbul iaşe 
gan, vali rnuaVlnlerı, vılayet be- ı teşkilatının tanzimi mevzuu etra 
Iediye erkanı tarafından ka!"§ı fmda h"'-...._-tle ~- · ·nd·· r • , , • • u.ıı..wı.ı.e ı..çIDflS lÇl 1. 
lanmıstır \ah 'e ~ anındakı ze- tstanb ı · ··d·· ı .. -·· ·· ı· -·. · .·· ·· c . u 1aşe mu urıugunun ag-
v~t. vapurla kopruy ~cc;mışler. ı vına k~rar verilmiştir. Bu husu::>-o 
dır. _ ta hazırlanan proje, heyeti ve. 

kileyc arzedilmiştir. Bir iki güne 
kadar tatbik mevkiine girmesi J 

Şark cepbeelnde bir nl'hrin karlı kıvnıoa geçlrllrnl'k ütA!re motöre yilkleatTı 
oepbane dolu bir umyoa 

Londra, 11 (A.A.) - (B.B.C.) Ja. 
ponyanm Hlndiç\Dl~ ittifak teklif 
etUği ve bu memlekette bulunan 600 
bin ukerinl arttırmak Uıtediği haber 
ftr'Umekledir. Siyamın merkezi oıao 
Ban«kokdakl re.sml aözcll SiyamlıJa. 
lara harbe hasır olmalannı blldirmif. 
Ur. Sömct1 demir}tlr ki: "Siyam bu ..,_ 
ııe veya gelecek sene muharebey_. 
glreoekUr. Bltaraflıtımızı milde.fa ... 
etmek için aUUılanmalJY1Z • ., 8. b. ı·mı'zı· ve heklcmnektedir. İstanbul iaşe lf f f müdürlüğü, bu proje ile, Jağve<F· 1 ' 1 1 lerek yerine bir (iaşe mıntaka 1 

Libyada 
o f1 u kul aya ım n~üd~~]~~) k.unılmakt;_adrr. Y_e. 1 

nı mudurun kim olacagı hentız 
f lngilizl.erin 
taaııuza 

geçmesi 
bekleniyor 

Cı.· sene cncl dün Ebedi ~fln ı. 
fıılile derin bir ~ asn gömülen Türk 
milll'tl, gene üç ~ne t'V\'t'1 bugUn 
ııa' m l~t tnö.aB11tln Blly'fü MUI" 
~loollııin ıttlfaldle Türkiye Cumhur 
Rh'asetine Sf'!Çlln108lnde haı; t~'ill· 
ıı~I bulmu,tu. Türk mllletlnln ha • 
ki.ki arzu ,·e l~tıyakınn kkablll ~ 
bu karann tam isabeti g"'!;cıı üç ~ • 
nf'ni.n bidişelerl1e blltıın dün;raea. 
takdir t'dllml'I bulunuyor. Büyük 

tnönü, her şeyin başında, Yllkaek kl
yasetUe Türk mUH birlitlnl bütün 
dilnyaya hiırınt't telkin eden bir kud.. 
ret kaynağı haline uıa,tırnu,tır. 
Türk milleti onun ba.'lbuğlf:ft! a.Jtm. 
da her badirrden dimdik çıkmağa. , 
}-Uksek medeni ve lnııanl \ıastflarilt• 
daha {'ok yökııt'lmefc namzet bolu. 

nuyor, 
Blrblrlmlzl ve O'nu kutlayalnn. 

Sovyet tebliği 
Mosko,a, 11 (A.t\.) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: 
DUn tekmil cephclcrdi? şiddetli mu 

harebelcr cereyan etmiştir. Muhar,. 
beler bilhassa Kırımda \'e Tulada "Pak 
büyük b!r şiddet kcsbelml§tir. 

belli değildir. Yeni mmtaka İllııŞe 
1 müdürlüğü. tatbikatta. kolaylık
ı lar temin ma.ksadiyJe başlıca mu.:. 

l l'akabe büı'OB\1, tetkik ÖÜWllN, r 
ia!}e bürosu namiyle Uc; büroya 

ı ayrılacaktır. 
Jstanbul mur3ka.be komhıvo. 

1 nunun lağvedileceği doiru ·de
l ğHdir. Yalnız komisyonun çalıı;. 
masına yeni bir §ekil verilecek
tir . 

Amerikanın Moıkova 

elçisinin bir mektubu 

--o--
ava 11ıc .. ıarıım 
pdd•tl••••ll 

llarekAtıa yalua 
oldallQla delalet 

Bitlere verilecek edlror , 
cevap : 1 NP.\·york, 11 (.\.:\.) - Afrika harp 

Zafe bl• • d• l!ahneıılnden gelen haberlere bakarak r Z 1 m 1 r İngilizlerin çölde taarruza geı:melıeri 

l.ondra, 11 ( A.A.) - B.'B.(J: 
Amerikanın :\1oekova. büwk 

elçisi Steillhard. !zvestiya gUe. 
tE;sine gönderdiği lbir mektupta 
dıyor ki: 

"Demokrasilerin mcmbaları 
Hit!erinki ile mukayese edile_ 
m~z. Neticeden şüphe edilemez. 
Hıtlere verilecek bir cevap var
dır ki, o da. şurudr: Zafer bizlın
dir ... 

bekleıılyor. Şlma11 Atrikadan JıenUz 

Londraya gelen Amerika · :rhtışahitı~ 
rinin maliimatı da bunu teyit etmek. 
tcclir. Akdenizde İtalyan kafilelerinin 
imhası lngllterenin §lıqall Afrikadakl 
mihver kuv\•etıer!nl ayrrmağa azmet, 
Uğlni sarih surette göstermektedir. 
Yapılan hava hUcuınlan da Atrlkada 
bir hareketin yakın olduğuna delllet 
ediyor. 

Fin Reisicümburu-
11un ueyanatı 

I Bar ite girmeseydik 

36 Rus 
tümeni 

!topraklanmızı ı 
1 ıstila edecekti 

Stokholm, 11 ( A •. :.) - Bazı 

Almanlar 
Sivaslopolun dış 
mUdafaasına 

hucuma başladılar 
--0--

l8)d we llat 
Moıkova ve Leninırad 

nııntakalannda 
• 

Harekatın 
inkişafına 

set çekiyor 

JllNDIÇlNU>B TOPLANAN 
ASKERL&R 

Qlakins 11 (A.A. )- Çin b.~. 
metl .ıiızcüat1 dön bir hitabede lııulun. 
•"1 Ye' JttpaQlw_m ~..,_Çi,n.ide 120.;000 
uker topladıklannı, yalanda Birman 
,..._ 'tzwılr itin ~ kıui'D~ 
yUrUyeceklertnl bildirmi§Ur. 

... Alll&tKAN AMIBAUNIS 
BlTABEst 

LoMra. 11 (A.A.) - Dlln gece Va 
~lngtonda amiral Yardell bir hitabede 
bulunmıış ve eactımle demlfllr ki: 

- Bana katıra Japonya ile Birle. 
§ik Amerika arumdaki harbe men! 
olunmaz., İn,giltere ve Blrletik Ameri. 
k& Japonya ile ıimdi he•P ıöneter 
dalla iyi olar.,, 

LolUIJ'8, 11 (A.A.) - (B.B.O.) .um&tKA. Sl:Fblt BICDBIS 
Kll'rDlda §iddf!tli muharebeler ele ~iL~. 

vam e(liyor. Almanlar Sıvaatopotun . \'afillıkll. 11 (A.A.) - Vafillıl'. 
d~ hllttma hUcwn etmeğc başlaınl§ ' tonda çıkan (Tayın• Herald) gıu:d• 
!ardır. Bu hUcumlar ~lddctıı bir m& ı etne beyanatla bulunan Japonyanrn 

(Denmı 4 Uneüde) (.0.V- 4 incide) 

Yenı Tefrikamız 
SARAYLllAR A·RASINOA 
Abdlllıımıt sarar• ... aaıpottlll 
Şegh Ebülhüda ile 
Meşhur dolandırıcı MAHMUT SAiM'in 

Kırtdıllb kalaramaa olt~aldırı 
glr~tmemıı bir macera serfıi 

Ma~m.ut Saim'in gazetemiz icin yazJığı bu hatırola. 
rınJo ılıı ıeytanet timsalinin müthu bir mücatleluini, 
ıaroyJa dönen entrikaları ve sultanların .rizli kalnm 
aık ı.ıe ihtiraı maceralarını olnıyacak .. nız . 

IBNİ TEFRİKA lllDD llB PAllÇ& : 
•' ... Hoc:ılıır crteı;ı ~iini\ Kanmla ~f!ldller. Jo'ettı.Ja \'fl Ablıa8 f'fendllf-r, 

!'iddt'n' !l8f ad.:ı.mlareh. Hclr. ,-azıha.nNDln kapısmda "Ku.kuleai .adbl 
le,·bıa..,ını ar3rün~ bana kalbcİen baf1a.ndılar. Aylıtı ~1lz lil'IMlan ,.e 1te~uti 

ı ııt.-şln 'crllmd• Iİ7A're hl-~ flıf'ttellk bir kontrat ;oı"&l"rak Knlaıleetnl Fetfalt 
\'l'I Abtiaı- <'fl'ndlll'n- kiraya \'Cnllk.Ko ııtmt m1K•lblnce bir !ICncllk kira ~ 
lan l~OO llra~·ı d:ı p~in aldık. F.llr.rlnc d(;rt t.Anc büyük f'&llli analatan 
,·r.rr.~·k: 

- Bu kapıların nnalıtJırıdır. 1•arm 8abah eriuleden MD«lalla iadeye 
!?leler ,·c bel«;lden tol"llim 111ır!!ını7.J dedim., 

BU EMSALSiZ ve HEYECANLI MACERA ESERiNi Balıklar 
Arasında 

1 
Amerikan gazeteleri tarafında.n 
sorulan suallere ce\·ap veren 
Fin cümhurıeisı Hayki e1.cümle 
Finlandiyanm haklarını milda· 
f~ etmek için Sovyetler Biı li~i
ne karşı mücadE:lcye iştirak et
memiş olc:aydı 36 Ru.: tümeni 
Fin topraklarım istila etmeğe 
hazır olacağını söylemist.ir. 

Reisicümnur bundan başka 5 ı.kı·nc t Cumartesı·de Finliı.nda ile Amerikanın biribi. • eşrın 
\'lyana Unlvenılte!lll tal.-bMlnden bir genç denl7.e dalarak zıpkmıa balak av. 
ıamaldıt oy1art'a meıgtı1 nhnu,, bir ı:ok korkunç ~ralar ~innlf, ml'~ 
tt!<.'rce 811 altında kö(M'k b&lıklarıtr. b.ıilwımn1. re-ılmlrr alnu~tır. Uç !{\in c,·~ 
,·el oo,ıadı~rmu: btı heJC<':ınlı maceraları ;; inci sayfamır.da okııyunur.. R4'. 

simde bu .-euc·I 11u alhoda :r.ıpkm1a do~tlİJllı görüyorsuauı.. .. 

rine düşman saflarda bulunma. • • 

Bırlıgmm lehınde dıgcrının a- •• 
teybinde .. ?.lması~ın .Finland<l!1!.° sutu nlar nda 

HABER 
bulacaksın1Z 

ıa:~~~ yani .birinin oWSoY)'.etler l ıtıbar en 
hatası yuzun<len ılerı gelmcdu:ı. 1 t 
ni ihsas et:mietir. -- ·-- . --=-'-"-·'- _.._ .. - ..... ..-.....-:;;:;;....-..~--~IİI__. 



R A B E R , .. A'hAm ~ 

a ürk ihtif a · ·n manası 
Atatilrkün ölünıilniin .üönllin ~._ ı miımet, hürmet hl 1eıi beslerler. 

•ı münnscb tiyle dllD )'urdun he.r 17e bu lılsleri her vesile i1e doya 
'-.arafmda iht.ifoUcr yıı-,ıldı. Tiir.k doya göstermeldcn n::ıil btr gurur, 
ınlllet.i A.tasmro axiz hn.tımıunı a!!· necip bri ifUhar duyarlar. 
cb, onun mukaddes huzurunda ~ Dün yurdun her köşesinde yn 

1 

Fırınlar, unları 
sah torlar mış ! 

--0--

Belediye sı1rı 
kan rollara başladı 

;ildi. pılnn ihtifal bunun bir nilmunesi 
Till'k mlllctlnin en büyük mC2'i değil mldir?.. Diln, Uç yıl evvel İstanbul bcledlyesi, r;ehrlnıir..dc. 

yetlerinden, ntttı. bu meziyetleri- ba~'1'1DUZ8. n.plıuıun sönmez &e!· ki bütün fırmlann yeniden sıkı 
1ıin en bıı..sta gelenlerinden biri de oın, ebedi matem ,.e demin dö- bir kontrola t.tıbl tutulmasmı em• 
•;adur: Büyüklerine s:ı.ygı göster- nüm yılını nnarkcn, bUtUn ytı!dııu retm:ştir. Muayyen fırınlnrda gö. 
mek, minnettarlık htslerini izhar gösterdiği mamam nekndar cM, rülen ekmek sikmtısmm kaldınl • 
c1mcsini bllm~t. Bu fazilet. her nelmcbr mehlp, nc~r c:ınlı \'e ması için icap eden tedb:!rler alm-
ul , her ferde n lp -0lw ha.5let ne kadar içten &ehncycU. Biitün lllIŞtır. 
?erden değildir. Ancclt ,mert, fli. ir ulus, kn.dın, erkek. çoluk, ço Unla.nn bazı fırınlar tarnfmdan 
cenap Jmhmmaıı. ''cf:ıhAr millet- cuk, ihtiyar, genç, herkes derln ekmek yapılnuyarak gizllce satıldı 
ler i;inlik gördUl•brine. kendile- bir teesUriiıı, derin bir mntt.mJn ğı görlllmtli, bu lınlin önüne gecil
rfn~ hlzrnet ctml~ o!anlnra ı,arşı lçindeydl Ve tedavi inıknm olnıı. ' mcsi ~in kaymnkamltklarn tebU "' 
yUrelderinde hiç bltmclt bllıniyon yan )'8.l'USIDm swsmı nekadar sa- gatta bulunulmuştur. 
------------· mimi, ne lmdar hissi bir surette Dün kaznla.rdn kontrol heyetle. 

Rumen erle 
1·caret 

müzakeresi 

gösteriyordu. ri ani tefti§lel' yn.pDU§lardır. 
l'ann muhtaç olduğumuz fikir, 

J'Ürek bi.rllğ1 için en ümit \'Cricl 
ku\"\·et, dUnUn ncısmı \'e mat~inJ 
unutmama'lrtrr. BUylik acılar ~ 
tıpkı büyük se,inçler, bllytlk bay. 
ram gUnlcri gibi uJu larm manevi 
lnıvvetlerinin d3yandıldDTI l'D sağ 
lam, en dayanıklı ,.e çürümez te
lll ellerdir. 

A Uımızın en bUyUk ı;ayeSI, mflli 
hfikimlycte dayanan bir cümhurl· 
rctln ytikselm~1. onun feyzinin, 
nime lerinln gtiney ı lb'l u'İbl. Türk 

Ankara, 10 ( A.A.) - Türk • ynrdunwı üzerine ynyılm:ısr, eJQ 
Romen ticaret arilaşmasJ gö- leler S3ÇI1Ulmylı. 
rüşmclcrine bugiln hariciye ve. 1 Onun dC\Tinde cumhu~et, tol• 
kaletinde b:ı..5lanmış ve bu ilk fe:tizli ,.e Yerimli oldu. Memleket 
toplantı, Hariciye Vekaleti u- fer:ılddye dol.;'Tll yol nldı. l'urc'lda 
mumt katibi Numan Menemen.. maarif, sanayi, e".<onomi en yti1•· 
cioğlu ile Romanya elçisi Tele - sek derecelere ulaştı. Zlraatimlz 
maguein söylevleriyle açılmış. Ucrlcdi, yurt !;elik ı-,ğlnrla l>irlbiri· 
tır ne bnğlcndı. 

Hariciye Vekaleti dair~ mü- 15imlz bltrnl. değihl!r. Ve bu-

Miıli esham 
1JÜkse1.i9or 

Son · günlerde lst:anbul bomc.-
6Ulda milli eııham ve istikraz tah
villerinde h.lssedıllr derecede bir 
y(lksel.me göze çarpmaktadJr. Mal! 
itlbarmıı:zın kuvvetine delillct e -
den bu yükselişler, iktısadt S1ltlhrı.• 
filde chemmlyctlo tnkip cdBmek. 
tedir. 

Halen bCltUn mflıt <!f!ha.ın, itibari 
kıymetlerinin fevkinde bulunmvJi
tadır. Yilz.de yetınişi tcdi>'e olun
muş merkez bankası ısenetleri 130 
liraya. yUkselıniş, İş bankam hlss~ 
Renetleriysc ~.mdiye kndar hll; 
görfllmem!ş bir fia.ta, 12 hra 60 
kuru.'.}a çı:knuşt.ır. Tabii fiatları 
38 _ 40 olı!.n Anadolu demlryo1ıı 

tahvilleri 46 liracUr. ruuı mt.· 
li istikraz tahvilleri çok yüksek -

1 

tir. J<Jrge.nl tahvilleri 20 lira 60 
kunışa, Sivaıı 20 lira 50 !turuşa. 
çıkmıştır. 1ran ve İrnk hududuna 
gidecek demlryolla.rma. Ear!olcna • 
cak yeni tahviller henUz satıı; hn .. 
lindedir. 

dürlerinden Bedri Tahir Şa.. sUn art.ık a.ranuUla yoktur. F'.akat 
man, Ticaret Vekaleti dış tica - onun yerine Atanın en büyük !:-3 
ret umum müdürü Cahit Za. lı mo. ı:ı.rlmda~ı ımm Şef t met lnö 
ma.ngil ile lfasa.n Sunırdan mü· nü nnlır. Türk geng:llğt Atasın .. 
rekkep ol~n Türk ticaret heye_ dan nldıj;'l mirası onu nortaya Jmy• 
tine Hariciye umumi kaUb mu~ doğu örneklere bakarak, kat'I ve 
avini birinci sınıf orta elçi Ce. metin rlü tnrlııl'O, esaslara sanla. 
vat Açıkalın riyaset eylem.ekte rak b:ı aımıı1', lnönUnUn Şefliği 
ve alô..kadnr diğer vekfiletlerden o.ltmda, onun ll'fjlltJanndan, ikıı:r.
dc müşavirler bulunma.ktadır. l .ıanndıın, direh-tirlcıindcn btifade. 

Romen murahhas heyetine de ederek, At.anın çizdiği ,-e gfüıter~ Bir çocuk köprüden dii§tü 

Et m selesi 
Toptancılar 

nar hı 
bozuyorlar 

--<>--

asa !11ar müra !a, • 
be b.ı1ıros aa 

şlk yet t Her 
· Perakendeci \:!azı k~saplar fi. 

yat muraJtcbc bür0$Wla müraca. 
atla, toı>tancı kasapların kenöik
rine 65 - 68 .kuruştan ~c;ağı et 
satmaclıklarından şiktiyet etmiş. 
lerdir. Topta.ncıların diri olarak 
kilosunu 38 kuruşa sattıkları 
hayvanlard•n deri, bars>'t, baş, 
ayak, ciğer vesaireden ibaret sa. 
katatı asgari 6 liraya verdikleri, 
•bir koyunun 14 - 17 kilo saf et 
alındığına ve canlı mr koyunun 
12 - 12,5 liraya mübııyruı. edildi.. 
ğine ~ör~. etin perakendecilere 
azami 55 kuru<;tan satması lazım 
geldiği ~aşılmakta.dır. Pera. 
lkendeci ,kasabın mewahada 65 -
68 h'llTU§a et aJma,ğ:ı medDur C· 

dilmeai, .etin nar'htan yükseğ13 
satılmasını intaç etmektedir. Bü
roya müı-ncaat eden perakendeci 
:ırns~lar, toptancılann muraka. 
ıbe edilmelerini iııtemi~lerdir. 

• sıvastA yapılan sayım ıı.et!Qe.Siııde 
tahsil çağ'mda 7.9~5 SoCUk bulunduğu 
an}tJ.!lılm~t.ır. Bunlardan 5.080 ni t.:ab~ 
ru görm~ YCya halen okulda bulun
maktadır. 2l!65 §1 tlılıall görmcmi,şUr 

csld nazrrlnrdıın orta elçi Chris diği yolda yorubuak bUmfyeu :ı 
tu riyaset etmektedir. dımlarln ilerliyecck1 cumhuriyeti 

her sün biraz dahtı. kemnt merte-

* letanbul adllyeslnc 1000 lwru~ 
maqıa ınU~ir aıınacakUr. l'ıı!üba§lr. 

Ier tutkerliğini yapınıv oianlat ~B ,. 
mn<lıln mUısabaka ln:ıt.Jlııulllc ısoçllec:c~ 

tir, lmtihan yamı yapılacaktır. 
Bakrrköyünde, Yenimahallede • .l:stanbul belediyesinin muhıısebo 

10 Temmuz wdcsin.d: 38/1 i~lerlle tanstı ııubolerinde vsz;lfelen P' 

numarada oturan 1.smaılın 5 ya. dirilecek memurları sçı:Mk Uzcro or 
şmdaki oğlu Sabahattin, evvclki tamektep mczuıılıırı nra~mda açıla: 
gün, Ak&u köprüsünde oynarken m!Wl:ıakA lmtihnnı pereembe gtınU 93aşmakak~eı-

... ,_ - - -- -
Vakıf 
Astın Us "Ebedi Şeften Mlllt Şefe,, 
ba.,lıklı yazısında, A tatUrkUn öıUmU 
ve onu takiben de tsınet tnönUnUn 
Rcistcumllurluğa. eeçll~inln la6..'\ b1r 
tarihçesini yaparak ncUccdc ounları 

yazıyor. 

\ f,kıa Ahı.Uirldln ölümünden 
sonra ba~lıyan cihan buhrnm he· 
niiz sona enni~ det-ildir. Milli Şe
fin sont~rin nutkunda pek gU1..el 
bellrttil'.!;1 ~hi Türkiye henUz ne Ta· 

kit ' o il söneceği belli olmıyan 
l>liyifü bir yant,'lnın ort.ıısındı:ı. bu· 
lunmlll;tadrr, J"nkat tmıllyc kadar 
bü ü'• lıulı mn dalgalnn ara da 
goç r,1i~-imiı tc<:rUbeler Türk birli· 
Sini ı ::r;Ilnınz kny~mn dayana· 
rok l:n:::Unc kndıtr olduğu gibi bmı• 
dan :mnm da. gerek dı~ndan, ge· 
rek ic;ericlcn gelecelı: her türlü zor· 
hı an ~ ene!ıileceğimlze bütün ci-
han ktın getinnl~tir. 

Yeni Sabah 
HUseyin Cnhlt Yalçın, Amerika re. 

lsi~uru Ruzvcıtin ittihaz eWğl 

~ ine ulaştoıı.c:ıltur. , 
J<'vct, bub'Ün Atamız yok, fakat 

ı;mon ıı.rknda,ı, fiklrdn51, \ied nda· 
ıJı İsmet İnönli \'ar. l\lllli Şef, Jm .. 
durımıo;;, ,,ahlanıruıs dünya fırtına..s-ı 
na kar,:ı '.rur'k gemi ini selamete 
~ötürmek \'1\1'jfesinl görüyor. 

Gemlmiz ğlamdır, buna bütün 
kalbimidc cmhılz. Knptannnı7.a 
!;cl:nce, onun tecrübesine, imanı
mız k.at'idi.r. Denizin bütün cih'~ 
lerinf. İ)Teb112.lıklamn, i\ni fe\'e • 
ı'nnlamıı bijir. 
Blıim )"'Rl>~'llnıı; 6eY, bUt Un 

Türk uhtsuruı dil5eıı lllZICe, onun 
etrafında, tam '.l'iirkc yaıw.;an bir 
tesnnUUe toplanmak, blrleı;mehtir. 

A.taınızı kaybettitimiz acı gtl· 
niin batU"aBı nrasmda lcimizl em
niyetle, gU\'eııle doldurup ,·ukuatı 
sUkfınct içinde ı>eyredelıHlriz. 

muslar iç.in, bö)lo ı;üolerin hr.
tırası hllh:ıssa bö;;ie znmıtnlar i!:f n 
daha. laymetlidir. 

Omı matemle.. hıı.;>ır, sade tub. 
bUtle eğil, 

Ölüdür, doğru, faht öldilğü hiç 
belli değil. 

LAEDRi 

muvaze~esini kaybedeX:k _ 6 yapılacaktır .. 
metre yükseklikten yere du~uı:-ı * Beraber yattığı oda arkadıı.,ı 
tüt:· Yavru sukut SO?un?a muh. Arifin elbise YO cynkkabııar.ını sala~ 
tehf yerlerinden tt'!ılıkelı surette Haydar adında. b1rlsl blrlnci. asliye 
yaralanmış, ba.ygın ibir halde cezıı mahkcmeııt.ııce 6 ~Y mUddeUc bap 
Et!al hastt.hanesine ka1dınlmI§- ı sc mahkt'lm ve hemen tevkif olunmuş. 
b~ ~~ 
VAPURLA iSKELE ARASIN· * Ticaret ..,·eko.ıeu yapağı fiyatın. 

DA AY AÖ! EZ/ LDI rını tesbıt edere!• ~chrimtzdekl altıka. 
Mudanyadan gelen Sus vapuru ti:ırlara dün blldinni§Ur. llnndıın son.. 

dlin iskeleye yana5ıı:1ken, hamal r& iç aatJıJar bu !iyatıar Uzcrlnden 
Nurlnin sai ayağı vapurla jske. yapılaeaıttır. 
le arasında kalmış ve 01.ilm~tir, • l'icv.rct vekAlcti gördUğU 1Uzu1J1 
Amele bay~ bir halde Den~o~. Uzcrine bulgura azamı r.nuş flyntı 
ları hastahanesine lcaldınlmır;ı. koyıı.eaktır. ltonutııcak nnrl~n teslt.. 
tır. U ıçLn fiyat muraknbc:ı bllrosu tetkik. 

MANGALDAN YANGIN ÇIKTI ter yapmaktadır. 
Kasrmp~ Bedretin nıahe'J. "' &ıedlyc, prin bcJll txı§lı l\.bfdc. 

lemnde Yaşmak SJ'yJr&n sokağın- ter!.ııi tesblt cttınnı, ve bunların ()t. 
da Ü{ numarada. oturan Viktor. ra.tını l\ap~yan biıuıltlrm yı~tırılrna • 
l'a. dün ateş dolu olan mangalını sına karar vermlgUr. !Bu CtbidckrJn 
odada. bırakmış, sıçrayan kıvıl- en bıl§mda; f'&tlb r.-e SWeymaniye 
cımtar örtaler1 tutuşturmuştur. camttcrlnln tam manıuıne ortaya çıt;. 
Başlayan ynngım, hemen yetişen masma engel o1nn -Oinaln.rm knldırf.
it.faiye sön1UnnÜ5, Viltto~·a ya~ ma.,mı,.'1. ~ıanacal•tır. Bu husuııto. ~ 
kalanarak tahkikata bmılanmr§- cap eden plAn hnzırlanmıştır. isUm-

Itlk i;lcri yakında. hn§Jıyacalttır. 
tır. 

tcC(bırıcre it.tru cdcn1or1n birinci kor- EDE B 1 ve Hı· SS 1 RO \.11 AN 
ku1tınun "harbe titlrUklenmek,, kor • 

da mrden §Ch\'et alcvlenmif! .. bir 
birleı1ni ~i ler ve o geceden 
;tlbaren de biı1~~1er ... kuş~ olduğunu anla.bırak ~öy}e diyor: .., - - -- - -- = . .--

'!JSugllnkU lı:ırp çıkbl'.'l zn.rmın, Av. 
nıpa<h bUUlıı lcUctık devleti r ~ 
bir ~Y duşllııdUler: Hnroo sUrllldm -
IIQllel:. nu ıığurda. 011 lptltbl Uıtlyıı.t 
todblrlcrlnl bHo fhnpl etttıer. F.nl<nt 
bapjl t&ı.rbc ı.1\rftldt'ndl vo hepsi :m:ılı
YOlclu. rpmn:dald blr &n·let l>izo 
lm. ;ı bir harp nçm:ıl;r:ı. kati kAr.ınm 
..,,:enıılşsc ''harbe ltrilklenmeınmln,, 

lm.k1lnı olamu.. Harbe sUrüklcmnc • 
ıook tın~ hmlutlan btUA)& ııçııuı.k• 
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la mllnlkUndilr. Dnna. katlnrunıya.n Seni kuı t.nnnn.k, sa.na. yardım et ~ olduğumu bil! .. Ben, tcm!z ve fa • 
ınıu Ucr lfi i wn ,ı;<.~ctf)Jl SQ:lm mek i~in bitkin ve r.üriik vücudum .. ıiletli blr muhitte doğduittan eonrn 
ı:ıl.Uııha ıs::ınlc'lılnr \"ö carpbnk :rcro ı;c. ün. birdenbirl'.l yc.ni bi.r }."UV\"Ct doğ• Jcvse dUfjrnUş bir nıağ'(lur değilim. 
rlldfl r. 

1 

dtı, Ycni<len b k:ı bir hayıı.t.a gir Kadet' beni fuhşun kuenğında dtin 
ıı:h~ Aıncrik.nlılllr blr gUıı ~JJb,·cr cllğ'roi anladım •. minnet, meıhcunet, ynya getirdi: Bundan on d~uz yıl 

<lr., Uerilo n.ralnnn:liJ. h:ı.rp çıakbllt>. ,_fknt ve :ışkla dolu gözlerin göz- c\'Vel ben "Zakkum ı;ireklerl'' oo -
cet-tne ili ı.:ıı:ı orla , heJ' CJ drn C\' • ler .mle birlP-şince neni dUllynyı ısı- lmğmd:ı gayrim~ru bir mlinerıe -
..,,.1 "h:ı.Tbo sUrükl n~I•,, endişesini tıı.cnk bir 36lda. SC\'lllcğc başlachn. betten doğdum. Annem, o mahal • 
blr broc!n :ıta.rn!< harbı> h'lzrrb'l 1 ılı Bir J>e~·gıı.mb r ulviyetile beni gü - lede ınahud evlerin ar:ısınd{ı. bir çr-
' :ı ı lçlıı en muvnr •• .lkaıı:. hla"T":lcian, cehennemden çekip mıı§niıa.nc ;işleten bit• kııdmeag•zın 
hıutJ! ı ... ııilı rl nı:m:ılıdırb.r. f, 1. ~·c ır ~in. 8:ına. temns eden yı:.nınd:ı. mUtcıva:u b.ir gündeUkrıydi. 

kat ı '.'Jldi J,(,~lerlmle ra ıat , v<l,c ıdum t 'zlC'rul;, Onu. okJer. Babam da gene o mahnllcyc }"alan 
otnll\t: ıruuıı)oTl ;;; den ir.mi b. kuda'yet cib her ı-ey bir so:nktıı bir doğnımncı dü.kldi. 

b:':.. 

den, h r tiııhı kirden s·kındım. nmcla calış:ın genç ve nteJ!i 'bir s.
hjrıdi Q •mü ko*uı;ıız \'C ce~aretlc mele ••. Bir giln n'lZCninlcmcn biri • 
l,~kı;ycıu'll . 1 'Q evinde ufe'k bir tnmh1e uğra. .. 

Ölmetl n ewel kendimi 6atı:ı. tr..· p-ken. o C'\·dcn ktrll tnm.:li?t'ltın 
.,t n~lt • , oı um • era:n z1J. clzlı t.o:;>l&yıp :rt.1.qunnğ ı;6tümıcis için 

ı.ı lıu· r: } knlm!! m •. riya, yalan selen ann(.'mle teı dUf e~lcr. 
i;iii;,O;.;,:-~-~~~::::iii~miiiiiin;:i'iiam:;;Cöl -ı kımızı kııletme in .. Benim kim Muhitin liıuhalil ği ic!ndc nnıl.ırnı-

o ci'vn.l'd& yer YC"L" kiraya verilen 
bir harıı.be!lin, ~'c Ye pcr-1 rı bil' 
odasında nf)klannı ve havııtlarmı ko. 
zanm.ak irin kcn=1! j kı lne devam 
eiien annemle babam biılc§itkleri .. 
nin ~'Jlın& vannadan. benim teklif· 
~izce ortıılannn cık13un ''o.zly<?tlcrl
ni lıfraz mıi§kUlle:.:tinnS • Fal t a
ı adım nltr ay geçme:len annemin 
Juı.rnı tc-krr.r {iimneğc oo.~ınyıncn 
bab::un fena ha.ide luıfa. tutmuı:: .. 
eü,nkU nrtık iı}e gide.miyen lcamı 
ıım nld.tğr cUndellk nafaka.la.nndnn 
ekdl.in~e bütün n.He yUa:UnUn sır -
tma binen at'lrlı~ bahnmr c;ilc<len 
rıltn,_ı·nu§ .. bcnbn de nrnya knı;şan 
küçii'k m.nsrnfon borçlımmnsınn bny 
Ii tesir ynpmış, 'bana en büyUk il. 
tifat.ı, keyifli ~lnrmdn: 

- Sidikli ı;ise ! ,. 
Diyerek hoyrnt hoyrat sn,.ln ınıı 

rekmck olurdu. 
Kocasuım kenfilsine ka cı gos

ierdiği soğu' ve ka ::ı mtınmelcn n 
nereden gel ıiği. bf-0 belli olduğu i
cin nnncm tekrar ~·ne ba!'lamak 
:u-ı;umle es'ki çatna'.;Tr'bıuıetlin ma • 
dirc~!?ıe müracaat etm'ş. 'F::.kat ka· 
d:n onun ~;~'tln· karnmı ı;;-ô.stcrertk: 

...- Göbeğinde bu fıçt • llıunrken 
~en benim l5imc ~ ~rnmazsm ! Dun-

A.nknra, 11 (Hususi) - Ebedi 
Şef Atatürkün üçüncü öliim yıL 
dörtilmü milnasebelryle diln, biltun 
yurtta olduğu gibi, Anknm Hnl. 
kcvinde de büyük bir ihtifal ya
p!lmrn, Atanın aziz hat.nıılnrr mul
nuşbr. 

Milli Şef İsmet 1qönü sabahle
yin Etnografya mllzı:sine eelmiA, 
bumda :Mecrs Rei.sl, Bllşvekll, Ma· 
reşal Çakmak ve Vekiller tnrnfın
dan kar§rla.ı~ ve hep beraber 
Elliedi Şefin manevi huzurunda bir 
ihtiram vakfesi geı;irilm.ifitir. 

Kordiplo:natik adına Birlcfiik 
Amerika Büyük Elc:sı Mac Mur. 
nıy kabre bir çelenk koymu vo 
beş dak:ka süren bir t:azi.m vnkfe· 
si ile Atatilııkün ho.tırasmr tazlz 
eylemiştir. Bundan · •onra. kabir 
akşama kadar mcktrpliler ve bü
tün Aıiko.ral·lar tarn!ındo.n ziyn.. 
ret cdilmi~tir. 

Adtiyeye ve i en 
Ahtı· Ar Bın a unlar 

Beylel'beyinde kömürcü Ali ve 
Sclbiyedc kömüı'CU Hakkı, kömUr 
ihtikfu-mdan, kıı.sap Mustn!.ı. et 
ihtllclrmdcın, baklul Leonida mer
cimek ihtikurmdruı, Kur.gu.ncukta 
brutlml Rafacl, Selimi.yede bııltkal 
Zehra, ibatkai SelDmi mnkama ib. 

1 lc aret odası 
um. m 4. ğ 

Bir mütldet!.en'berl vekfileten idn 
re edilen 1stanbuı ticaret ve sana
yi odası umumi kd.tipliğinc 1sttın.. 
bul ithnlAt ve ihracat birlikleri u. 
rnumi katibi Mahmudun, onun ye· 
rine ~ t.ieı.ret vcltlleti haricly~ 
mUdür muavinl Snıtı.haddinin getl. 
rileceği haber alınmıştır. 

r adam metresin: 
vnrda 

Evvelki gün, Ta.ı'lııha.§mdıi bir 
yaralama vakasr olmuş, Alunet a.. 
drndn birisi, rrıe~es ywıadığı Fofo 
isimli g.enç lmdmı, b:.r gocuk iste.. 
yjp istmnemek mUnaknşnsı sıra -
sında t~banca}•la. vumıU§tur. 

Tehlikeli surette )'aralanan Fo· 
fo Cerrah~a hnntnncsinc kaldı • 
rılmı , Ah.illet birinci ı>ulh ecza 
ınahkernesınce tevkif olunmu.'>tur. 

* Son gUn~rde HincllJ;Uııı kokoy 
ipi ~ı gelm~ir. Bu lpUWcr, hillndtğ'f 

Uzcrc zeytinyağı çık&rnıa.lt l!:ln kul • 
lanı1an çuvalla,rın yapılışınd:l kulln 
nıhnakt.adır. Fiyat murakab koml"
yonu dUn bunıarm fiyat.mı tc.s'blt et
mlıtır. 

lan n:.kf:ı.hınz poyd:ıhladığın için Du
t Uİlicezeyc nlitnine }'3Zll !.. 

Diye ona soknk kapı mı göster• 
miı;. 

Nfuayct annem tekrar kulu~kn 
olup bir cı!tclt ~u·t yumurtlaym· 
ca bu sefer baixı.m sevinmi . 

- Bir eı:Ç;ck )'Umurc:ıfun babası 
oldum! 

Diye mahalle kahvelerinde bö • 
hUrlcnmeğe bsJ;;l:ımış, Geng amel~ 
n.in ç-ayd me:ırıı ınnzer .. s·uı i iJen 
ve lf.len kahvehane tiyurlarm -
dan dindar ve ehli im'.ln mü..slUman
lar lr.ıba , ı bir kÖtıe}'e Çektp nro • 
larrnn. nlıı.rnk roculdnrmı ''ı>islik· 
lı'n" lturta.rmru:s:ın Alln"un grrdn · 
bmn. uğrıyncağım, lıcmen bit' i!ınm 
:niklihı krydmnruıım mıdhat ctJ115 .... 
ler •. Bab~mm bu i.'?e r.'klı ve gönliı 
yatın15, bana ve kücilk lrnrdc(lime 
nlifus tez!.•cresi n.lmndnn önce nn· 
ııcmiz!' nlJiiı,h yn :rn •'h t.M:ı.rlamq. 
ta'kat bu mürüvveti kuUı:ıroa!t için 
Cff ve dosta hovnrdnca bir ziyofet 
çcl.tmefü de akime iyi-fen ;rh c ko:;e
mrc; .. 
Akşam eve crç linrc s vg 1 s nr 

tefahUrlc: 
- 1'om~ kan! .iiyc ~aktı.la.;· 

mdıı. l,}aştamr(: .. ber.1 bs!';tım !'.;rl\or .. 
dm .. iki ~'Ulllurcağn bele •en La1:" 
yaptın... Şimdi bu .mu+.ı:ıre~ dBl -
leri ortnya dökmemek ı ln . ninlc 



Heloocl. 

t 2 lllUhtel iti Altay• 
10 rnaglüp etti 

~it <~. A.) - Dlin 1z. 
~le~. l:ı!rincı takanı n .. 

lllUaa lt arasında heye· 
~aka yapılmış ve 

ıl3r E-2 galip gel· 

• 

H A B E R - Ak.tam poetut 
22!i!2 

.Doğum evleri gürbüz nesil 9elişlirmek 
içtimai bünyelerin dav1.,sını güden 

bol randıman veren fabrikalarıdır 
Hasta olmıyan sıhhatin auynıctı. 

ııi bilmez derler. Bu sözU !ilçü t.ut 
:rak diyeceğim kl : Baba olnuyanlnı 
da doğum evlerinin kJ\~etini t~k • 
ai ;.- edemezler .. Hele e"-nin dogur.· 
ıztırabı içinde k:vr:ır.dıı:rmı göre!l 
ve ebelerin aczi knr'ı2ısında hem hu 
yatının mahsulünü, ) avrusunı.:, 
hem de hayat s.rkadasmı, eş ni ka~ 
betmek t.ehlikesile yüz ytlzc gelen 
bir babanın bu acı ve ncı:!<lı haliııı! 
doğum evlerinin telm·k malzeme.'.lı 
\C mUtehnssıs tabibleri tarafmdnı~ 
çnre bulunduğura ş:ı.lı..it olnnlar bir 
doğum evlnin cemiyet ec;rçc~veshı· 
d C'ki munzznm mevkiini h:ç şü:--he 
yok ki huşfı içinde ı:o:..arl:ır .. , 

işte; yıllardanbcri Relırimi?i•ı 
fakir semtlerinden Üsküdar kuz • 
sındn binlerce, on b"nleı-ee vatar
dnşın doğum ıztırahmı muvaffak 
bir ibtis!lSln dindiren Ze)'Ilep~amll 
doğumevinin parmaklıklı ika11rsın. 
dan çiçekli dış balıçesine girerken 
bövle düsünUyordum ... . ~ ... ~ 

.Müessese. vnktile M.ıs•r '·arJ iğini 
hidivliğe çeviren lfavalalı Mehmet 
Ali Paşanın kızı .Mısırlı meşhur 
Zeynep Kamil Hanım taı .-ıfmdaıı 
bundan üç çeyrek nsır lmciar cv,·eı 
umumi b!r hcı.stmıe olarak kurul • 
muş .. ilk dolttoru da Zırbyan ismin 
de o devrin mülclıassIBlnrından b" ı 
Ermeni vatnnd:ışmı~. l<unıluşuı:

<'a muhtelif ha.st.alr1<1ara tutulan 
fakirler.in tedavi<::i için lecr:d odi:
laıile koğuşlardan mürekkep b.Jr 
'rül halinde bulunan müessesede 

•e elinde doğurn.nuyan gebeler 
~in de bir kısnn nynlmıs Zırbya
nın lavta oluşu da buna h':zmet 
et.miş! 

Muhass3$atJ, 'Mısır cvkafmdim 
veı ilen bu hastane. nıuhlelif ?.a • 
manlardıı muh telü maksatlarla !i·· 
fa yurdu halinde kullanılmıs; kah 
timnrhnne, kfi.h entani hastaltkla.ı 
tedıı.vihıınesi, kah da askeıi has • 
tane şeklinde göıii!müıı; n~hn) et 
1935 yılında, !stnnbul bcledi:yesı 
yerinde bir karnrla bu milcsseseyı 
nlmıı:ı ve kendi sıhhat teşf'kküllen 
arasına katmış ... 

Kısacn tarihi bundan ibaret olan 
doğumevi.nin şimdi senelik blltçe. 
si otuz üç bin liradır. Bir müıtehaa
ı:ıs profesör baş tn.bihi, iki nsistı:
nı bir de c!a.lı.i!'ye mütehnssısınd 
ibaret dar kadrosile ı;ifa iı.ılerintle 
1·ekor yapncaJc bir mesai tarzı gös
teren dof;"Umevinln kadrosunu ge -
ııişlebne-k ve şimdiki yatak adedıni 
artırmak için bcle<liyece yenicn 
tetkikler yapılr)or. Ye bu tetkik • 
lerln nihayet bularak tasavvurla • 
rın praUk sahaya intikalini yalnız 
Üsküdar halkı değil, şehrin en kıyı 
bucak semtlerinden ihtiya.g zaman 
lannda burayn koşan yilz binlere~ 
vatandaş da a.ln.ka tıe talcip edi • 
yorlar. 

Müessesenin lô.boratmrnrı, ecza~ 
nesi, mutfağı, banyoları. ve müte
addkl koğuşları mükemmel biı· 1r. 
tizamın hkmnda yürüttüğü örne
ğ!!c llk bak.şta göze çnrpf)'or. Beın 
beyaz. mermer döııe:i koridorları. 
f ............................................... l 
i l'a.::an. 

1 ~ami 'l/auatz 1 
t ................................................ f 
kara simıuı örtlllü koğu · ve odn
larile ufncı.k koynunda en muıız • 
zam R

0 a müesseselerinin imrene. 
cekleri bir itinanın ifadesi halinde 
yüze gülüyor. Umumi ha...-asında, 

doğum oda.<itnda ıuıne olmak Uze -
ı e bulunn.n mesut bir vatandaşın 
çığlıklan, koridorlarında; koğuş -
lıırdan ta!jan ince, berrak çocuk 
\"iyııklnmnları duyuluyor. l<'akat 
bu bir ibirine zıd iki ses ömeğin1n 
öyle bir ahenkle kulaklara birleşi
şi, öyle bir konbinezonla kalbe ~
kısı, ruha ve sinirlere ya},lrşı var 
ki ... Buna, ıztırap çerçevesinde bir 
lıazz.m lfadcsı denilse hata edilmis 
olmaz. · 

~ * ~ 
Doğumevlnin alt kat.ın<Ja, başta

bib odasında, mUCSSC5enin hem tek 
mütehassısı hem de bestabibi E -
ytip Aksoy ile kanıı karşıyayız .. 
Ooğumcvi hakkında kendisinden 
J ica ettiğim izahatı bir tevazu ha• 
1 esile örtülü başını eğerde ağır 
''e tatlı bi.r eda ile tekrarlıyan 
haş hekimden sordum: 

- Doğumcvirtin )"lltclc adedi ne 
kadar? . 

- 1935 de yntil kuruluşwııda e1 
li yatağmıız vardı. Buna on yatak 
daha iJAvc cdcbi1dik. Bu sc>ne de 
on yata;k ila,·e olunursa yetmiş ya 
ta!< olacak. 

- Seneli.k randman? Yani, d~ 
ğum miktarının vasatisi nedir? 

Baş hekim omuzlannı rkımıldat.a· 
rak bir an di9ii1tdü, sonra bunu 
bir nlsbet çerÇevesinde . le ra • 
kanılandrrdı: 

- Kuruluş yılında 4 73 doğum 
\'akası kaydolunmuştu. Bu J':J.lı:am 
her yıl ar.tlı, halen de artma.ktn
ciır. Mü~cye yalnız ÜskUdar • 
dan, lstanbuldım ve İstan'bul ka • 
zalarmdan hasta gelme?.. Anadolu· 
nun muhtelif vilô.yetleıin.den, en 
uzak semtlerinden hastalar d& ge. 
lir. lcinde bulunduğumuz 1941 y:. 
lının on ayındaki doğum \"akalan
nın adedi b~ iki yüz dür. 

MUcı&sese-ye, gef?cler yalnız he
kim 111Udahalesi icap etıtiği ?.aman 
gelmezler. Dob'lllll ağrıları baıılı
yal' herhangi bir ana namzedi deı 
hnl belediye otmoobilile getirili -
yor; kabul olunuvor, temiz ve sıh· 
hi bir yat.ak, iri -bir servis ve ha· 
?..akatle nezaketin müşterek teza. 
hUrile anah~'Ina kavuşuyor. Şey • 

lüks eşyanın süslediği bu oda. 
şimdi. çimento torbalarının, 
merdivenlerin, kazma küreklerin 
doldurduğu bir tamirhaneye dön. 
müştü. (Sam) ortad~ etrafında 
toplanmış adamlara izahat veri· 
yontu. 

- Bütün süratinizi ve çalış-
• kanhğınızı bugün göstereeeksi-

dayadı. lçi titredi. yüzü giıldu. 
Kazma sesleri duymu.~tu. Bun. 

lann arasında (Franz Haber)· iıı 
olduğuna karar verdiği . ~mrc 
benzer bir ses te farkedcbıtıyor_ 
du, mırıldandı: 

- Bu beyler hiç vakit kaybet
miyorlar, fakat emekleri boşa 
çıkacak ... 

Geri döndü, basamakları cı • 
karken ilave eti: 

- Bunlara meşhur ata sözünü 
i~pat t'deriz inşallah: :wa ~iden 
avlanır ... 

(Sam), tekrar birinci merdive
ne gelmişti, hem basamakları 
çıkıyor hem mırıldanmakta de· 
vam ediyordu: 

- Ava giden avlanır. 
(Cenni) nin hnla kapının f. 

nünde kendisini beklediğini gür. 
dü. 

10 AVA GiDENLER 
AVLANIR Ml1 

rriz. Her şe)·den evvel size tarif 
ettiğim mağaranın ağzını kapata 
caksınız. Duvarla örün, büyük 
kayalar sokun, dinamit atarak 
tıkayın fa.kat ne yaprp yaprp o
radan çıkmak kabil olmasın! 

Yeni gelen memurlara da tali. 
mat verdim, o civarı muhasara 
altında bulundur~klar siz dt' 
yardım edin. Buraya ördüğümüz 
duv~ QOk gti7.el oldu. yıkmaları
na ımkan yok, arka tarafında 
bulunanlar ateşimiz attır.da bu. 
lun~akla.r, açtığmuz delikler 
bunu temin edecekler. Haydi 
şimdi iş başına · 

Adamlar tek 
0

bir insan gi&i O· 

dadan çıktılar. Mağaraya yol
landılar. <Sam) (Co Benet) le 
odada yalnız ka.lmıştı: 

- (Co) dedi, şu delikleri önce 
bir ele ge<:irsek. ondan sonra ha. 
ber vermeden tahtelbahiri ivi 
batırırız! • 

- tnsallah şef! 
- (Co) elini uzat. Şu hortu-

(Madam Vilyam) ın dairesi mu duvar deliğinden ~irelim. 
görülecek bir bal almıştı. En Yerde (Sam) ın (Edimburg) 

tan kulağına kurşun dfyebm; şim 
diye kadar da doğum sırnsmda ve
ya doğumu mütrokip hiçbir hasta-
ıım üfulü kaydolunmamış. • 

Bir nokta fikrimi kurcalaaı .. 
Burada. dü?Jnelcrle ana namzetlr. 
rinin bir arada bulunuşları. birçok 
hallerde aynı zamanda doğum va
kalarmı intaç edebilir, Bunu bafj 
hekimden sordum: 

- Birkn<; vatanda§m aynı za • 
manda doğurması icap ederse bu· 
nu nasıl temin eruyorsunuz?. 

- Sancıhları doğum od~mda 
bir araya toplar, hepsini doğum 
masalarına yatmnz. Be§larında 

müessesenin tecrübeli ebeleri bu
lunur. Müteh~ıs hekim de orta
da ncmret eder. Normal doğum 
vakalannı ebelerimiz başarırlar. 

~füdıhalemizi icap etUren haller • 
de de kendimiz fenni icaptan tat
bik ederiz. 

- Gilnde eıı çok kaç doğum o
labilir? 

- Bunu tayin et.mek güçUlr. 
Fakat şimdJye kadar geçen gün • 
lerin tecrübesine l.>a.karalı:: bunun 
azami haddini sekiz • dokU2 va.ka 
olarak ksbit edeceğim. Doğum da 
tıpkı harp hücumu gibi bit hU • 
cumdur. Bizzat alll veya sekiz ge
beyi bir anda ve bir arada doğum 
) atağına yatırdığnnı birçok defa • 
lar gördüm. Maama.fih yirmi dört 
saatin her dakiluısında hasta ka
bul eden, otomobilden iner, inmez 
doğum odasına ve müteakiben lo
huea yat.ağına yatırılan gebeler 
de hesaba dahil edilince ınüeese • 
11ede bir günde on • on ikiye ke_ 
dar vnka kaydedilil'. 

.Doğumevleri. güı'bllz bir nesli 
~etı.,tirmek davasını güden içti • 
mai bilnyelenn bol randman veren 
fabrikalan mahiyeUndedirler. Gür 
ve gtirbUz blr nesil, bu fabrika ma 
lıiyetindeki mil~esclerde fenni 
şartlar içinde doğumun artırılma. 
sile elde edilir ve doğum.evinde 
yavrusunu dünyaya getiren anne. 
ıioğumun ıztırabını en hafıf şekil· 
de gcÇirdiği için, baba da en az 
masrafla bir yavruya kavuştuğu i· 
<'in besleyebileceği kadar evlat 
dilnyaya getirmekte tereddüt et· 
me?Jer ... 

Bu kısa fikri bi'r mütearife §ek
linde kabul etmek icap ettiği içi11 
diyorum ve diyoruz ki: Bugün Os
kUdar gibi faldri çok olan bir 
semtte mUtevazı ve verimli bir mc 
sai çevresinde çalışan Zeynep Ka· 
mil doğumevinin örnek tutularak 
her kazada birer benzerini kurmak 
gerek belediyemizce, gerekse ha • 
yır işlerini seven dünyalığı =·erir.
deki vatandaşlarmıızc-a bir borç 
~ayılmalrdır. 

Bugiintin çocuğu yannm büyü • 
ğü, bugilnkii yavrular ynnnkJ or
dulard!I' ... 

tan getirdiği filet duruyordu. Şö
mineye doğru çektiler, iki üç 
hortumu uç uça vidaladılar ve 
yeni yapılan kalın duvarın deli
ğinden dehlize doğru uzattılar. 

- Artık bekliyebiliriz (Co) ! 
Odada kalan iki tane iskemle. 

ye karşılıklı oturdular, bekledi. 
Jer. Hafif kazma sesleri duyultJ· 
yordu, Bir <:eyrek saat ge<;ti. 
tSam) ve (Cc) vaziyetlerini hi<: 
bozmuyorlardı. Yarım saat oldu. 
Kapı vuruldu içeri amelelerden 
biri girdi: 

- Ne var? 
- Mağara içino..? dinamit at. 

tık, dağ yıkıldı. bütün mağara. 
lar kapandı. 

- Cok iyi! Yalnız dikk~t edin 
tek bir delik kalmasın. memur. 
l:ır orada mı? 

- Evet! 
- Herkes siper alara!c saklan 

sın ve orada beklesin, mağara
lardan <:ıkan olursa enseleyin. 

- Peki söylerim. 
Amele ka.pıyı çekip gitti. Kaz. 

ma sesleri gittikçe yaklaşıyordu. 
<Sam) ve (Co) aynı vaziyette 
bekliyorlardı. Aradan bir saat 
ge<;ti: Onbeş dakika daha geçti. 
Birden çok yakından bir knmrn 
darbesi geldi, sanki odanm kin. 
de vunıvorlardı. {Sam) yerinden 
fırladı. 

- (Co) birinci duva,r, vıkıv.or· 
lar, tam zamanı! 

Bakın hele! .. ihtikara sa· 
panlar erkek tüccarlar değil .. 
Bqiktaşta manifaturacılık 
yapan Sara adında kadınla 
Büyükadada T alya adındaki 
kadın da ihtikar yapmı1lar 
ve cezaya çarptırılmı§lardır. 

Doğrusu, kadın!a erkeğin 
müsavi <Sayıldığı bir zaman. 
da bu kadınlann ihtikara sap 
maları çok görülmemeli ... 

KEMER 
DELiKLERi 

Kurtulu§ vapurilc Pireye 
erzak götüren bir zat orada
ki şef aleti gazetemize anlat-
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TECESSUSLFR 

Yirmi dört sene 

Kadın olarall ,.,.,. •• erkek 
GeÇcnlerde. Madrldde, kadın kı. 

yafetlyle bir ajans muhab'.ri yaka
lanmış ve bunu ~ abancı men<balar~ 
dan gelen telgraflar teyit ct:ıniş • 

lc?"di. 
Zaman zaman. muhtelif sebep· 

lcrlc kendi cinsinden olm:yanların 
kıyafetleriyle dolaşanlara .raslan ~ 
m;§tır. Fakn:t 24 sene kadn; olaı nk 
yaşıyan bır eN<ek bulundugunu bi. 
liyor muydunuz? 

Evet, 24 sene kadın olarak yaş• 
yan bir erkek vardı. 

!§in garip ciheti, bu hAdiaeniu 
diğer cins değişli~e .vakala.nna 
benzememesidir. Şımdiye kadar 
birçok misallerini gördUk. Uzun 
müddet erkek oıara:k ya.şıyan biri.. 
sinin bir ameliyat neticesi ika.dm 
olduğunu veya kadının sen~lerden 
sonra erkek olarak yaşamaga baş
ladığını hepimiz biliyoruz.. 

Fakat Fransada kndınltkla.n m• 
kekliğe ~eçen insan esaseıı bir er. 
kekti. fakat, kadDl olarak, yani 
kadın kıvafeünde yaşıyordu! 

Marya° adını taşıyan bu "genç 
kız. bir ailenin on dördüncü çocu_ 
ğu ~lamlı:: dünyaya gelmişti, Fa • 
kat o da ötekiler gibi oğlandı. Hal. 
tuki anne ve ibaıbası onun kız ol
ma.smı istiyorlardı ve dünyaya gc• 
lecek olan bu cvlat.lannın kız ola. 
cağını ümit edlyorlaNı. 

ıı~akat, heyhat! DUnyayn gelen 
bu çocuk da erkekti. O zaman nnn 
baba için yapılacak bir sey kalr_ 
yordu: 

Bu çocuklarını kız sayınnk ! 
Hakikaten oyle yapıyorlar. De. 

ğnn çocuğa kız ismi koyuyorlar, 
nüfu•a kız olarak yazdırıyorlar, 
herkese kız olarak tanıtıyorlar ve 
büyüdüğü zaman da kız gibi giydL 
riyorlar. 

ScnC' !er bö\ le gecivor. Et:Xek <ı· 
lan bu çocu~n adı Maria Fran· 

colse'dir' ve krz mektebjne giıtmc. 
ğe başlamıştır. 

Seneler lbir müddet daha geçi. 
yor. O zaman Mana ikcnd ni tan·. 
mağa başlıyor ''e bir giln ruıncejl 
baba.sına bu sırn n~rak, kendi.si. 
nin erkek olduğu halde, niçin lkız 
olarak bilyUtüldüğUnü soruyor ve 
artık bu vnziyetıten lı:urtulmak jg.. 

tediğini söylüyor. 
Annesi ibaıba.sı ona mesclevi an• 

]atıyorlar. Fakat ıu-zusU»U ·kabul 
etmiyorlar ve: 

- Sesini stıı:amıa, ~\le lklz o. 
!arak knl, da.ha i)i, diyorlar. 

Kadınlığa m.ahküm erke-k bır 
müddet daha sa.brediyol", dişini sı_ 
kıyor. Sonra, daha dişli b;r şckıJ. 
de. annesine ba.basma tekrar mü _ 
racaat ediyor, faka.t ayni cevabı 
alıyor. 

O zaman kızıyor. Artık büyük 
bir çocuk olmuştur. Ana babasını 
tanunamağa ve ba.şmı alıp gitme
ğe karar veriyor. 

Bu ikanı.r bir gün tatbik mevkii
ne geçiyor. Marya bir sabah ltim.. 
seye sezdirmeden, baba ocağmdan 
kaçıyor ve günlerce yolla.rda ya.ya 
Yürüyerek, aç yatıp kalkarnk giıdL 
Yor. 

Nihayet bir kasabaya varıyor. 
Burada ekmcik bulmak için ibir k r 
pıda ~ gönneğe lbaşlıyor. Sonra o 
evin h.izmetçisl oluyor. 

Fa;kat, zavallı l!nrl:ı. gene erilek 
olmak fır.:ıa.tını bulamamıştır, 
Çünkü, köyünden oraya karlar lkız 
kıyafetinde gelmiş ve hiunetiııe 
girdiği evde de ikiz olarak tanın. 
mıştı. Yolda erkek elb1scsi bulıı
rıı.k sırtına geçırmiş \'e kasabaya o 
kıyafetle gimı1~ olsa)dı mesele 
kalmaz, Francoise Maria bundan 
daha senele:rce evvel Francoie d • 
ye truunırdı. 

Bir kere eve kız hizmetçi diye 
girdikten sonra criı:ek olduğunu L 
Jeri silrmek hayli mana.sız olacaı•. 

Birinci duvar, <Sam) ın mer. tJ . Beliti e\' sahipleri !stemiyecek-
. 1 .. d' -inde kar 1 t w ler, kovacaklardı. O zarnnn venıiz 

dı\'cn en ın ıg w şı aş ıgı ) urtsuz ve aç ıkalmak iht.::m~ıi yüz 
duvardı. Darbeler çogaldı: (Sam) d doksan dokuzd -
bir iskemleye çlk~·-·kendı ördür- 1 e Bu dil6üncclerl~· zavallı Marya 
düğü duvarın delıgındcn ba.k'tı: sabretm - ık ' • 
A ""' w d k. duvar hemen hemen . . eg~ a.rn.l' verıyor. Fakat 
~gı ~ ı gayesını hır an b~mamııs ken· 
yrkılmıştı. dini bir gün erkek olarak ta~ıtmn• 

(Franz Haber)_ farkeder gibi ğa .karar ve~i. 
oldu, almanc~ ba~rdı: GUnler ve aylar geçmiş hlzmeL 

- Bir dak.ıka yler! . . ~i. Marya çalışm&kta old~ğu c' e 
~ağıda once bır sessızlik, ıyıce ısınmıştı. Ev sahipleri onu , 

onra bir ka:~a~!ık oldu, <San;) bir evl&t gibi s.ev.iyorlar ve öyle 
bir a}•ak sesı ışıtti, tekrar sessız. muamele edl.}ol'lardı. 
lik. (Sam) (Co Benet) e döndü: Bundan cesaret alan Mruia, bir 

_ Mağaranın ağzına bakmıya giln sımnı onlara açtı ve erkek ol 
g-ittiler. biraz sonra. gen~ bura.ya m~ istediğini royledi. 
gelirler, Sen şu aletın tuıumbaSı- Fakat onlar da asıl anne ve ba.. 
nı işletmiye başla. hasının verdiği cevabı verdiler: 

(Co) iki eliyle :1.letin yanında - Hayır kızım, sen gene kız c-
duran kola yapıştı bir geri bir lara.k ~al. Böyle daha i~i. 
ileriye etmere başladı. Hortum Mana, -~rt.ık tah~uı ~ecek 
şişti ve dehll.7..e doğru gaz halin. ha~de dcgıldi. Blr gii::-1 dogrudan 
de bir şey fışkırmıya başladı· dogruya 'knsabadakJ nufwı memur. 
(Co) sordu: ' Juğuna müracaat etti. . 

_ Zehirli gaz mı'> Fakat onlar da ?.avallı ~ğun 
- Yok canım beni katil mi üml.ıdini 1Jurdılıır: 

zannettin, sadece ağlatıcı ve ak - Biz seni kız olarak tan?) o-
sırtıcı gaz. • nız, erkek sayamayız. dcdller. 

- Bütün mağara için bu az Marm, her l&tiyenfn critek ola· 
'.Zelmez mi? nuya.cağnu anlamı§, fakat müca • 

- Yok efendim ne münasebet, dele etmek fikrini birakmamıştı . 
bunun dörtte biri Londranın bir Nihayet kenöisine yol gösteren. 
mahallesini oturulmaz hale ge- Jer olmuş ve Fra.nooise Marın, bir 
tirmiye kifidir Sen bas bakalım ı istida ile mahkemeye müraaant 
tulum.bava! · etnıif ve keıııdieini ancak :mahkeme 

( Deuaım ..-) bıraril9le eıtr.ek ~. 
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o.~ HADERL· Qnden Buao·ne 
•na~ .. •ia•sınm terdlffe haber'.:.Q::id::;"::v:;::.::. işgal altındaki Brezilya Amerika lejyonunun .ıaponya ••·1· 
Şimalde si Litvinof, tayyare ile ve '!;ah· reisi diyor ki. ye ltttlak t• 

ran yoliyle Amerilrnva hareket Fransada Cum nnrreisi . i 
Ti. vı·n şehrı· etmi§lercıır. A .k ett .ıh, 

J .. itvinof'un başlıca v.-ı.zifesı A. v • k• merı a 1 ,v--

d d. mcrikan harp malzemesinin Sov- A Lman argas dıyor ı · (Ba~ t~' ~ zapte il 1 yetlcr Birliğine sevkini hazır- • urıı. J.ırı' 
!andırmaktan ibaret olacaktır. k Biç bir mlstevll H arbe hükUınetinin İ\iraf Amerika ııefir! ~om ~ 

Şarkta hava muharebeleri Litvinof Moskova konferansının u v vet L er l e-tmek istediğinden daha le Japonya anısmda ı.ıı ~ 
fiddetlencfi - iki Alman ootUn toplantılarına iştirak et. k JAvtk o a 08IJUHHI yakındır halledilmesi ImUnı ı:nı\' 

miş ve Lord Bcaverbrook, Har. ÇO QZQldl 3• -ı- e6)'1cmL,u~. 
fırka ı dağıtıldı - Rus çete. riman ,.e Stalin arasmda tercü ı ~JaPft•ı-A-- -:-Vevyork, 11 (A.A.) - Eski ute~ 
tm-inin laaliyc.ti - Balgaris - mantık vazifesini aormüstür.- 1 Y-pU~ .rnııhariplerin cemiyeti olan .A- JııPon siya.!etifl\n 

111 ıı il 
" - l..oıu.lnt,ll (A.A.)-Londı-<- . . . . C u.n:ı;Oj'lll1 ,. 

lana indirilen paraşütriiler Litvinof, Birlec:ik devletler reisi 8 ı m('nca:ı Legıon'nun reısi un· JIU'Jıu tem.ıııt et u· _., \"fr 
- ;-r- ~ ya serbest Fransız kuvveUedn. ~, . v ca!""' 

Alınan orduları aşkumandan· Ruzvelt'den ''aziz do tum'' dh-e gelen son haberlere göre Fransa- re Z l YQl}Q 1 nıııg_ha!ll :SÖYl~digi bir nutukta. Tokyoya geri ça.ğrll• ııı ıııll 
ığı tarafından dWı gece neşıedi. b~hsetmekte ve onu karşı büyÜk daki Alman fagal kuvvetıcrinırı demıştlr kı: zlfcahıden affedunıui ıc fip 
'tın t~blığde $ivastopo1 doğu ... uı - 1 bır ~arranlık duymakta~.ır. . ı mevcudu Alman _ Rus haroinin doku naml- Amerikan krtalarının !zJQ.Ilda. 1 bulunduğuntı d:ılr dol~ ..atıl' 
da '\e Kcrç lbatı ında şiddetli ibır Lıtvmof • Sovycl.leı:c gonderıle- ~longıcmdanbeıi mUhim miktar.. : da ve Büyük Okyanus adalann. tclt.zlp etm~ır. Sefir, rt5 ... 

ınuk;ı.\emet gö::;teren Sovyet kuv_ cek Jıarp m":~ıesınd~n ~ba~ka d:ı azalnufjtır. kf d~ bulu~ası t~a~üi mahi~ttc BUnun hir anı §Olıı. %fJll!ll 
vctleıinin daha :geri püskürtül- u?.a.k şark vazıyetı ve Fın.land~ya •Bıitanynda Alman kıt.alan yUr.. ya CQ ır bir tedbır degıldır. Amerıka uno " > ~ 
dW~ bildiritmekiedir. ıle .So'•retı~r ~rllS!nda bır mun· de seksen nispetinde azalm:ştır. kendini alclntmamalıdır. Ameri. ::ı içln memıeke , ııı(' 

Sıvssıopoıa gece ve gündüz ctcıhll fer ıt sulh ıhtJmalı hakkında da. Finisterde birçok ganti?.onlar H.io de - Jııneiro, n (ı\. \ .> kş, harbe ıhükumciinın itiraf et- ynrdım etmek uzere ';! <' r 
ş dd• tli hM·a hUcumları yapılml{ltır. .mÜ7.akerelerde bulunml\ğa me. lô.ğvcdilıniş diğer birçok mırnizoU• BrezHysı. omus.u yent kurulan r.tek istediğinden daha yakındır. TMk ollluğunu UA\"C c 
~mıın aııt.repola.nnd:ı ve nnb:ırlnrdn mur edilmi~ir. lann mevcudu da yüzd<>e:ı d-0-ksen devletin dördün~ yddönu.nıtl mli. ı 

yi1k l-azıg:ınlıır çıkartılmı;tır. Deni% Hamburg siddetle :nispetinde ıızaltıhnıştır. ı nnse~ct.lyle ı ;IBıcum1ıur~. Vargas h.tadl 
lııuhk&mı llm1U11Dda bulunan bir Sov- B b l d- r Todl teşkilfi.tma. mensup birçok ı;er·efıne bir öğle yerncgı v rınU>. Çarşı kapıda garı"p bı·r p 
°"t 'knıvawMle btlyilk b!r ticaret ge. om a an . ·ı , ıi ünlf gı d ·ı Ur ·~ 
111Uôl ta.m teabetle atılan bombo.lnrl:ı Londrada salab1yet1i bir kay. ~~ ez.~~~=~nn Rus=: se;'k~le: -~c~nu \1:1a==e~1• 1thl~"~rdlıe1m·ta1.~rikraı·t.· ı • EŞaJ 
11~ı~:r;1:!:~:~~Uen, Donetz ~a~~~~~e~~r~~!i~~m~~;:~ mif>tiı. =Y~;,~~ruir.1°m)ı-lı~~vann7Bn~1~ld'a§u<l·~e: J PıYANGODAN ÇIKAN 8 p 
ile VQl.ga anısında ve Moskova et- nın şimaJ batısına tngiliz hava M k /( . ..... ... " ,...,.. ..... ,"' .,.. v - a 
~=~~~2~~ ~~::E~~~~~:.Jf~i~~~:· a enz ı zng ~~:~~~$~= Lı'RAYI ALMAK 'ıSTEOiLf~ \·~ t ;,-arc tejki!leri, Moskova ti· ı ıııza uğmmı§tıı·. Doklarda bü- Kana a komünist l86l}'U. Sanumlyetle tak;p ettiği.. . ~ 
:re n2 tahrip ve ya.n@'Ul bombalan yük yangınlar çıka.nlmıştır pa ti& D D miz kıt.alnra.n:ıSJ tesa.nilt siy~ti.. er' 
~~~- Lcdoga gô u et.rafında ke~~~';~kıa:.~;:~~~e bo~~:: Gayrikanuni bir teşekkül ~=: = =~~~ Biri kendine sivil poHs s s f " 
(' yaıı Ve Vol~v üzerinde devam lanmıştır. Bu harekatn iştirak olduğunu söyledi Amcriknlt blr milletin bulunduğu rakat solaAa Adli ede aıdıt•' 
eoı!ı:n .h~kit esnnsmda, piyade ve eden 100 ii müt<>eaviz tıa.vyareden Ottava, 11 ( A.A.) _ Kanada yerde Btariiefj milletler de i:ıulUIMI. il 
ztr!ılı tnnJı: leŞ!dllcri, 8-9 sonteş ilcisi avdet etmemiştir. avam kamarasmda beyanatta. c&ık ''e iliz do ayni ~~roe mUMfn. a bil~ ld JaJ' 
: g~~~':ı:~an ~~ Finlandiya harpten bulunan başvekil Makenzi King, aya. hazır ola.cağız. uÇ8r aya ma um 0 1 t! (1 
ni ~erdir. Bu münasebet- Vazgeçecek mi? komünist partisinin, Kanadanm Dün liye luncı ceza "mıılıkc- olduğunu a.nı:ınus ~e~h ıp 
le . esir Ve muhlm miktarda harp gayretine kQl'Şl hareket •ıng"ı lter'""ede "nd ha li ,..,, ıbi tehdit li toslim t.ıniBUr Helsinkide iyi haber atan bir tarzından dolayı, :gayri kanuni mesı e Y gar • ., r ve po se e ~ ~7..ıpı wmaun nlımru.~. Dördlinctl Sov. k ak h b .1d•w• .. b' t kk""l dded"td•w• • ı ~ahtewlik muhalte:rnes.i neticelen- DUn mahkeme ırn r P.'~ 

ordusu kurmayı, otomobilleri- ayn tan a er verı ıgıne go· ır eşe u a 1 ıgını $yle. miş, s~luların heıısi CCD&ına Qar. ~unu sabit gö.rınU • ].ı~ 
ru ve chem.miyetli nskeri vesika • re FinHlndi~·an~u kıtalarmı geri miştir. 

1

• Ru•yaya malzeme tqımak prlnuştır. a er oy mfiddetle btılP' 
te!kederCk eail' d~eklcn Qekmesi için ~irlesik Amerika 

1 

Başvekil, Rus • Alman ha.rbi. için ilk partide Vaknnm kahra;ı~lun Çar!lıka· cıtmi,tir. 
btrtubnuştur. Uıra!~ndan v~ı olan~ talebe ve. nin ibaşlangıcındanberl hükfun . 

000 
pıda ıbe.rbcrlik ynpıı Arıt.in Kaşarik _ __;:..__ ____ _ 

Cephenin bu kesimındeki m.ulın- recegı cevap ~ırk~ gun zarfında tin Sovyetleri tanıması i~in bazı 1 vagon yapıldı ~anla Bcşiltta.!}ta. un fabıi!casmön b ~ı 
d>elcrde 16 ilkteŞrlnde~r1 120 beklemnektedır. 1 gazeteler ve sosyalizme meyle. çalışan Berhodur. Bunlardan Bcr - e ı• ara au 

ır alrn.m:.ıstrr. 96 zırhlı tank. Bulgar topraklarına den kü<:ük bir siyruıi akalliyet Ayrma 140 da kuvvetli ho bir müddet evvel, Nauıl'ct adın r 
ı 79 kamyon, bir zırhlı tren \'e her tarnfındnn sarfedilen gayr~tlere cla birjsino milli pıyan'!conun 30 a- ıt1f 
e'\1İ h8.rp malzemesinden külliyet indirilen paraşütçüler bu sözleri söylemiştir. lokomottf imal edtldi ~tos keşi.desinde 5 ib:n lira M3:.l • d t:h' 

It miktarda iğtinnm edilmlştir. Bulgar gazeteleri. Bulgar top. Kanadanın Sovyctlerle hiç bir bet clmes.i üzerine bu bilete <ırbık Arka a. '{d '1 
Şam muharebesin.ele şimdiye .ka • raklarıua indirilen para§ütlere diplomatik ve konsolosluk mil. T,mıtlra I 1 ( .A.A.) B.B.O: olduğunu jddia elmi6 ve mnhke - ı 81' 
d r alman harp estrlerinin sayısı ait tahkikatın netic~lerlni nesret_ nasebeti olmadığı .roa!Omdur. Rusy&ya malzeme ~k meye nıüracnat etmi.ı;tiı·. Amıa.k, u•• ç yerırı 
ahJiben 3.632.000 dir. mi§lerdir. ~ - .icin yapılan va..,,()'()nlardan binincr. < .... S.1'alrıenin neticosini bekliyc .. d 

Berlinde bildirildiğine göre ı Bulgar topraklarına be§ paraşUtçü Bir Fransız yelkenlisi si biQniştir. Sulh zamanında bu :'?1>°cn ~ılıo ,iSI b:r an ev\'el b! • tJ 11.:1 f 
Sovyetler. 9 sonteşrinde topye- ı,rrupu fndırılıni§ \"e bunıardnn bir! yakalandı ıkadıı.r vagon 12 ay zarfında imol .mmek 2çi11 Çaı ıkD;-prd~ iberberhk blÇ8t'\ ~ır 
k(ın ?i9 tayyare kay.betmişlerdlr. Strome. ile SclAnik arasmn bırakıl ->ıT :ken .md. ~ d"' yapan arkadnşı Artın Kaşarikya • u 

Bu tayyarelerin 1)(\ •• Laun rnuha_ np-+~. pnrıı..ı't"ülcrden ikisi Rustur. B '.1 rı. 11 (A.A.) - lsviçrc gE- CYI 1 ~ Ş1 1 gece _gun uz ça. ..n ..ı-+-ıa. .. d"s d .LaJ N Du"'n Bü·~·Uk dada ..... 
~ 'U ıu "'... "j''-&• •• ., .. .,. 1 . 1 arak 10 !haftada !>in vaa;on V".• :::re~ .. 6:-·~""ı·~'!_e_._"',·ru~ı: ı ıne Chı s. "' ..,... rebelerinde ve beşi !karşlkoyrna Diğerlorinln çoğu devlet mUdafaıısı zete erine gelen bır habere göre, ~· - .. ,.... .... O> ı.ouc<> vakası olmuş, bir a~a .. ~ 

bataryaları tarafından düşürül- haldundaki kanun mucibin~ mnhkQm ''Angelu " ismindeki 1''ransız 1 pılmıştır. Gene ~usy~ya n'll!~ze- - Bon &ivıl memurum. P.ı_ynn- meseleden dolayı nr.ıc criıı 
milştür. 28 ta.yyare de yerde tan. edilen !trar1 Bulgarınnlır. yelkenlisi Sidncy açığında K~- · me taşımağn. tahsıs .ooılmek u~~ kodn~i beş bin linıda sizin hiçbir baltkçıyı bıç:ı.kln Uç ) 
rip edilmi ir. Par&.§lltçOlcl'ln !fadcslııo göre bun. nada harp gemileri tarafrndan ı r~ 140. ç~ ~uvveth lokomotü hakkınız yoktuı. Parayı <ler:-ııı.ı hı. muıttur. 08 ;JI. 
Leningıvıd cepher:inde 50 lar yapmak teşebbUsUnoo bulunduk - yakalanmıştır, r 

1 ımal edılmiştar. de edin.iz! diyer~ paraları ıı.lmn· Caı-ih, BU;>rUkııdn sel'"~~ 
Alman tayyare•i tahrip 1 ınrı ljleri b arm:.ı.ıt için Rusyacln ye- sıru söyler.ıi tır. Bunun üzerine yapan ve l'..um53~ fle't V' 
Edileli t~Urflmi§lerdır. Bunlar h reket et • hc1· ikisi de Nıt7.aretc grtm· ler, numarnda oturon • e ol 

meden evvel ktnd!kırinc Buı ırlstan. Bc.rflo: Şefkat Dc:mfr. ailll j 

Dün sabahki Sovyet tebliğine do. bUyUk bir çete hareket• bcklcnll • - iı; aul~ldı. lc..o:nurle. lıern. .kcn, eskidenbr-ıi tlf~ • 
ek. lı lkmn tııkdrm ilr. öhrot hul 1 b ,,,,.. o 1 1 ..... ı d 1 c u · ... • • . dlği. isyanın muluıkkak olduğu lie a. er gemHr,.,.. nt'B ıumıı ve.-. ~enıJT"~ nan \"C A tınor l 1 • 

6 ve 1 ~ntcşrın tari~lenn~e 

1 

hlllinln sabınıztıkla pnı't1Bütçü'crı s ur. j nı.n hnver G 1 .. Jlc e 
yalnız Lenıngra~ ceph~nde ~ bckled!ğl sôylenmlı;Ur. Ptıra§UtçUlcr ,. M SiNEMASINDA l Ar un Kıı.şurl.k,)an da: İki ~ ııtknd ~ bi 't' 
Al.m~ tayyaresı tahnp edıl- barckeUerlndtın c-vveı Bulgar flı:arl. :- Ben "vti memurum. Paru • rilt'"e. yine e.sld Jll~ bif 
mıştir. . 

1 
ıerlnden Gor.sı oımıtrofu ziyaret et 1 DO A N M tin I d ı· TiBAn .. u • nm Bcrhoya •ii olduğu Mln rl<lı. hahs cdere!r d~etlı _ı-

• Orcl ~~lgesı~ Sovyet çete e. mJ31er Vı.ı ondan tollmat ımıoııırdır u a e er ea AıCilA 1 pnu:.. ·a geldik! demi tu. • 3.)'a. onu da takıl' 11 

r.ı son 2kı ay ıçınde 39 Almaıı I :ı•'nknt ~'nuıı·"+ Arliııfn mu~n lıuntı:ılaı'dır. ..a. 
l 'k" to.nk l"" hl ~~~ Dlmllrcr kcndlkrinc demiştir ki: 'liJ' .,... ::.ı JP 
mmvonu, ı ı ·, ı zı~ ı ~ D ıt 1 .. 1 _, .. E<mdım ken · n de bir Ermcıı: • \•gıı esnas..ı:ıd~ p)iŞ ,e '-il 11 • · - ~~ı....: tm•..,1.n epol n, fabr!knl.ırı yalt cak, köp. te .. ıın ..... llyt"lle ı , , .,. 

moiJ , .teopru ı..uuı •P e 191 .. r • ı- Den11·r. bıc ... .ı;.,nı çc,. "t 
500 d f zl Al öl. a·· rOlcri, dt'miryollrırmı tnhr'lp edecek 1 U, HnJ~pte 6 lı ftıı rıo lmn mı:IM't, <!km h(>~'('Cftnlftnt, mliilSl'L •'O ... ,. ve en a a man ur - rı'n ıı...~er! ..... at:!:u:ı"~ ... ~ 

··nı rd" Almanı rı ve Bulgnr devlet ndamJa • tnJ <llrlcrc ma&tıar olnıı: - ....... ~" 
rnu~e ır. ·,. Alm lar •as~o- •nuh•-tı'f .... n·n.t.-ı _!, Geçenlerde Oreldeki Alman rmı öldUrcccykslnlz. • .. , """"" ' "" '"'"'"'""""" "'""'"'"'"'""""""""" " ' w • İı s:.ctt~" ~~,,..aİJI.'" ' 
g. rni.zonu kumandanı bu şehir. ParaşUtçUJere yctec k ŞARK Sinemae1llk Aı emınin 2 nci Zafer Tacı p la cama hns~;;.:c ırnİduılflll ' ~ 

~:ıuhl~n ~= \~;:y~~;~1. şe- d:ıP:~::
1

;:~~::~e avrıcn verıı~n tnıı. K A DiN KALBi baın Cb~ ı:ıurn ~~ 
Sovvet N'ltecileri şehre gire. mat mucibince 'bunlar 'l'tlrkl'-·c.>~· in • "" 

1 

tkik 
" ... ~ ~ J F aturaltt.r te e 

rek zil afetin verildiği binaya dfüle11 veya Türk topraklannıı. geç • Tü tıtl _,~il 
d bombaları ve petrol şişeleri mege mecbur kald!i<lt'rı takdirde Buı. ocaFın ~ '°'"'"ı 
bn15lnrdır. Bir y~ııı ı:ıkmış. gnrlstand.ıı. hnzırlandıklarını \'C Buı. ( ·ü KÇE SözlO. ABA p A Cl rlrll ) l{~e bUcwıı • .. l~ı u(tır t0'4)\,'"".1 1 oldııt'i'u \~depola ttrr1 

ve müteaddit infiliıJdar olmuş - gur'lstan tıırarın!i.an gönrlerlhltklerln. • -,a 1 lrnvvctll ve p1Jtc bomba~~ttrı l:ıy!f Q!c.r? ~~ fiyB ~61~ 
tur. 'faluiben 150 Almnn ~uba. söyllycceklcrdlr. Clbtuıtiimut Koıuaıtlann l'CfNzı "Demlrh.ı&.M ınUdtlrö., ~lıc-M- ı eleri toplıldıklım wılaşılıyor. dı!-:1.f..'ktedir. Bu m-'l~ ~I 
Y1 ölmüştc;. 11 V<! 28 nğusto3tn paraşOtçlLcrın rlııden adapte edilen hın mo>t:7M» f llmi Wşrolk!rind : Londrıı, ı ı (A.A.) - < B.B.{). ı l alarm tetkiklf!r "'°" ıı1 '1' 

Fin cephesinde faaliyette bu. bir kısnır denizaltı tıe uuıgarlırto.n top Aşkm gor. ) şlftn 11 '"~" hOOk.'li ) ıldu.ı Rusyada tlddcUI mubareooler dı.ı Bu teUtikatın bır ıçlll 
lunan diğer bır çete bir geoedc ıaklarmıı. çıkanlmı§tır. Bulgar koml'. Filmin llllml' ı Dllberi<'r dtlllf'rl vam cdıyor. Alıntın son baberlcr nuıı. zanı~-~j!~~!..?~~~

1 

/ 
müteaddit khpru tahrip etmir;· nlstıeılnd"n mürekkep d ter tki grup SÜLEY AN EM 1 N E !arın mc\l'kllcrinl tııtmak içln cok n- ğı s~ .rıl~ 
tir. Rusyadan gelmiş! rdlr, Bunlardan ğır mUcadclodc bulunmağa mt'Cbur A 
I'- ·Alman fırkası bir kısmı öldilrUhı~ diğerleri de ya- NC.CIP R 1 Z Z f K olduldnrmı gösteriyor. 1'nr :flrtınal ıı ,,,r 
D~ıtıldı knlnnmıştır. Bunların vazife i gen~ v! Çol• acı bir ııoğuk .Moskova. H~ Lt:. lsveçe ıneJI 1 

bl ık al b k D 1 K A L B .. nlngrnd mıntaırnıoıında Alman ta.ar. atfıtl Pr<AvUa. gaooteaı yazıyor : r su ruıt !a lyet\ndc uıunnııı. u. 1 il ..J 
ı. on harı:'l ınd 1 , dd tıt ıullll.rt'be.. Pnraşlltçület l.ıUyUlt blr inki ara uğ • ruzıınıı 1'\.'l çeltlyor. ltu,.lnrın Mosko.. f8J)' jl',il 

'l!' c:e yı.n etmekte ve Alınıınlar ag-ır r mIJJlArdtr. Bunınr, Hulgar toprakla. JI:ıtıru.§r ilelebet hnfmuıızdıı. :mt'fllrn\! k3.lacıd;: en bUyUk hı.ı~at rr . vanm şımallnıl Volokolonuılt ve gar. ı / ~ 
.ı: y ı · ğrn kt dır. İki Alman fır. nna ayak bs.sar txıs mız pl!lnlarmı ırumı, şk ,,~ ı hrap <le8taıııdır. BUtUn IW1ple k m a.1eşfnl, btı- blndô Mojalsk nunt.akalannda şlch1et 10 (h-. 1'· ~dl 1 

ltJI!> • l d::v•ılJığr Vt' bir bur;:uk tabu • tt.tbik edP.miyeceklerlnl anlamışlardır. rnn gönllllcnle se,;glııiıı kud ı ·e ve tıh·i 't'!fint terenn um \J~cca. olan il hllcuınlıı.ı'dtt bulunduklan, hatt.A bir ~khulm, $(ı21.0flııe j,,YJ 
run ın:ıba c ld ğı babtr vcr!liyor. Aholl kendilerine mü:whcrct edecek bu ibrPt \erki his \ r l!ltrrap ronıaıımı M 'ln rn t~..ri1erlınf7.c har-.ı. noktad:ıld Alman ınt.al!lnnr muh nı conu u~ s,paıı ııit' ~~ 

Ş!lnal ccph .ımde St.ııllnJn yem nut. yerde hulnlmete yardım edere t etUltlcri .ııOylenlyor. ;necrdbun mit} ~.n.;ı.eeı.'....,. {I 
""'""d Ulh Alnıanll\r İlmen \"c T .11.ı.-a -.uer• j mınn "'" ~ıni ~ > 
.,.._ :>A m :n oıa ı krulord~ efradı t kiplerine koyulm•"•lur: PnrnRUtçll • -~ "'- • I' H tifıdtS vr ~~ ıa d ..., . ...., urnıırntla hnrekft.t csnıuımcfa m!Hıb:tı Bge - ıı. 
ı.-:ı.rp:'lm ra " m etmektedir. ler. Bul .. aristandıı hUkUm sUren ni • d" ~ 

P a •t'.<IJllll m 1 bl 1 ı .. lıir ilti!!Jk noktnsı ol:ın Tikvilli nldık- ır. rd"'"'"'l uı.:.• t~ 
r \ 11 ı..-ı r ..en!ngradda znmı, h:ılkuı hisslvatmr \C nıcmlc • B ~---- ba ..,.... -r 

'

,_ i: ! l " .\FJ~IKANIX ı\TF.ŞJ,j Cöl.LtmL DK •. KAN ... Mt.'C.\DEL.1!; ltmnı lıldıe. edlyorlıır. 'l"ikvin lıloal<o- 11 UV<ll ~•O) ~ 
••1 ıtir " 1 tren.n mn 1 nihayet buldu. l:cttekl kUltUr ve ekonom. faaliyetini 1ny kııro>-·:.~ it 

(:tun& il \'e et~ktedlr. Diğer bir tren görünce hayrete cJUamll•lcrdir. tsYAN •.• HARP •.• AIUiAOAŞLIK Hı FJo:UAKARLm, A \'RUPA - v ntn Jll kilonlelnı şorkmdııdrr. mnn t ?'%0 ağır ll~" ıe• 
® a.mnl tdilmektedlr. Almanlnnn hu.. 1 ' .. :'lllN ı.t~K~ ... U.01'"LARL .... IH tR11nAsı.ı Bt K ... K .•. ~l'E(' \1ŞtDE. OEl.lı:N HABF~ı..:n mil 

8 e ' ebll ~r 
vıı. hUcumlorı, tşçınln çatışmas nıı. m _ KJ!ö4K NCl.IK n• ut ) \1 :'\UK vı~. 11 lA.A.J {Ofl) ğındnn Jnmeğe ~ 
n! olmam t.t.ıdrr. ·-' BE YA z TA BUR do~:~ :~i~~:.*'a mı~:~lh=~ ~U~~e~~r. / ~ -hova°''O hiicum EBULH UDA • ~ 

" yUJ, fa ll1ct g~yorlar. Alman # 
R mi bir tebliğde bildiriliyor: V e ~ tıavıı kuvvetleri Doneç b vznsm<ildd 1 ıffıl 
9 sonteşrın güniı. bır o:; \:. MAHMUT SAiM ... Rus mudafaa. ııaunrmıı. ıiddetı.c hC. BırırıCI " l to' 

ınaıı tay ·~re ı::-urup!aı ı. :ı ı ;.o. ör. OmAzde l Pt\ft J.. .... Jl!'tA,..I cunı ediyorlar. SlftaQ:ıpOl U»'fU't>lcr l(l c 
va. u:-.erinde u<:o.rak evlere bom SA RAYLILAR ., u ., :o. mua ,. wm ıs fl 
balar ntmL<datdtr. Ökmleı· var. ARASINDA Tiirkce sözlü nüshası !=:::::~:':~~ müteh ~f. l J,...6ı'ıi 
dır. ~ ' SA AY ı-ı durdurml\ğn çalı§tıklru'ı, fakat ınu. NURİ ~;..,.ı 1

1 f" 
/.iituinof Amerikaya gidiyor PEK l ' KINDA • e vat.ak olamadıkt rı ~vl.maktadır. l'ltl ft 1f(1}1 :dl'I' oJI jl~ 

:Kuy"oişef'den Nevyork Times H A 8 E R Moskova rad,YOllU Almalllarm mer. akara on ıt ıt" 
ga7.etesine bf!dirildiğine göre, :sU 1 UM..AUl~DA S 1NE MAS1 N DA.... keZ<l ycııi takviye ]ataları aldıkla • "'ıınf'nt n~tftı'1' 
Birleşik devletlerin Moskova bil- 1 m<ı ve yenl blr tum.ı bd:ie.ndf. 
yi~" cl~ i Steinhar<lt v~ Sovv t.- 1 ğhıi '-lkli11111\şt.tr. ı 
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SINDA 
Su aıb;da, . kuyruğu~i 

va zehirli diken olan . 
canavara yaklaşıyorduk 

• 

HARP 1--llLES" 
Apartmanın tera63Stndn, gilnc - rıık nvclt"'t edeceğim. s~m l'Ok SC\ · 

Iİll tatlı s~mda rar_at.ça. '() - .mi;; oldu;..um için hk uııuıtam1ya -
bınnuştum. 'Kocam ti)~b"Oya. pro- cağnrcd n eminim. Senı son defo o· 
TaJaro gitmişti. Ben ıODUn mektup Jar1lk f<efkatle öpedm.'' ı 

-5- tamu 'tanzim ediyordum. O günde ln~ -~•ınc 
Yil3delı fazla mek.tup alırdı. Hnlk Paı nınklarnnın nrasm. in tıtr yen 

' l'.J,131 FANTOlIA1~ARl 
~.Rohlnra gelmişti. Bahk. 

cııı:. ''1lini tarif ettikleri 
V.:~ecekt~nım~kta mü~kiıi: t 
\; "1! i' . ik. Bır mctı-c 1md .. r 
~-~1 ınetrc uzı..'11luğuneı. 
\~ arın kuynığu kam. ı 
, ~har<:t bulur. Hay,·r

tita. an kon.mağa hacet 
L.' ~nllfaJ:tı~; fakat kuyru_ 

~~clilt gelJı lbtr ~iken '\•ardrr 
ı"Cl'll en zehirlidir. Ku}TUğıJ 
L.l\ıtl ~!1 bir n!nlılftk tclJJi. 
~ ~· rgı! 

li~eden Jörg çocuklu
ı.ı;~J\'~at kitabında oku.. 
~ .~l'ı ha;tırl:ı.ttı. Mdiaaı

rcbm.s" in hayvanat 
arı okumuş: "Roh. 

~:~ ki diken fosa.tın 
-~ 0nu <:ekip ~ıkam>anm

~landı~ U~"ttn r.lt 
\'e clk~skin bir aletle delık 

/f..'11 0 ikeni il ri1·c tloğru 
~~lltı fjekilde çıkarmalı • ., 
.ı:?t~~atrğr hiç te hoşu-
0..ııun ı; fakat c..rtı"k suya S ~Yordul:. Sığ olduğı.ı 

{j.."ını ~e b:t 1adık. Su git
. ~'şiYor. A~ğıy::ı. bak1-
~in ~.Ufukta bulunduğu 
it",'.lllU dib"nile val·nz ~:kiJ 
~r.. Deıiİ1Uklerc ım: 

lı:ı~'lla 1~ır bMise ile k~ 
~~~anma ıtamıma sır. 
:'ti~ ı.~a göremediğim 
~~ <)\ ""iltıyor. Üçilrnüz 4! 
''~ ~<>rduk. Bunların ne 

f'~~~i ın?'?nız:. Bi7:C ~~cum 
\,~.~Q .~l de.~ SlWJSlnek
\.~\at'd ~0tilnmeyen bu hay_ 
lt~ll ellerimizin yardı

~~ bııJ ~ruı:. Biraz eonra 
~ "ar~llln. <>ı muhtemel o. 
,)',:_l:"ld· ~-- . 

"'q.)lcıi 1ıwnız zaman bura. 
~'-ı : halbuki imdi, bü
' ttib·n<ıan mahrum olı;ı.•J 1 ne korkuç ve iğ_ 

~1~ .d<'rinlikteki mer
~lıa ızı tutup boğmak 
~ h ~ benziyordu. Su

bi~b~l~ gele.'l ani bir 
1' lıu,.._Jrımiz.e yaklaştık. 
Q~~una :nı3IUZ kal. 
hi;,"~ıettik. Aldanm1ş1z 

ıı lll·~ J:aphımbağas; 
·.- Ş. J{ap!umbağa 

·l. Gele uzaldaşmo.~a 
ltat~u. Karanlıklara 
" dıt t • .ıctn • 

;-._~ı; 0ilıııda olarak derin. 
,.:''lft tuz_; g-özlerimi dört 
~1 _b'14ıyordum. Tati
~ci· 

1 
aşağıda, kurşuni 

11t. ~~arın nrnsında bir 
'tt~ik. ~~:ışct bir Roh'la 
~~ \' ·~ikaten korli:unc 

' .arı b1r f:!ekli ''ar ,, ·'Uz,..,.. v · 
~· f uuyor. sanki suda 
~ r> ~1°1u t:zcrinde l1Cr
~ ~ rtlek iskr gibi bir· 
~~ıe doiru rakln.stı. 

~ ~llnıı a~?cak .kadar bü. 
f~~t~~rdüm. Ökiürdii
~n '<'.Ck bile onu imkıl. 
t?nı ~ !ia!Jıın~ <'Jkaramaz. 
.\trr~!.rtnefe vakit bul· 

1n daldıf.ım gör. 

taralmdaıı çıok J!Cvilen merJıur bfr l ııu kağıttan bir mllddct ·öılorim· ı 
d im. Ztpkını, saplamağa h~r ü:tördü. 'BL"'Çdk kadınla'?" kendis:- j syrrıımndrm. , 
bir '\ ariyette, etinde tutuyordu. ne ~lrtı. Sahnede onun hadku - ı -Ni:-anlmır. gUzcl ınlclıı '? 

1 

l\nrr ı hııstn 
011 1 k 11 1 1 1 1 .. 1 v.:x· 

B • b" u"'tJ11"<- bı·r k .<t- Jr.d •• J - • f , • 'r> f 1'!11 n \!'Ou "onı-bc nlf'ebur 1.-ıtbı ~: em ır an m s ·o, lt\u. a e guze olô.u.ç,"Una bir V&lkrt.I r Mors cevap VCTDlctH'll ceb1ndcn - eni rcılıllt t7. w•ım~ mit 1 1 k ., •• t 
ı~. 1 d "'"-..:ı·1••1 yardmı ben ~.• &--- old ~ ""'"' ,. '·fi ilk ı..· f - _., '· . ~ .- ı - r m mrıcıgrın . .-ıı .. ıı ~,ırmtl"tnTI bfJ~ .-.cı,p a I. ıııı.ı~ ln& IUl.IC _....'§ ug.uDl ~· A~D ~ Ç ...,1r otogr.u. Cin.:Jrarak oona Jaııl 111 tııuıı;:-lt;ındı• pi-lret·~iml .. I l I p 
koı:.n.ak icabederse bir şc..y yapa. diı!ıine gelen B§k mcıktu:olı:ı.nm bi - ·znt.tı. Bu, fe,·kalii.de güzel, ,.e ro- so~ "r'""" 
mı.raca .t.ım. 7'ira z.ıpkınıın yok- yWı: bir :m.Usa.ma.ha ile okuyordum. I <'uk denikcek Jr.adar genç bir kı,. , Çelimsiz ~arap Bah · 
lu; heyecanımdan resim çckmeği Evveke kendisini SQt1 <lcırece kıs- ı' lı. Hayat arkadal}ımı bilrl>Utiın c- ' Bir z"yafet \'ard .; 1 Ye...,e!r ~..:ı §:§_,. 
unuttum \ c dört açıl~ş gözlerle lmnırdmı. Mektuplar gehtikçe çolt 1imrlcn nlan rakibenı bu mu jdı" nlamrnlardı 1'' k tı. onlu cat>~r- .. , " Jnıı. L.Nl\an~ cbıl c::e-
• v.re u Jdıın. 1fJtC, Alfred"Je zc- ilzillilrdli Halbuld · d" b nl B l i tık k l · r. · on ara nıs. kıyordu. m. şım l u nra nn t ar ocamm us anacah IY,t kalktı gitti. c;arson ~rka"ından ~~ı-~ıi .. 

hidi canuvaı· biıibirlerinc yak. alL<mı~ bulunuyoni~nı. Benim do11 bir ypşa gelm_ls olduğu kin i~imdc Sofı-ı..da ver Yoktu. Ona oda- _ Bastonunuzu 
1111
;{1.; 

la: tılar •• '\lfıed hayvanın üstün_ 3unn o kn.dar uslu bir ndrun obnn - rahat uuynıaga başlnmı.tttım ! Bu nır. bir ]\O;,c.-sındl'.' ve~ rrö terdı Döndu, aldı: • 
de; C3nav4'.rm zehirli ve kamç•.. drğı jçin ~nd:l.51.· "ne _aşk olan kndın- ı ne büyu_·k hir sukutuh?aya.lcli ! ı ...... · or::ı,_•a oturdu. ,., " · ı :ı:...n " .. ·· ı .,__ .... d .... - M rsı. dedi. 'ün. ıvrırı ,u)Tllj.iu u ,..oruyorum... ara ~r5t da1ma 18.kayt. At>lmcy - - naç y~ adır. Ev 58.hibı. fnz a nezaketsizlik ladı. 
Roh, lreru.iiı-inc do~ru ilerle,•en du B•'P'f'V>k :rn.accralan ol:oıwltu Fa On ~·c<lı a· b 
in. nı rrördti. Geriye dönmek\s. kıt b-~ -..ı· · ~· ~- . a:'ı K. ır · ·a.kl olmasın ı~·e. u davC'tsiz mfoa. Garson bır daha <"n<l1: 

aediğiu L öğreıunişttmJ~ uzKzun bir- tn' ;Be ı. ocanklm e .... ~sınbce . .} ,." n:: fire şarap ıkraın etme<ri düsün- - B .. \..,;.,ı· unuttt1nt1"' ••• 
• 

tedi; uzaklaşmak istiyordu. lVl'c. m n IBa !lliŞ ı ıı coc n 1.11:'rn r ... enu• d k" ı · "' · "'11:.'""' 
k . d . d . '·--- d-'- __ ,., ·t. . d- k rta - - . dü. Sofrn "l. ·ı "ncı"'hlcrdcn en u. - ! "!emem kal~m. ğer m:ı:ksadı mul:ıa.c:ımm1 aldatıp rız C'\·res.tn en aooı.ra. ............ uıu:ı. s,.....,e Jmı e u rmnga ugrns • fa,.,~r c:cçti ve "lra.p d ld 

kuyruğunu safüırnakmış. Alfrcd mlifJfik ''e rla1ıa. tatlı olarak n.vdct maklı~lDl lfi.zmıdr. Moris: uza.tu· ~ 0 urup 
zıpkrnı sapl3:dı. Zıpkı:mn ucu ederdi. Bunun için on senedenbcri - Madam beni tıffc<liniz, Jcdl, _ Buyurun. 
Roh·un gözlerı arasına ı0"bc1 e_ 1 katiyen kendimi UmıUyor, her de- ı;ize de ıztrrap veriyorımı.. _ l\Iel""i Zahmet ettin" 
<lince son derece sevindim! fMmda .cın. koca.mm a\-detini sa.brr- - Olı ben ..• dedim. Ben bu ı;ey _ Ne z..:tıme ! Jc.in ba~z. , 

Denizin dibinde bi_: kargaşa- la bekliyordum. Bu ıış1t m~~la. !ere alrşkmmı .•.. ~ana gelcr:k ço:; kadar beğc>nc<X k ini~. 1•';k~~· :U 
lıktır koptu. Hoh, saı{a sola gidi- nnr ben nçar. kocamdan ıstenilen ıyl hnreket ettınız. Zannedıyonım raptır Tam otuz ~ seııclik 
yor, kuyruğunu dü~manrna saL ı.m.zalr fotoğrafları ben iı;tihaı_> c • ki J\fary • Anet'x bu hnstalrğmdnn Misafir kadehi eline aldı, (~· j. 
hyor, mcrcnnlarm arasında del! der; Ye kocamın kft.tibeıune bızza.t ~ırtarncak ve. k~ı saklıyncıu: rip çevirip "löyl<> hir baktı Son 
~füi dönüyordu. Alf~. zrpkm ben o _mektup~ ~1Maik cevap bır çar~ bulnbilece~· ra. dudaklıırn ı bli1\erek, ·hav: 
snpım iki eliyle tuttuı,rı.ı halda larr dikte edo:nlinı. ~ıne bunlarla - Ne yapmak lStiyorsunuz ? retle· · 
~ürüJtl u.iyordu balrkl• Alfred u&'"ra§ırkcn hizmetçi. kadm yanıma . -. Siz bir fJti gün sabre<iiniz: _ 'otuz be$; f:ene:ik ha, dedı 
b:.iylece mcrcanlarm_ arasında g~lerck .?e~ bir _deli~~l~ be • ş~(Ü; bs.nn. ni§a.nlmızm adresiru Hiç gösterroi}or! 'e kadar ce~ l · 
derinliklerde ilcrlemegc ba.ı;ladı_ r.mıle gorlişmek lffted1~'ıtlı aöj·le - vcrımz: olur mu? limsiz kaln1I". t:· 
lar di. - Namı? Ona yazacak mısmız? -- 1 -; . 

Roh'u durdurmak için Alfrcd- 1 - Jan, se.bahla.r.ı kimseyi ıkaıbul . - Müsterih olunuz, Korkscak lı~ı de pnrtncrinı mil kUI mevkl- 1 -· 'rJ 
in sarf ettiği bütün gayretler bo- etmcdiğlıni. ;peka.ıi bilirsiniz. Bu ~r ~Y l'Ok_. Dram olmıyacak •. bel- de brreJmc:ı.k!rr: Bu ) u~len Tra"- ı \ 
ı::ıı, gidiyor Suyun sat:Jundan he- adam ne Jstıyor? ki küçük bir k~edf. yntnclnki. rolünu geren rde duble 1 
m~n arl}aia."rındnn yüzdüm Zıp - Bilıni:yonım Madam. l"aikat o De-tikanlı git.tikten sonra. tem • etmd~c mecbur kaldıl r. ı 
kın hfı.lf! Alf:red:in elindeydi er: kada:ı- heyecanlı bir halde sizi gör- ~dn otLU"arak bir mUddct düstin - Aks:ı.mları ys.tm~ıı:ı' C\\ el ka- - mzm:ı uluort.ı~ ı.nbalı•lt.. bulııp 
l'"Van bı'r tu-r~u·· ,-•~·n-nra ~"'ke- mek için rsmr etü lri Jrend~ &- dUru. Ve §U mektubu yazdım: 1=nciğerleri için ~ld.gı ll er yutm • 

L""' .ı J W\Al .. J ;:.:-..:- ).[ .._ ___ , - luf BÖll.)ip dıımt:ı: lbha olrrın~ o 
miyordu· canavara gelince o da Cl'dım. n.u~, gı unut.masnı. 
Alfred'. ' - ·· ükl" emiyor - Pddli. ge]iyonmı. "&natkarlnrm nc kadar dnlgın \ "e yatmadc.n cV\"el b:u ındaı:· da b!'ntm ı:lbl rnpnr. \ııt.ıhıı bl t 
du Aıl.r!t17~;3as~rk~ı,tı Ba. 'İstemiyerOk 88lana. gj:rdirn. ~ oldtiklarınr siz de bilirsiniz. lste prukasmr çrk rdıfı z an • maale- bulmrrir. 
şmı geri}·c atmış bana bakıyor: genç ve san,pn bir delbnlr'ibcni bu sebep~ kocmıila. beraber uzun sef koc:ı.m gliz<'I saçl.nnnı lta~bct
du Aramızda altı metre kadar gör.ünce ayaia. Jmikltr. bir seyahate sıkacağmızı öğrenmiş mi5tir • başına ;p.ekl~ blr . mend ı 
bi~ mesafe vardı. Balığı tutmak - .A.ffmm dıkrim Madem. Bili ibU"lunuyorum. MliSterih olunuz, ı sarmnğr ihmnl etıncsı.n. 9~n u in .. 
be.nim için kolay olmayacal.'"lı yonun, böyle l!lnK' ederde çok ka- m-z~. ~çlrk • sa.Jınesi yapacak f:':ın kolaylrklıı nc"Je .?L'.tbılır. 
Boynumda. foto~ makinesi ve balık ettim. Falmt o Jtadıltr ibctbe.b. cıcgılim. Sana.t:ki.r kanları kocnln • , Ben lazım gele!l bü~Un _?u ı,e-~ • 
beÜmde ._çanta va.nlı. Bu vaziyet- fJm. l_d.: 1!8"a ancak 8fz ya~mı e- nnm bu _gibi malt tefek his zaaf' • Jeıi valizine ~ yerleştirdı~:ni bir 
te Alfred'dcn daha ağırdım debılitanız! 18l'lruı. goz yummaya mecburdur ,. cey unutmadığnnI zaıınedıyorum. 

r . .. ·,. Hayretle: lar. Ben bu seylere nlıf}nıısnn Si- Gargıı.r::ı.lnl'mı viın çomplannı da 

l
. ~ıyet ~~l~~cf Alf1f 1~ -·Ben mi? <lod!m. MeBCle nt'- zc beŞka. şeylerden bahsed~el;im. koydum. J~oc:ıı'mn ~n.<ı icnbı roma~ 
ın en ZIP 1

. • nn ve en ı dir? l Benim sevgili kocam pok genç de- tizmalnn dn baıJadı. Sahnedeki 
hava al?1ak ıçın hemen su sat. - Size ~ bam-.ed~- ~ildir. Böyle lişıkanc seyahatler - topnl bir le\•lın tcfsiri~in halt tize
hı~:_T~~ :;c~~ndan._~:ye ğıim, Çocukluğumdan~ onu se • den her dünU te fenn bir vnziyct - rinde ne kötii bir tcs_.r. Yapn<?nğını 
~n;ıuı\. ıyı ~. us e~ı~n verim· Ve yalnız ona Jaytk bir ha- teılir. Yalnız sıhhati de@I. snnntı l elbette tahmin cdersmız. 
1~1~ sıkıntı .ceJ.-~yonlum, ~~1~?n yat ~ere'bilmek için çalıı;tnıı. O da da. bu yfu:ıdc:,n bozulmaktadır. • Bu satıdan ~-a~d~~ sonra ar 
gelmcc bcnı bıı t::raftan surüh I beni Re\·er zann~clerdlm. Fakat. 'Bu yaptıgnn şey bütiin usul ve tik rnhat ettim s v~li bayan! Onu 
!emeğe devam eo~yordu. B;aJık 1>fuıdi... · kaidelerin haricinde olmıısrna rağ' j .sizc emanet ediyorutn. Em.inim bi: 
altımda daireler çızcrG!t ~rinlc- 1 

- E!.. Şimdi ne oldu? men size ynzmağn karar verdim. yllk a.rtistinıize blr cvlı'lt lı:ı'basınn 
ı·e dalmak istiyor, tchlıkeh kuy. 1 Delikanlı tereddüt ediyordu. El Birkaç zaman için kocnmrn yn • nasıl b:ıka'l'Sa öyle bakarsmrz ve o 
ruğiyle beni müşkül me\-kie so_ 'ı leri ve dudak.lan 1itr.iyordu. rundn. benim yerimi iın;al edeceği- dn gösterdi ~ııiz l:>U ınuluı.bb~ü si • 
kurorou. Kısa bir ?..aman sonra -- Söyleyiniz ~ğum, size bu ııize göre lfıtfen ~u 11cylere dik • ze tatlı bir h:ıtırn bırakarak öde.} e· 
Alfred'i aramağa başladım. Ar- fjeydc na.c;rl yardım edebilirim? kat etmenizi sizden ricn ederim. cektir. 
kavn bakıyor yuimrıya bakıyoı Cclı:nrlen bir ıne1<tup ciknmrak · Bunlar pek şairane şeyler değilse Saygılarım.'' 
onu bir tüıiü göremiyordum. bana umttı: de beni mazur görmen iti rica ede- Znvallr Ro.fn liıı eı te& akşa.ın 
Nihayet ikisi birden göründü. - Bunu okuyunuz! rim. iideta. dlıhn :ihtiyari mı~ bir halde 
Alf:red zrpknu elim<i~ aldı ıre ı F.;\•et bu mclctup bana. :her se)·i Mösyö Hnfacl sahneye çikuğı za eve döndüğünü gördilnı. l{encli ken 
hemen nefes almak için yukanya 1 öğrctiyoniu. Şöyle yazrlmratı: mnn bütün benliğini verir. Bunun dıme· "Acaba :mektubu rok kuv • 
<:Iktım ~ Jörg'e gelince, zıpkını "Moris, benim çok sevgili ve en için sahneden çıktığı vakıt te kan vetli 

0

mi yazdım?'' diye dlisil dUın. 
canavn.rm sırtına sapladı. Tefcs eski dostum, beni anla.ymız ve nf. ve ter içindedir. Bunun için her. Çünkü mücrimin ··ıümfuıti i .. cmi. 
alırken üşüdüğümü, daha doğru. fediniz. Biz artfk evlenemeyiiz. Bir 'kendisini locasmaa beklerim, çı ~ yordum. 
su kanımın doıunak üzere oldu_ hfu:Use Jınyatunı altüst etti. BU • knr çıkmaz 15.vanta çiçekli alkol • Sukutu ha)nlini unutturrnnk i· 
ğunu lıissettim. Fakat denimen yük harikulade bir ı:ıanatlulra tesa le ona bir frı'ltsiyon yaparım. Te - çin. k<1ldisine o nkr;nnı her za:man
çrkamazdım. Arka.d.Q,Şlarım 5U düf et.tim. Onu o ka&w çok sevi - nine ince yliııdcn 'bir fnıulıi giydi- dan fnzlıı. muhabbet. sefkat nös -
sa.Uıına çıkmışlardı. Jöıy,'ün zır· vorum gi artık gözümde ondan ha:; lirim. Aksi takdirde bilyük E;D.rkı· terdim. Kocam: _ 
kınına ben de yapı~tım ve cana. ka bir §C)in kzymeti ka'.lmadl. O - eılarm en "mr:ktuğu şeye y.nni ses - Ah "'cvg'Ji kıı.rıcı"nn, dedi. 
van ağır ağır yıikanya çektik. nunla uzun bir acya.ha.te _çtkryoru7.. kısıklığına uğra'r. Hn.kiknten ha.yatta beni :,:enden 
Balık ya..cısı olduğu için suda QO~{ Kenöisi e\•liair. Fakat kansmdan l\ocam yemek yemesini fozln başka seven yok!. 
büyük bir mukavemet gösteri. :ıyrilıp 'benimle eYleneceği.ni vaa .. sevc'r. En se\l\'.liği şey de patates lkl iiç ı:;ün oonrn ~r SCı>et. füki• 
yorou. Sahilin uv.ı.k olmadığını detti. Annemle lxı'b!ımı teselli c • sala.tamdır. Rica ederim dikkat ed'- de çiçe!;1 nldnn. üzenndeki kart -
memnuniyetle gördük ve bütün deceğbıden eminim. Bunu senin niz bw111 ycmelderdcn sonra yeme ta E}unlar ~·nzrlr idi: 
yorgunluklara rağmen avımızı bUyük şefkatinden ümit ediıyonım. sin! Çünkü midesine gnz yn.pmak "Hiç bir zant!lll unulmıyaca-ını. 
:;ahitc sUrükledik. Seyalıat.imden {burada kocanım is ta. ve E:arkı nra.c;ındn ikide bir de TefiekkürJer cdcnnı ... 

( neııamı 't·ar) mi vardı) •.. hı mesut zevcesi ola- "eğlrmesinc sebebiyet \•erecek Alol'.i 

"Biri ben .. ,, 

Ed bl~:attan b h hmuvmd ı 
rBiri: 

- Bizim ınem 'ekctte iki nni . 
:nekkit tanıyorum. 

Dinliycnlcr nrasmda muı ~
kit ~ecinen biri ''ardı, sordu· 

- öteki kim? 

ŞEHiR 
[ 1 )' A r !l: O S P 
rEPE:B. Şii 
OIM.'.'1 hl~'H..,11'\ 
Akşam 20,30 da 

HAMLET (5 Derele) 

11.11.1'941 

12.33 Karı ık şarkı 'c t\iriı.ü
ler 12.45 .Aj:m., !babcTlerl, 18.0 KarJ· 
m:, arkı vu tUrl."Ulcr, n3.80 Ranp:k 
proırram, 18!03 Ra(lyo salon orkestra· 
sr, 19.00 Fasıl hryctl, 19.3ı.) Ajans, 
19.45 Serbest ıo dakika, 19 5:; ş.rı., 
ve tUrktllcr. 20.15 Rcidyo .,azeteaı, 

20.45 Flüt soıoıan, 21.00 Zıraat ka' i• 
mi, 21.10 Opera polpurilcrl, 21.30 Ko 
nu nın ı(lOO scııe önce nasıl ya§lyor 

1 dul;). 21.4!i Kliısik '.l.'ürk mllzig-1 ~ 

1 mmı, 22.30 Ajans, 22.45 Cazband. 

~>'&.t-b k 
~:: a ıra nerden zımda dizilip kalırdı. Ben za 
"lıı.ı ten ömrümde iki şey sevmi•· 

- Yavuklunu çok özledin 
mi? 

kon'.lşuyorum. Suradaki a • 
ğaçlarla konuşs;m hana. da. 
ha iyi cevap verirlerdi. Da1la 

~' . 'lCt- • • • d ::r 
"lıtıc b~ıalerden biri; tim: Biri o .. hırı e köyüm· 

'"i~ ır ariza yazmış · deki eşeğim. 
\e. ao:~ı Diyarbakıra Cafer gülmeğe ba,ladı: 
~,tor erdi. Hüküm • - Sevecek başka bir .şey 
e bir u?ce: "Sana sa· bulamadın mı? Sizin köyde 
0!'\ı hız.rnet vereyim. çiçek yok mudur? Bir gül, 
~ ~-h.:;'"' gitme,, dedi. bir karanfil, bir yasemin·:· 
~ "'~a ettim •.. Bu su "' yahut hic olmazsa bir kır çı. 
~ , 1 kaldım. çeği sev~ek dur.ırken, ikid~ 

\ ıı11 :ketiııde karın, birde kötü kö'ı:ü anıran eşeğı 
N tıtttıl -~ ltııdır? nasıl oldu da sevdin? 
~il\>'ır \l ıçini çekti: - Sen çok ahmak, çok tec 
~ lı,~evJi değilim .. Fa · rübesiz bir adama benziyor-
~'~ta .. ldurn vardı. Za. sun, ağam! İnsana dünyada 
i ~li) gıı acaba halfı sadık bir e§ekten daha iyi bir 
~~ti~ llıu? Yoksa ü· arkadaş o1abilir mi? O beni 

~.,.J e başka bir er· birçok felaketlerden koru -
~ endi ıni? bih;ni _ muıtıı. Hiç unutmam: Birge 
~ •t\r· ce kasabadan köye geliyor • 

' 'Yor muydun, <>" dum.. Ortalık kararmıttı. 
'~i ~~k . Hayvanm karnına aık ık :a· 

lıb\ de laf mı? On .. yağımın topuklarını vunıyor 
}'enıekler boğa. ve hızhca koımasını istiyor. 

YAZAN: ISKENDER f. SERTELLi 

- 32. 
dum. Eıeğin birdenbire ina· 
dı tuttu sandım .• Yoldan iler.i 
gitmiyordu. Şöyle bir yere gö 
zilin ilişti .. ne görsem beğe· 
ninin? Yolun üstünde yedi 
sekiz me\re uzunluğunda bir 
yılan çörekJenmİ§ yatıyor . 
du. Alaca karanlıkta e!clt bu 
nu naııl da aezmiti y,a ! ltte o
nun yerinde ahmak bir hay -
van olsaydı, yılanın üzerine 
yürür> beni de tehlikeye dü -
şüriirdü. 

- Yılanı görünce gitmedi 
demek? 

- Gitmedi ya .. yoldan sü
zülüp kayboluncaya kadar 
bekledi. Ondan sonra yolu · 
muza devam ettik. ı,te be · 
nim eşeğim böyle akıllı, fera 
setli bir mahliiktu. 

- Şimdi nerede kaldı 
0

bu 
akıllı arkadaşın? .. 

- Köyde •. 
- Köye gitmeğe niyetin. 

var mı1 
- Elbette .. para hiriktiri 

yor.ım. Dört beı ay sonra i · 
zin is•ı:iyeceğim. Vermezlerse 
ı:eçip gideceğim. 

_ Eşeğiın kadar özledim 
onu da. Vntlahi gözümde ti.i· 
tüyor. 

Cafer Jıiddetlendi: 
- Bırak ~u eşeğin lafım. 

Biz insanlardan bah&edi 
yo~z şimdi. Yavuklun güzel 
miydi? 

_ Neden soruyorsun? 
Göz mü koyacaksın'! ... 

_ Sen aptal adamsın be! 
Erzurum köylerindeki sevgi. 
lini sevip sevmediğini anla· 
mak istiyorum. 

- Eh.~ .dedim ya, çok seve 
rim. Eşegm la.Emı ettirmiyor 
ıun ki. Ağzımı serbest br -
raksan, bir hikayem daha 
var. 

- Gene eşeğe ait mi? 
- Evet .. 
- Haydi defol ~uradan .. 

Alımak herif! ben de seni a· 
dam diye karşıma aldım da 

rmın hışırtısı, yapraklannın 
salJanışı •• ve rüzgar vurduk-
ça çıkardığı sesler benim gi
bi dertli bir insanı ses den iyi 
teselli edebilirdi. Sen tıpkı 
bir mermere benziyonun ! 
Uşak bön bön bakaTak, 

harenmğasmm yanından ay. 
rıldı: 

Cafer: 
- İşte, dedi. bu serseme 

para ile her istediğimi yaptr 
ı·abilirim. Eğer Zühre bir 

müddet daha T.ahiri unu'~mı
yncak olursa, bu u,ağı Mar -
dine aönderip Tabiri zehir • 
!etmekten ba§ka çare yoktur. 
Zühre, Tabirden ümidini k,e. 
serse, belki benim yiıı&ıınc. 
lıal.<\r. 
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; Halk için yaz•lm •f tılo6 i yeni eser ~ "'""3oktor Hıfzı Bakım 

;:KADlrUARDA. ue E'RKEKLERDE :ı: :::::~:~;:~~::~;!~r: 
:~ BF.LSOGUKLUGU HASTAUGr ~;-- ........ .,.. ... ı 
~,. (Bakımı, ve fotulmamal'l çareleri) Müellifi: Operatör ı~ , 1 
>:f · doktor Cafer Ta.)'j11Y Kankat ~~ Bir ev kadını aranıyor 
~~ lnkıliip Kitabevi H,yatı 1 lira ~~ 
" " •• :Ol'. llli!!UL bir C: \ ' için k imS<'Sfa. b it 
.. ~",.,.~-'""~"",.."'...,'"",..-~~""~...,"""'"'-..t...,,...,,.,.,.."",,._,..,,,..,....,,..~'Ni:""'·••l' kt11ın hiıı;m,,tçl nraıııyor. tetirc:111t'-

- - ------- -- 1 rin Anlmra <·addesinrle \'a lut Ui 

! t3bc\1nde Bay B<>hramıı miıra<>•ta t. 
------------

Devlet Dcmiryoİla Tı ve Lirhanlan İşletme 
Umum idaresi ilan1arı 

:Ut:lnmm~n oe:leii :-!07.000 lira olan 10,000 ton çimento 17. ikin<~iteşrin 
!"111 J "z:n le~i ı>;ünü saat 15.30 dıı kapalt 7..:ırt u sul ite Ankarada idare bina 
.<ınıfa ı:ıatın alrnacıı.kt rr. 

Bu işı> girmeı, i~tiyenler!n 11.600 lıulık nnıvakkat te.minat :ı" ı,anunur 
;ııylıı etti~ •;c~ik<ı1arı ve tt>kl:flt>rin! arıır r;.iin ~ıat 1~.30 a kadar komisyon 
:ı~kı.n!•!j·i rcf:.ıJifrine Ycr--.-.eıer: laz•ınd•r. ıı:artna'nıd"'r 200 kuruşa An:-arıı v.: 

H<ıydarpa~" \·eznel::.-rintlc satılma khdrr. ı fl17;; ı 

· Sel miy e sa• ın alma komrsvı.HnRndan 1 
'· 1 

l - Komir<:;oııda m"\'cut C\'Saf V·~ ıo;artnıııncsi dııb\iinı..le 700 ton tel brıl. 

~•alı sıını:ın S~l miyc Cl\"31'rndal<i iskclc!er.:':en göstcnlecd: maholle teslim 
şartilc ve pa;;arhkla !l<ı.tm nlm;ıc:ıktır_ Teminatı ·1•162 lira olup paznrlrt~I 24. 
11,!ln ("3.Zdrtei'i glinU saııt ı;;; tc Sclimiycd~ komisyonda yapılacaktır. (!)8~1 ı 

Selfmlye satın alma IJ onusyonı~ndan 
Komi~yonda mevcut evsaf "" şartnamcs:. dahiFn<l.! 1000 ton tel balya!. 

kuru ot Sc~irrıiy('(le haı·cm veya l'ıı vak isl;elelerine tslinı şartile pazarlrkla 
satın alınacaJ.>tır. Tcmimıtı 8'.!JO lira ohıp pazarhe;ı 24.11.94-1 pazartesi günı.l 
s.ı a l ıı dc'selimiyedc komisyonda yııprıacaktn. t982(}J 

ları. 

(~ ... ~. 

-..ııtır y~md,.kı tıı.rllt tıe~vc.f ıra 
~,. .. hlrltk tr. rımtı .. rllrr ,.k l 

mak istemektedir. t stenirse pazar ve 
cumartesi g-ünle-ri de çalıŞil bllir. 
( Muhlı-ırııttinl remzine müracaat. ı · 

;;. Bir gerıç, ortıı~ıcktep Uçüncı.; ı .· E"\' f,E .... '"MF. TF-KLİFJ,F,Rl, t Ş AR.\ 
:\lA, IŞ VF.Rı'\ll~, ALIM. SA'l'IM 
gibi ticari ıo&lıiyeti hai 'Z olınıy:ı.n 
!.*lı; il!Vlfar pınas ı:ı ne~rolıınur. 

Eoio>i rım a t~ldi. fierı 
-1'- Orta yaşır, iyi roaaşlr memur bir 

ha~'· 28 ya,,rm geçkin olmıya.n bir b8. 
YMıla evlenmek istemektedir. Dul O'• 
IU6.l!ında mahzur yoktur, yalnız tipi.. 
nm güzeli ve mütenasip vücutlu ol • 
mahclır. htiyenlerin (Apaydın) rem.. 
z:ne mUracıııı.tiıırı. 

1~ ve ifçr arıyan,ar: 
• Orta :..: den e.yrılatı, i6 yal}lndıı 

'i~z ıx~ genç öğleden B.ODra biı 

. nUe t1;111e!l'ede iş !!l.ra.makt11ô;r. H&berd~ 
l T.R.) remıl.ne ınUnı.<:~&tıa.rı. 

• 'l'icıı.t"et l:~A'ın:n ~r. ııınıtmdll. :?• 
,.pnda bı!.r ~"n..;, muhıı,.ebe. mubabe 
rat .he~Ol' ,,e •J3.ktilo lyı bllı.r; oir tı 

01.rethnııNle 11-!'ya ... ır müessesede a.ı-
tri.r ll.ı.:r.et!e ı;ı..ll~ına. ıst13mekted1ı 

CRD. 32) r :rıızm0> nıı~rııcııat. 
• Ôrtame.1.t.ebin 8 inci sınıfına ka. 

dar okuınu,,-. seri daktılo kullanıın, ya. 
:ırıın d:izgün riyaıı.:iy>::si kuvvetlı bir 
g enç az bir b<:rctlc iş ar~makta.dır 

fJf'n.hrl Kl\zım) renız!ne müracaat. 
• A<ın f'r,ıK!e a::ı..:a~ı olmıyan. r .. 

~·ııf ı(".:·-... ~~lt, :ıai' ı;-.eı:unu tıir gen~ 

~l ve• n .ı.ıı:u!I: t.ır mUessesedl' 
* lf>l,k ~!~i uir ;~ ,7.:-amaktar.u. {N .. . 
Wrkı tM"t7.ıne rr.\.'.•-:ı.~aat. 

sınıfın riyaziye. 1fizik, kimya dcı·stc. • .. " 
rini almak istiyor. Ders verece!' ola•ı 1 

Beyazıla yakın olması tercih olunur. 1 
1 

{N. M(l.skcli ı remzine milracaat. J 

'f. Türkçe \"C fransı7..ca bilen bir ka. 

dm, ehven bir fiyatla, sınıfında zayrf 1 
olan, ve derslerini yalmz hazırl!lmak 
için mü.5küla.t çeken talebeye yardım 

1 
etmek istemektedir. Beyoğlu Tarh~b~ 1 

şı Turan sokak No. 4.2 ae Bayan 
(N .N.)e müracaat. · 1 

::. Taşralı bir genç, Üniversiteye de. l 
vam edebilmek için Türk Ycya ecnebi 
bir aile yanında parusiyon aramakta- ı 
dır. Beyoğlu bUyül;: Bayram sokak N . 
2 de Tacct.tine acelP. müracaat. 

* On sekiz yaı;ında. ortamcktep nıF. j 
zunu. daktilo bilen. muhasebeden an. ı' 
ı ı:ıran bir genç: n~smi veya hususi 
müesseselerin birinde iş aramaktadır • 

1 
(Şans) remzine müracaat. ı 

* Ortamektebin S iı'ıci sınıfına ka. 1 • 
dar okumuş bit· genç, ticaretlıaıı<>. İ 
!erin birinde ayak i;ıleri ya.pmıık is , 
tcmcktedir. IK.Z.U.) reınzln» ınUrıı. 

caat. 
* :ım yazı,.ı ı;ayet güzel. lise rnezu . . 

nu bir genç, bilftmum mllesseselerdo' ! 
asgari 35 lira Ucretle iş aramakta. 
dır. ( S.U.A. ı remzine müracaat. 

* 19 YC'lşmda, E;ıe mezunu bir gene: 
ta Mili ilP. ır.ilt· na.<Jip b:r iş ıırumııl;tu 
dır. Bq;iktaşta Çırağan cadd•~sinde 1:
numarada Safder Hraza mtiracaat. l · 

* Kadm terzihanesinde çalışmal\ r 
üzere. kadın elbis~lcri diki~ine va.kıl 

veya mill!tait b:ıyanl aı ar::ınmııktrı 

aır. hteltlllcrin, terci'm~nıallcn 

Küçük Tasaı~ruf 
Hesapları 

ttııı nrn. \ i'l lİ'l E I'LANJ 
kE<;;tDET.~H: 'l Şubat. 1 

ıı ı~ r'i, :? ,\ gııı;,toı1, 2 i kitı

citeşrin tarihlerinde 
~-:•ptlır 

3 
2 

3 
10 
40 
!50 

200 
200 

• .""'ı '"'I • "- . . ~· • • .• r, ' ' 

BAŞ, DiŞ, NEZLE.· GRiP, ROMA TiZMft 

" .. 
.. 

" .. 
" 

NEVRALJi. f\tRIKLIK tJi: tıUTUN AG tlLARIHlll Jt.litlA1. Af St" 
icabında ~ürıde 3 kaşe a.lrnabiliT, Her verd• oullu kutulan ....... ıa ide~/ 

10•)0 
750 - 1500.-
::;oo = 1500.-
250 ., = 2500.-, 
10(ı 

" 
-:;: 400\1.-

;'\f) = 2,jQO-
25 = 5000.--
10 := 2000.-

" 
~ 

.. 

.. 

Maliye Vekaletinden;.~ 
2.6.1941 tarih ve 4057 numaralı kanun muclbinee uırıı. da.il 1~,.. ~ 

\"erihm ve ba.sılatr tamamen Diya rba.lur ve Elhr.ğ i~t&syoııl~ e4 o:'~ 
ira.n hudutla r ma. kadar yapılacak Demlry olunun i.nşaBtD& .rı.ıt ~s 
oıan % 7 gelirli 1041 Demiryolu btikra.zınm 20 senede ıttas :ıeı: ~11~ 
yon ı : ralık birinci tertibin$ ait tahvillerin su~ 7.11.9 (!İ> 
l5.11.1fl41 aksamına kadar ya.pılıJe&ktll". _ 1~ ıtill' Tahvıller hamiline muharrer olup beheri 20, 500 w 1000 a:1~ 
mette bi•Jlk, 25 ilk. 50 lfütir. rıl 1D ~ ıtr 

Tahvi.ller in lbraç fiatı: % 95 olarak tesbit edilmiştir, _ y& 1' ı&ll 
birlik tahvil bedeli 19. 500 liralık tahvil bedeli <i75 n bin ıır&IJ ı:ııll' 
deli de 950 liradı r. . aalrt ft ııı' 

Bu tahviller t\mumt v~ mUlhak bütçelerle idare oıunaıı ı:ııOıB-~~ı~ 
scsderce, vil~yet h ususi idar eleri ve bel.e<liyelcr ce yapılaca!< fe gt ı' 
ı':ıkasa ve mııkaveı eıerde tem inat olarak ve hazinece satııınış 9~;.1,tl ıar. olan Milli emlak bedellerinin tediyesinde ba.şabaş kabul ol~dır ııst 
tal:ı.vH itfa bedelleri ve faizleri ta.hvllle rln tamamen i tfasına. 1' Ug.r 
\'t;!rgi ve r üsumda n muaf butunaca.klardrr. · ıtıJltlrl~ 

Mezkur tahv111er T ilrkiye Cüm.huriyet Merkez, Türkiye C~~ıer Jt" 
raat, Türkiye 1§, Emlak ve E ytam, H alk, Tilı'!< Tica.r et, B-ele:ıı.İIJr ı-'~ 1 

1 ıurile Slimer vo? Etibıtnk tara.fmda n satzlac~ 

l ı~~=~"'b;·;;~t----ıara~alle kom~syoıı~d~ 
Tuccar ve esna11n nazarı oıkkatl~ç ,~: 

uzdll il· ,ti' . 
' BUromuzıian aynla n bazı k ontrolörle rin veya. büroDl ·-" ~ r~ 

Jbru • ~ıs ,,. olm ıvan lmzr kimı!elerin k endilerine fiyat mıırn.kabe kontro . olP' tıt lı-0' 

tcırl ba.her almdığmdan ev\'elce fiyat k~ntrolörü olarak ~nınr:~r'ı;s ıll ı#' 
::ıu sıfa tla müracaat edenle rden her de.tasmda tstanbıtl fıyet ııl,rııı. (fr 
tı·oiörlerine ma.hsus reslmli ve vi!Ayetı;:e. tasdikli hüviyet ~~:ı:::tl~:,e / 
".ıııuesl ve h üviyet cUzdant ii>l:'aZ edenıiyenlerin hemen btit0 > (9'°~ 
t.-.ıbtta ınakrı•n1arma ihb.:ır edilmesi ehem.ıniyetıe rica ol~ 

L~ hana. 

* "iilk!IC1< tktısat ve Ticaret M ek · 
~oinir. b:rincı sınıfındayım. 'l'a.bsile 
<.levRaı ed!'bi!mcm için bir iş ar1yo • 
ıı.rnı. c:ok (>h\'!'C: b'.r ücretle ve der~ 

H9 ll,.rı hf\ rieindc tatil gUnlr~rinde 

çıı lı !ifl JY.lirim. htiyenıcrln l Y.T. 12) 
rem:Mıe mcittııpla müracaat etmele. 

sarih adreslerini havi mcktuplanm 
Şlşli, Osmanbey, Rumeli caddesi 69. 2 
de Saffet Kobaka müracaat. 

M. M. v. Deniz müsteşarlıtınd1n: 
n. 
~ Y iıi<~eıı ıkLb:..t r e lıl·11ret crıdn~ 

hir.!n oırıncı smı1:na \{ayıi lı blr ;enı. 

oğ:ede:: -of"r.!l'lrl çal. •r:J:j .{ •,oteınt•kl!'. 

dir r'rıı·ıııızı:a aı;ır ...ıa,.;tılo Kullanı: 

ve ~ta:ı.>ı;·rı:ıı!rt ,·akıftır. ::ıluha!tebf 

<.1e11 ue ırnıar \ !-5.1 . i1. r 1:mz11H· '1· ı, • 
racallt. 

:ı:g;!iı:ce. aımıınca 

ital·YRnı•ıt \.·~ t;•tl,,.ar:rit'"~ nrUı· .. nr~1e; h4 
if'lfl .bk "r.it. ·:~~e'r <ll'l~~~!l"rin:lt V'! ter 

ci.inıe .""'~Mil~" ~.'llı~., ak ıııteme ıtte 

dir . < !'l ~ "i ı ··•:nzın~ rrıthllC:llAt 

• 30 vıı.~rraJ cı. ~al~•k11n. ::ı.1<.Jl bır 

bay, hıı.su~ı \"eya resmi ~ıu .. s~ .. ,;:·C'r 
de 'kıı l~ınfe<..::ıi.< urar:ı;;ı.ktaııır. !Sultan 

.ııcııet.tt ;CY..Jlıe\•l ""i"~t.sırıda oa:..ka. 
R.sey:.n ~·ı!•:t ı K t~nue) müracıuı.· 

• ~ vaşın rtl'I L~ktu, a!kerJi;c:e aıa. 

~MI o!m-ryan yeni • e -?~:<• y"r..l"lrı in. 
ı.ecı bir genç ae!" ne .ol•ı:-ıo,ıı olsun 011 
1f ara!Tlıüt't-lır r H.S.ı -.. nızırıf mn. 
J"acİıl!lt. 

Ji. 1 T ya.,rnd~. orlı>.meli:le-p mezunu, 
d11k.ti:o l•~llanın:lsrnı. tıilen bir genç 
l'MlnJi veya husuııi bir m~~~"~le i7 
ara._ı1'141.kl.adır. (Kanaııtl;'ı r ı r~ınzinn 

ıniiraca :ı.t. 

:ç. Llı«ı .-on smıf t~be.~i biı· genr 
ötJ.~en sonra r-.;ı,(pmak ilzr::-e i~ ara. 
~tA<lır. lO.H."A. ı remzinr. mUrııca. . . ...... 

:ıf. Yiil\~k iktiırat \'f) t.cıırel mekt.;. 
Dinin birinci sınıfıneıı oku,\·aı bir genr; 
ıııtıınm bi r Ucretle iş arıı.mnkt.adır. 

•lltiM ı,e ve trar.'!ızcayı ivi bilir 
('"A~ •. t., . 2=>) rrnızine mtiınc:vı t 
~ L'!'e t:ı.:ehe.1'i bir ,gı'nÇ; ö!lcd~n 

8f'>:l"'"', lıı>:-h ~ngı bjr mli<'~:'IC""dı• çnlrş. 

* Lisenin fen kolundıın pek !yi de 
rece ile mezun olmuş, olgunluk imtı 
hanını vermis, askerlikle alakası ol . 
ımyan, çalışkan, tlürüst bir genç, çok 
ehvl"n ücretle çallşmak üzere iş al'a.. 
maktadır. (İ.K.E.) remzine müracaat. 

* Fen derslerinde ög~et:nenlik yap 
mış, tticcrlibeli vç- yıızrnı gUzcl bi r 
iinı,·ersite ta~".)<>s!, pe!ı L':ıven fiyatla 
orta ve lise talet)<!Jcrine Jcrs vcrmel< 
tedir. 10.Ş.P. 366) rnızine müracaat. 

1,5 tonluk blol~l:ı.rr kaldı rmak ılzere lrntıamlımık için ilii adet "er:ızi ü. 

urindı? seyyar .. vinç veya cıli8kavalör satın atına.caktır.Mevcuclu o:up rla sat 
ımık istiyenlerin ci11azlara ait fenni ve hu.msi evsaf ve şeraiti ile flyntıarını 
bir mektuplfl c-n c;cç 20.11.941 :ıksammıı. l<adar ınilste.~.ırfığ:ı. bildirnı<>!~l'I. · 

r 3Z!'.'-.9~CO ) 

SeHmiye satın aımı komıs~· onua,aiı 

Sığır eti 
Odun 
f!1li•lil0 

lhJ:~cli ot 
ı - Komisyonda mevcut evsaf ve .:a ı trıaınesl ıi'l;ıi!ind~ 3ı)O t.<'ln lrn ru ot, ,,. 

" ,SJd"yıı.,; r 
230 ton saman ve 500 ton odun Anuclol u ya\;ısmda llluttcpe, atı~ mektebine P ral'!a 
teslim saıtile ve ayrı ayn pıız:ıılıkltı satın alınacaktır. Olun t{':ninotı 2 t.i"5 Lilıana 
lirıı, samantn 1687 lira 50 kuru~ \'C odıınun 1305 liradır. Patrıt~s · 3.00i> 12) 

10 
,'it' 

2 _Pazarlığı 24,11.l.l· I ı pM~~rtesi güııil ~a .. t H le Se!i ıniycdc komi~yon. S·;:ığıııı 5.000 10) 1;;.11.9<1 g1-t~ 

5.000 6) 

ela yapılacaktı r. ( !JSJ rı ı · * • aı . . ı;erf IJ4) 

_ _:__::_. ____ __________ :-----ı'.-:-.--;-a,,,-:-~·-ıd_rt_y_rı_z-tl-ı -m-e,-·a-.d-d-ı-;ıi;--p-1Zarıı:.: ı ::ı. el•Riltme.Jer: lı ;;::ı tıı.rında. yazrtr g ün, ııa~t ve ma haJicrdel•ı(~6r~ 1'• 

* Muhabere ve dosya tas:-ıifi. mu. 
t;aberal istatiAt ik gibi, ticıırl bilgiler e 
va.ktf, ticaret lisesin:n son sınıfında 

okuyan bir genç. 1 ( ten 1 T ye .kadar 
iş ara~11kt.adır. ı K.T.K.3) remzine I 
mil raca at. , .. _ _ ____ ________ "'• 

* Fransız lisesinden mezun. bir r 

kom!s:;onıarmuc. yııpılncı:.ktı r. Talipk rin belli \·akltlcrde a lt ol duğu k omisyo niarda l>ulunm~ıarı. ıı.' 
Cin;;i ?.iıı.ta.rı Tutar, ·Teminatı . ~ ,-e rn1Jll8 

lülo lir a lira ihale gilıı . saa flU • 
vüksek mühendis nıckteb: talebesi 
li!!e ta ıebelerine fı an:,ızca, riyaziye, 1 

fizik, kimya dersler: venncl:tcdir. 

l\.t.ihPndis okul inılih:ınlarımı siste~ 1 

rıatik bir şekilrle h::ızırırır. l Y.M.711 
!il~aat . i:iiö $abih ı adresine nJ.iiraca. 

1 
j 
ı 

:ıt. 

Aldırınız: 
\,,!• ,l,rıda l'l'ln irll'rl r37 11ı nl:ın "" 

tq ı ~·uC' ııl :ı rııınzı.ı namlar ına gf'len 
m"Jı tn pları itlarrhli••" ıııİ ;oı1r ıı (p:ı:.:.ar , ı 

!arı rl11hi l) h"r;.:iın "'• lmh taıı ö;{l".\'I.' ı 
l;aJ:u , ·e •>:111 1 17 ctr u -.onra. aJdırma.. • 
!arı. ' 1 

Kan~;e 
Muh;; sarası 

. 
narnık kemal'in 

•ıa ·nrı:ıpuı h ,. ıc ı: ı t~nl< iı~ 

hat.hu , ·rli'' l<. ·, n~·u ı, n.tiyh•, 

tlı r l• ı~· lıı 

hi r . l t't h 

1t•! ... t'ar tı 1 'kT~• r nhun~ t·.u l;, 

Cla t , :S' !nt..fU~ 

r.., vzı ~·eri \ ",\KU l\ itcıbeı.~ 

lııılunm 
{H.!'lD ı (Ü<; ::ırl,R daşı,, r) Iİngel 27) 1 
(H.M.7..)19 <B~lkiıı) <S.S.6) (Narin): 

tTT.ıttl>:ı.ı 18 .• \,) l::\far,ka J Teş) ı··--------------"" 
(Y. A'mıl (A.Hil(!·Ci•nr I!::.)(8.Meral) 
(Teom:ıın 25) C~niz) (Çltdcm 16 ) 

Srğır eti 180.000 St .000 U 55 H.ll.9U 16 ~ebıJrS'~ 
Kuru ot 150.000 17 ,, ,. ıo .li nsdsr 

13 15 }.le A G il Erz.:ık nakli 200.000 •• " ıc~Jl""' 
Sadeyagı 20.000 2~.000 :?550 17 .. .. ıo ~ .scJıı)'ff' 

, Meşe ocJun;ı 720.0CO ıs.zoo 2430 1'i •. .. 15. ı11uruıtı 
" 107 8.""°'' 1"0

• 27 •• tt 11 :ıı: Beyzi kazan bakrr adet uuv "'°"' 
Hııll;: tiı)i No. 2 ooba adet 100) 
Halk tip! No. 1 soba adet 66) 
Soba borusu adet 2DCB) 
Soba dir;;e,l'l;i adet 600) 

tf~ 1 

10 ı,u1e1"' "''' ]fi " .. t~ ,§, 
:r. * ~ ... ı-i ıı,ıı ıı[f 

• ucr"" Jt~ Aşağrcloı ya·~ılı nı')wırldm 1\B!Jl!.lt ;~ :ırrJ::ı. el•siltm t~r:ri .b i.zalarmdıı. yazılı g ii n, H&t ' 'e me b.~ııtıerll'I 
ına k_omi:;ycıı:ılaı1n"J;ı yapılııcaktır. Tali pl~r:n k'lrııın! nııılkalarile teklif mek tuplannı ll'tıı.l_e •• ~r 
evvel ait olduğu kom:sy.:ı;m ve~m.'.'i€1ri. 1134~ . 9702) . t ve P' 

Cin si Miktarı Tut&rı i'J:'eı:ninatı İhale gmı, saŞ 

Sı~ıı· eh 
Odu n 
f'r:ısıı 

LAn:ır~ 

kilo · Lh·a Kr, Lira · tı0l ıl 
250.000 117.500 8812.&ı 26.11.9"1 16 Gtlı 

5. i (IO.ll'OO lH.000 6950 27 ., " 16 

:"i2.000 

52.000 
J. ilOf'lll 12') 

.. 14.j 111-H 
,, 


