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Meclisi 
Bugün saat 0 15 de 

Milli Şefimizin 

M. 

nutkuyla açılıyor 
~lltuk radvo ile her taraf tan 

dun~onebi ec . k • 
: Büyük Millet Meclisi bugün saat 
1 l5 de toplanacaktır. Bu içtimada 
, Reisicumhur lsmct lnönU, yurtta 
' ve hariçte biiyük bi.r alfilca ile bek-

i, !enen mutat senelik açus nutukla.· 
nnı irad edece'k.lerdir. • 

, C ü m h u r r e isim i .7. in hi
' labeleri bugün 15 den itibaren 
ı Meclis 'Sa:lonundan radyo ile her 
1 tarafa n~redHecektir. Ruzname -

de, handan ~a reM;, Teis vekili, 
riyaset <livanı ve kili.pler intihabı 
vardır. Meclis bir hafta eonra tek 
:rar toplanarak eneümcnleri ~e-
~ktl~ -

MCSTAKJıj GRUP I'OPLA11ı'l>I 

Yra.zı islcn ~ 2"..-i872 

Lenlngrod ch·ıırm<b Jtusların Wıllycdon cvni yaktıkla.n bir l<aaabad • c;ffalıtrmı kurtarmağa. Ç&lşı.nh r 

mekllll aa ra 
... maaı arttırı d 

Londrava göreı 

Almanlar rl 
T ula şehrinin 
varoşlarına 

vardtlar Ankara, Sl (A.A.) - C. H. P. 
müstaldl gruibu ~ vekilliğinden 
ibikiirilmiştir: - 0-

Fırn~lara bagllldeg ltllt&ren yllzd& 
94 .. 56 randa1D8111ı mı ver.ı yor 

• 

Cum'huriyet HeJk Partisi müs - K r da yanlan Ticaret Vekaleti, Şebrimimeki 1 ettiği tedbiri alakadmfara bildir -
takil grupu umumi heyoti 31.10. 1 • l m ! fırınlara verilen ekmeklik unwı miştir. VCldUetten gelen emre gö--

941 cumo. günü. reıs vekili :ıstar. Rus mu Jafaa .ı rnndmanııu artırmak için ittihaz re, şimdiye kadar ekmeklik un 
Mtı,U şıu·ınıtz MFX'LiS KORSllSO'NDE bul mebw;u Ali Rana. Ta.rhanm re- Uı :randmaru 91 iken yüzrle 9:f-)6 ya 

it. -- ------- isliği. al:tmda topbnmış ve bu içti- a 1 c;ıkanbna.ktadır. Bu vaciyette c'k • 
°"''11 l ma sendi için mWta.lriı grup öda haf/ar l car 2 Bi!BSI mek ununda.ki ikepek miktarı Dl -e rı k ô d B ı 2·e :heyeti R.U!!Jğnın Konya mebusu bn ,, I raz daha ar~ olmnkta.dır. 
h , B t 1 .A\iRıu.~ııoğiahobtlı'UHu.. takvı .. ge " it yor ~ •i ~ u-~rmdm:a 
LQıtarafhk 8 

na• n ;:,~~~mebuBu~ıat Donetz nehri ~~~:iti= 
l\a~ er aka edilıqormuş ca.kla.rdır. Toprak Mahsulleri Ofi.l!i, 

·•ununun 1 
· Finler 1 geçildi ~~~;,:.~~ 

t h • b • ı.o.wtra 1 (A.A.) - (B.B.0.) crkcz. ı ~ itibaren tatbik mevıô-ine 
adılt ı..a u rı E ş· d Almanlar Mookovnya }tarşı m --<>- girmlşU.r. 

1 1 1 'I 1 1 m a ı e "su~~~ cenellp•a-•ataı·ınnmbU:: c~~; Havzanın işgali 
aceı •• k I k d h d iler~ediler lt.........U HMU r· nu~za ere Ameri a a id et --<>--- Ua't'inc §ımdi ptanlnr!UI değiştirerek t aı ıaauror 
t k 1 ••..... y.eniden ilerlcmcğc çs.bBlıY01'18? ~ "" e ı•t erı· d d 'um mlJltarda .Moekova rady()61JDW1 diln k Bı«lapcşte, 1 (A.A.) 

J. • U ~an ır 1 neşri.yatma göre Almanl:ı.r VoJo : Macar Telgraf ajQ.nsı bildiri f(,s • lllr VI Jallzeme la:iruıkta tııal'TIJ7.a geçmişlerse de pc yor: Ukraynada harekata iştirak ı 
l t esı' r m l ---<>--- al18tb ar; ilerlıem~~mttr. Rusıa.r yeni meni. eden müttefik kuvvetler Donctz 

lı 7 btt ve 60 ıerinôc .Almanları durdurmıtşlal'dtr. havzası ötesinde her gün bil'az ' 
~ (4JJQc

11 
k .? ~ a IW8inkl, 1 (A.A.) - Fin kuvvet_ Mmo.!sktc Alman t;ı:arrU:W lnk~ daha genişleyen bir kesimde düş- ı' 

._.. ta IRttilD 8kibetl ~rinkı Paat.en .. RuJaı.jarvi yeni hat· edomeml.ştir. Cenupta, ..ı\].ma.nlarmsö. ~an~ tak!P. ve nehrin s<tğ sahili-
~ tındaki sliratli ileri hareketleri !ev • ıo. §ehrln!n \'tl.rOIJlnnna yardıkları ~· nın ışgahru tamrunlamaktadrr ' 

)Ulr. mer:bul '·aJAde bir tebliğle biktirllmJvt'r ltınlyor. Bu mıntakada nğır muhal'C Macar kuvvetleri son aun·· ıe..:.:ı- 1 
~llece'ıen tadılin t.hir . \' ~ F!ıı kUYVetıeri b07Uk eh~ beter ccreyn.n ediyor. m~afia:kJyetlezini ziy;del~tı;.: 

so,,_ et 
iebli~J 
Bit ı celtbe 

&f · mca moba~ ebe
ler dfta• etllyer 'M....~ .. ~I ZanllOIU'lt•UQr 1 l.ondra. ı (A.A.) - (B.B.C.) olan bu sevlrulccyş manevrııımıı yaptı· Son yirmi dört sant zarfında Al • mışJe: ve. Donetz boyunca yeni 

\~ 
1 

• • r 

1 

Aıner.kan Rubln Jamca torpido rak d~mandan büyük miktarda esir man\ar Rosto! şehrine pek az i!e~ • lme'\'Zller ı~al etmişlerdir. I J..ondra, 1 (Rady-0 saat '7,l5 det) 

lıı'Jı:ı'nıl\.J\,) - Demokrat ü. .nuhnb!nin batırılması, Birleşik Ame. ve harp malzemem almıştır. ml§lerdir. Don nehri yağmur!M ~~ Diin g~ MOS!rovacla neşredilen 
1 tckelın bitaraflık kanu .. rikada hiddet uyandırmı;ıtır. Bahriye ' J.1N n.· zftndcn taştığından .AJm,.'ln ilerle G 1 : resmi Rm 'tebliği me\."ltİi zikret -

~l lifinin 1(1 OEP.HF..SuiDJ.; HARARF~ BCkteyc uğr&t.maktndır. Rosto! ciVı'l • ır • Va"" ve 1 me:'-.,ı .. ;n bü'tün ce;phe bovunca mu llıeaı mllstacclcn lllll· nc-z:ı.rclinden alınan ma mata gÖt'e D.,.RL:c ... :s• ·..:ı ..... R..... nıldıığu ,. ,..,,.,... ~ 

~ hakk tı .,, .. _ ... ı .., "'• .... _,._ "ir baraj ruı.~aya uçu h~--ı.-.1-..ın d-"'"""tndan n...&.;.,.....ı,: • lata ·ınd:ıki t..alcb!nln 44 tayfa kurtarılmış r. Muhribin mü,. ~u ....... " ı tw~R:n ...,........ ..,...~ 
ı.. ı ta Al,TINDA 10 300 Alman Jaunyomı 811lar a.. B • 

an~. l hnun cdıliyor. rettebatıntl n 7 zabit ve GO tayfanın :ıımnnn 1 r m a d yor . 
ı...""~lt~ b. lln<lan MahO!lCy, bu ı:ı.kiboU meçh{ıldilr. Relsinki, 1 (A.A.) - Finl8:ndi~ tında. kalmıştır. 'ki altında n ya a 
... lttıcı ..... arckct edilmesine mu. Y. ;-ın:R \ U.JU.'.lı'tN BiR TAl,EBİ yada hararet dereoesi sıfrmı altın- Kırımda ağır Almıın tazyı 
-.,,. <>~ııu d yan'Uln Rus mUdafa~ hatb tekrar ı ~ıı ~llıll'ett 8~Yıemıı<tir. ı.ondrn, l (A.A,) - (B.B.C.) a on dereceye d\iışmüştUr. 
~ l~aıı ...... e bır tacı.ı y.ıpılabil. Geçen lnUhapUı. RuzvclUn rakibi o· Laponya.da der~c SJ:fırın al takviye edilmiştir. d.. 
~~! ııa."'"'CClisiıı!n ittilnkls k _ ıan vander Vllkl blrlc§ik Amerikanın Unda 26 der. Durada doğu bölgesin Londrn, l (A.A.) - ~osk::: • 

11tıııı.ı~~lli nizamname icabın· her hal ve fırsatta hukuk '\'C mena. den gelen ıkurtlar AiiriilCıt'le Ren yosu, Moskovanın 160 k om 
~ııb;'1 ~Yandı.n Mahoney!n fiinl mUde.faa edeceğini Almanyayn 1 ~g.:::e~~ik:::lerı:::..::·ru:· _:inılı~:a~e:imlı~·s~l:erdir=·~· __ ...:.._ _____ _:<:::D:..:e~Yam~-' 4_ü_n_cn_·d_i'_) 
il!~· t·'hlerikan ticaret gc-- b1ldirmcsin! ıstemişUr. 
"k1 r serbestlslne aıt 1 Vaşington, l (A.A.) - Rubln Je. B zl 1 il ti 

~tliıı ~rı Jnl!n tadili tc-kllf!nin m Amerikan torpido muhribinin il ..... a ' r 
lı l' t buı edılmes.ınl tehlr e. t •rpillenmesi haberinin resmen A.yan W 

c C10h · l ' Uz rl A 

"' • u.,u z. nnedllm"k. :c:l~l~da°m~lıl.d~:;~nn cdc':ız :c;n: :"" ba ·-a ıyor 
r ril"eferini mcnE'dCD tahdidatın kaldı • I - r mı •ap 
Otnı Q nıması için bitaraflık kanununda. - -- J 

J~"' l ada Si yaplacak tadile aıt kararın a.):an ~ec ..,.; a llsl tarafından ittifakla vcrılmesını bl bir '- rı a rn i r a 
1 

taJcıı cdcceğını söyıcınl§tır. Birçok aboneler evler. ?!1ıde ~ç 
( ))are ~em ıi ~-- deif lkHk oımadıtı bal e iki mlslıı 
e IJeUrg"'mesini Ruzveil para ödemeje mecbar kalıyorlar! 

• G ıaut 
~~~~~:.0!mciajansına Ameıes grev Saatler gazle değil daha 

'ııt "at!a{ a Röre Formosc ndıı. ya p an f l h 'l • i t ' J 
fıtı tıııa.t f~~lraı .Kıyosl'll Has - BQr labrJ1 anın az a ava l e lŞ. e ıızgot" 
lıı~ ıı111ııı ka alüde tnhk kat,, lJ 

llı.ıtııı.;taPıın~ ceı sinde söy i~ga)fGİ emretti 
J tab.rııııı F'orınos ndaeınm 9.t' 
a.... 1 ııt~ R · 
..-utı:'>'an_ "rn tm.ş ve bu \'nslngtou, 1 (A.A.) - ~ 
~ aı~ t~n cenuba doğ'ru g<. n.uz,·elt, dört ay zarfında üçünctı 
l'\ tlt. <' dnh.l olduğunu defa ola'ra.k grev yapan Nev Jer-

.,~ til~ F' sey'de Air Associa.ted Bcndix tay-
"' ' Orıno -...ı.. " til 14. Ya.r ,. . Si' d:ı ının ge· yare fabriıkasmın =-er ... uvve e 
tı.ındır.,. ını .. haline ı;di • j ifiı.gil'ni emrc>tmiştir. Ha.len gr_e 

ve 700 amele .iştirik etmektedir. 

Ba.vagazi şirketi h&ldwıde. son za .. 
manlarda şikAyetıer ~~almtşl.tr. F11.. 
haklka dt.n de itiyat mu~akabe bUro • 
.!UM. bir çok şikA.y.rtler vakl olmuş • 
tur. Bu §ikl\yetlere göre §irla?t, mUr
teriJerine ga~t az laeyikll ve lSlbnn 

kuvveti nok.sa.n gu vermektedir. Böy. 
lelikle aboneler, evlerinde hlçblr dr. 
~k obnadlğı halde tediye~-

lar.ıoda iki miıtlı.nc yakm para öde. 
dlkkı:rin1 görmektedirler. BUro, bu ~ı. 
lı.A>yetlerl belediyeye havale ctmi.'}tir. 
T&hlciknt yapdıJKW..""tadır. Keyfiyeti 
fu3bit edilirse şirket snaUeri gazla dr. 
ğil, b:ıvayla t.şletmck suretilc fazla 
pa.:r'a almak ve ihtlkA.r yapmıık su · 
çuyia adliyeye verilc<:ektir. 

Ra~ıgon) ~ ( A~A.) Pır 1 etralı seltze 
lngılterenm Hına ordusu ku- 1 

m.andam g~eraı Vaveı half>.n ' ball~eierUe dolllfOl' 
Bırrnnnya;;ı .zıyaret ctnıekredir 
Bu~dakı ıkameti iki gün SÜ: ı•arts. ı (A.A.) - Evvelden.beri 

reccktir. Paris t;ehrinin etra!mda bo§ ve~ 
~1unıaileyh, Hinclistanm simal kalan ve "kırmızı kemer .. ismi ve • 

~ogu 1;1Ilda top fabrikaların~ t<>f. rllen arazı şimdı M'lze bahçcıe~ilc dol. 
~s ettikten sonra !buraya gclmiş. 1 rnağa bııela.m~ vt! ·~ı kemer .. man 
tır. r.uası almak Uzcre buıumnuştur. 

ea;zo A ~ 



Cümhurrelsimiz Milli Şef İsmet tır. 1'"alm!~ iJ:i tiirlü ç"1I'ml l! var-· 
İnönü, Oümburiyet bayramı müna- ılır: 
aebetile An'kn.rn lı "podromunda mil 1 - !Ağır bir şekilde i leyeu 
lete hi p ederek "diinyayı sar&.':I h'r makineye ~~ele t d:nı. bil" 
buhran ve en!!in k~ türlü fılet g;bi h.a<7 ye+ ,· tcnncdcn 
tesiri" i'' karş·smda Türkiyen!n şu!lrımze:1. ç lçnak, 
vaz.lyetl hakkında. b&:ıı sözler 6Öy. 2 - Bir usu'll dn.irc~:;° ·.ı.: \e ça 
ledi'd'. Halkı, d:ıima hdtF.ı:.s.t üze 1 lr~mnnm uıYldni du~k çal~ -
rlnde uyan.it tutmak, nilfelcrini nmk. ~'la!ı!jllll;)a, mu't:tııç elti ğu ru 
hatırl:ıtınak. fesat \'c tahrik ~l • hu~ sürati '~rck cn"r ~~ :ıreket 
ktnleıinl", ağızl~Pda do'a~ \'e ge- ,.c hamlclC\:lc plLsre:ılt. 
~en~ rh~·ctlere k:lr,;ı en müs- mrlnci.nlu randmam azdı.r. me,. 
bet ~c mU~ ir silih olduğuna şip ~iidir. ~, ırdır, fc~lzli d ·ğik.ir. An· 
he edll<>..mez. cak günfük ihtil-aı:bn kar;d:ı.r, 

~illi Şef, büyük dünya yaogmm. hatta ç k def J.arsıtr.ma .. bıle. Bu 
dan b settikten soııra \'atanda.5· ç t ~. i~cc gi ·r, ha 
larnu: ''Dünya yangnma. bulıı.'}lrul~ yatı \C ln5:ıııı has:itlestirir. 
marun çaresi ve bütün dikka:t.imi:ze 1klac.i ~ışnay:ı. gelince, ) nsadı 
1'8ğmcn bulaşrrsak Şerefli vazife i;'llllız fe\ kaJide günlere 'e b:ıyat 
ya.pmmun ilk şartı, yangın ortasın- 'ı sartlarma en uygun ~ .. m fa1'21-
da ~ lbir an unutma- dır. Bugüniln insanı böyle r; ?!! 
ınaktır. Çok mahsul ahrıalıyız, iher ya mccbnnlur. 
~imiz! idareli harcamalıy:z, her Her ~ herkesin "mutlaka 
okulda, her ·s yerlııde, !!ıer tarlada. her mouuıdan ziyndf' r;ıı.1 ı", 
her zamandan ziyade çahşmn.hyxz." f! hacminin artmlmas-ı lftwndır. 

n }erile h:u;sa.s bahuunıya ,.e ~ Tüı'ti çoruğu, bb topmkt.ıı. y:ı .ıyan 
hmuya da.\·et buyunlul&r. herkes, her n.tnn~ t-dışı yı bir 

MJ'!li politilum n aep,ınez diis • 1'-ülfet, Q!' ~lıuriyct clctil, u -
taru mllli seiiınct1en ibarettir· ur:t:e., enerji ile b:ı.. n!ınası l!ıznn 
Jlllli selameti gefuıea de,~- gelen bir \"3r.lfe tclikki etmeli ,.c 

bu \'&:dfe'.\·e .r..;\"k~, ne~yle, 5e' e 
seve atılmalıdır. 

.. - -
Vakıt 
Asım Us, yeni bir ziral rslahıı.t ıuı. 

nunu haurlandrğmı h!lbcr vermek· 
ledlr. Muharrir, y&Zl8Ulm t!O!l.unda. 
şöyle d mektcdlr: 

llnlbuld lı:ar:ısnban yerine pul
luk lrull:uıılırsa cl>iınden ovvol Wp
rnğın · l nmesi it;ln yağmuru bek
lemeli liizm1 ·•clmi) or, J1usat so· 
nund:ı, yanı da a eylfildc tarlayı 
6iirera ~rhnl tohumu atmak 
miimkfuı olu)or. Sonmdau yağan 
yaj;murb.rl:ı. be5 loncıı mali ulüıı 
l ti m~J l~in ynz yağnnıruruı iht.i
;\t\Ç luıl:nl)or; bu su~tle bilha8sa 
Orta J,.\nadolnc!a yapılacak kurtt zi
n!nt snycs~nde :rlrai istlhsalin veri
mi en a ağı ylizde yü:ı. artıyor. 

HergUnI..ilnden daha fazla, dalın 
nl1:todilr !.'fthşt!~ takdirde, mUyon· 
larca elin, milyonlarca kafanın ne 
kadar is çıkaracağt, J;cndlllğinden 
tebariiz \"e temhUr eder. lluuu, 
ralmmlarm belisı::atilc meycl:ımı. 
koyl1l1l~ hacet yoktur. 

i~te, Mllli şcrm: ''Her :ı:ıman .. 
d&n ;,Jyade çal~" södle ·nı.· 
sıflandırclıkln.n ça.Iı_.<ınıa bu ikinci 
çalışmadır. nu ~niışıruuım mnddi 
neticeleri de ,ımrbk, önemli, fay • 
tlah olur· Sen de, ey Türle "OCUb'"ll, 
Tllrk ~lfts:isi, TUrk işçisi, böyle f:n 
hşl Sullı hali ebedi miş glhl ~alı~. 
mak. yı.ı.nn ntnn müdafnnsma ça-
ğmbr.cal ız ~ribi Jıazır, bilha 
maneı ha.zır bulunmak: j.,te en 
t'lo1;"n1, en mfüımir hnl'Cket diktonı 
bndul'. 

Aklım, gönlüm düşünmezler, 
duyarlar; 

Ondan gelen cmiı lero uyarlar •.. 

LAEDRİ 

t)ç eti Devıe ı 
resim ve bey el 

ser ıs acıt ı ... 

RABER 

rr ya l<adar 
maaş alanlardan 

-0--

Ee!'.! ver isi 
a ece i 
def H 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Mnliye Vekiı.letiı.ce bilhassn kü~ftl
memur nıanşları üzerinde b:!.?l e -
tüdler lapılmaktz.tlır. Yüz lira)'tı 
lmd:ır ma ı:ı.lnnlanlan muvnzene 
\erg· ı kedhnıyec ... ği haklundıı. 
birtıılmn ~ ial r çrkn.rılmmuı. d:ı 

bu h" - ta henüz ı;crilmü bir ka 1 
rar yoktur. 

Et saıışlarında 
lo.suz u, mu? 

-0-

1' S nyeaı 

rl-r abnacak 
Fiyat milra.kabe tom.,..yonu, ö . 

rJimUzdcki pazartesi toplanar..Jt et 
meselesini tc• ctlcc6ttir. Ko -
misyon maha.filinde beyan edildi 
ğine göre, penılkcnde ve toptan et 
rotrşln.ımda. yolsuzluk vardrr. An .. 
ca.k, şlmdiye kadar tatbik edilen 
mUcadele &lsteminin bu yolsuzluk
ları onlemcğe kiı!i ge1mediği anla~ 
şıl~..ndmı pazarte!il gUnkü i<;tlren. 
mds. komisyon yeni tedbirler dti
{iilnccc!ttir. 

Diğer t:nrnftnn, et fiyatlarmm 
a.rtmlmnsmı isteyen kasapların 
müraeaa.tı üzerine lkomi5yon, is 
tihsal mmtnlkalarmdan mal";yet fi
yatlarını sormuştu. Cevaplar ta. -
nuımen cgelml3 ve mürakabe bliro
fm, raporunu lhnzirlıya.mk iltomis -
yona vermiştir. Gelen cevaplal"dan 
et fi~atla.rmm nrlınlmasI içln.or -
ta.da hidbir sobep ıbulunnındığx an 
laşılııllştır. Hele, eksper Bifntile 
komisyonch ıiza.~a.t veren Kasaplar 
Cemiyeti umunıi kfı.tibinin iddia et 
1iği gihl et i:ı.ya.tln.rmm perakcn -
de satış bedelinin lkilo lbaşnıa bir 
rrayn kadar yUksclmesi ihtimali 
!uç varla görülnıemi.'.}tir. Yalnız, 
kış mevsimi dolayxsile her tıene ol
duğu gibi !bu yıl da et fiyatiarmıı. 
ufak bir zam yapılması ihtimnl da .. 
bilinde görülmcıld:edir. 

5 

Cezakanuounun '::~::~:;:'!.~ 
ta d:r, ordlldl""' .... n .\lrnanJar otuz bd .,..,. t' 

-Q--- • -r act kmlorducla.n Jifllli Jillİ ~I• " 
inlba. veya esir ettild~ rlfıarıı' 

AdliJ8 '1~ kil eti diyorfar. Kızıloro~.nun l\~ori :. 
te,kikJeriDe bıilül• oldu~ fiUpl:c İ ftlıll'~li"' 

kat ı.oc:ı. ve m•ıkenıınc;-;rıı eli !1,ıt de uam edlvor 1 dU"1lfiUll bAJa ~arJm .. do,., cJll,.dJ~ t' 
c .7 hınu su.Ilı.) arak yurUl -;.ıır• li'. 

O iVERSiTE 1 
YURDU 

Vali diyor ki: 
Ankarad&n bildirildiğine göre. ~iddotli Mr mukıı,eınct~er"!l Jdd11 

"En müsait bina talim ta. Adl:YC Vekaleti ceza kanununun •ıln bu!undui:.:'UD.1' lı~I·• ~ırb'I ~· 
bunı binasıdır. Tahliyesi tadili !5i üur!.ncleki çnlrı:mnlarma nm m:ibaı.:iğa.lı (llclugtı J>ıtll~ 
kah ·ı !ursa b da 400 <ievnm etmektedir. bul edilir. Sayı itibaJ~rdıı~ıı ;t-

1 .. 
0

• • .ura . Hugline ikadar ceza kanununun muhBl·kıık ki Alınan.· ıııırrler d;r 
unıverıstelı gencı nmumi hükümleri gözdcıı gcçiri • G ttinclü; Jiık;rı ıoinıdiliı 1 depı ~· barındırabileceğiz,, )erek y~ni esaslara bağlnruruştır. j ılccc insan ,-e o.det 11s:,ı.ıııe ~ 

. Tevzi ve ikmıı.l edilen hükümler clalm ziyade ihti<=M \e ~ ~ 
Başvekıl!mlz Refik S:ıydam, hima. 1 :M maddeden .183 c cı:karılmıstır. •, b!dl:-. itllıU dM·ıetıcri !;'-'~- ' 1 ''"1 

;}eye muhtaç Unlvcrs1tt! tnlebcslol ba \ -.. . ıı.. "h d ., .• :: d • · lk b 1 Al ordusı111'1 ••} 
- ı cnı ı.uvı a n en mu:ı.ıım cgış • - nrp maı& zaııın·· ı• 

rmdrrnıa. igilo Y~~ından alükadar 01 • likl1:rdc.n biri siyasi mUcrimlcrin i yijz bifll' indircmderi .,, pi ııır .ti 
muş. lh~l~:ıca it . 1 yurtı.ıı.r, ııçılmn~ı ı adesi lıakkmdaki hükmün tı.ıdil c- ;nan tehlikesi meselesi .,ı.r'ai r 
l~in ''alı :l~ r<'.ktor? vazı!c.~m:ır~lştı. dllmckte ve bunların i!ıde;ıine nlt rnfn ııtt.o;.Jnrwı, JıııUctl~ ~ 
Vali ve ~ledı:yt> re.,i Dr. Luttı Kırc.:::ır memnuiyet kı:Udmlmış ıbı.:turnn:ı.k· mı lanlı; fali:ıt \.1~ ,.1'11",ı. 
bu husu!!tn dli~ b.ı mubarriri:nlzc ~u Ladır. Muahedeİerde sarahat bu - lik dehası, foo z~ıot·~: 1'İ.,ıtıio ..r 
ı~.hat:ı vcrm.l!ıtır . . lunduğu takdirde mücrhn olan 1 t~messlil eiforel> ~üz. bl 0)btt1'~1 • 

- Saym lıa§''~kılımlzden teıakk!. Türk \<ı.tand:\Şlannm dahi iades'- dunııu her ferdini tur . ' 1 ıt' 
ettiğim emirler mııc'bince yurdun "O'nı ne cevaz verilecektir. Diğer taraf· \' blr J:Uriik zahit ol:ırak :ııııt w' 
vcrsiteye ynkm bir yerde olması ın · tnn hafif ve ağır para ce1.nlarm:fa J df 'e llah; o z:ımıın btı ;ııi" :;j 
zumuydu. Bu ltıbaria mevcut binalar hakimin tayin ettiği miklar suç nera.l orı~ s.ağtıırdıı eJı"' 
aramnı:\ıı. Unlversi.tc tu.linı taburunun !unun iktuındi Ynziyeti dolayısile n ütch:ıss• hır ordu ııııull ~ ,_. 
bulundu.,<S'u blna.d!ln haf.kasını bulamr. tesridcn w:a.k .bulunduğu takdirde yetinden b hsctnıi"tl. )JUJ;ı it!'' • 
c.lık. Yakmm~k! bir binayı da. yemek. hi'\kim bu pnnı. <:ezasnıın yu:knrı nııın onlusaımn .denıaD~ı~ 
hııno olmıı.k W:~rc muvafık gördUk. haddini üç misline Çtkara:bileeek· gı1i:derlc :Fnıı.,ızhtrıa ~· "-

Araştn-mslnnnuz ve bu binalar hak t Ierdir. Yeni projede tmniyct ted - n k~lik ordunun e~le -_.._~ 
kıodaki kıumatıerlmizi bsşve~Uimize hirlC'Ii de ıt:evs.i edilmektedir. Bu 1917 ihtilali ~t~rttgI 11 ~-
lblA.ğ edilmek Uzcrc mııa.rl! nld'uııe suretle akli mallıliyetc duçar olan )atla. ordu dağ~;~t1 
o.rzettik. ~er Unlversitc talim tabtı.. uyuşturıreu madrlc kullanan ya.cu zahitler pal"!;.a parti' k.ı.ıe ,t, 
runu.n 'bUlunduğu binaom tahliyesi k&· küçük olan Jti:nseler doğrudan doğ kıM'a memleket ~ ı.:ot '-'· 
ril olurs."\, orada yapacağunız yeni ı-uya. 88.lıverilnrlyeook, bu gi~iler kanıyonlu .• Boris Sa' "1 ~ 'ı 
tcsiııatl!\ hııynl rtlarmd&gtiç!Uk çe. tedavi ~erine devlet ida. - bir R:lmaneı, ~ir '~. 111~~ 
ke.n taıelx~n 400 e yakrn senci y> re ve müraıkaıpesindeki mlah ve kin mütteJik1erill ıı _. ~ 
tırabileOQğlz. Ycmckhnn!lden de ye tcroiye ınUd!6CSClerine konulacak- ker çıkar.ıcal•brıJU f)ald ~; ,, 
mckleri temin cdlleckUr. Bu yıllar in· tır. l'arııo;lavı elde etnıek_.~t~ 
1l3Atı malQmdur. 11rldc imktın olur ol.. Devletin §ahsQ'eti \"e ammenin kmı adamlar 'e on f,{I ,.ıı. ~ 
mıı.z muntn~m tnlebc yurtlan y3ptr. ni7.am aleyhinde veya siyasi ma.k roukab:J bir ihtilal ~-:~ 
rooağunız zutr.anı.ı l<ııdıı.r bu gibi te<'. satıa.rla. i§lencn cii.rüm.lerin faille • harbiııd~ A \ usturya .10 J 1 
nirlerk!" ihtiyııclnn knr~tlıımağa çalı· rl !hiJdm ta.rafm<lan lbir y~·a bir ~k Ru orllu:C" ~~ 
fiac:ığız... !kaç vilayet ve kaza hududunun i- harbeden Çekoslo\ ~ ~'~ 

50 bin lirayı 
kezaaan talihli 

-<>--
Jatla•t amelesi 

Yas ! !hr aparbmaa 
laca 

(}ine girmekten mencdilebilccc-k • l.htilal nle~hine ha~ ~ J ~ 
tir. Bu suretle yeni 'bir emniyet Bu hadiseler U~ ~ ~ 
tedbiri ma.hlyct.indc bir sürgün or Troçkiyc orduyu. ye~ e111ffll ~ 
taya çı:km.ı3 ola.caktı:r. m:ık emrini 'erd•. 8 ,!" b·1ııerl":.; • rd, il 1~ ;r:,1 

şu nfmar ya ı. ıtil .ıır 

sine hirtfen Ye t?PU:.~ ılf~~,ı 
Madam Atina tahliye olundu etınc!k Sm·yetıe:rııı ~ ı;#~ 

Sonm diişm:ın tnra.fına .. ıı, f:" 
Randevuculuk ya.pmak ve birçok bitlerin "İn~liz. f<~ 1,ıı'~ 

genç tkız.!a :g"enç kadını fuh.sa le§ • \'c A ıncrlk.-ın cel~ t 1~1111ct c 
111 

ı" 
\'ik etmek suçundan asliye alimcı kö~ 1ii Ye nmelesmc ı "1)1) el"' .1 
ceza mahkemesine vcrllen Madam. ri 1.-ubul olunarak ııu cJ ~-" 

Ankaradan ibildirildiğine göre Atlna !le ar.1mdaşla.rının muhakc - za.srrun kanlan~.'cc<1ıti~-cır4"',; 
Milli P.y~ıngonun Cwnhw.iyet rııesine dün de devam olunm~--tur. tatbik cdilccc&'İ 1ııuıt~""1 .. ı 

0
, 

ba.yrzmma mahsus keşi.desinde Jı;vvelcc suçlulardan Emcliya, nu me,zuun rnıı 1ı 11rrtri" 50 bin liralık lbiiyük ikramiyeyi Vnsilopulo, ve E)fterpt kefalete rap mnrur bir Fransrz nıu ı İ 
Ankara& i~tta ...... ı.-nakta ten tahliye ofammuşlanlı. Dün de trrları )'S7Jyor: ir i)ıtııV:. 

Cezalandrrılan ve tevkif ·-r--~ ~.,,...... Atinıı. ile kendisill'in surln.nndan l •. t•z b ,·ıll'" 
olan Kayserili Yusuf GQn-.. ·~ lu:- -s ' Tr~ki munı " ·ııti :ı ı edilen muhtekirler ·' sağ it<>ılu mesabef'.inde ..,._,,-ılan mıka 1,..,,, .. !'l,:ı 1• ~ııi\ 

Jliıim kibohnWı değil, doğnı
ilnn doğruya. Ortn Ana.dolu köylü
lerialn • •• m«lan alclığunrı. bu mali
m:ıt ir 11r.ı.;ı.,'1lü i~ndc ediyorsa 
m ll'kette karasab&ru tamamea 
l.al<ı lrraa • i~in de' let elile çiftçiye 
parw u puUuli dağıt~ bile göU; 
:ılmt'' i i ... Zira rra.rosız daiıtıb
cak ııullllktılnn istfhsal yolUDda. 
getiret'<'bi fıızlalımlan haı.ineyc ı:;i. 
rc<ırlt 'ergiler e.n tek bir kıç 5elle 
i lnı:!c o pulluklann bedellerini ö
dcl <'<'c'!dir. 

7.a.nmı~1r. Yusuf, J5 nüfusaiba. ......., mnk itibarile ....... rJ. 111 dl 
Üçüncü devlet resim ve bey. G:lla.tarul Topçular caddc&iııd~ kan fakir ıbir ~idir. Gazctecile. dası Kat.inanın 250 şer lira ile talı.. hunu m~hur J<)'aD!;t 

0 
aıl" ~,. 

kel sergisi dün. Ankarad:ı se ..... i 312 nw:nara.dn bakkallı'.k ynn<>n Elf· 'o d'" ed" !\...') ı liyelorine ikarar verilmiş, muha.1te- 1 ] b0 lird0 raı.-s rtlı ,~ ·.., ... - re: • n ort sen ır .u11e ta ırım. me b[LŞka b:r ....n..e bır::ı.lalmıs.txr. mc nr 1 
•. :ıtırli ~.J 

yeni Sabah evinde açılmıştır. Merasimde tnlya mn.vi ispirtoyu 50 kuruş ye- !1Jk defa geçen ke~idede bir n· lk 'ti'.... ~ nıemlc.'.:.•cti Jıesabıon. 1.13ıı, -~" 
Başvekil, vekiller, mebuslar, rine 80 !kunışa. satmak suçundan morti ,.1ktı. o ıınra ile ıbu bileti inci tarihi konser salı günü tiinclc:n, kanlı deJı&. .. 111 

1.e3-«7,, ı 
HU!!'y!n Cahit Yalçın clıı. lngiltcrede k....-ıı:..J ı:ı. Ma--=• ''ek:>.1 "' T il· k ı · "k" · · rlUJl'ıı .. ııp \Aluı,.,..oma uı. ıre u.ıu. .ue. r.sliye ikinci veza. mahkemesince aidım. Bir lrnc sene Cv"Vel bil' nı ıı onser erm 1. ıncıs.ı. sah l)Jcluğ1:1 Yahudi ı ~, J:!\r:ı•· ,.ı 

bozgunculuk propagMdasr,. ba§lıklı ti erkanı hazır bulunmuşlardır. 25 lirn para cezasına ve bir hafta aflcı b~na 4.-0 yaşından sonra iinü Şe,'ıir 'fiyııtrosu ıc....1i kıs lcrinclen ıııiracı nldı~ J ı.ıı"~ 
y:ı.zxsmcı:ı, lngilterede T 24 remziyle Sergi, 1\fa.a.rif Vekilinin nutkunu da dükk:umuu nmpatılma.smn analı- servet gele_ceğini ihab"r ver.nüm. mında verilecektir. Eu ~·rde te:ıten h:ıkimlcr kat~·~ıııt ~:ı 0 ı 
kitap baırıtdığnu, bu kltabm halis mü~kip Başvekilimiz tarafın. küm edilmiştir. Tam 41 yaşına bastığını sırada 7JCki4. Dollal Zndc Emın ve Taıı- r.un mncizc•i l•nılr0:.·1 f"\ıı" ~ 
bir bozgunculuk hareketi ~a dan a!;Jhnıştır, Bundan ba:rka, )ine mavl ispir 50 tbin lira kazandım. ~imi tı. b~ri Mustafa.Çavuş g1b: lG-17 inci . ında giirülür." Pir:.t~s" bil)~' 
bulıınuldll~ı zehabını uyandırdığını, Sergide 70 ressamın 285 tab- toyq ffillis fiyatla. sa.tan, Bankn • rak~k ;-ilim'' demiştir. nE•rda yasıyan bestckarlıırm eser- ki: "Kanıenef ı,ebc-~ ·,e' 1 

\ 

.kltnpta. lnglltcrenin deniz koVYeti 0 • 106u ve 8 heykeltrn<ıTn 15 eseri lar caddesinde tütüncü Ahmet Hü- Yusuf GGnyc, 175 la·a haa.v leri c-alın:ı.caktır. ma.yı ele r- hrl:ı.r. :;tıın~:ııof, 1 yı-Bindc milstakfl luı!n.bilmiş olduğunu, bulunmak"tndrr. da.verdi ile Galat.ada f;lair Ziya P< - • kurumuna. 50 lira da kız.ılaya tc. kolayef, l'atsed~ .. , ~!~nııı.I''!\ ı 
fnkat hem den..ir.de, heb karada, hem en so'kağı.nda bıtdml Moiz, c.eftali, bcrnı ettikten sonra 2:tri\.·~ ka. K d ~cnerallcrilir. ~ınc --ıır ~ . 
...... ... ~ .. _ k ı "" ıı ·· .ı oor inasyon lıeye'~inin ı ,n"" ,. , • ....., .... va.... uvveu ol4mtyacabı yaz eh'na ve eriğt fazla fiyatla. satan Jan para ile 'bir apartman alacak_ Azim isn1inıll'! bir · • tıır: • 
d ~ ı •-- k ··~ ,......, iLı" kararı ıı. ,,, "ı t Tı;. .... an a.....,.a oe.rı.e .... ,,ur: Tüccarların kara listesi Beyoğlundrı. manav Alber de aynı tır. a )"R.;ın~n ~n '8r,_ ~ ;rdrr r 

'•Bu - oiiphe )"Cif( ki ctot....a.rı tn!lbkcme tarafmdan tev'ktf ohm - Sirketihayriyenin kıs Koordinasyon heyeti pancar fi. cımi ismıı1de bırı ~.. ını f 
do •ruya tir hl)-..-t l'Dllhmlll detildir. Tacirler, kendi aralarında bir ınu.cılardır. • ~ yatma kilo bıut.:ına 10 para mısır ce zabit mua,inhdı. 1 jl!I '' 
'l"nkat "n ıesm bir bMgunculuk pro~. (Kara liste) tertip ctmi i'erdir. Bu Be:ı.oğlunda Bursa sokağında tü tarifesi f~ratma da. 40 para zam yap~~tır. ''liız•fortlu tanı. k~'-ıclıer'~ 
~d:lsıdır. Bu propnga.ndnyn btıerelt listeye, taahMltlerini ycrinr gc - tüncillük ynpan Va.so ile Küçükpa Şirketi H yri ·enin kış tArifesi Bu husustaki kararnamenin bugün ecl'iılir!' dcl'l::r. Jl ""'ıeli'°' 1 

, 
bilml.>erek blr zttmrenln Met ohttığu. tirmiyen ve füttk~ tr~ebbüs eden zarda mlisklrn.t ba.yii Kadri de lbi- bugilnt'len ~tibaren ta.f:bl.k ohınır.a • neşredilmesi -beklenmektedir. ls • gıulpt"r: ~Jol rn ,.riı' .f:'1 
d3 m•ılınkaktır. lnglltercdo ba pııopa- !erin iamlcrl yazrlac.rutt ır. Taci.- rayı 25 lmru33 cıtmışlıtr, her üisi ğa :Jnşlamışbr. Y e-ni tarifede. metc tihsali istihlakine yctmiyen mrr- kanldı: bir yshaocı ~ u~ 
nnnıta ~ebe çalchltı tnkıllrdc Awu • lcr. halen gayrircsıni su.rette tat- de 25 er lira para cezasına ve ibir tepli ve meımurlarm saat U:k].-ı:e taksfardıı.ki hububat mübavaasm _ dü; eserinin ilk tc"r /# 

ı nıuhn.ldmk biter. t"akııt"ll>Ca- blk edilen bu usulün ı·esmilcşmesi hafta dn. dillclti'ınlarmm aeddine lıc.ş kala kö,il'!'Uye vnmala.rr temin da da nakliye "lk'Te1i alm~rvacak ınck nasip oıın:W•.. fi f.O 
ha tngiıtore dfl bltmıY& mn,. rıi de istemektedirler. mıı.!ıkum cdilmi:~lerdir. olunmuşj.ur. trr. K..tıdırcO 
~~!!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!~~~!!!!!!!!~~~~. ~ 

pe1'1 ' 
ÇIKAN JUSDIJıMUN B"CLA Si 

Bir yılb:ı§ı gece....ı. Beyoğlu caddı::.m 

bol. fakat donllk bir ı:µklıı. sakin ve 
heyecansız. .. Dar sokaklardan b1risln. 
de, bir bodnı meyhııneırtntn Apctlf 
loitant.neuun fakir tavam da k~t çi· 
nklcrlc allslenq kirli kımıJzı har. 

.n."'Ulisllc Noel b&b6 kalın pamuk ku. 
maşlarının ıı.ıtmdan gamlı \"C aomurt. 
kun bir baıa.ı:ı melQl mcırıı balayor-. 
lu. Bu sırada filın.&a. rutaıd& bo • 
yanmış bir kadın, içfti girifor ve 
meyhaned Kcgorka hayırlı alqıamlar 
d Uyo-. Bu srracb ikl ırıartvJt ile B§W"tc 
t.aVIrlı bir kadm içeri glrmı, ve Vikt. 
• ·ıı.r teyzo :ııuıtı'ıığa., Kegork da bun. 
an~ğak~or. 

Fakat mey.baneel Kcgork dehfeUi 
bır gribe tutulmuştur. ~rilerc 
paça tabalı;2armı ~en bir haç 

d !ıa.pFJYOr ve ..ıse.ı:ırmı t oolt
lanı. saçblttan aaora da bumı.ntt b\'. 
~ beziyle siliyor. n.nu göttn lkl 
cril:ekle kadın kusacak gibi o?!ıraı· h -
men 1-.-:ılltıyoıiar ve K-egorltl:l Vıktt'. 
r:a.mıı ricala.nna. ııağınm çı ,ı\l aid yor· 
ıeır.. Onlar~ biraz sonra, ter. 
M 1ılr .-~ bir kadm bir 
... Bcl!Yor "• yaimz kalmak iste. 
~t~ylly.cr.ek eaJona. çıltıyorln.r. 
~~mc1'hur bir kuyumcu, 

Viktvar teyze de zanıanmda Beyot • 
lunun Benli Viktoryıı diye n mlı bir 
aşUft.csidir. lkisi de c ki gUnlerl yadıı. 
lxı11lımuşlıırdır: 

- Kolay değil, Viktvar lcyl'.c. 
Allah in.sanı dü.,•;Uı-mcsin ! .. 

Viktvar; 
- Sus ol evladun! .. Sus ol kar

daşmı! Sus ol ciğer kÖfilcm ! Yürc .. 
ğıini da· ama! Ama biz müşterile
ri unuttu'!{., haydi bık ne istlyc • 
cekler! .. 

KQgOlk neşelem:zı4ti: 
- Yağlrya 'bcnzi:v<>rlar! diye 

gülOO. 
- Yağlı, kuru ... Knçırayun de. 

meha! 
- Bu sefer elim4en kurtul z 

\ar V mır ~yzeclğim. 
- Sen önce çeşıKnin musluğu. 

nu mkışlırn'er. 
- Merak etme ond<ın ~ ıı.nn •• 

HaNUuu!.. • 
Allah cezanı versin! ! 

Kegork, memivenlcrdcn r ar -
hen keti me-/\IB ı; e b'Wn t.: vı. ı 
ço!t güz.el bir Genç k dmın gi ·: -
nJ görüne.. \'.kt\ r teyz pa) t • 
r:ıyt:ak kOfl'lnU t.olLruu B"U: 

- Va · Mdm m' \ 0 er 
parem. N~relerden gel or ıı 7 Ne -
reden çrktm? 

EDEBT ve HISST ~OMAN ------------------ ....- - -

3 Yazan: NE:ZlME MUHiDDiN 
Genç kadnı titrek bir sesle: 
- Odamdan geliyorum Viktvar 

tc) zc .. mezarnnrlan çık-tnn !. 
- Ka, dağlara. taşlara! .• EfkAr. 

hsnı? Koskoca yılbaııı gecesi se • 
n!n g.~ı körpe bir pfüç yapa ynlnız 
k:ı.!ırsa. elbet cfkiui:uıır. 

Mehpare başını elleri nra.sma nl. 
dı: 

- Alı, ah V&tvar teyze.' brunm 
çaıtiıyor .. 

- E6ef etme ya\rucuğum,. ı;ôy 
le bir dolaı;san, flU)fe bir liw:ır C'l
m ~ind n hm tanes. kosar. 
-1<'. 

bulur .seni:? .. F.,ğer paran y<>kduysa 
niçin bana gelmedin?.. Viktvnr 
teyze seni ıboş 'bırakır? .. Beş kuru 
t;um va:ı-sa aüz temsiü. yüz p::u-a.sı 

l!.ınl'.tı fed:ı. olsun: .. Ben S('nin az 
nanün.i.me'tini yerlim? Ben nankör 
kan deimm. ... 

-- Bn-ai V&Xtvr.r te:rze. bırak 
bu qu"kayelt"rinttıl:. 

- Bil' ikı by olmndı miiteıı.hhlt 
Yusuf Bey s('n'i kıılla.nırken lbir e
limiz ynğtln, öbür rl'?niz balda\"Clı, 
O 1.z:el günleri unuttun? • 

Mehp:ırcnin sesi inli): ordu: 
- .Ah ' tv r t&yze o günler 
~ı ~. ik wııç u ! Ben o ıgtin
l•ri mı •tm~ bthorum. ama, bir 
turlü uııutam.·yorum. Daha böyfo 
ı1 nutmnryaCAfrnn '.ne KvrGtımıç nıe 

kanı, ne iğrenç günlerim var! .. 
Vi.'ttvar teyze b:ımnı salladı: 
- Ka, hep eeki la.flnrm .. Yok

sam sen bdine mi tut.kınısun vav. 
rum? u 

Mdlpa'.re istihza ile konuşuyor
du: 

- Hiç kimseye tutkun değilim 
nırtvar ıte~'ZC .. Fakat ı:ırtık bu hn
yatr ıstem~·onım .. Ben bu yolun 
yolcusu ol.amlyacağ!rn!. Bu çirkef· 
li, iğrenç yolun! .. 

Viktvıır ıbir<lcn ciddileşti: 
- Ah ciğerparem! Ru sözün 

uoğrudw· işte ... D1;3ardan )'lizil gü • 
len !bizim ~(bi ınice !k.arılnr vardır ıki 
.i.çlcriııden ikan ağlarlar... Haklan 
da vardır .. Bir zamanlar el üstün
de dol$,ırken çoğu sonunda benim 
gib: ıbule.fi:&ic çukuruna dü!Jiip can 
verir. Benden !beterleri de var ya .. 
Gene ok ~ lbalime ... Şu Be -
yoğtu Otaldıımılarında. yüzü peçeli 
l1lr !karlm giz:li eizli öteki:ne beri
kine ıwuc açar, bili.rain? ! O kon
testi! Onun macera.'Vnı sana b"r 
Mlnlsa.m oturur böngür höngUr 
ıtğlanm! 

- &.. V~r Lcl'ZC ! Zaten 
iç.im ~ ~ ... Bana bu ikor -
kunç Iı.~on ıba.hftCtmc! •• 

ViktTar, mettıamet.Ji bir bakışla~ 

- Peki e\·Iadınt·V rı tıı ı 
diye lMı değif:tjrdi. ~al' 
ı;cni kolunda. l'Ö) le ~~··· 
çıı. ile burad3 gözle<> C 1'1 

Mehpare bir <'ılgOl lll1 • 
\'Urdu: oııl 1' ıı J 

-- Oh yarabbi! .. J3
1
· .. ;;;1Jll. 

' diiı .tıb"'. ~ anlamı.>"Or! •• Ben tultııY 
ra.nlık çukurdan :ı..-ur 

prnıyorum. ··ı{iflil fi.~ 
Viktvar, onun ~ J'ıl ~ • 
- Yavrucuğulfl· çıtı',,~ 

çukur bir bataktır·".1101ııt • Jcc;;- ,.. 
bıı.tnrsın !. !yösi rrıı JC 

~ bak ıı l nıaga • 
1 

,,. 

Mchpa.re şakıwdo .. rııı ;. . 
liyordu: . • .dliJ 1'

1

• • ' ' 
- Ah. bu ık~--hı# 

yoksulhrk ! .. .Ah btl ıv.' 
lık ! ! .. !J.-11: •• ~,$ 
Vik~r derhal ıc:.,~rııı ,.,,,, 
- Af.Ctdeıslıı ?d ııırf-"~,ıl • 

lafa. daldık da ~ otuı1 ... 
tt n· lbU "\ ,.. unu um... ız, bifİ 

lıcl'k ten zıya:ir 5 ~ 
rız. Söyle aıç ırn~Ul ? rr.JfJ- t • 

tirey.im? ,Fln.ret Y8~"1 V.,,. , 
- Tetettiircde . 3).:P 

zc! .. Ne yalan el)yl) 

Evet ıı.cmı!.. (JJC~' 
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SANAT MEKTEPLERit~DE BiR DOLAŞMA 

Türkiyenin en eski 
kız sanat mektebi 

PEŞiNDEN ladan ancak biri kaimi§. 
V AZGEÇTIK T ccr~:be çir kete §Unu anlat • 

Bir [J('Zete,: "Elıalliyet 0 • mış lli, kadınlar, biletçilik 
kul~arı : .. ::::ıllimlerine niçin ney e ne :-'"'iman· E!l gibi güç 
PC§ın maaş verilmedi? diye itiz.netlerde çalışamazlar ... 
şikayet ediyor. ,, Acaba hakikat bu mu? 

Şikayet yerinde .. fakat bu Biz hi"' zanr"?e!miyoruz. Ka -
§ikayet pe§in verilmediği i- dınfor;:-ı birçok hizmetlerde 

Türkiyenin en eski kız sa.na.t akip Ça-nno-ba.da ::;ac11• Pa•"' kona- J"· rd k 1 d '-sk b' d • d w "l · l · l h -.;;:::::~!!!!~!!!!;!;!!;~!l mekte.bi hang:sidir, biliyor musu _ ·....--· '""' '" va nn ° un an.~ n ır e çın egı ıç em.ş erin de veril crkc':!crden daha müte am-
r<n Kız Enst'tüsü ğıııa C 132ô), bumdan da Çapadaki ynrdnn şubemız var kı, geçen sene memesinden olmalıyd M mil o.ldı.•mınu ı'ddia edenler 

nuz: ynpa 1 ... DeTV:şpaşa konağına naklotmiştir. cışab'l yuknn bu lkol 500 liralık yar- 1 ı~ d h' ı. a - .,-
Evet, bu müessesenin talihçesi - (1327). o zaman, şimd~i enstitü- dmı yn.pnuşt.Ir. Bu arada 52 tale • 1 ~m u~ ı ccn~bi mekteple - yo!z de(:ildir. O halde? 

ni gözden geÇirenlcr, mektebin Ut- müzün !bulunduğu DarülmuaUimat beye oğle yemeği verilmiş, 12 talc- ı ~-ın~_ckı m ... uallımlcr, daima Onlardaki ek~iklik bedeni 
:l.kal seksen senelik bir Dl!l?Jnin -• ., - ı-.-- k / van..ı, .LA:)'li kız sanayi mektebi be prn.vnntoryonıa yatmwu'l'-tır. 0 • suz ev at muamelesine ta. tal-.ıvnmtil deni/, belki sinir 
koynunda yn...~ğını görüp anlıya- n ... llima • b l / c.-ı caklardır. Filhakika. btıo<1lıı Çnpa uruunua t ile tevhit cdılmi - Bunlann altJSı bugün bum.da ça 1 tutu ur ar; senelerdenbe zayıflığı. Bu harbin de onlar 
Kız Enstitüı:ıli diye andığrmrz okul, i ...... ,,,,,,,,,,.,,.,..,,,,,,, .................. 

1 
lışmnktadrr. Ha.yııtnnda, va.lıfm b1:1' ri, ne zam görmü§ler ne t : dahi bu eksikliği tamamlı _ 

1862 N
._. im M y hastnhg~a. tutulmu.'.} bu altı gcnaı, l.·~·a· t b' ' e .. • • • . 

> de ı:: .. e n~ı ış, okteb·n azan. cnstitilnlüziln te~iia.tl sayesinde - :ı ıycye a ı tutt:lmıqlar, yacagında lı!ç kımsenın şıip 
ınUessisi Mithat Paşa idi. iZi al AA _ /L : ne §U ne b l / d h · / d fAeŞ ../fıuRfftut ı iyi olarak tekrar aramıza kn.r.ı.c;m19 I ' u 0 muş ar ır. Dev esı bu unmaması lazım ır. 
Me~~ı!~~~m~~~~:~k~~~~~~ t ı görıdüt;~ vakıt duydu~eye - .e~ ;emuru

1 
sayılmadıkları 1 

essisi Paşayı tnrudmız değil mi? .......... - ....................... , .. _; :anı 11iÇbir zaınn.n unu . IU'.a - ıwç.ın e ma~ arını pe§in de - ı:"'"""'""'"'..-'"'...,,....,'"':.o.:'""-··"~~'" 
İ§te ıbu zat, o zaman kuı\lut:ru mu. ti. Buyük Çırçır yanğmı ile ıbem- ~un. v g~I, ancak t§ledikten ve hatta ı ~· • p E K ~· 
ess~·e (Islahhane) adını vcrmiı. ber, Darijlmunllimat da yandığın - k Blktayan Belkis Sevengil, ayagn bırkaç ay ge;tikten sonra ces ı.4 g .• 

d bo al n ı· t t • L1 • Bu ıslahhanelerden ıkinclsi de an ş k an Dervi.c; Paşa konağı --. Size mektebimizi göstere) im e ces e, Aparça parça alırlar. , ~. lnemasında • 
l 62 senesinae Ru.-;çukta, üçtineü- arsası, MnarJ:f Nt>zaret.i tarafından <looi. • • Ecn?~ı v~. ellalliyet mual- ~~ S<>.nonln en ç.ok hf>tenrıen mmt ~· 
&il Sofyada açılmış. P~nn~ gaye· satin nlmnnds sanat mektebi için _ Çok teŞekkür edenz. lımlerının ovey evlatlıktan •'" ~· 
si, islfun ve h.ıristiyan olsun. Yetlm bir bina inşa ettirilm~. Aks..-ırayda Foto ı11·, ma'·:-...,;,.,; ha.zırlar. kur.tarılmaları muhakkak k" ,.)• Sala" hattı·nı· L~ 
I-.alnn çocukları sürünmekten lkonı- :)inc.kl:baklı:alda bulunan ve ensti- .tt ·IUUO"_. ı " P'. 

mıı.k irr.iş. Bunlardan alman iyi ne>- ı ümilzUn esasını teşkil eden kız ken ben Bayan direktöre soroum: lazım.. ~~ .• 
tJceler Uzerinr 1869 da ilk defa c. sanayi mektebi içinde bulunduı1'u- - Başka sanat me}d:ey}<}rin.de ~~ Ey y u B • 4 

lnrıık fstanbulda (l-:·Uınhul Kız Sa. muz bu b~naya ta.ş:nmı;:;tır. Mektc- ııipariş ntöly~leri var. Burada da KADIN VATMANLAR •4 1 ve ·. 
· b ''mı· 'z l "35 · d · ·· k ,.a.r mı ~~cndım? .. • .. na.vi Mektebi) namıle 'r mtiea"~ _ ı.: J senesın e enstıtu Fc - .._., Kadı f" ·· d k '" '" 

"""" lıni almış+-r. - ''ar, efendim. Yalnız biz ibu- n §O or gor Ü ; ka - ~ .. BQZASLAN ~ .. se kurulmuş. Askere sargı bezi. ,.c ı..ı ~ d k '" " 
h J ak ·· " T J)"kk _Jl ...., (tekfı.mu"l a:•"-ly·-i) di)·oruz. Ge- ın avu at, kadın dokto ~.. • çama~rr azır am UZ<:re oplıa _ - ı at ~iyorunı, mekl epü.- '"" ...., """" d T ,. ~ 

nei funircye merbut olan bıı mtier- tam bir nile havası esiı>·or. Bu bir cen sene ders senesi ıbaşla.dıktnn gör ük; kadın İ§çiye ise aor- ~ ~ 
O('.Se tam 17 sene yaşadıktan so.. mektep için az m.azlıariyet midir"? sonra açılmıştı. Burada mezunlar mayın. Son günlerde, U•kii- ~4 TtlRKÇJ; TOn.K ~~ 
rn Maarif Xezn.reline devr('{!ilmiş, _ Haklısmv. efentfm, öyled r. r.alışıyor ve para k.n.zaIUYOl'lar. d~r tramvay/an kadın bilet. ~~ Sözı,O Ve MUSlKtst? 
Sultanahmette Kabasnkalde Bol Hunun sebebi, muıall":ı;nlrrin samıv Temiz ve ferah koridorlarda. ro- çılerle kadın vatman ıeılmut - ~~DlKKAT:Bu.tllm.ıdnenınmızdasa..~• 
sokakta Tunuslu Mahmut Paşanın miyeti ve talebenin mekkbe olan nal aşıkı kızlarmı.IZID kendi eke • G -s ~ h gUnn a~ kndar ~lffterilf".,. ~ 
konağında leyli, Aksarnyda ve üs- hağlıl·ğrdır. Bugün enstitümüzde ğizleri ile ynpt.tklan fcvka.ıade gU- ~~: a~etelerd e okuduk ve ~~ cektlr. ~~ 
küda.rda nehaıi olmak üzere Uç kız ıo u erkek olmak üzere 33 ö~'l'et- zel işler vıı.r. !nsan imreniyor. Yi • og~endı~. ki, biletçilerden ~4 BııgUıı l'!Mll!llar: u.so. 2.80 • 4.80. ~~ 
sanayi mektebi rıçd.mış, men vnr<lrr. Yapt:ığmuz inceleme- ne mektebin alt kat !korid~:u1 ~ çogu, ışı, kendiliklerinden ~~ 6.80 ,."' 9 dn •~ 

~~ Bu mevzu ~trofında lxı.na İ.7.a.hat !erden 1908 de mektepte bir mU • rla her talebenin şahsın& sıs e- bırakmı§lar, kadın >: Saat ı de tcınzlllltlı matine • 
~' veren mektebin bugünkü dfrektö • dür. bir muavin, bir katip, sekiz dilmi<j kapalı gnrdroplar '>ar iki. vatman - "+:,,.,:'""'"'""'"'""'"'""'"',..,""'"'"'"""""''"'"',.."'""'""'"\~ 

'lll1tııı ~n.lct t:ıbii oln · rii Bayan Belk s Seve"gil, bir ı:Lh- ~Hlek sahih.!, 1913 de aynı kad- bunlar talebenin ~k~S.:~);:l- AllB 
~~L·:l.a ~enı;liğl ~eti - ı zn düşundükten sonra: royn Have olarak bir ders nazırı to, pardesli gibi '1".T•e • ~u· 

"'""<Lhları u · i' · · rd ' larına tah.sis edilmiş. Sırf bu t.ed • s • t~t' se, Unn·er- - Bundan sonra mektebi Sarnc; L<I muıt va ı. 1930 d~ mektep bir tizam u· M E '°""~ı.. ..... 'Şrnl., delikanlılar hancba.5mda Kmnızı konakta bulı.:- sene müdürsüz idare edilmU;. Bu birle koridorlarrn nasıl bir in 
.~ ...... -:"~ b"• la k • ı · en ·.,, 'd ·1 unlli ı ı manzarası g5stereeeı!i.ni ts.cmvvur ve TAKSiM S ·-=·~i i .... yuı:n sı. yoruz, dedi. 1913 senesınde Sara<. " e .ı .. e ı arccı er ve m m er<' · ~ 
~· ~lo~J n e!"'>enyeUni bnneba.smdrki Kırmızı konakta hu- beraber bu kadro 30 kişidir. edebelirsiniz. 
'ıı.~ ttk~ ~oda on uz bir lunnn nehari kız sanat okulu, eski - Siz bu mektepten mczunmu.5 Dikiş atölyesine gir<lı1t, QOCulı: -

l>eıı 'l' lı dlsllj sn.atlcr- Manrif Nazm Şükrü ve Ista.nlıul sunuz, değil mi? lıır, at.öl.ye §efi Bayan lsınet Bel ~ 
'ta~, aksim trnm,:ıy Maarif Müdüıii Saffetin tcşebbü • - Evet, ben 1914 de t.aleıbe ol- ginin n0zareti altında çal.ışryorla.r, 
~ ll ~ldan baska her slle aynı semtte .Münir Pa.']a. konu- <luğum vııkıt mektep Münir Paşa şapka atölyesine giroik, bura.d~ ~n 
l!eota0 uyup çok.sö;\Iİ· ğında modern bır kız sanat mekte- konağmda.ydı. O ..zaman mektCQin hummalı blr faaliyet var. Atol).e 

"o .... ı. nrasınılıı.ld züın- bı· hal'ın" getı'rilmictır' . il' k t;efl BaV'fln Sab:ıhat Somer, lbır ~ • "lln ' . ., ;c ısmı da vardı. 18 sene evvel .,- i1cız1a 
tııt<a u,~ lln:ralinb: - Mekt€!btn bu ?..amanırıa.n:ki melttep~mezun oldum. B zlın sapka et.ra.fmda ~gören • 

t~ttıııiJa':k anıkatıudaıı miıdiir \'e mu:ı.llimlerinden hatır • d~vrcde mektep 8 mezun vermiş _ rnnıza bilgi verzyor. Burada Foto 
._ '101cıo , dakUJo un - lndıgmız var mı? tı. Geçen sene iee 80 talebe mezun Ali, kendini tutamadı, Bayan Bel -
~ .h tundan tutun dn ol k:isa: larına, • . 

1 
- Mekt<'p burada ~ sene ltn- mtL~ur. Aşağı yu!kn.n 10 ntlsli 

~ saırını en, . J M ktcb lı d fn?.lalık. F..mstitümüze rağbet çok - F..6kiden şapka yokken ne ya 
Potcusun.& 'e n aar ça mnıst.ır. e .n açı şın n C zl d p•'n.·ordu ?. 

• r lı b ı m.llteh s Kaf M :ı a ır. Fakat okultın semt ı'tı'bn- .... J • ıı:ı er cc idi . 'ht' u unan assı ayer, ~L·~"ıle1,; nı 1 " 11 • • d'l · lk' · rile uzal( oluşu, herkesin istlfödc Bolkis Sevengil, gülerek şu cc-... ~tı... leri, hı.itim nıe-._ mudur tayın e 1 ını,,cı, ınc.ı sene- d 
Ütıı "'"or. de de Zaydel a.dında b r Alman mU e_ ememesini intaç ed~yo'r. Mnamr.. vahı verdi: 

lı elin· tchilSSJS getirilmis. Dalın sonra dn ~ıh, Haliçten, Boğa2ıdnn, Ad:ılar - - Yine şapka! Ama, çocuk şn.p-
\lı..:·1tı30r. ıze k_?eanınn Edib, Selftnikli Emine, ve Hat.JJ.:-e nan bile tnltiberniz var. Demlere kası ... O zaman da peçe üzerinde 
1 .:.'~ doıc1~ onu boyle bir .ıdmdaki müdürler orada bulurunuı:; sabah 8,40 da b.."lŞladığnmza göre. çalışrlrrd.ı. Efendim, ibu gördüğiinüz 
~lıY<>tııu ru~·orsunuz \'c tur. Mütaı'E"k(' eenelerlnde 1stan - kızlarmıl7.dalki e:ınat aşkını anla - şapkalar, bir buçuk iki g~~c. çı-
:'1 L ııuz • · · al k mn;k kolavdir \' lbu •· 'tıtik ı. • b uk u~ lira ~ş&ıJı • ,. .• bul erkek lisem bın~ı, ı...~ uv • J • e s.ıeves gı - ı\tyor. Mallyeti, iki uç ., · 

' U~ l:ı!t eden ilk doku- vetlerl ta.rafından ı~gal edJincc, çe ıu·tmakta.drr. Mesela size rakam- Dışar<lıı satılan şapka fiyatlarının 
\ ~ 11ht;ııı !ibaluyorsunuz: erkek lisesi bu bi.naya yerleşmiş • lnrdan bahsedeyim: Evvelki sene artık ne kadar fiihlş olduğunu an-
11.""lt ııltın l~ bi, dilsük o - tir. Bunun Uzerine Münir P~a kcr '-2.'l talebe vardı. Bu :rakam geçen hyabiliıız. 

'tltıdtıı .ketleri sarkan ıınğındaki kız sana mckte-bi de Ak- eene 300 e çıkmrştır. Bu sene 360 Bayan Belkis, bize mektepte yı:ı
~ tı.ır sırtır hörgiiç gibi sarayda Sinekllb:ık'kalda bulunan talebemiz var. Mezunlar, barem • pıhruş zarif iki el çantası göster • 

~'ıııl~llde '._cansız, he - Selçuk kız sultnnisile birleşerek deki lise mukabilinde man.ş alıyor- ai. Dışa.ı'da ıbeheri 25-30 llıııdan ':. 
ı, 'Yakıkır gibi dıır:ııı Selçuk Kız Sanat Mektebi namını Jar. Program, orta. mclrtep progra- sağı sa.tılnınzmrn. Halbuki her bı-
~ ).ar ii ~rnıdal.i ı.alın nlmıştır. mının ayrudrr. Yalnız bizde ıtekno- rirun mali.yet fiyatı ı 4 Jirndan faz-

"tıalı, ~t rtild~~cn df•r • _ Şu halde mektebe Selçuk is- Joji ve defter tutma demleri fazla la değilmi.s. 
t~dıl'ıınık ı.!ogUslii er minin verilmesi. mahallenin ismi olarak programda yer almıştır A.§ağrya yemdk ve pasta atölye. 

b· ~ :ııc1 Urtmclcten n. olan Selçuk Hatuna iznfetlcdlr, de Blr de bizde tahsil müddeti 5 sc- sine indik. Şef .Adile onar. Ç.ocuk· 
~~ lıay(j ırbnnr dlzkn· ğil mi efendim? nedir. lııl" lbir nevi börek yapmışlar ki en 

Slıı~malarmm \'MI saJ.onlan kofutan halk kütleilcrlnl bttiap l~in 
dar gı lmektedir. ÇünkU ,..,...ft __ , ... _ ld-'"'- · · • ., ... ...,..~.._"U o IUU<ın dünynıun t)l1 

mtı:ı7.7.am, on 7..etıgln ve en muh~ sUpcr fılml obıı 

VICTOR HUGO'nun ölmez eseri 

NO DAM'ın 
KAMBURU 

NOTRE DAME de PARIS 
Stmdl'"e k- .... - bl.t.. . , .• ~ ı ım gordüklerlnhl unııth.ırım:ı.'ktadır. 

Orijİnal kopyest Tllrkçe kopycsf 

SO .,ıER'de TAKSİ ide 
nn~rokle: c H A R L Es LA u G H T o N . 

1 1 Sunttlf'r iı;ln yerlf'rlnb.i mutlaktı t•vvcldl"ın lednrfü cdlnlz. 1 
~Wl!lillllm YAımmı PAZAR: l\IA'l11'"Eı.ım SAAT 9.80 da BASI..Annııuuıımıı ,. . .... .... 

Sanatta e~i, l\'1dr12tte benzeri olmıyan büvük reii. 
sor CESIL B. MILl.E'in yaratbğı 

Gary Cooper, Madaleine Caroll, Paulette GoJard, 
Preston F oster 

z 
''" dah.. 'be'J bUyWc yıldızın bayat ~J"dlj;-i 

KAM:tLEN RE1'"KLt 

o DU u tt1ıı l llltı altınJukaı:.1 mda - Evet.. efendim. O taı-ıhte Sul - Atölye vaziyeti n:ı.sıldır? me~ur, en bliyük lokanta da b'lc 
\..~aıı lıir ed n dcı;ver bir tnnnhme.tte Tunuslu Mahmut Paşa - Bizde dikiş atölyesi olarak 4 l.>ôylesine ra.stlıyamazsmız. Ya bu- Ş 
~~aç l>ec;e,~:· bi;c~~~~·. konağında bulunan leyli sanayi ı~_oda nt.öl.yooi olnrak 3, ~ır r - rndn yapıfan bademezme&? Fcv • A 
~~ ııadar L- mektebi Veznedlerde ha.nırun kar- t_olyesi olarak 3 n.tölve, sanat a.de- kalade nefis, ıbize de ikTant ettiler. """ 

'" uu• anını.. ' • ( J dik S A L A L s d l\~t h ııaıı " ..... §IS!nda.ki kırmızı konaga 1307), c- <11 itibarile 7 sınıf 2 subemiz var- Foto Ali !>!1· bir bir daha al - .. eg1c.n E inemas n a 
' ~laıı ~a ~an renf,iu': rndan da de\'rin sndaret müsteşı:m uır. Saııa.t şube:;i ltib~·rile de diki:? tan son~: ' ' t 

~llş "lslnden unıbar gibı Tevfik Paı;:ınrn Cıığnloğlund'lki ko- ve moda ihtisası için iki şube var. - Ba.demezmesi yemek için 31• fJıuıııııuıııı• 111' ~ılnldl:ı bir 7_afer glbl .)cnldon n.11 ı~lııru\rolc. 
ıı.'ı11~ l'a fırını(lrrtlambı... ıınğmıı. (1310), bfeşrutiyeU müte- Ayrıca enslitfunüzde Krzılay gen<,... tık buraya taşınmalı! dedi. u..;~:.l~ııllllttut ~ ıtt cuz ııı:ıtıııelcr: f'tırnartesl ıs w Pnwr ı ı ısl!,":!!1!:!:.ıiirJHı!OOili 

.._~ile ka n.nmıs ır l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!:!!:=::!:::!::::!!:!!!~~!E::!!:=:!~!!!!~~~~~:=:!!~~~"~';~;;~; 
.. ~Q a~ılıp peklcş - 1 . 
'1tlrıı11_. b a o ıskarta. 

\) He gf'tinne 
~, ı~akt 

ltat1ıu~ de, am edl) or. 
'- • l'a el nn:un göı:lerl 
~ ~ıe~ıı. ed_~ı,'l?iz Şey cok 

Ot 0 ~"'U~nde nnr..:ı1i 
~~,. hl 
ı•' tre 1 ara b:ı.kı_yorsu· 
~I~ olma~~ asl•ıı her biri 
\." ~t. On a beraber ku• 
l°')). tt~tt )o~artı.a modelin 

ı....~İ" •~rar~ la ~ ~cut lıı -
~ ~ btı . rı dıger yer-

: ~ rıo~~~iiıı ~l'Jişmls, 
._ ~ lııı.a 1 bir inkisara 
'"I', °"-" ba~&'lnen umumi 

'
0 '3'or "İrkin le- ' ... 

,,'-lldttı 
~1 Gıı~~'~-~~imi ruU 
~"'' --nntıar "I -•OJ'!o; • 
~ l<ol'\ı un~;1, ve eli· 

' ıı dusuııiı) or • 
~~~it 

, 
1 
l\~1UZal olnu~ an 

~ ll<~r ~ - tıpkı t-011 
'1 , kadaııalarmın 

ıı:ı leı~~'l':'n ~etlril
lta .. 1 rna ~' )abanrı 

lıt<'a1( !'~ı:uı1aı, ille<' • 

23 
7.aten bundan başka yapacak 

bir şeyi yoktu, iki SQ.a~ S?n~a 
koltuğunun altında acay~p bır lı· 
!etle, ( Cenni) yi bıraktıı;ı pasta. 
haneye döndü .. Bu alet üstüvane 
şeklinde bir'kutu ve bir kau.~uk 
borudan ibaret bulunuyor. uze
rinde supaplar küçük tulumbalar 
görünüyordu. tCenni) onu go
rür görmez hemen koştu yanına 
geldi: 

- Hemen gidiyor muyuz? 
-Evet 
- Bu elindeki nedir? 
- Pardümcrl maga.zası, iler-

de fayda::.ını görürsünüz: 
Garajın önüne geldikleri v~· 

kit, bir otomobil kendilerini bek. 
livordu { .. · ' 

- Buyurun şef işte otomobil. 
- Teşekkür ederim (Edvar)! 
Hiz hemen gidelim, geceye 

kalmayalon, Alla'hısmarladık 
- Güle güle! • 

.. Yeni bindikleri otomobil çok 
guzel bir spor otomobiliydi. 
(Som) direksiyona geçti, hare. 
ket .ettiler. Tenha yoln•çıktıklan 
vakıt (Cenni) (Sam) a döndü: 

bo
- ize çok biiyük bir teşekkür 
rçluyum! 
- Niçin, biliı:ki benim teşek. 

kur etmem ıazırn 
- Hayrr h~ytr, beni bıraktı.. 

~nız pastahanenin pastaları gi
bı nef.ıs pastalar şimdiye kadar 
hiç yememiştim. Bunun için te 
şekkür ediyonnn. • 

(Sam) gülmekten kendini ala.. 
madı: 

- Bunu ıbi 

geç kalırdım. . 
- Çukulatayla yapılmış bır 

pasta yedim, şa.ştnn. Her ıc»:
ma Q.ğzırnda eriyordu, adeta bı-
tecck diye korkuyordum. . 

(Sam) yutkunuyordu, (Cennı) 
devam etti: 

- Sizin de bu pastadan yeme· 
nizi QOk isterdim! 

(Sam) başını çevirdi: 
- Niye bunu pastahanede 

sövlemediniz? · . . 
:_ Ben sizin pasta SC'-'diğinızı 

bilmiyordum ki, ama çukulatalı 
pastayı kim sevmez! 

($.a.m) iyiden iyiye ~tkun.. 
mağal>:ı.şlamıştı, (Cennı) yan 
gözle ibalttı: 

- Ben de bir fazlalık görmü-
yor musunuz? 

(Sam) bu sual de nered~n çık~ 
diye düşünürken. (Cennı) bır 
kutu çıkardı, bir pasta kutusu .•• 

Bir yandan da söylüyo~u: 
- Dctektifsiniz am:ı işte bu 

kutuyu sizden sakl~ya;bildim. 
Kutu çözülmüştü bile, kapağı 

açılınca çukulataıı üç pasta bü. 
tün ihtiııamlarile meydana çıktı. 
(Sam)' derhal otomobili durdur· 
du Genç kıza döndü; ~ülerek: 

· ı- ız bu 

eşyayı ~ptcdiyorum, de-di. Sıre 
~ncak hır pasta verebilirim 

(Cenni) de bir çoeu!: ,.. hi gü 
J_u~oıuu., P~f;talar lıakıkaten ne

~ıstı._. b~tııdı i zurnan (~"m) ın 
ılk sozu: 

-:- An~~şıl:ın (Edimburg) n 
sık ınecc gız artık! demek cl:iu. 

Tekrar hareı:ct <'ttiler. lkirı 
de susuyorlardı, bu sefer sözii 
<Sam) nçtı: 

- Musiki sever ır. · ... iniz? 
- Hem de nas:!! Çukul...tnlı 

pasta yanmda sıfır kalır' 
- Bir scy calnr ınısın;;. 7 
Genç kız güluü: 
- Gramofondan h"'slm bir 

şey çalamam, fakat emin olun 
m~lfı . op ni dinleyeyim <'• lan 
bcnım kadar zevk ı>la:rnaz! 

<Sam Coys) un bir ı:ıey öğren 
ffi"k is~~ığ.i anlasılı~·ordu. Ayni 
mevzu uzcr nde suallerim t('kr.;;ır 
etti: 

(Matlnm Vilyam) m pi;-n
nosunu beğeniyor musununz? 

- Ne diyorsunuz! Harika de
recede çalıyor, fakat siz nereden 
biliyorsunuz! 

(Sam Ooyz) tahmininde yaruJ. 
m Haber) ın 

"Melodı" kelunesind n ne kas. 
ı.ktti~ini her an d ünuyordu 
(M~ lam Vilyrun) .... y: ~t.C{'ğ ' 
kcndı..,ini kacınn ... ' n ,., n arkn
du.c_ılar r.a bu "ındo<lı ' ı bıl ı 
r:yordu; bu ma'urı! F, at 
sıl? 

(C:;nni) yı cevar.,,ız blr km k 
istem yen <Sam): 

_ Oda.,ınrla ı ı) anonı 

re .;ı.l<iırn·ı ~elcıi. dedi. 
ruı 

\ c düsl.inm ye ba.-: · dl. S tov 
<'ok az kalmı tı. Bom.banın at 1-
dığı v r:.- ,.. J'nce cC nni rıı 
~ .. ~, . ı nefretle doldu. b::: mı tı 
ne ı!';ni ti. (Sam 1 va•' 0 c 
ko U<ıtı}JOrOU: 

_ Baz:ın "luml b ... 
kından tem ... .'.,\. bulu m 
dalı, iı r. n ko k su t) or. 

lCeımı) c \ap \enn~ i. ~ m• 
ön iğmı., Lıraz da lSarn) n 
doğru sokul::nW}tu Nihayet ı::at 
gözuktü, ge!mişlerdi. 

Ynbancı bir otomobilin ya • 
ı~r.tığını gören.(~ Bmet) h<' 
men a.şağ1; a ınmış onları kar~ 
şılnmaya çıkmışt1. ~at gelen. 
!erin (Sam) la (Cennı) nin ol. 
duklarını gorünce şaşırnuştı: 

( De.vamı "ar 
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A.otıdolu jan"mm verıUğl h~ber, 

l~göre dUnya vn'l.I ctl~e bir boln' 

.. 
ır mer ~an 

daha 
tor ?zlıendı 

muhr bı 

t 
Almanya ile 
dıpıomat k 

mü nasebetıeri 
k smek imkanı
ni göremediQıni 

söyleai 
• 

Ol 

s n 
c has·nde 

azı et 
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ne 

Mareşal Alm arzetmediği Ruslar tarafından 
bildirilmektedir. Buna mukabil 
Moskovanın batı cenubund~n 
şehıin şarkı istikametine veni 
bir Atman ta.aruzu baqladığİ ve 
burada Almanların mühim ilerle. 
meler kaydettikleri haber \'er·. 
liyor. Cenup cep.besinde ir,e Knf. 
k~5ların kapısı c;;ayıl;;ın Rostofa 
Alman hücumları devam etmek 
tedir. Alınanların 'bu şehrin vek 
yakınında bulundukları ta.:hlnin 

aıa sına 
gö e 

Çakmak d 
a ram te r Ier - Lov . Corç neden 

o 
Gündiizleri de 
bombalanıyor 

Ruslar n eıınde D~•k•~~~~.A) r !~~~!~ kabineye girmedi? 
uıvelHn aut 

be ı ı 
ediliyor. . 
Krımda ise, Alman tebliği 

düşmanın firar halinde bulundu
ğunu ve takibine ~iddetle devam 
edildiğini bildirmektedir Bu su
retle UZW1 süren şiddetli yarma 
muharebesinin muV'..ffakıyetle 
neticelendiğini ve bu mevkiin 
piyade tüfekleriyle iş birliği ya. 
pan hava kuvvetlerinin yanmn
daya giden boğazlan zorlamak 
suretiyle kazanıldığı ilave olun
tmaktadır, 

Bnslu:ını Mar al I•~cvzi Çakmıık, 

Cumhuriy<'t Bayramının 18 incl )"il 
donlımU mUn:ısebeUylc aldığı tebrik· 
le r ve bu 'esil ile g<?rek ordu gerek 
kendi hakkında. blldırllcn iyi temcnn'- , 
lere tcşekkUrlerinin 1bU'ı.ğmıı Anadolu 

1 

Ajansının delflletlnl rica ctmlıılerdlr. 

Kışın harekat 
duracak mı? 

Bır ingilız 

mecmuasına 

b 

göre 
Al aa e 

z 

Almanl.a.r, muhasara altında 
bulunan Leningrad'da Alman 
çen'berini kırmak için Sovyetle
rin yaptıkları taaruzların püs
kürtülmüs ve Lcnin,ızrad'ın ağır 
topçu ibat.aryalariylc bomba.rdr. 
mnnıM öevam edilmiş oldtıj'.;"tlnu, Load=, ı (A.A.) - Annalist mec-. 
Donetz havzasında da Alınan ve mua.ıımın askeri mUtaleası: 
müttefik '.kıt.alarm yenilmiş dUF,- HiUerln la§ gelmeden e"' l lxı.§ 
man kuvvetlerinin takibine mı:- dığı ıron bUyUk taarruz tam bir ay-
vaffaktyetle devam eylediklerini drr devam edlyor. 
bildirm.ektcdfrler, Moskovanın 80 il! 160 kilometre oo .. 

Sovyct tebliğinde, 30 Hkt<ışrin U, gıimal bo.tı ve cenup batısında 

uyan ır iŞ 

bir 
da 

1 

yol • 
e 

!Undeid, 1 (A.A.) - D.N.B. 
U>yd Coreun yeni lngiUz !kabl • Berlin, 1 (A,A.) - Alman rod-

neslne ~ tindti reddetmesinden )O u evvelki gece Moskovıı üzeri 
bahseden Alcnzar gru:otesi §unları ne yapılnn havn akınının şimdiye 
yazıyor: 1 kqdnr yapılo.nla.rm en iddetlisi ol-

"Bu hal, ;Londrru:la en ön sa.ftn duğunu bildiriyor. 
gelen şahsiyetler arasında hUküm Koursk ve c.;rki demiryollar.ı • 
süren bedbi.nlif;'i göstermektedir. nm ula.~tığı iki istasyona tam isr
Bedbinliğln ~~~ sebebi de Hels betler olmuştur. :Mookovnya varan 
Ruzveltin söyleöıgi .eon nutukta , on bir <lem.iı'yolundnn dördü lıo.ll • 
müessir blr ynrdon hf..kknıda sarih lınz.ırda Almnnlo.rııı f'llnde bulun • 
hiçbir ırulna}I muhtevi bulunmu· 
mış olmasrd!r. 

I..ord. Ha!i!aks ile Lord. Beavu • 
brook".un bu meseleden istifaları 
c1a. ço'k mamdaldrr."· 

maktadır. Hu son iki iswyonun 
tahribi artı:k Ruslar tn.rnfmdaıı iş 
let~.,:;llyen demlryollarmm adedi • 
ni rutıy:ı çrkarnuı.ııttadır. ~n 
Aldl.nn hıı.va kuvYctleri artık Krem. 

lin üzerine gece tanrruzlan yap
mağı ikMi görm('kte ve her gUn 
Moskovn.ya biribirlni takiben dört 
beş kere hücum edllmektedir. ' 

Arjantin 
f ransada yeni idamlardan 

dolayı 

Am 

us aya Aıııel'~ 
yardtf111 rı 

Arneri~Bı(l 
ordusw ıc 

ayrılB(l 
.~.tur 811 

~,_. .. ,,.. 
ar 

Vaşington. 1 (.ı\·~.) ;art 
devlet yüksek ıne!11 .~ 
donıınma ve ordUS~ı bil' 
malzemesinden ·•tfl d )~ 
rınm,, ınıl>fm nı.sııctın • 
labilmesı için Rusya.)" 
i;'inl beyan ctınışlcrdi;;,,1" 
Diğer to:raf~n. " tşflY' 

den başka, BUyil1' J3t111~t ortaııarktakı :tno....U.ıZ ~.,rt 
g1ln artmak şa.rtilC ~r ~ 
olduklarım d:ı. flAve 1tı ~ 
ıruınm Stallnc yapt ttı't1' ~ 
dini yerlno S'lurcbi dlll1 t 
bu sevklyatn. bnŞ1a~ ~111 
ve donanmanın Tllutıı 

rusö~ 
. L df,Pr 
işçi kıtl8 

atı .,~ 
ıp ô~~ 

art11ı.....-

:Amerika bahriye nezareti. 
nin bildirdiğine göre, 30 • 31 ilk 
toşrin gecesi Rubcn James adın
da ibir Amerikan muhribi bir tor 
pille batırı1ınl§tır. Muhrip At: 
lantikte lzlandnnm şimali gar
biainde bir kafileye refakat et. 
mektcycli. Amerika Cumhurrei. 
si Ruzvclt, Amerika ile diploma_ 
tik münasebetleri kesmek inıka
mnı göremediğini ve Ruben Ja.
m~ !muhribine ve son zamanlar .. 
da diğer Amerikan gemilerine 
~ı yapılan taarruzlar dolayı. 
siyle Amerikanın siyasetinde bir 
değ~ildik husule gelmeyeceğini 
zannettiğini söylemiştir. 

gecesi Sovyet kıtalarmm Volo. muhaı:ebelcrln §imdiye kadar ı;{lrUI .. 

kolansk Mojaisk ve Maloy.orosla. meml§ bir şiddette cereyan etmi§ ot 
vets istika.metlerinde çarpışma- masµıa ~ Alınnnlar, bunum teb 
ğa. devam etlik!eri, lbir Sovyet liğlerlnde bUc zikretnıcmektc, bunn. 
süvari aJayınm 2 Alın~ alayını muttabil Doncçilia••zaaındn ve Kırımda 
lbozguna uğrattığını, bir Sc:wyet: mm-at!J:Wdytıtler cldo ettiklerini iddia 
tank birliğinin merJlez cephe. ~t.mek:tcdirlcr.Alnuw. t.ebliğlertnde i -

1 

sinde bir -Oüşman ~.Jaymı mıha len sla.UlmUş..muvnt'feJdyetıero nlt hiç 
ve 16 tank tahrip ettiji bildiri!- bir'. moJı;ıJ. ko.ydeditmeml§ o.ımnsmn 
mektedir. gôre bu iddlal&rm umumi mahiyette 

=============:ti -Olm lAzımdır. 

Almanlar T ula 
şehrinin 

varoşlarında 

Dt~r tıı.nı.aan Ruslar dA • .Mojal.8k, 
V.Olokolansk ve Maloye.rosla.veç clva • 
mıda ve Tultı. i ctlcrlndo ı:ılddet. 
.li muharebeler cer~ ~ bil .. 
dinnektedirler. 

Mısıra bir 
Amerikan 

heyeti geliyor 
Heyetin 
yanrmda 

Y-Dzlerce mtltellas
ııs da b anacak 
Londre., 1 (A.:A.) - (B . .B.C.) 
.Assocladet;Pr,esstnrbildlrdiğine göre 

on beş gUnc kad.u ?ırlu;ıra bir .A • 

~rikıuı heyeti ~l ktir. KarorgA.hr 
Kah1rede bulun.ııeak olıuı. heyutin yo. 

'J()"c1ra, 1 ( A.ti.~ 
Huddersficld ~ ~~ 

leıinin yangını~ll ~ 
kişinin ceset.Ier1 ~ 
kaz altından çrk tıeti ~...i: 

Loııdra, 1 (A·.t\.) - B.B.C. Ar 10 kişinin alribe . ~ ~ 
jantın Hariciye Nazın, Alman Hn.- lüm değildim. :~f1Jfl~#. 
rlciye Nazrn von R.i.bbentropa hlr kızlan beş kati ~Al 
telgraf çekerek Fransa.da ıelıine • !arından atı~k etl 
!erin ida.mmı protesto etm"ş ve lıak~~k bir ol~~ 
ferdi cinayetler yüz.tinden kıillc\i lardı~Aa . 

Atlantik mücadelesi fasıla.sız 
devam etmektedir. Alman teb 
liğinde bıldirildiğinc j?;öre, 22 bin 
ton hacminde 16 Britanya tica.. 
ret gemısi, bir destroyer ve ~ir 
d.e\Tİ) f gemisi daha 'batırrbnış
tır. 
Loyd Corç kabineye girmeği 
Reddetmiş 

Bir İsveç gnzctesinin Londra. 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
ba'jVcl<il Çörçil, malzeme nazın 
Lord Beaverbrook'un istifası \:. 
zerine vukua. rrelooek buhranı 
ünlemek üzere Lod Corç'un k~bi. 
nede bir vazife almasını rica et 
miş, fakat her def asında oldu~ 
~iibi, 'bu teklif bu defa da redlc 
karşılanmıştır. 

Rus~, lngiltcreyi harp 
ilanına davet etmi§ 

(lla ta.rafl 1 incide) 
nubundA bulunan Tule. sanat şclırlnln 
§1.mdl tehdit nlttnda bulum;hığµnu bl!. 

cllrmektcdir. 
Almanln.r bu §ehrİn Mrjd ,n.tüda.t'M 

ııatıarmı yanmşlardrr. Muharebeler 
mahalle aralarında yapılmakta.dır. Şe. 
hlr et:rofmda şlddeUl muharebeler 
cereyan etmektedir. 

Almanlar verdlkl6:1 zayiata bak -
nı.ıı.ksıZm hilcumlanNl hız \"ermekte. 

dlrler. 
Son 24 at. :zarfında Almanlar Ros. 

toftn mevzilerini tahk\m ile meşgul 
olmuşlardır. Şehrin suları ytıkselm~
tır. Son ynğm1ırlar harekt\tı lşkdl ey· 

lemektcdlr. 
Ruslar Rostof civarmdaki bendlcr-

• den birini berhava ettikleri zaman 
takriben 300 dUşman kamyonu suıar 
altında. kalmtDtır. 

Yağ·ı güreş 
müsabakaları 

V aşingtondan Ofi ajansı tara
fından verilen ve Associated 
Prcss'in salahiyetli lbir kaynak
tan aldığı bildirilen lbir habere 
göre, Sovyet Rusya 1ngilterevi 
Finlandiya, Runıanya ve Macll. 
ristnna karşı iharp ilaruna davet 
etmiştir. Rusyarun ileri sürdüğü 
sebep, Büyük Britanya ile lbu 
memleketler arasında. mevcut VeznecUerdckl SWeymnnıye kulU .. 
sulli halinin Sovyetler Birliğini bUnde bu pıız.:ı.r ,.e mUtcakip pazar 
siyaseten :z.ararh bir vaziyete günler!. şehrimizin tanınmış gUrc_.qçl .. 
koymasıdır. . leri tnrııfından gilreş mUsnba'lmları 
Bf illetleri Ruzvelt harbe yapılaC.'l.ltt1r. 
Tahrik ctmİ§ MUımbaknlarıı saat tanı on ikide 

İtalyan Stefani ajansının ver. ba§lanacııkt.ır. Bu mUMıbakalara mem 
diği bir habere göre, Moskova ~ketimizin tanınmış serbest ve yo.ğlı 
müttefikler arası konferansın güreıx;ileri iştirak edecektir. 
dan sonra Amerika murahhaSı Bu mu '!b:ıkntarı eısld ı;ureşçllerd<:n 
Harrimn.n'm nik:binane beyanatı Fchlın ]X'hllvan t rtlp etırn?kte ve 
hakkında mütclealar serdeden genç güreşçileri yctişt!rmek için or • 
Messn"ero gazetesi şun!an yazı. _ı;_a_n_ıze_e_ı_m_e_k_te_ct_ır_. ______ _ 

y~~~ lt'in h • .. ·ı· l ~e u:.ı.ını mume:ısı 1 Yeni Eserler: 
sıfo.tıyle Yu~o.sıavyn.ya gıden 
Dona\an, ha.zırl"dığı ve bu mak- Perde ve Sahne 
5.-ıtla. parı.ı. sarfetiği Belgrad hu- Bu ııylılt :einema ve Uyc'.10 r.ıcc -
kfımet darbesinin arif esinde, Yu. ınuasınm ikinciteşrln ııayıst çıkmıştır. 
go~.;l:ıv ordu unun zaferinden e lçinde &ıllm NUzhet Gerçek, İbrahim 
~ O~du~nu yüt;sek sesle söy: J:Ioyi, HUcmet Feridun Es, Kemal K~. 
lenıışti .. H~lbuki \ ugosla.v or<!u· mıl .Aktaş. t. Gııllp Arcnn, Va.sfl Rr. 
sunun mhızanu, Vcrsa.yda yara- 1 zn Zobu, Fnızan Cemil. Sen t :M:o -
tJl;;ın ko:kunı:; 'bir. a~idenin yıkıl. rıı.y, R. Kemıı.l Arduman, Sacide Ar· 
m~nı .ıntaç CtmL<;tır!'' temelin yazıları ve pclt çok resim 

Lehı knda oldugu kadar vardır Tavsiye ederiz. 
Fransa.da. ve R } ada olduğu ka. ---·----------
dar Yu~c""l vyad::ı. '\C Yunanis.. Emlnönli htllkcvlnden: 
tando. Ru...-velt'in elçileri ve hu- Evlmlzdo her sen verilmekte olıın 
su"i mumc <--ıllcri muharebeyi tran&lZCa dereleri 4.11.941 snıı gUnU 

tabrık ic,.in lüzumlu çarelerin 'hiç b:ır:lıyacaı,ur. 
birini kaçırm::ı.ma.ışlardır.,, t Kaydolmak iıtıycnlerln iki tot~ f . 
.Şark cephesinde ı:on v:ıziyet la c ılmlze tnilrncaat ve kaydolmaları 

Şark cephcsind ~ har<'hlt c] • r.e:.ı. o.unur. 
~-~-------~~--v am ct~cktcdir. Alman tazyikı ı ~ ""' ,... ,.., ,,,, ,... ,... ,., ,., O'r. 

r hcnın b::.r.Jıca. üç noktasında -.. •. ~ ... • ..: :&: ,., """ 

tekasül' etmiş görünüyor. M.os- ~~ ~ lleldm! 
J.ova, Rosto! ye Krnn yarana. ~~ Ahmet Ahkoy•Rlu 
dast. ~~ ıukstm '1'111.mbane raı.aa Ne. ı ~ 
Moskavanın sima! ve bMısm p~.ardan ımuMb bergtuı uat 15 ~ 

dan yaprlan Alnnn taarruzları ~~ ton soura. Teıeroa •Ot,, ı 
cı.lyük ink ... af g termemiş ve " 
mdılik ciddi tehlike mahiyeti 

Almanl ıı r, '.M ·a.y.ı..mUdafaa eden 
Rus ordula.rmı ktı.ğıt Qzorlndc imhıı 

ettikten sonra ~ıırmda dikilen 
mukavemet.in her :r.nma.n :ta.zıa -§lddot· 
li 'olduğunu bir tUrlU kabul edememek .. 
te, bir yara hnrcketl yıı.pmıığa mu" 
vö.tfak oliiınğt ve yahut 1U§m gelmesi 
mtınascbetlle he.rck!tm dnhıı clverte .. 
ll oartlar içinde tekrar 'ba§lıyacağmı 
l>lldirmeğl beklemektedir. 

nında. yUzlerce aakıe!1 ve sivil teknis
yen ibulunacnktlr. Heyetin vazifeleri 

idamların beynelmilel kanunlara • ,.. dif"~ .hl 
muhalif oldıı~nu blldlrmlştir . Fınlan ... ti!IP:.ı 

arasında. Ameriknnm kinılnmn ve ö • 
dünÇ v~mc kanununun tat'blkatııin ne 
zaret etmeğl 'V'C AmcrUtadan göndt> _ 
rilpn tıuı.Jda.rın._ bc\lamsoı V&Hl&if<: vıı.ı

dtr. 

. ~ili ve Kostaı ika cllmhuriyeUc- cumhurre15ı ~~ 
rındcn sonra bu ·~nmlatılan dolayı ı Helsin!d ı (AJ\.) ~ 
Alma~ynyı protc.,to eden Uçtincii l lnWıabatm ısH yıl~j.tlııiP 
cenubı Amerika devleti Arjantin. rusunda mcbusaıı ırı 
dir. kartırı tn.vslp cytcuıi§tlr• 

eti T~~ Çindeki lııgiliz tebaları 
çağrılıyor c Alman umumt karargAhmm Na • 

polyonun 1812 seferine alt olnra.k Al. 
man gnzetelerlnde m-0vzuuballs edil· 
mest memnu olan radyo ile 
yaptlğı nC§riynt, Alman mUJeUni ha.. 
rekAtmm muvakka~ durduruln.Cağı 
fikrine Qlışt.ırmıı.ğa matuf oldul?U zan 
nmı vermektedir. 

ı:;aoghııy, l (A..A.) - İngiliz ma. 
kam.lan Çinde bulunan bUyük Br1tıı.ı:. I 
Y!,. ıtebaalamıt vo bilhassa kadmlnrln 
çocuklo.n, JaponJQrm idare ve mUra 
kabc.'il altındaki Çin topre.~arını terk 
etmcğe tekrar davet etmiştir. 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Tahrlr komleyonunca. hıı..zlno adına yazılınasına. bin.nen lst.tuıbu\ de!l<'r• 

darlığmca senetsizden hazine namına tesclll Wep olunan Esk.işclıir ınnhn1• 
les'.nln eski Nalbant yeni Maraş sokağında eski 14 yeni ıo sayılı guyrtml'ıı. , 
kul için 11.11.941 ta.rihlne mUsa.dif salı gUnU M.B.t {15) tc ;mo.hnlllnde t.ahlt _ 
ı:nt yapılııcağmdnn bu .senetsiz mahal Uzerl.odc bir hak lddln edenler varsa 1 
vesnikl tJu;arruflyelerlle birlikte mahallinde buluno.oak memurumuza ye.but 
do.ha evvel Sultıuıahmettc Beyoğlu Tapu eicll muhafızlığına mUracautıerl 

s 
• 

.. s ınrer• 
eı··n dün resim ve hef 

ser is· e b"r nu u < irat e~ı 
verdi 

lllzumu UAn olunur. (9155) 

Askeri Fabrikalar satınalma komisyomı ilanları 
8600 o.det bıı.§lı1': 7420 adet ispit atoıncak 

Tahmin edil n bedeli 9(45530) llra. olan 8600 adet b:ıflık ile 7420 adet ispit as 
keri fabrikalar umum mUUdrlilğtl merkez satJnalma. koıtıisyonunca 12.11.Ml 
çargambn gUnll sant 14 tc pazarlıkla. lhalc edilecektir. Şartname !2> !ıra 
(28} kuruştur. Kıı.t1 teminat {6S29) Jirad1r. (95345) 

narıci askerı kıtaata ilanlar. 

Dün Ank~rad ı üçüncü tlevlet 
resim ve heykel sergis:ıtın B<> VC'· 

kil miz t.nrofm1'l.n ncıldığmı iklııci 
~:ıyfam:zda bu:ıiıcııksın~. Ser iniı 

I aç lrşmda Maarif Veltil! Hnsan AU 
Yücd su nutku söylemi tir: 
. Sayın Ba.5\•cldlim, değerli m sa
fırlerımiz, 

. ?evlet, resım v heykel serr;i
~mın. bu \ ıl, LçJncusünü ho.zrrlrı.· 
mış bulunu)oruz. Snnnt, ha)atında 
\ermill b.r süre ve mensupları t.a
ıafmdnn rinyet.e değ~r bir anane 
kauındrkç:ı !kuvv t buluyor. fu

l aan. Y~tma tarih:nclen bile delil 
getırmege ihuyaç duymadığmıız 

b~<>iln gibi ay<lrn hnkikatl f?unun 
i!ın. söyli.iyorum kl medeniyet de _ 
gerı olan hl<: bir işde başlamak, 
yeter olmuyor. De,·am etmek ge· 

Beherine 38 kurU§ tahmin edilen ıo.ooo adet bakır eu bardağı ııtınoc.:ık. ı ~kt .. r. Bnşhm:ık, her zaman çok 
tır. Pazıırlıkla cksllt.mCBi 6.11.941 perşembe gUnU s:ıat 15 le Tophanede Lv. f,'Üçtur, fakat devam edebilmek 
lımirllğl satınalmn koınisyonundıı yo.pılacnkt.ır. tık teminatı 28:1 llmdır. NL- hıç bir zaman da.ha kolay olmu • 

1 
tstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

1------
munesi komisyonda g!SrUlllr. (338..9513) yor. s.~raz sonra gözleıinize açıla-

ıı;: :t- * ı cak mutcvnzi rcn!c ve c-kil fll<>mı 
Bö§iklıı.ş askcrl :tırmmda. du\"ar ınpat.ı: yaptınlacaktır. Par.ıırlıkl:ı ek _ bir kısım sanatkdrlnrımızın elle _ 

siltmcsl G.11.941 pcrııembc gUnU ıı:ıat 14.30 da Toplıaneoo Lv. ft.mlrllğl ııa • rinden fırç:ılarmı ve demir kolem
tmalma komisyonunda ynpılıı.caktır. K~if bedeli 455 lira 92 kurugtur. ı<:ntt l~rini bırakıp sılliı.lı tuttukları bir 
tem.lnatı 68 lira 40 kuruııtur. Keşif ve şe.rtnamcsı koml11yonda görUlUr. Ta. ~ ~k mahsulü olduğu halde güzel 
Iıpl rln belli vakitte komleyonn gelmeleri. (33:.". 9503) hgınden, hatta. zenginliğinden kay 

• :ı.~:ı. bctmE>miR görünüyor. 

He her adedi GOO gramda.n aııa{;'"l olmıımak §nrtüe 40.000 o.det b.'~lya ipi Sanatkar bin t Urlü en.gel içinde 
alınacaktır. PD.Z.'.l.l"lıkln clcslltmesi 7.11.041 cuma gtlnü eant l4 so da Topba.. ruhundaki yaratma kudretin.:n bu 
nede levazım n.ıntrllğl .ııatıruılma ıwmisyonundn. yapılacaktır. Tahmin ıbedcl• engelleri delip frşkrrmasına her 
:!5.000 lira ilk tıemlnatı 28W liradır. NUmunesı. komisyonda görlllür. 1stekıi zaman imkfı.n bulan hır iruıo.ndır 
terin be111 saatte komisyona geJmclcrl. (3S5.95(Y.)) 11.osaamln.rmuzı ve heykeltroşları : * * * mıu bu bukımdun bnşanlı görmelc-

lk'h r klloswıa 50 kuruıı tahmin edilen 2500 .kllo ça pı.v.arlıkla satnı le hUviik 1?emnunluk du) uyoruz. 
lınacalttır. lhal l Ci.11.941 çaraamba gUnU saat on dörtte Tophanede Lv. ~l' eme.ıderlnin en gı.iç ve en 

A.mtrli(,'i satınalma komisyonunda yapuaca.kbr. Kati teminatı 187 lira 50 cicklYeıinden biri olo.n güzel F.a • 

l.uru.,tur. EvS!lf ve §arlnamesi komisyonda görUIUr. (335- 510) 
:ıto~• 

On b1n adet bolar yemek tabağı nlmacakbr. Pazo.rbkkL claıillJn ~l.941' ~~ 
perşembe güııll s::ı.at 15.15. to Tophanede levazım t\ml.r1iğt ~ lı!omis ., 
yomında. yapılacaktır. tateklllcrln numune ve kat1 temlnat.ıaı:RoJııdli ~ 
komisyona lmclcri. (332.9!10i) • 

~~-
20.000 de~ 11oba. borusu ve 8000 adet dirsek ye;pt,ırmak tızerc ea.ç k!vba 

a\macakt:ır. Pazarlıkla eksiltmesi 5.11.941 ÇSJ'tıamba '-JO da 'Fpp 
hanede lN. llmlrl~l sn.tmalmıı 'komlsyomında ~- 1 n tele .. 

ııt edecek~{ numune ve temlnaUarlle belli vakitte koırueymın ge.lrnekri. 
.(8~ ') 

nntlarm ) oıcuJ.'.lfl, ıı 
h.,,,uuıı ~o 

le rle Türlt ru 1.4>" ~ ı 
lmbiliyctlcriııl ın~) d\l}~ 
\'c Türk m ııcuııın ~-~ 
şüncek nni bize :;,.,,ıa" , 
~an ve tabi~ h1~~şııtı • 
:nmnı bulnıD.{a. ·r J;i ıııl ~ ,. 
ceht bu scbep!erdi ıueripO 
manm bııincl fı.JJl 
11} or. • :;on ,~_..ıe 

Mlllı Ş ;.ıni.ııJl 1 ~ıı P'. 
birınd<' tö) Iedild~ıı • ıılS 
ı ar etmekte. ~n ~ 
t.cdiği ha.kikn.ti lıer ,urı:ıt: 
tirmek JüzUJll~u ~1)-dl' 
kımından, bUyUk ,fi! 
n.ım: uıel 5 tlll 

"Güzel s3Ilıı.t, ~ ~l' .• !Ji.l" • t 
YiP geçnıe)lıı.:zsinde, ) ~r" 
y~inde, sevgı 111..oa ıl't , 
<le, en mrdıli ol~: g:ıı111 
t rmek için gUZC tıil'.aJ 
~ ü.k ek oiına l ~~:::, ıt;iıt (;ııı 

Son asrr t~~titl ~ 
parc;:~s:nd<J. bu hn 'J'ilıi' çe 
dmı görmW oı:ııı de eıı -~:ııtı' 
cUmlıur yet devrtn ol' ~et 
nisbett eser ,.erııı Cılııı?J11 .. aıJ• .. ·ar t ,,.. 
zanmr5 b tunu.~· ı ~-.<All" 
kfımeti, h:ıtk P U>-O]t ~ 
§md1 buI·ın:ın ~k Lrıııt1'1 ş ~ 
ber Tiır"t ~ıı. '}'iir!t 6 ,-1- t 
titrenıekt('dıı.. r :ıd ~· 
tak d r "cl.iln1 el dl ıcııı:ı ıı ~ 
{\ercf i bu iln t~n çiıı.M ~ ) 
hu'tiyc'1. rejin'.iJ'l

1 
,. ~~~e 

1 « .... 111'' 
rın çnl rııııs ·t 11e ı;-
1<' n bize ii;111~ btıntı11 ~fil~ 
hnlderu;. ~ 1ıgı jle. 
ıe erinı )r..>nı 



Ro.rrıan 
Gün· Sona Ererken 

Yua1ı: Husniye BalkanH 

,· B 

Çocukların· 
· istidadı erkenden 
keşfedilebilir mi ? 

Napolyon için yumll!a-k başla bir çocuk denroiıti; coğrafya 
Yazan: .~AH. UT ATTiLA ~VKUT ve 'Larihten zayıf bulunmu~. bahriyeli olacağı söylenmi!tİ ! Mağmum ve sessiz ruhlu tlcğj - scdiyor ve mesut, ı;akin bir uyku-

- İrfan da kim . . Gt•Jdu: !imdir. l:ter yeI\iC, her ı-ıc. «le hüz- ı ) a <!alıyordum. _ Bi.h Uyün.cc ne olacabı..>t? • ru olnınz. Bu ün bun<lau ze,·k alır, 
- Şey crnım ,·anhc; söyledim. tıli ar a."lt; ~ğbn .s"' ~nı·. Sonbaharı rü.zg'".urınm kuru ve Bu, ı.uÇuıt ~.octikl:ıra en çok l'IO-_ t j.u.rrı.1 Oa"k:ı .}den. 

Ahmet &i<üf ciiyooe],·tim.. lcrlnde, scvc[~im aniizilt 'Pll!'<'al:ı - ,·ah"li hrsırtılnrla Yw.>rakları u~ur- rulan smıldir. Çocuk buna tii: 11 Şoul"a. hero:uıgi bil' dcr&te ~ 
Şu ~iyııh gözlüklü gnrip n· rl.:ı delice Yı>~uı t~iri gö • uuğn bir gü:a küc\Us. se~i.lim :U - türlü ce\·ap verit'. tu · "i ın\w&Jfakıyet onuı• muhs.1'-

dam mı?.. rlinlir. Ben dainı:ı. p.-ırhk. canlı rünmcdi. Bunu ıkinci v<.> tiçtin<:il • Pakat avnı mesele d:ıha ııonra. ı.. '· 
0 

ckı-e i tin:.ı.t eden Oh·-.~ • 
__ T.ı h"1":ıJ:..,i.. rcn~r!. neşcli, o~nak p:ı.rçaları gün takip cttı. 1 ana ba'IJala~ı <ie~ düı:ıünc(l)e se,·- lcı;.e glınıeı.ini icap ettinne«. lıleec 

I·,u··tur· tcrcıh ederim. Hit}bir 7.llm"n taze ŞüpheEıa: ki, onu kayhetro:lS'tim, kc-dc:r: ia, hlnııcn ('Q(;u,k corrrafva.da lıer O d:ı kim Qluy.:ır? .. b'l- ı~ ~ .. • .... .J 

So.w.eı- •lttnc pu:ü prıl ) anan kalbimde .büyük bir acl va.rot. Keu - B.\·ü.dnc:.u wman ne olrcı~ · der.sten fazl:ı mm·affak oluvo. r, di.. s t"'..ca ce.\iap \' rcU: ti lkb • -
- ' r : ~ narr, saraımuı m<ıhz.:.ın ve ti' kenulme kr:>.ıyonium. Niçin, di- Ç-Ocn~mu7.tı l1ang"ll me~ı ;e vC'r • Y<' o.ou kit"tt mi ..:.-••ıaık Jizmı? ' ... ı.kım !.. ~ ..,, ... , 

• . . r.o.gıın 'bir hamna d~ı>memiqm - -.·Ol'dum niçin bir aıdmı ileri atn1-- · me · ·i:r.'? · ı:: f' 
\ e t:em?n n_ıkasrnı gelll'<lı.. dir. ll~r ""C'•ri.n <::.ı.ulı.. ha:rckctli \'e dını, on'unıa taıu.ı:;rp, .. .aı .... ~ .. ..:ımı. g .. --·le·le b"-n annenı'n fik. • u .xri i1t:r~ sürenlere göre, ı:o-

K K l .., J' _ "' ~--.. .. -........ • ....... ctı~.'t m<'Slck tn,·ini kendi!lne kü -
- IU"'l em.;,·· . taz~·ni ı>e".·crlm. S.:ıkln ve me;;ut bir "U\'8. kum.bil • ri ııyrrdrr, bnbanm fıkri avrıdır. Uk t • 

·-t:f ı.. ., ., 1~ yar. n tav:-öyeler '·ermekle &1 • G · ... rn:ı.}t ·um .n~ıı.:~ e1
•. ~- r Rtıuunb. b rabet:. grup ı~vhnln- mek icin bu kli1:Q:k kxzcnğıztıan ıı;ı.- Baz.an dn bh·leıttikleri olur. Ftıkn' 

s "'1 ~ m-h:..ı..ımun.s .L. 
11~nke ~· t ~ 'bılna pe.!>: ziva...ı- d:l'kunu.,., ·~··le n;,•n tı:r e§ buluııahilir miydi? .• Ya- •yine "OOU'kl.arına kenJi lıcvc:s ve manı~lırllr. Kli~ük ~a,,.ta. o.nla.n (loğ 

& cl ı::ı I'\llrl . ...,,,. " " rudan doğruya ha.vata nltatınnaJt-
- "n m ... :unı .• ı .. G. 1 ~ı~ ıurmı ki ôu cbfi:ır arkasın an ı:rk.. . aı-;.ularınn göre bir mesJ(k Se<·,m ı;.. dır:. Hıwata t\l.ıRtık"a mt\Sle'· t•ma 

m !.:at"'! bulro.u" dıy"'.. ~ U<; ı ka.~ bot n eUaeş berum kalıbimden • * • lerdir. " "" " 
sen böy' sini şi l~nıt-;. Ulan bu [ benliğ lden b·r' parçayı da sanl:i Ekrem koruma girdi, >beni eal • ~ Halbuki nsıl gÖ?.öniinile buhı.n - ~ii,U~ı.i kcndı1i"ind~n lnM~f ede • 
mrı m<r ti. ;:ı elini. iı:' nı '~~- l>crab<ır götilruyol:'. g:lı ba.lıç<"yc sürükledi. Buıa<ln , dunıhnasr l:lımıgclen oocuğ'un :isti- CC':Ctıı • ,_ •• • • 

"ur ı..~ S n i"'." bal· Su udam .. ,,.A t f . 1 .1 arkı sövli,·en kadmla:rdan birine da• . ..... Bundan haş,k~. Qll.q""Un ıl:•n ve • ~-. • ~ ..., •• • un....<:ıamın e ra ı sn:ran s.tS erı c · ., • - • .u. • ··ud ·· d -· 
C".,.:u; onun i~ı· n l r ya~dı!.. benim g(>nlili:n de ıkanmblda.ra lbl'- fena _hnldc tutulmuştu. Sek.:z. on 

1 
Bunu her ana bab:ı da teslim c· , f~u ,,gu ,·en ~C', egıŞll\ek~vc 

Onu nas l unut1Tl2.:ıan ~.scvdı. Son. rılnUr. i<'i..mdc .hiç sebepsiz lhlr hic-- er!tegi birden oyna1!arı bu suh ve der. Fakat l'Ocuğun istid3dmı na • 1 bır crencı bl! .ı ~ ~ e fen şubelerın • 
ra~ o .. T~\-e-kkeh ckf, ~- or Pll.. ru.n, bi,. 5lZ! duYa.."'ll!l. Bu. :saatlerde .kıvrak kadm dtalrkmd& çok sözler ı s•l CkeşfetmeH? B!lZt coeu~r 'n~- , den herhııngı bmnc hanrbyacak 
~ "<: n:'1.hkUnı bu sozu tamam. a l.!ı!ılamn ben· &ima tenhalara ~itın ı::tim. l!"akat görmeyi memk dır ki birçok suhalardıt 7 .. dı::a s.-ıhı. ol u ·l de o bette buka k -

l mamış•ı ki konuşmayan En"' - s.ürü.ldcr deniz kenanndaki eski etnıemmUm. Ekeım, onunla !bütün ~ görünihlcr. Bazılınr d~ iledcn kil almut&d!r. ~esell, ~ 
kum görleri~i cl~i!"E'n t Şl g;b· ~oeeyi ~k~n uz:tldara giderim.. yaz çamlık yolunda bı.rluen'lu§tu. seneye deği.şir. • . . ~irmi otuz s.cne e\":\:eı, ~ea :nM
nçarak ve dt!<:leruu s~arak ba. ·ra etrafı şeffaf lbir atol gibi yavaş s;mdi kırlar tenha olduğu icin ıfü; Hakikaten.,. S?.~u~~n ıst d&d~ıl ~eudi; o}nıak hC'·eSJn.?eydl. Chkü 
:ıror. . yava~ saran karanhklar anısında ıLkmımdır mczarlrk yanmda birle • ke~fottnek muP.ku, ~~r nı~eled_ır. fon · dev adrmklrivle tler~. 

- Suc:; köi)Ck •• \ c soluyn so. <h&lar, irniar silinm.fyl', denizin ı;:yoı'lardı. Ah o ne çıtgın, ~5Jtun Bu meıseledc mektemn de ~ne 11~ Fenni bu dev adımlariyte ·ı.er • 
lu:ı;~ sa.Tldalyadan kill'~t : :-ilı.Undeı.ki kı2j1l renkler ka.ybolmı - bir aşk tkadmıydı... ı ~banın ya1xirm~na ıg:lmc~ı ·bekle;- letmekte yardtmı dokunmak için 

- Beni n;~·n &Jyletiniz?- Beni yn bas!:ıy:n.cııya. adar bfr ağaç d!~ Blroz sonra Ekrem.in se\·gilisi n.ıHr ,.e m~tebin ga,el~~-bı: yeti.qon birçok mtihendis ve mak._ 
ı ·ç·n k t:ı".tlZFdunuz?.. Kaptan b~~k -bir kaya P~ünde scssfZ(:e IJİZC doğl'u geliyordu. Bir hayret 1 r~ dl' ıx;c~cru h:-at\!!~~~~~1 g uiet Awu-pıuun ve Am.e.rikanm bi?-
bir kedi '._\ nıs.ıınu fıı·lattr gibj btr gö g~ gt~ ka.lırmı. feryadından ken<llini zor abkoy • b · ... mea et> ne ye -~ 11:.· ~ok meml~ketlerl.nde iR--m kal.nıış.. 

4 

.T d n bö .1 bir ak.<:arodı T h d B ı.~ • '·ti - . . . 1 Eake.ıt.. mekt~~te aÇ$J.lQ çocugun 1 rd ın::-hkumıın <lı."lllll~ rın an tuta.. . ne ~ e . en n um: u, uc:rum oA çuk sevgıliındi! btid&d k t" ıı.ı;nk tavin olun~b·. a ı. 
r .. - Lldll'!P 'lU C'danın bir kö- ~nhı .öb~ ~a bir1rad!n göl- ~imdi dudaklarıma ı;elcn hüzün. li.r mi ?l & ' 

0 
' • 1 Bu vnzly«:t gözöııünde tutuhır • 

~·n;? atb. ...csı ibcli:müştı. Bu ;grup levhasmr lii bir güliliru!enıeyıe, onu ~ürik e- Burada tarihi bir vesikayı hntrr- sn, çoc~~ & O<' yaşta :rneslel:tcn 
- $esini ~ıkaıma. Gık ck!m :J.e~'Tedcr_:k du~an aürmlarile diyordum: "Bu otuzluk ibir b. _ tatmamıza :mfısaade edin: ziy de hayata hazırlamak !lizml • 

\1 m .. l · h "trt1<'klanru ''"'nı· ban:ı doğru ge.liyoı-du, bu sarışın dındı • ...ıızcHC§lnek i"'" cl~'lır.n 1 .. 83 . d Fra""'~ ~~ı.,.1,· g<'ldlği fiknnı h'bul edilmek ta .. 
nl' '" "'"" ·• l eh ,, ıı...· •- b" .,,... _... ... ..,.... 1 scne:nn e, ._._ ......... z ındır lt . Iföpek.. 'lr~.rna.. so gu Ç re~ vır g~ ,..ızdı. Far- fazla krem ve pudralar ~ iiııüDdek\ mekt plcr mUfett~cüc:rinden Bıier- • 

T:th::.ildar da i~~rl di: k!nda ~ıyaro.k t& yannna ge~- ~J~ dolmll6. onu daha ~'lprak ne Koral is nıektebinde.'ki 'bir tale. ı Bununla beta~. ç<><:uk oldüca 
- Böylesini hiz'm yanımıza ~· Ben~ hu ya~ adamı ~rünce ve geokin gösteriyordu. Sarı saç • be hAkkıncİa ıoövlc rapor veriyor - olgun bir snaa i"clinc.e, m.e!:ielii. ar• 

koyanlarda kabahat. bi.rdeııbire belm.ledi, ve ~~~ - ,la.n oksijenle dalga dalga acemice du: • ta mekl~)>l<-rden sonra., ~leğini 
F"I ıof. rna.kta acele etti. Bu acemı !kucilk boyalrvdı. Hal:;tlra.U anlıyordum 0 "Bonapart (N'apolyon); 1G .A • tııyiıı etmesi ve ooun ilıerinde y~ 1 

~ : . lozcatm üriıütm~ keYfini kacır- • ' • t 769 <1 d ;;. ""tur Be> ti'"m ~ '"" r k k nd· .. · ın· h •-- Xiçın demı lerclir bir söyle mr.şta.a • • ~ her akşam ora.dan geç va.kıt gnıpu •ms os ı. . a oc:om...,.. . . . ~:~: ... e.'>• oe e e ısuı aya':'ııı 
'k' d'nle Gevezeyi ceh · ~yretmek fcin değıil, çam yolunda- 4 ayak, ıki parmak. on çızgı. Dor- 1 t1ri:cn ktırtannıuu. gerek .me11leğın. 1 
~1~ odunum yaştır di :n:~ Fakat bu her~ ıtesadlif ~ !ki sevgilisine kavusmak foin geçi. d'incii :ıımrfı bi.tir.m.iştir. Sıhhati: 1 de t-rken ihtisas sc.h'bi olması için 
~ .. Bu vckd de o soydaiı~. gz. :el', Y3.Va§ yava_, bizi .biribi!l"J.mize ~·ordu. • s_ağlıun, büıı~e~i tkuvvetli. Tabla • ı fayda!lf olacak bir şeydir. 

H k b' ·· ı- ani ·8.J'.adlrdı. 0 artık ben<k-n liı<>rlcmu .. Bana.•fazla. ~ir eden ~()r.leıimi 1 tı: İtaatli, durusl, vu.mu.~k ba.,Iı. 
V her kes b~r şe~· f°.YrdUY. 1!'·· Yordu. ~tta yeriındc <>lınS'ZSam, ciıımanlaı)·an -gnıpun Wzrıil• ben Tımr ve hareket:: Fevkaıa.dc. 

e er es ır şe~ ıs ı)o u. \.O. aı~mı ~rdum. . .. 1, düSI üst'' F-'· t ı ''Riraziycde kuvvetı· görilbnü.<-. 
mı~ayan ~amı konnştunnak . . onu o) c nm um. ....a o- ı . · . _ ı .. .. 

~ . •• Ben de onun ccb:n~ d.örtgö~ ua ikızrnıyordum. Bana; bir ..,.aıı:. tc«- t Ur. Tarih. ve ooğ:ra.fyada gij&lukle 
~·akat; kımsede ~ık ~esaret 1 beld~-onlwn. t.atM.m ~-anımdan ırarlanması ıka'bil obmyan ~Wıte • ıı.:e<;e!Oilir; el l8leri, re.sim ve lıl.t'n.. 

~lp ona: :- Anlat ~tyemıyordu. ~CÇer'.ke-n İf>U ?h°3lll valı;:tilc ıok Şem lbir 15e'~ ve haya] alem~ndc ('CQ~ zayıftır. J~·j bir bahriyeli O • 
1ıne en ~! çareyı mec.ıup ve .-. .. ...,,. ... huJ h .,.. .. .... . - ''a.""'"an bu dfw.ıı..n .. l'Uhlu•kadml\ lur." 
·ı _ç • ti' buld . ,._..,_.. ya e .... go.zr.-rı goz- .; ~· "~-..-· l 

1: eJ:.vı m yar u. . lerime b.ldınyor ibir 8 he bak_ kalben mü~. Göı.Uyor&unuz ya: atik.baHn bü-
- Ba.n3:. kahrsa arkadaş dedi, ınak.tan siyadıe ~tan bu ~uıılıı !ba- ·yitk a.3keri ve tarihinde ~ ür 

Okumak soylemekten kolaydı? k ISTJL"8UI. s11 .• ·urotvEsJ rol oynıyaıı ada.mı hakkında. vale -
. yonılm;. da yaz<bkJarnu o.kÜ lflarla ~ynrdum, o kadar. ·-ı tile tarJh ve ooğrafyadan za~ ar 

yeter .• Konuşmayan adamın si_ ~ t~a:~ m!s..ımı..,.,.~vgi bü~ ııı ş ı: R t R oot v rilınİf]; dünyala.n titreten 
niri ya .. "'"'ll.Ş gibiydi.. Hafif,... · ..,.....,, "' e ~·. ne 0 ıuu- 1 Jcumn.ndan hakkında muti ve .vu -~ ~ :ı- adım ..ı_.. ile · +--'- · •- · ' r f Y A r R O 1" {! 
güldü '-'-11

& rı a~ :ıs:'-Ç"mtyor .. - mu.'}ak b&Sı deııilmi~ ve kcndlw.ne 

_ Sen yaman bir adam&ın be dttk, tu'ha.fı ~ ~i. onun- ne tvl' kim 1 l t , ~',1.:ün~~~-~:s81,:;.~0-~d'al: ınesle'k olarak da. <lenfacHik s~r .. 
ihtiyar dedi Peki hatırmız k~ ~utu:~ ® lb.ilm6 istemiyor • ..-. ., ., ınie •.. 
... .,.,.... Mad·em ki l.... .. 1adık bt'tı·- uı&111.. .1.Qi[sa bu dar muhitde bunu Faiıt1lt, bu mcaelede müf&tti§ ya. 
H"""60• • ~ ;;..;..._~ _._ , __ , .... 'l'lirlo: 'l'i~·atro Taltlll )latiıtf!tll 
relim.:· Yatağının altından ince "&''C:. ·w. c~ •vı&~-w. uı.J.aııs olu.aaa bite :Na,pollon ~ • 
bir nc>t defteri daha çıkarttı Bilıd.iğiın bir~ varsa, o lbeni.nt Akf&DI :ro.3o aa ''i.sın:e olabilir. Ve belki de bu. biı 
Sayfalarını karıştırdı.. Elinden k.üçük Mnı}ll\ se~ Benimi· HAMLF..T (5 HrJe) istisnadır. 

Doktor Htf zı Bakım 
DAH&Llı:~r. M'OTJCHA ~iSi 

Taksim: 'J'aJlmhıaaede Gilt,rör 
... "-" ht;rgiin itlt+ın ıwınra 

Birinci sınıf 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

.p,·11~ ''C HUJ! flA ""fALIKl-\l<J 

' -'okflrı' CodıW.ı No. 11 
1 \lıınn•n.- ıı:v:ıtlf rl: ti\ ~ ltthar .. ıı 
1 

' 
1 defteri tekrar bıraktı .. Sigarası.. <'ı.? l!>u. lka:dan !klfiydi. Şüphesiz ki so. · HAF.l'A Hunu {!Öyle -biı· not elmiş ol&rı.Wt 

ru tekrar tazeledi. Ve işte dedi. kllÇük: daz da beni sevt"Ordu. Onun --o--- r:u.;e-lim ve mekteple çoc~. :t.ti- j 
_Bir ömrü; bir hayatı y.ıpr&.. masum, eli ıg'Öderinden bunu an~ lıtiltlôl c;ıı/duinJe da.elma göro ın~ldinc nas.ti &lrı1~ r-------------

t h tıral sonu burada . Jaınak Pek ikola.ydı, dudaldann ve cağını .gördim : K • • 
an a arın . -- ... .ka~ ~· edem~ pelk Çbk KOM.f.Dt KISMINDA Fransada da Yaktile bu mesele 1 . anı1e 

Bir saat sonra her şey.ı ogrenml§ t,;ey1cri bir ıbakTa;la anlatrr "le .,, __ •·r. .M ....... f n•ı.areti. 
olacaksınız Ve o zaman da Ye. . GUndil~ ıraat u te; " .,..,.,wu ... -.. • '" 1 M h 
ni bir gün .doğacaktır .. Bi21e ne Bana ~t !hiçbir §cyb~ği ~ P.\RM,\K ÇOCUK nıc~tcplerde talebe)i .lftUd'adma ~o U Ô sarası 
..ı~;;.;ı ·., -nA - ...,.,ınü "'Ö1"Tn'İroo- de, ~mm. ki ooun lokcsiz !kalbine Yuan: S!\Wratü. llüsWı ı·e >'Cf&tinnek ü~re hir Pl"OfJl':ıDl 
'lK:ır;u mı . .ı.A>gall ....... ,., ····-:J 1--nım n ı· . l • t' .. __ ı .... tı d o .. p~ama ~re 

k' Doğacak clin icin SCV"i· ·"41: ıııaya .m J§ emmş '· o, oraya Ak~ 20.~0 csıı ........ r-eo r ı. "" ·"'O· a"' • 
~ 

1
•• 0 d ~cak günii· görmek h~ a~ş.."UD "1'Uptaıı ziyade beni Ko"r Do··vu·· •u·· talebede her görülen istidat, a~·rı 

. ':'ım.. o,.... .. . gonrı&- ~in ç~·ordu. ~ ~eı'Slcr Ye wıullet'le in'lı~af ett'ıi· 1 

ni.mık kemal'in 

ıçın da.ha 1095 gun bu karanlrlt KüçWt sevgilim, ibeni gecelerim lecı>kti. Bı.ınunla beraber, btidu • 
hücrede bu sonsuz azQobı-~ke~ de de meşgul cC:iyordu. Gündiizün ~"",.."',.'"',..'"'.,..:.'....,,..,,..""~"" '"',..,., .. • ciındn cle~i.cıi!..l'lı: göıt,:leın :tıcr t;.ı! • 1 
ğim .. 1095 gün .. Ç.ok değıl değil bütün Yoıt,runlukları üzgtinlüklc • ~ GÖZ HEKJMt l• henin ba.ı:ıoka mE>slek kıtw.ıı.na. gcçı. 'I 
mi? .. Uç kış .. Üç bahar ve ~ltr ril<! lh·ırap yatağmıa.girt'ii~im za • ~ ~~ rllmcsi de ka.b l o•cc:ıktı. 

tııazırı;t~'&Q· bıll.!.ı ~ar\k ıa 

~ulloı, O.ek, ı."4;1.l11 lt'l' \l..k M«. 
turk ı~iıı 14'L.Mr ~ı.r \f ok\I~ 
ı.1r ... ,, .. bayra;n ad~ o .d~ g_eç~r .. J ._ot nıan, ikfi'çük ScYgilimin ta ikalpten ~1 Dr. Murat R. A vdın 1 Hu pıognımı tenkit edenler ~1 • . 

defterıne gozlerını dıkcreJ, oku. ha.kan ılıık. rnaın:m bakışlarını ihatır U<?~·r·~lu t'ımualökııpı tmıur "'ikili.~~ du. Onlar diJ'<lrlırrdı ki. ÇO{':\~gun 
mağa başladı. lıyor, bana ~fa '-e 1eeelli veren bu r\n. t. Tl'I: ~ı:;:;s ~ h<>r}\nn,.i bir tı:mıfn doğrn gt1cıı 

(D ar) Jr•ı.ı ı ~"L-.,......., ......... ..,.,..., "' • "" "' ,. ,., "' !C 0 • k <'o•· -c,·a.mı ' ;;ı.<A a.r n nıhumnn scrln7edfğini his ~ ....... .......-... -v-... , "" "' "'"' '"' .. ""' ... '"" heve!!ine cJıcıııraı. et venne 1 • ,._ ____________ , 

tl\ı. !ti "'1ımt 

'"'':ti , "'ı , Af\ n llihıbevt 

şeyh Rızanın evine gitti. 
Cafer, bu sihirbazdan ne 

öğrenmek, yahu1
L ona ne yap• 

tırmak istiyordu? · 
Bunu bilen yoktu. 
~eyh Rıza, harem ağasını 

gfö-fü rrörmez sevinmişti. Zi. 
ra, Cnfer bu ihtiyar büyücü • 
ye ne vakit gelse kenditini 
memnun eder ve en atağı bir 
kese para bırak•p dön~rdi. 

Cafer sihirbazın odMma 
girer gmnez kapıyı kapattı: 

- Seninle bugün uzun gö• 
rüşec~ğim, ~eyhim ! Ben bu. 
rada iken sakın ha,ka bir 
m ··steri kabul etm~ ! 

Dedi, ~eyhin yanına otur. 
clu. 

Şeyh Rıza sordu: 
- Ey, söyle bal<alnr., ağ:.·· 

ctğım ... derdin n~dir? 
Arap önüne bakarak gü • 

lüınsedi: 
- Bir gönül işi ... 

YAZAN: iSKEN DER f. SERTELLi 

• 22. 
·- Ne dedin, ajac.ığım.-. 

Bir gönül İ!i mi? 
- Ev.et .. neden şaştın öy. 

le? hen msan değil miyim ... 
.Benim kalbim, benim duy • 
gum yok mu? 

Şeyh Rıza zeki ve uyanık 
bir adamdı. ihtiyar olmakla 
beraber anla.yı!ı da vardı. 

- Doğ;-u, dedi, kalbi çar
pan her erh:el: bir e~ arar, ,.e 
lıirini sevebilir. 

- Hah şöyle .. yoll\ gc) bir 
..,,":: . .l!c•:;:ıİm yüzümü kara, ya. 
şutu i!eri görüp de kalbimi 
kendi kalbin gibi ihtiyar mı 

sanıyorsun? Ben değme g•mç 
ier .! ·~aş çıkartırım. 
Şeyh Rı;ıa dayanamadı: 

- Aman gözüm, ~el' be • 
nimle ~:ny mı edi~·orsun? 
Ben seni yedi sekiz yıldır 
sultan Kı,tbcttinin yanında 
bir harcmağası .ola.ri\k nm . 
yorum. Eğe.r yfüeğindcki er. 
keklik ateji damarlarında ela 
kaynıyors3, hükiimdurn se · 
ni harem dairesinc1e tutması
na hayret etmemek kabil de
ğil. 

Cafer, sihirbazm sözünü 
kesti: 

_ Ben bir harenıajasıyım 
ama, hadım değilim. Bu sır 
rı bütiin ömrümce ~~kladırit .. 
Şimdi ilk defa san.a. açt~o -
r'1m. Eier haf 1'1' hırı ne soy • 
lersttn kendini yok bil.. 

- Bizdep "1r çıkmaı; .. me· 
rak etme! HelHe şu derdini 
iyice anlat da bir Çaresine bu 
kalım. 

- Dediın ya. Gi.>n!ümd..:! 
bir dHberin a~k1 var. Ilu ŞC\ • 
gi beni ~;;nlcr ~cçtU .. ı;e ~ıl · 
dn',ıyor .. d~mnrlm·ımdt\l,;ı b . 
luşan kt\nın b'.: ıi l•e•gii•1 F r 
~z daha0 .ertipi .tnahvcttiğini 
hhse:di)·ormn. 

- Peknrn ... ne i~ti:o\-.~·:;'? 
bir biiyü aıii •. :ıihir mii .. Ho . 
men emret c~e Y<ıP<'J'ım 

- ilk önce İiıtedi•"'!m sc,· 
~ "" "'' 

onun da beni ~~Ynle3i, hiç. ;le· 
iilse bana te ~:ıyül gü~~": . 
meti. ltuıh henim ~'ıt:\~rt ,{r'r! 

relmf!sidir. Bunu anca~. :!le·1 

· tenıin e<lebilirsin ! 
- May ht'.y. Bundan l<ola.y 

n(t var? On\ln bir mondilini 
bulup gelir .. yirmi dört saat 
be:nde kal~rn .. ckuyup üfle -
di ten sonra ·.ckn1.r sana ve • 
re~· im .• K endisinc a~dinne • 
den 1:ötür, onun odasına hı • 
ra1c ... 

- Sonra? .. 
-- Sonrasını ae:n ıöri.ir • 

l'Ün ! Uç ~i.in vaı-ma:ı, pe!İne 
rlü er .. \'e k,,lhi senin seygin. 
le tlolar .• 'llcndili kokl<\ddcça 
o h le gelir ki. bir gün deiil, 
bir sa!\t hiJe ıeni görıneden 
thır ""az. 
· - Ali .. if'e benim iıtedi -
s•iın ele lıuclur. Faz:la bir dlle
~;m yolı:. Onu kendime bağ. 
lamak 'i!li~'orum, ha;ka bir 
erk~ği düıü.ndıifünü ıöriir 
ve va s ... ~ıe.m, bwıa tabt8l • 

• l • ı 
~Vı et\~~,)"N'U''· 

t ~""' ! "''""' 



J 

(O.uı.·m1z1r. otrlnc: -:rıuaw:a 

-.ırıı: ,11lnındak1 tarlt> Qrl'\!C! ...... lq. 

tl)JJOT1- b!rllktıo ı:~nılrrll,.....lı 1 

E\'1.F:~"'M , Tlllil.tFLERI, tş AilA 
.'\L\, iŞ VEHME, AJ.nf. .SATIM 
o;:-ibl Ucari mahiyeti hah: olmıyan ı..ii. 

ı;\İk lH\ıılıu pıtro ı'l. neşrolunur. 

=.:utenme teklifler1 
• Boy 1.65 kilo GO, yaş 21, esmer, 

tik.sek tahsllll, harlct kazancından 

BABSR.-~poetası 

va uıtaka Depo Amlrlljl .dea : 
l - 90 kalem 28 ve 50 beygirlik den~ Di2".e1 marka trakUSr ~ ~iıtem(>. 

sı satm almacal\l1r. 
2 - 432 lirahk kati t:.emlnatmm Bakırköy malınlldUrlllğllne ya.tırrtarak mak 

buz ile birlikte 13.11.941 pel'?.lembe ,S'{inU .sıı.a.t. lı,.ao dA Yeşilk6y Hıwa 
mmt&ka depo !\mirliği satma\mıı. komla'yonundn bulıınmalan. (9489) 

' V A K l T matbaası 
BAŞ, DiŞ, 

NEV 

Z E: GRiP, ROMA TiZ~> 
f'Üı A,.~tUfU ZI CJERHAl f.11114 LJ&. KIRIKLI. V! 

bnl!ka 120 lira m:ı.aglı, serbest me.o;.. 
!ek sahibi bir bay, 20 ile 25 yaşlannda 
ı~O llA 160 boyundR, Uı.hsılll, kumral 
veya sarışın, ciddi bir aile kızı ile fN. 

lenmek lstemekte.dlr. (Cldclt ve sam!· 
.nt) renızlnc nıUracaat. 

Kitap ktsmıııı 

tarızinı edip 
qeniden 
açmışlı·ı 

Kitap. meaaY&, gazete 98.aar. 
Tabiler namJnR diz~ isleri alır • 

lcabmda günde 3 ko.şe ahnabilir, Her verde oulfv lmtuhın uwa~ ~ 

*' Fransu: meKteoının ilse ıtısmın. 

!ao mezun cJddt bir genç busu~ oıa. 
[ak az bir ,ıcrcll.! riyaziye flzilt. kim 
ya ve transızca derslerı .,erebUlr 
(S.M I<) remzine mUnıc&&t 

• Çalışkan genç blr bayan matbaa, 
ktmyahnnc, yazıhane. muayenehane, 
Ö?t'eıhane ye bunlara mllmasll mUes • 
&.."Selerde acele ve ciddi bir i§ arıyor. 
(Maçka • TeO remzine müracaat. 

Aldırınız: 
ı\!)ağıda remh:teri yuulı olan o,. 

ku) ıımılarımızııı ııamlarmn ~,len 

mektupbn ld::ud1an~nl7Alcn (par.ar • 
lan dnhil) hergiin s.'lbfthtan üğ~·t' ' 

luwlar ve saat 17 <k-cı soıırn nldırma

ı.n. 

(ti,M.7.. 19) (Belkuı) (16 Çiğdem) 

{He.rlka) {S.A.) (M. 29) (N~dim) 

tH. 99) (8. Nesrin) (İngcl 27) (A.1~) 
(Mell\Jınt 3) {İmren K. H) (Y. Akın) 

.............. .-ı ......... ... 

1 
stanbul Levazım amirliğinden verile~ 

nane; asker. kıtaatı ııanıarı -
A§a.ğıda yazılı mevıtddın pazarlıkla eksiltmesi hlmlarmda yaz1J1 glln 

'e saatlerde r,tılcburgazda ruıkerl satına.tına komisyonunda yapllaca.ktır, •.ra,. 
ltplerln belli vakitlerde komisyona gelme~ri. (1303. 9518} 

Cirun Mll<tarı rnale gün ve Mil.Ü 

Kuru ot 
Odun 
Odun 
Sadeyağı 

Sadeyağ'J 

Sığır eU 
Sığır eti 

Sr;tır eti 

kilo 
6()0,000 

400.000 

600.000 
7 .50(1 kiloııu 170 
7.500 kiloeu 170 

40.000) 
25.000) 

12.11,941 10 

1% 11 
12 .. " 

16 
7 

" .. 1(1 

11 " " 
10 

15.000) 10 ,, .. 14 

• ~ * 

, 

BoJ.ay[r iBkcleıri, Doğan Arslan çi!Uiği karşı&mda saman iskelesi, kR.vak 
ıskelcsl, veya ba.'kla bumu iskelesine teeUm §&I'lile 1000 ton nıc~c odunu pa· 
zarllkla ntın alınacl\ktır. lhale&l 5.11.9H çarşamba. günU saat 16 da Bola • 
yır civarında 700 askeri posta satmatma kom!ıryOllundıı. yapP!acaktır. 'T'at;p.. 
lenn belli vakiU.c komlııyona gelmeleri. İhaleden sonra )'1.ir~ 15 temınat e. 

A§attdıı. rcmlderl yazılı olanlar ::o 
bi.rlnciteşrln talihine kadar mektupla 
nnı nlma:r.larsa yırtzlacaktır: 
(Ticaret ~) (Hamdi) (~) (5. 126) 

ı lm&Ctl. lctıt'. ( 1SOCMYJ20) 

(A. Ynz1eroğlu) (A.Z.X) (F.S.V.) 
(T.Z T.) (R.B.T.) (T.P.) (M.R.) 

(N.M.) (B.V.) (B.N.Ş,) (T,T, 295) 
<Klbar E.) Of.D.1<.) (S.H .K.) 
(K~kaya) (7.0.) (M.T.V.) (Nurettin) 
<Çaylak 22) 

+ •• 
13.000 kilo sabun alınacaktır. Kapalı zarfla ekBiltrnesi U.11.941 cıımlU". 

tesi güntı 11&at 11 de F.rzurumda askert satına.im& komisyonunda yapılacak. 
ur. Tahmin bedeli ssso lira !ık teminatı 644 liradrr. Taliplerin kanuni vesi. 
l:alıırile tetcllf mektuplarını ihale saatinden bir saat ~el komisyona verme· 

leri. (1299-9613) 

Aşağıda yazılı mevndduı pa.zarhk la ekslltmclcrl hlznlıı.rındıı yazılı gUn, saat ve mahal1crMkl a.skert sat:malmıı. 
komlsyonlımnda yapılacaktır. Tııliple rin belli vakitlerde ait olduı:,'U kı>mlsyo nlarda bulunmaları. {1EOJ.ml16) 

Cinsi ldiktan Tutan 'r.tmlnatı ihale ı:tm . .ııa.At ve maham 
kilo 

Buğday öğUtmesi 1.00-0,0'.lO 
.!1"rutı çndır direği, adet 
B vzı bakır kazan, adet 

170 
200 

10,000 

10.000 
· r şehriye 

• ı k.:ırnıı. 

ı· Jn 
D ıt bakraç 

·a ryağt 
)I{ ıhlelıt ıııı.kl!yat 

h'.o,>un cU kavurması 
Dulgur 

S·~ır cU 
Lıhr.nn 

Prnııa 

3.466 
adet 2.000 

10.000 

23.000 
9&..000 

58.060) 
56,0SO., 

!il'& lira 

20.00G 3000 

892.~ 134 

16.000 2100 

5.~ 393,3ô 

5.900 (!'33.3::: 

31.992 .ısoo 

22.000 3SOO 

17.000 2000 

18.160 2724 

2G.4M ::l96S 

21.120 <ll6S 
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D. 937 • 3541 musluk taşlı alaturka hela olup 1 dirde hakları tapu sicilleriyle 1 
lstaııbul ikinci luo Memurlu. buradan merdiven altındaki ma- sabit olmadıkça satış bedelinin 

[jıından: halden taşlıklı odanın ::ıltındaki payl.:,ı..5masmdan hariç kalırlar. 1 

mahallesinin Kuyumcu İrfan so- ahşap tezgfıh mermer musluk ta- ilan olunur. (16117i 

Birborçtan dolayı mahcuz olup bodnımQ. inilir. I3u kısım kömür- Alakadarhlarm iı:ıbu maddei k:'• 
açık arttırma ile paraya çevril_ lüktür. Taşlıktan bnsamııkla ini. nuniyeye ~öre hareket eylemele
mesine karar verilen ve tamamı. len zemini bozuk çimento şaplı' ri ve dah~ fazla malumat almak 
na 8125 lira kıymet takdir olu. ı mermer bilezikli altındaki sarnıç 1 isti:venlerin 937 - 3541 nolu dos. 
nan &yoğlunda HalaskAr Gazi 

1 

kapağr olan ve sabit iki dolap,! ya5iyle dairemize müı~aatları 

kak eski 5 yeni 15 numaralı 63 şı maltız ocağı ve arkadaki ~ra- _.;,__ ______ _ 

pafta 669 ada 23 parsel noıu lığa ge<;ilcn .k~pıı·ı müştemil ·Tu·· rkaye Cumhur·ye . 
~ hanenin 480 hisse itiba- mutf<~ktır. Bırıncı kat: Ahşap 1 ı 
tiyle 312 hissenin acık arttır merdıvcnle rıkıinn bir sofa üze. ı 
maya çıkarılmıs olup 18 _ ıı : ıinc 'birin~e. yük ve dolabı olan 1 
941. tarih.inden itibaren şartna- kar§ıhkh ıkı oda, alaturka mer_ J 
mcsi herkesin görebilmesi için mer t:ı.şlı heladır. Çatrkatı: Aı-. , 
dnire divanhanesine ta.lik edile. şap merdivenle çıkılan bir sofa 1 
~ir. Satış peşindir . .Müşteri_ üzerine bir sofa üzerine sabit do- 1 
lenı;ı muham~cn ~ıymetin yüzd~ l~~· <;atıal.tı:. J?ört küçük oda \'e 1 
yedibuıçuk ;r1ı_:;m:tınde pey akçesı dıgcr sabıl ıkı dolap vardır. Bi- 1 
""'ahut rrulli hır banku.~1'. tc. : nada elektrik tcsısatı oiup dahi. 1 
mmat ~ektu'l?u venncl~rı ıcap len ah~ap ake.;ım yağlı boyR.lıdır. 1 
eder. Mı:~rakım vergıle:ıc ru- ı Çatı katı döşemeleri kısmen düz ı 
sum, dcllfı.l~ye borçl~ya aı~ olup Iü,;ünü kaybetmistir. ön ve va~ i 
~lı§ bcdehn?en U:Svıyc el_il~k-

1 
cephede birinci kattan itibaren 

1 tır •. 20 s:e~ık tav~ bedelı muş. ı birer şahinşin vardır. Zemin kat 
u:r~ye ~ıttir. Gayrı m.~nku! ken_ ' pencereleri demir parnıaklıktır ı 
dısıne ihale olun~n muşten deı . · j 
hal veya verilen mühlet içinde Yan. cephe kaplam~ı kısmen 
parayı vernıesse ihale kararı tamırc muhtaçtır, Umum D1P!;tt. 

feshedilir ve kendisinden evvel hası 155 metre mura~b~ı oluJ? 
en yüksek tc.klifte bulunan kim- bundan 67,50. met~~ sı. bına gerı l 
se arzetmis oldu..,au bedelle al- , ~alan baht:cdır. Bı:ı~cı a~~ırm_a 
ı~ağa razı olursa ona ihale cdi- 1 28 - 11 ~. ~.11 tarıhıne musadıf I 
lır. O da razı olmaz veya.but bu cum~ gunu saat 10 dan 12 ye 
h.ınmazsa hemen yedi gün müd: 1 k.adar .tstanb~l ikin<:l icra daire. 
detle artbrmaya crkarılır, Her ::;ınde. ıcra edıl~ccktır. Arttrrı~a 
iki halde birinci ihale edilen mü~- b~~delı ~1~7tı nıu_!ıammcr.~nın 1 
teri iki ihale arasındaki farktan yu7..de 7o şını buldugu taktırde : 
ve diğer znrarlnrd4n mcsttldtir. ihale eclilecektir. Aksi halde en 
İhale far.kı ve geçen günlerin 

1 

C',Ok arttrrımm tahüdiı baki kal_ 
faizi ayrıca hiıkmc hacet kal. mak üzcı c ~rttımıa on gün tcrr
ınaksızm dairece tahsil olunur dit edilerek 8 - 12 - 941 tarihine 
lşbu ,gayri menkule bahçede~ müsadif pazartesi giinü avnı a. ı 
,ıdlir. Bahçenin önü divarlıdır. atte en çok arttırana ihale edile ı 
İçinde kiraz. palmiye gibi ağ;:.cı ccktir. 2004 noıu icra ve iflüS 1 

olup binanın arkasında zemini kanununun 126 ncı maddesine 
bozuk çimento ı:;aplı aralıklı bir tevfikan ipot<>k sahibi ruacakl • 
kuyu ve m~tiağa giden bir k~pı lnrla diğer alakadarlarının ve ir- 1 
vnrdır. ~mm kat Bah<:eye mute t~fak b.akJu s~ipleı ınin işbu gay- ı 
nazır dört basamak]~ çıkılan rım~nkuldckı haklannı ve husu. 1 

ımlılrtan aru :p kapıdan giri. siyle faiz ve masarifc d.g,ir olan 

1

1 

~~ ~mini_ merı:ner döşeli taşlık iddialai~. c.\'~akı . müsbiteleriyle 
uzerıne ıııa.~dn bır oda, laf1lıktan onbeş gun ıçındc ıcrn dairesine 
$! çil,•n aralıkta mermer maa bildirmeleri Iazımdrr. Akı:>i tak. 
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