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HABER'f8 
Ba dilılıatle olıanmafa 
dejer yadcznm 4 iincü 
.aylanıuJa maltalıı.Jı 

takip eding 

Makedonyada 
Asiler 
BL'LG.~R 

MEMURLAR iNi 

• 
ıs yan Stallngra dda 

Almanlar alev maki
ne/erile lJOl açı,yorlar 

ÖLOORDÜLER Mltemadlyaa götls 1111· 
üsküpte örfi 

idare ilan 
edildi 

sa mallarelleler oıa10• 
TEREK NEHRiN i 

GEÇEN ALMANLAR Hindistanda 
Sf.o1'1'ıo1m, 14 ( ı\.A.) - United 

Frt>aa bildiriyor: Sofy:ı.clan gelen 
haberle~ göre, .Maıkedonyada mli.. 
teaddit ~ehirlcrde i.~yan ha~r-t. 
lt>ri olmuş, Bul gar m.emurlan Ma. 
kedonyah biter tanı.fmdıe.n ö.ldil.. 
riılmüştür. Bulgarlar, isyanın mer 
keli olduğu anlaşılan Üsküp şeh. 
tiıidc örfi idare lli.n etmişI~rdir. 

Grozni petrol mmtakasma 
doOru ilerlemeye başladılar 

Dun bir çok 
hAdiseler oldu 

oltller llıllla • ............... , __ ......... 
VlllEI 

Irak Bape11ııırıe 
uzu mllldet 

glrlfll 
Loadra, H (A.A.) - Halen Bal . 

datta bulunmakta olan reli! Ruzveltin .,..._ •-ı 1J V•~GIWW; 
rayda kral naibi taratmdan oerefln• 
•erllrıı blr zlyalette hazır bulunmuı • 
tur. 

Vendel Villd, ba§TekU Nuri tle de 
uzun uzadıya görtlfmtl§ttır. 

~abeşistanda 
ingilizler modern 
bir ordu kur dul ar 
Londra, 14 (A.A.) - General 

Butıe Ha.~istanda modern bir 
vrdu krrmağa muvaffak olmu§tur. 
llabef a.skerJerı radyo kullanmak. 
tad!r. ~rin ~ğu cahildir. Bun 
l.ı'ra Jngilizce öğretmek icabetmiş. 
Lr. Habe§ aakerlerl, maharetleri -
fti Gonda.r harek!tJ etınasında göe 
t~işler. muharebeyi Ha.beş tel. 
"'U'.11..r idare etmi,lerdh'. Habet -
ler !yi &HerdirleT, mUıharip ve ce. 
111Urdu.rlar. lt:ıııtleıi v.Ukemmeldir. 
Yalnız bir ku&urfarı vnrdlr: Subay. 
larr ba,,U. bfr yere tay1n edilirse, 
Hit~n mutreze beraber gitmek Mı.. 
tc r .. 

t' ranıada hakimi 
öldürenler yakalandı •·· 

Viıl. 14 ( A.A..J - Turs'dan ah• 
nan l>ir haber, Na"''' iki katırn 
s:ıkJandıkları otelde bir baskın n~ 
flce<ıfnde yakaLmdıklarrt.ı bildi,.. 
llı<-k ll!d i r. 

F ransa da 
iş görme mecburi-

11et~i ~ondu_ 
Almanya Fransadan 

250.000 işçi istemiş ! 
l'lıl, H (A..A..) - D!yepij eetrler 

dün Dlyep §ehrl.De varmı,tardır. Ken. 
dilcrlni takriben 20.000 ktıı kar§ıla -
mı§lardır. 

Loadra, H (A.A.) - Muharip Fran 
ııa mahfillerinde aöylendlğine göre, 
Almı:ınya ı..a.·ıAlden 250.000 i2c;i iste • 
mi§ ve ancak LAv~ı Hltlere 30.000 
l§çl göııderebUml§tır. 

Vl~I. H (A.A.) - RelımJ gautede 
çıkan 4 eylül 1H2 kanun~ JÖre hU • 

knmet vat.andaılardan herbanCi blrl •• 
alne herbanıt blr vaz1fe11 vereblle • 
cekttr. Böylelikle tıçi tqplama itinin 
ortaya attıtı kt.rıoıklJ.ta bir".;. ve. 
rlltmt olacaktır. 

Loactn. H (A.A.) - ~ aldıl• 
mız bir habere göre, ll'rallııada it r&'· 
me mecburiyeti ortaya ablmıt bulu • 
ııuyor. B6yle11kle ,devlet her ntand&. 
ıı çalı§tmnak hakkmı kuaııabllmek

tedil' • 
.. ~ .... --

Madagaskarda 
-------'4-~---------

ingilizıer adanın mer. 
kezine dollru ilerliyor 

~-4=[)----

Majonga şehri üç saat 
içinde zaptedildı 

Loncıra. H ( A.A.) - •dagaakar 
adıuımda 1ngUiz kuvvctler1 ::.ı.narlvee 

doğru llerleme:Ctcdlrler. Fransm lınlv. 
vctlerjDlıı zaylatmı ytlkacltmemak 1-
~n lnglllzler ellerinden gelenJ yap . 

Dlegoauanzden gelmekte olall tn • 
puz kolu Ambor.a f8hrinl zaptetmit 
ttr. 

'Vl,t, 14 (A. A.J - Stallnırod 
mubaNbe&i, en IOll fiddellne .,.,. 
mlflır. Almanlar, bnmatlar, blok
henl.rla dohl mdl9ftbe aatıuı a. 
raundan un •çan mllldur.ler " 
dln811lillerle kend!Jerin.l 701 .. çma.t
tadlftar. 

ll•retal ~o, Stalfqnd'ı 
tutabilmek için mtltblt lstJıbklm pr 
i;ekelerinde insan ve maktnece 
111Ullzarn i1ıtiyat lmvveUerl :vılnnf, 
tokat Almanların Uedeyl,inc mani 
olamam~br. 

Loııd.ra, t6 ( A.A) - A!man ıa
seteleri, ~· ~ıhll!Wır 
Jerfn dehtellnl taPlr için dOn ba 
cllmle1eri kullanm9'1ar<tır: 
"Stalin«radda ~rptJmalar rn ko • 

kunç bir nddeye nnn14tır. Har • 
bin en IJ(lç 6d8"leriaden biriyle 
karıılqnıntayn ... 

AJmanl•r teinin eenup batısında 
yeni toplu hftcumlan bal}I Jdıld.,. 
rındanberi 12.000 zayiat •emıit • 
lerdir . Almırntar biraz Uerlc:mele 
muvırtfak olmuşlar Ye bir kesimde 
bir köyG zapteylemlş1erdJr. S!ali~ 
radın batısında bfttln Abnan bil • 
cumltın pflskörtAlmflştftr. 

12 ~ovyet Hkıerlnln tia)"leri iltper· 
ten ıu korkune bilramaalıık htlkl.• 

Mısırda 
Topçu faaliye· 

ti oluyor 
Son sar,,,,,,,..,,,. l,..Uialer 

yülerc• ..;, oermif/ 
Londra. 1• ( A.A.J - llmr cel'

heslnde kara faalJyeU olarak yalnız 
top("U ve devriye fuH:vetl olın~· 
tar. 

eam..tesl ıecesf hna 1tunet1e
rf.mn Marsa MMrah doAusunda bu
Junan ban al•lanna taarruz et • 
mişler ve yanıınlar çıkann1şlırdır. 

-.·ı1ı, 14 ( A.Aj - Romadan bi'
dirildrtfne göre, Mısır cephesinde 
son çarpışmalarda lnglllılct yQz
le..-ce esir vermişlerdir. 

Bunlar şehrin hakimini öldO.-
fllt"•ten ı;uçJu idiler. maktadırlar. 

M.ajunga f9hrt iM a aatte za.pte • 
dUmi§tir. J'ranaıslarm kayıbı 90D de. 
nce udır. 

••• 14 yaşında bir kız 
bir avdan beri kayıp lzmıtte seyllp, Vlşl, H (A.A.) - Jıfada!&skar ada.. 

smda 1'ranaız kuvvetarı dayuunak • 
tadJrlar. lnglllzler Betstboka nehrbıl 
geçmlye muv•ffak olmuıtardtr. Am 
boza şehri Franaı.zlar tarafından talı.. 
llye edllmi§tlr. Franaız k•tvvf!tlerf tlN 
di daflara çeknml§lerdlr. Muharebe 
ter burada devam etmektedir, 

9 1Gfında hu SoCGlc da ı ı 
p rul enberi ortada 70/ı .___,_.. .. --o ' 

Şehrin kenar mahallelerini sular bastı 
Ankara treni yoıdan çıkll. Hattın 

btr kısmı sellerden bozuldu 

KadıköY1lnde Yelckıtnnenlnde usun 
hafız aok&!aıda 142 ııwnar&lı e~e 
otur&ll Meryemlıı H 7qmd&ki kw 
Babahat. bir a~berl ka;yıptır. Vert. 
len maııımata göre Sab&Jıatln annu1 

" .uya libnek tızen nden cıkmıt. dön 
ROPORTAJCILARLA duırten eonra kmm bu!amamqur. 

ROPORT AJ LAR s11enıer1ıı iDaaDi)'et namma yukanırı 1&1111ı. 1' (Telefonbı) - Birkaç giln :n0e,, tam.ıaıı bir &ıekilde yatan yağ 
a"' dlJıı lab&btu itlbareıı ılddetiD 
e~~ıı. Paç mabıWleain~D birçok 
••r=llt eu tııumı,tır Ba%I evlerin du. 
'1ıkılmıpa da DU,.J.SÇI Z.llriat 

l<lı-.. tabrlkuwıı eleit:trlk .ı1W1tra • 

ıma da sular btıcum •tmlttlr. 'Jl'abrt. adreae bildjrmelert rica edilmekt.ed!r. 
kanm Kiraz meVkUJıdekt aı ~e.<ılııatı. Yaza: llADBI KAY ASAL Bundan b&§ka Syöpte Veslrtfkke 81 
Dlll etrafı tamamııe eu Ue çevuluııf numaralı evde oturan ı.maU :ec.ku~ . 
olduğundan, Bu ~•i•tta ~lıpn • . Bu cazip röportaJ dun ı yapıdaki çocutu Kahmut B<ıs. 
mele ııç ka.lmııtır. Fat>rtır. mt1d0r1Uf"!. aeri81.ni yakmda Haber kurt bu aym tlçl1Dde Jraybolm\lftW. 
ameleye ylyer.ek gör111erm :• e•lıt · j atıtunlarmda takip Nerede olctutunu bP•nlerm 1nuııı,.~ 
maktadır. rcıılırat fllbı'ik" ı a t•mtz •t• edecekstnta na.mma. me:skQr adreee bU~rmeıerı 

(Devamı 1 incide) ı._ __________ _., rica edUm•JEtedlr, 

yeaJ llOllıırrnıdan bildirllmetted1r . 
l2 Aha tanb, on JtJsl müstesna 1 
olma tbere Mtlbl mOd•fil•ri 61 • 
ınllt bulunu bil' Rus mnzllee doJ
nı ~rli10rdu. l2 o~ •kerialrı 
el.iade J'lllnıs el bombalan b~ 
tı. Ba i t asJı:er, ltombalartyle tank• 
Jann anına atılmışlardır. Kendiled 

<Deftmrl8ldııle) 

Malta şehrine 
nişan verildi 
Loadı'a, H (A.A.) - Lort Goıt 

Maltlhl&nn Jrahrunanlllma mUkL 
fatm fncihre hliktımeti t : ı:m. 
dan Malta §eh't':ıte verllmil olan 
Jorj Haçı nigıanını. dtlıı Llvaletta 
tehıi meydanmda yapılan tören eL 
naamda teıbrill b8f hM:imiae tm: 
etmitttr. 

Lort Gort, bu ndlnuebede 116y. 
lcditi nutukta ıöyle demiftlr: 

"Bu nit&n, hUniyet uirana ya. 
pıllm gaa'pl§1Dala.ra ıı.attaldunn 
kabnmanca ittirak ettiklerinden 
dolayı l('hre verilmiftir. Mihver 
dcvletlai, ceMZ'etmkl larmaf;ı, 
l:Uçok defaıar ~ar. fakat ııUin 
Dihat afere olan itimadınız ula 
...... ••••• ..,tır ... 

Şeiırin bq hlldmi. bu nutka 
p cevabı vermiştir: "Malta ıehri 
bu n~ minnetle kabul ediyor: 
Jorj Salibi nişanı, emniyetl.:nis ve 
hürriyetimiz balmmndan bir tlmaal 
olarak mlLlıafaza edilecektir.' 
' 

~. H (A.,A.) - DGD Hbldil. 
taDda lıUçok bldiMler olaluttur. Den 
Beaca1e •.)'&letlAde ld'1l Killpore'da 
alılta, a aım Jrf• kadar tahmin ~ 
'lea halk OllU'tDe at.et acmak mecba. 
eyetinde kalm.rttır. Halk, bir plı1Dç 
delfrmenint yağma etmek tetebbUatııı 
de bulunU10l'dll. Uç Jt.ill, ölmU, ve bir 
QOk k!ll }'UalanDuftır. 
~W\tıa••"lf&mvtvl&ra taf Y• tut 

lalar &tıbmttır. B00CW1d9k1 pastlme 
,alalnuıtır. 

B8lapJede Dua1ca 8ardar mmt&ka. 
amda ablta halka k&rp atq aÇDJ}· 
&ar. Blrtok k1JD8e 7araıan11nştT1'. 

Ocwnpore••.m eTl'&k :mabze:., o' ı o 
lılna da &tere verUmifUr, 

••• 
y_. Del1ll, H (AA.) - Tepti 

meclia, dtın Yent Deıtı1de toplu11Uf • 
tır. JıılecUlbı toplant,ılan btr batta 
devam edecektir. 

••• 
Yeni Dellal, H, (AA.) - ın.ttl • 

manlarm llderı Cinnü, dUll ,....t.ect . 
l•re beyanatta bulunarak taı•ml•rm 
muhtarıyetı t.a.ıebl kabul edllmedllroe 
muvakkat htıknmete SinDiyeoeldm'tnJ 
16ylemlfUr. 

KumaDeyh, fUD)an il&Te eGlıiftjr: 
••sıs, prp abTalt '" ıe!'&ltblla tu. 

Yikf alt.mda mablyets Te ı.telddll ltJ . 
berile m0a10man1.,.m mahtarl"9t ta • 
leplerı aleyhinde mücadele edecek bir 
hllk1bnete lftirak etmek gibi bir meo
burf:rete lmıdlınJ&t kaptırmak tat.eme. 
JlS. 

ANKETiMiZ 
_..,. 

Harp ne zama11: 
bitecek? 

f 

üstad Fazı l Ahm et 
Aykaç'ın cevabı 

Vstad. Fuıl Ahmet Aybe, ...._ 
lerime yazıb olarak oe\·ap veıme
Yİ tercih etti. Göndertliii IMktlt
bu aynen yuıyol'Dlll: • • • . 

Aziz dmtom daha ilk saali111:r• 
ı•kur okumaz gUldtbll ve kendi ker 
ilime ~yle dt'dlm: Gülme kom~ 
aa, gelir bafm• ! ... ""Selıepf" di)'c 
Mıruyonanu değil nıi? Sebep fi 
ili, daha bir haf.., e\-Vel :yazchğm 
"ir makalenin UD\"aDJnl "Polit& .. 
Faferbn" ko;nna,tmn. 7.ira, matı 
bt'dıjrn resmen ,-Mak oJduia br
ıramaııda guetc s\it.uatanndan .. ,. 
litıesini •iy251 lifilrtik1me dol;, 
~rtlyor, \'e ılolruoıa mnhyormn... 
Amballjı yolnnıta olmalr fU'Iİ1I•, 
ıs\•alh okayueulRra Be WAI' . ., 
mapu., fikir malzeme9' 81rtlld .. ' 

(0.Vl.., limcb 
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ÇOCUK~RUHiYATI 

Deı s senesi başrnda anne 
ve babalarla bir konunşma 

Yazan : BALiı ozaD 
H ER ._. bu saman gr 

lince mektepte çocukları 
lun .. ıeleri bir dert abr ba)'IDl. 

\ilah bağı~luın, il~ çocuğum \'ar, 
uçtl de mektebe gidiyor. HePRini 
iydirnaek; defterlerini, kalemleri 

ni, kitııplanm almak hele bu za· 
ııuuı için çok zor. Her leY ate<; 
ııahıuıma satılı)or! f.:H•elki gün 
önltndea J:eçtiiim bir krrtasiyeci 
dikkn.ınıı uğTadım ve çocuklara [, · 
teberi a m:tJ< istedlnı. İnanır mısı· 
111z bayım ! h'\·,·elce 15, 26 kurutn 
aldıjmuz defterler ıimdı eo, 10 
kal'llf. Buna hangi ~ dayanır. 
TabH hie bir Şey almadan d6ndttm, 
C' imin yolunu tuttnnı. 

- JbldılllJllZ &stmn. Geçinmek 
çok llOl'llftı • .Wanden batka çare 
~ok. Yavrolaımm mektebe gönıle~ 
rirken ~r !'ene olduka gibi bu 
yıl da baştan baıııa donatmak mllm · 
i<h ol• bt1e dolnı cı.ğilclir. Eır 
!iilel'le kanaat 'ltmeğe plrfmah. 

- 8- 4e &)'Dı fikirtleyim. Fa. 
li:ıt ~ ba dinlemez ki: İster. 

- bma etmelisinİ2. 
- N ll9JI ,..ıwnalı buna. Bence 

~ok mr, hattl imkinsn. 
- Öyle dlltönmeyiniz. 8- it 

zannettiğiniz len fok daha basit • 
lir. Qoeaklanıuza tcinde ya~ı~ 
ğnnn mmanm mahiyetini anlıya • 
c.ak1an bir dille anlatmaz. Onlara 
maphllu miılaller ~öst.erlni'ı. 
Bir iki sene ev' el1'isine hele harp
ta &lceki yıHan nazaran fiyat· 
lana birkaç mlsli arttığını; bUtçe
leria tok sar.nldıfma, le sene ewe1 
1 5 liraya :ılınan çocuk elbise<tinin 
bagla M, 40 liraya çcktıtını s(iyle
~ inh. {'.ocok mtthakksk ki 'kendile" 
rini anhyanlan dinler, teovenlerfn 
...,özlerini J!em!!n yerine getirir. 
!ô:onra bunun d!\!ıft ba'ka faydaları 
tls \'ardır. 

- Ne ~ibi? 
- Ç.ocuklan tatum.lu yapıy1>r 'c 

... nıte ya.qmağe, bnaatklr olmala 

.. e,keder. 
- Dotnı. 
- Kitap, cf ... tter, kalem me§ele· 

"İne gelince: Ge<'en ~-ıllarclaki gihi· 

Sümer Bank 
Me::Jel< mektebinde mütehaı 

sıı itçi yet;ftİTilecek 
Surr.erb:lr.kııı muhte if dC'\•let fob. 

1 :kalannd!l çalu acak mutchaıısıs 

t~tala:- ycti~tlrmek lizer e tesis et. 
tiği m<'Sle' t ok11 unun muhtelif kı. 
Etmlar n-ı talebe :ılın.a.ca.ktır. İlk 
defa iplı.ıt ve de.kuma usta muavini 
"tsmT. t>. t:ı t~ nlınacalc:or. 

Süm.erbankm meslek okulunun 
r. a zarl ve :-..neli t:üısıil müddıetı bir 
sencair. Eu nıilddct zıırfında ta.. 
lcb ~c r;Uf.dıe 120 kuruş yevmiye, 
a~nca günde, bir öğün meccani 
~ c!m~'t 'erilece1<tir. 

Me<>lck o~uluna yalnız orta 
nı~kt~p D'.ıtzunları alınacaktır. 
Jürsa glreeel~~r. kurs m llddcti 
h aric; uc sene :nUddetle SUm-er. 
hank fa.brL'tnJ:ırmda ~tt:ıcaıklanru 
ta ::ı.hliüt ede<:eklt>rdir. 

Bu kur"fan ç.tb..'l.!ar Sı.imerbank 
fabrikaJar:nda <krhal uııta muavini 
c,lvraık tayin olunacaklardır. Bu 
Pıuavinlik devreSi Uç aene devam 
r. clt~tk bundan soora bu muavin,. 
! r icincU- liyakat gÖı!tercn~r fab. 
ı ikalar& usta olara'lı: ta-,tn edtle. 
Ctoktir. 

* DolmabalıQede iDfuma baflanaıı 
lnönQ ıtadmın ııUratıe ikmali için, 
icap eden tedbirler alııımıtlır. Stad, 
böJgelerin muhtelif muraflarından 
tuarnı! edecekleri para ıte lnf& edL 
!cccktlr. 

* Dün, Tophane ııahlllerinde parça_ 
lanmı§ blr ce.:ıet b\ılunmu,tur. Htlvi
yeU blllnmlyen bu ceaet. morga kaldı. 
nlmııtır. 

* Nafia veklletl, Kerjç nehrinin 
sağ uhlllnde ve Nazmtbey çiftlJ~ ya_ 
kınında bir mahmuz lnp.sı iflnl mu -
vatJk görmU, ve 12600 liralık tahat.lat 
kabul etmtıtır. Kt§ gelm'9den eneı, 

bu teatııatm ikmaline çalıcıtlacalrtır. 

Hindiıtanda yeni 
karıatalrklar 

t ocukla.ıuuza çifter çifter kalem• 
ler, defterJer almayınız. Büyiik 
hir mü \'~ide defteri tedftri.k etli· 
na. Çocuk lm defteri derste kal· 
lunrr. Gerek.en yazılar yazar, fa· 
kat bu yazıbn mürekkeple. bo
yalı "alemle değil si'ı inmesi kolay 
elan kul'IUn kalemlerle yar:mah<lır. 
Defter bitfn<'.e ı;ocuk •'"'eke yaz 
wğJ ııeJleri yauı yaus la'itikle 
ttiler ,.e ona ~elliden kullanmap 
l:a.,ıar. 

- Bu i~t.e mükemmel \'e pra· 
tik bir sey birader. Hiç aklımı' 
ı;r~Jmt.mi,ti. 

- Evet .• kal"lan kıılenılc-, baa.
t1nnaclan ve inee ince yazmalan 
lh11m1ır. Meebar kalnta<lan Yeat 
'kitaplar aı....ıa da IUzmu yoktur. 
Ba~kalarmdan E<lkt kitaplnr teda
rik edilebilir. Ilımları c:ocuklannız 
güzel Jı:ağıtlnrla kaplarlar, ya7.ıl

mış yrderinl 11ilerler: kopmaş 
)"&prakl2nnı f1U7.eltirler ve diker· 
ler. Yalnız kitaplnna tedarik;nde 
sılrhl tedbirhr~ b:ı.tv11rmaktan U• 

7ak kalmamahdrr. 
En iyisi kanl~er kitaplamu 

•trltirl~rine 'ermeli: bu rntimktia 
olaa.sa bn iti o akraba çot'uldan 
araım!d:ı yapılmalıdır. 

- Çok gltze.I bir ı;ey; fakat • 
niabett-e de g\l(. ~klar yenileri 
dururken eskil~ P"k ~·akl~ 
lar. 

- Biraz evvel MSyletli~i c;ok 
t•ba'k anutmmıa hendyonaınn 
doetam. 

- Hayır, bilt)ronm. Bir defa 
denemeli. 

- Yalnız denPmekle kalmamalı 
büttln kuvvetle ba ite .. nlrnalı ve 
bono ldiçilldeıde bir ltiya thnllne 
J;etimıeli. Esas olan .. ey budar • 
Fal<:ıt bunu yaparken · ıora ba!f 
\"Dnnamah; tath'iıkla \'c onları 
inandtr:nabdır. ÇilılkU zorla ve İ"" 
temiye İ4ıt•miye f'ptlıln teylu ö • 
mtlnıUz olarlar. 

- Hakkınız nr azizim. Ben 
hana <lent"ditn. l)imdi ilk l~im 
loli)'lediklerfni1.i yapmap bqlr 
m:ıktır. Ho~a ~alın. 

lıtanbul tatraııç f&lllpiyoıuuı 
bitti 

Üııküda.r Halkcvinin tertip et. 
mlş olduğu 1942 !stanbuJ ıatrıınç 
f;nmriyonaıu cumarteıı.i gllnü ve 
ılün ÜAAild1U' Ha.Jkevi ı-alonunda 
Yapılnuı:ıtrr. Turnuva temiz ve sa. 
mimi bir h:>.va i~inde cereyan et. 
rn'ştir. MiL'!abolmda :ılınan ~ 
c.elcr şunlardır · 

1 - Franko 7,~ puv:ın. 
2 - Ahmet 7 puvnn. 
3 - Ca.vit Uzman 6 puvan. 
4 - Demir Sayman :5 puvan. 
5 - D:>ğıın Kut9ftl 4,5 pııvan. 

Orhan 3, Muzaffer 2. Haluk Sa.. 
blhattin 1 puva.n ahu,lardrr. 

B:ı§tan <'~rece ale.n üç ki9iyc 
ıner:ıaimle zarif bi~r 11atranç ta. 
V.1m1 hediye editm3'jtir. 

Sordum: 
- Savın ha&vdüt, İtalya ne ya• 

pıor,:ık <lf'r'lini:ı: ~ 

n:ı,vekil::U Çin!ı göziine benze-
yen ufacık gözlerinde kalemle an• 
latftlllıyacntım bir mina doln~tı. 
Ce\'ap vennedi, fakat f'Ddİfeli or 
duiana aaladnn. Mecliste i'ittiğim 
huı IÖzlere day:.ınarak Fransad• 
bozganca bir propa.gandanm ya • 
~ olcloğunu da anlatmak 
ist17ordum. Fakat başvekilin ace"' 
Le illeri var herhalde. Sonra bun-· 
lan söylemek neye yanr. O her" 
halde banlan benrlen iyi biliyor. 

Bliroya daadülilm vakit gazet~ 
ye bir telgraf yazdnn. Bu telgraf' 
ta bozguncul"nlan balnetmr.ıc fal• 
da§ız! Na!4•1 oıs, sansttr cıkara • 
cak. Biraz piyano çaklnn. Ronra 
bir makale yazmaya bqladrn,. 
Sanllrclt!n kurtnnnak İçin ha 
yaz,yı sefaret \'Ultasiyle gönder
mek istiyorum. Saat ycdlde seta· 
rethaneye gittim. Mi'!fortla konar 
tam. 
ria dlbeleeeiine kani. AmerJal. 
dan ~c".< tayya~ gl!lecekmi,. Şimal 
deki lngiHz onl 1 .. an11D halinden " 

O iki Uç ay <:ıynnabilinek itle. 
rir. dizeleceiir. J kani. Amerikadan 
l~ tayyv~ ~lec.ekmtş. Şimdi. 
ki ln~iız Oftla!lunun halinden o 

1·;~;, t• (A.A) - Hindi tanı'ıı \la mlttH'1!1İr. Fabt ba M'dnnan 
~ l'n <len luırga:şalılklar olrı.uştur. J l<artulacalnulan daha llm'-'in1 Q!I 
Kalkutıda Polisle halk arilSın,ı;ıı meml,. Jleleika krallllA h~bir m . 

rpışmalar olmuştur. man itimad etmediJinl 11liyledi. 

1. liı •• .,.u .... -
c::::;:;,; 

Mcihkemeıerde. ~ı. ı ~:~~~ 
MAHiR BiR DOLANDIRICI üniversitentn tarıht 

konferans salonu 
Bütün doktorların arkadaşı, 

denizyoUarının nüfuzlu şahs~yeli 
ve muteber peynir taciri 

Kürıüıü muhafaza edilmek 
prtile yıkılacak 

~n kı.s yanan, Zeynep H.mım 
konağt yerinde inııa edi c.cek nıan 
Oniver'lite!lin Edehiye.t ve Fen 
ı~akültelcri için yapılacak yeni bi. 
naların arsasına tesadllf ettiği i.. 
~n lstanbulun en büyük toplarıtı 
salonu oe.ln tarihi konferans salcı.. 
nunun yıkrlmast z:ırurc-ti de hasıl 
clmuştur. Ko:ı!er.ıns salonunun 
yılalrnasma yakmda b:u;hr.acaktır. 

Büyült koferans SRlonu, muhte. 
lif devirlerde bin:ok tarihi hadise. 
lere snhne olmustur. Buradıı bU. 
yük mitingler yaıırlmffitır ki he't 
biri lfrer tarihi kıvmeti haizdir. 
Meb'us ee<;imleri Ötedenberi bu, 
11aJonda ya.pt:?r. tnkitiip dersleri 
de bu cralo:ı.da veıilmekteydt 

Muhtelif tarilılerdc konferans 
salonunda sergile'!' de kunılmUfJ
tur. 

BUtiln bu ha.liselerde Üniverst. 
te konferans ınlonunun meşhur 
kürsi..isünlin tarihi b'.r ehemmiyeti 
clduğunden ~ bu memleket in ye.. 
ti~tircUği bilyük ~a.,ar bu kUr. 
6üdcn Jni])ete hitap etmiş oldukla
rından ltüı..,ilnün aynen muhafaza 
edilerek Üniversitenin :; eni konfe.. 
rana ll&lonuna konulması mukar. 
rerdir. 

Bir kadın tabanca 
ile krracısını 

öldür do 

Uzlİn boylu eJJi ellibet JalJ. ee diye parayı alnut ve gene ımra 
lannda birisi idi. Daracık sulh ~. kadem bunıı!)Mn. 
za mahkemesinin hiklm lrilrstlaU Niçin y:ıpbn bunlan bakalım, 
tinibıdeki maznun yeıio.e otnrtul- haydi şbndJ bJk ve anlat r 
duğa zaman bqnı'J önüne eldi ve 1 Dolandmcı ağır bir yük a.Jtın
r.essiz seıssiz ağlamağa bqladı .. da eziliyormll§ gibi ynaı, yın·a .. , 

GözlerhMG ökülen yqlar, kır. doğruldu. Kollannın yeni ile gozlc 
çil, sakaHannan süztllerek ~ • rini kunıladıktan 90nra: 
t-ine toı>lanıyor \ıe nihayet masa .. - Ne diYt")im, efendim. d~~e 
nın üzerine damlıyonlu. ağfAmağa ba,Jadı. Anlattığınız sn. 

Bu ha.lile herkes fu. .inde ya_ tnıı iki,l de uoğnıdur. Açtrm. se. 
pacalt tesir ''zav:ılh adam, kimbl. fllcllm, kamnnı doyurma)( ic:in ynıı 
Ur lıa.rıgi bed talihle bara) a dll!ltll,, mnğa mecbur oh'hnn. Hasıtının 1-es 
olurcla. Fakat hikim önündeki ka larn8mın S Jirasmı fırmcıyR. olun 
lan dosy~i tahkikat e\'rakını o- borcuma mukabil verdim. Geri ka
kumağa. başladığı zaman iş deği.,. lanJa dn bugiiııe lıa.dar idare et. 
ti. tim. Fa.bt ... 

Rei~n sabıkan dA varmış. - Fabtf 
İhtiyar mazaan hikimin yüztl 1 - F'ak!ıt hasta köyllinlln para. 

ile bakmad&a bapnı ullayarak, ı:.oım ben dolantlırm:ıdan. Zi'ra o ka 
lastik etti ve lı&ldm ağır bir tonla dar blmin ve J>Prişan bir haldey
ı;ııçlannr töyle sıralamafa be~la· (lj ki, par.un obaydı, ben çıriarıp 
dı: ona Vf!rirdinı. Değil kf ... 

- Dört beş gön kadar enet -· Demek k.endi!ıini ı;ördtlğilnU . 
utllbane hastahanesine gltmi,, ka.. zil itiraf ediyonan da parasmı do 
ptda bekleyen Bahoeköylü lla&anm landırmadığmı söylemek istiyor • 
yanma yalda'81'&k: sun, ha? 

- Ajam lqana bc4diyonun, - Evet, kendisini gördüm, a· 
burada muayene olmak çok zor. ma, parasını dolan<& rmadna. ge_ 
dur. Ama t.en İllenem &elli ça.bt'I- tip gittim, işime. fakat hastahııne 
cak muayene ettı"'ıir, ron::Jrenini al. kaprlannda av bekleyenler çooouk. 
dırıran. Hepsi btnim gibi merhametli ( l) 

Hnstahanedeki biitUn doktor. değil ya. ! 
lar arl:sdaşnndır. <lemi"8İD. - Kimbili'r zıl\•allı onlardan 

Yalnız bu i§i befj llraya yapa· bir in<J!ıfsızına • ~tmı~ \'e ben de 
Ar:karaıian bildin1diğme g!S'r'" nm, diye üi.,·e ederek aavalla, saf, )'akalanmca: 

Bo*unl m:thallesinde terzilik ya. ü"'1ielik de hasta köylüııUn puunu - Paramı· bu dol:uulml• ! di. 
pan Me!Ahat ad:nda bir karlın ki. biç bir vicdan azabı dpymaıian al. yorm~. 
rnc!s: Gülizan e'inden ÇJkarmak nu~ ortadan k:ıybolmunsun. Hii.:dm, bu te\ ile h!lfif~e ~ülüm
i&teomjtstir. Bu ~le, iki kadın a.. ~l~wı aya~ t<.alkarak, bir ~ekten lkencli<>iııi alamadı , .e 
ıwnnda münakaşayı mucip olmuş ~yler .soylemek ıstedı. Fakat ha. neti~ bu nçık g(iz peynir tü.d 
Gülizar evden çıkmak istcmemie- 1 kım .elilc t:ert blr hareket yaparak ıini ,bütiln doktorlan arka~lnşmı 
tir. Niha:v.et, Melihat kavga es. r.ıfanı oldu w, oko~ma de\Bmla.. ve nihayet. de dem'Z yollannm bi. 
nRSmda GUI:i.z:ın tabanca ile vura. - So?ra, aettı. 72 Y:1,Şmda. Ali letlıerini 100 de 90 tenzililtln al
rak öldürr.?Uı::.tür Gllli:ı:ar Tatv:ırir. adında birisi, kıtkardeşı ve kat'tt'f mata kadir nllfıu.Ju ıtahsl)·etlnl 
Barında ~~aktaydJ." Suçlu ~- ~ birlik~ Yalovaya Iİ~ tt..-e teVklf ederek tıevkifbaneye yo•ı._ 
dm, ya.kalınmıştır. lu~en bılct alrrkcn ys,nlarm yn.t<- dr. 

lqmıf ve: - -o- --
Maarif vekili Ankaraya 

döndü 
Şehrimizde bu-1'.wı~n Maarif Ve

kili Hasan Ali Ylicel, dün, An. 
Jcarnya dönmüştür. Haber aldığı. 
:ır.ıza ı;öre, Vekil, Ankara-la bir 
müddet kaldıktan ~nra daha bazı 
vllıiyetlenie tetkik seyahatine çr.. 
kacaktır. 

Camiden pabuç çalmanın 
cezaaı 

Ali adında birisi dUn Beyazıt 
cami~ine gitmiş, buradn ce-ınıuıt. 
le bir!ikte nom:ız kılarken yerin. 
elen kalkın~ ve kamd!lki panuçlnr. 
<lan gözün:: 3ce:;i.rr(tiği bir çiftini 
hıvrıy2.ra.k lraçma.ğ:ı. batln.mr:ıtrr. 

Bereket aya.ldta.bıtann sahibi 
l.cnd'sini gömı.iı::ı ,.e ark'1 ındao 
kt""3.!'a.1t ya'ka.lwır.ıtır. He::ıe-n cür. 
hlti meşhnt lm;~cmeııine &evkedi.. 
İt"n hlTSJ%, ramaz2.11da yaptığı jnr. 

Hzlığ1n cezasın' bulmuş ve dört 
ıı~· mtldd'!tle na))is cez!lStlla çar. 
pılara.It d'"'rhal tevkif ohınmııştur. 

Fransızların Abnanlarclan nefret 
etmeye baı?adığmı fıiiı) ledi. Bun. 
dan memnun görüniiyor, faı.at 
l'ransaı,.nn maneviyntt~ itima<I 
edemiyor. Vzer&'ndeki rer,mi iyim. 
Nrlik cili911la rap.en adamın iti 
l'ndl~ dola. 

Bu akşam, albay Toma general 
Priyu ordul:ı.nnm diWtr İngiliz 'e 
Frn nsız ku\\·etleriyle arıuıı kesil. 
diğlni ftirnf etti'. Diinlccrk, Grnv. 
lin ,.e Kalenin hlr kl"lmı henüz eli. 
miıdedlr. Dtlnkerk daima tnı;iltc. 
reden yiyecek alıyor, gemiler ağır 
uyiat bah~sma da ol~a bir tKl.ını 
knTI·etleri· a.lmı1vtt mm·affak ol<lu 
lar. Torna Flruıdrda )arısı :n ~tçika~ 
hlıara ait "8 tUruenin hııJunduğunu 
hÖ~ 1edl. netı;ikanrn hnrııt,.n ~ekil. 
mesiain ehemmi,·eti lı7.f'rint•e dıır 
da. F:ıkııt mikt~nnı bilmediği ha. 
zı BE>ldka birlilderinin lmıhn t~-s 
lim emrine it11at etnı ı:di.idnı flc i 
ll'\'f' etti. l 'alnf7. tm'landı~ ı.eli

0 

meler bu teslim oJma}an Beltif,a. 
lt~rın sayıca çok ftZ n1du~ınıı an 

- Ben sl2e öç la"rabk bileti ıo 
kurup alrrnn ! Diyerek bunlann da 
beş liralarıru almış, kalabalığa ka .. 
rı~arak kaybolmUfSUD. 

İhtiyar sabıkalı, yine birteyler 
M>ylemek fçln kımıldandı: Fa.k:ıt 

hakim: 
- Dur dW', bitmedi, diyerek 

<•kumasına de,•am elti: 
- Geçen giln Topktıptda Ali. 

nin kah\'.e!li öntind~n geçerken i· 
~ride oturan ve şöyle böyle tanı. 
dığın oJan Ostnanı görllnce birden 
hire teı1işla i!.'Ctiye k05ınu" yanı. 
nn giderek : 

- Aman, <lemişs1n ben artıl• 
ticaret yapmağa ba§bdım \'e biri
sine peynir Aattnn. Hesap 199 li. 
rn tuttu. Herif hıına il<i blitllu 100 
h'rahk \'ereli. 1 lira gerjy~ istedi.. 
Aksllik işte tiı1tihnde meteliğim 
yok_ Bana bir lira \ 'er, ptıra alıp, 
bozdırnymı, liranı getiririm. 

Osman: 
- Bir ~ram yok, bir biıtiın 

be~ liranı var. Demi1.~n dP.: 
- Ver onu bozdıraynn öyle l. 

iRtıyor. Lil, Rabe, Tarkavan kay. 
bedilmi~tir. H:ırp Hyıca c;ok U:ıtün 
l."U\'\ 'el Jue ka~ı devam ediyor. 

Fakat ne olorsa olsun Franıııız 
lar ''e hıgllizler '=''" kahramanca 
doğii~Ült>r )'en· hir muka,·emet 
ruJıu U)'anıyor gtt>İ. Almanlar ln. 
~ilter.ı:?y,i i°'itlla etmeden ewel bu 
harp arzusunu göz:önüncle tutacak 
lnnhr hcrh:ıldc. 

Görii"tüi!iim Polonyalılar ~imal 
cc:phesinde bir Polonya 1Umenı'nln 
de b:ırbettfğini söylediler, falmt .,_ 
lmdıı;um garutderdiı buna <lalr 
hir kayda mcıge1medlm. 

r ... rş~nbe 30 Mavr... 

Ga7.etem için ynzdıjtrm 4000 ke 
lim .. lil• uzıın bir maltnleyi bitir· 
<l1m. Kontinı:ınb.1 otelindcl{j İngi 
li7 ,.an .. ürüne ı!ÖSter<lim. Kclim.e.'4i 
ne dokonJJUı(lan ta~•lik etti. Bo 
sans iir Stok Bayya isminde hlri'si. 
Uarb'n başından beri rasgcldığim 
~an .. ür'ferin en ~lds:. Fakllt ı.imdt 
11t1 mil kalemin tcopy .uıım Fr:unrz 

Nihad Ş:'7i. 

Mlcevberat mata· 
ıaıuıı ıoyaa 

gene ballçlıl 
B~yoğlunda fst&l!l cadde"inde 

kuyum cu Andon MI!'rrhyarıın rru:ı.. 

ğaza!ındn "'C'Ce bek<'isi 18 yaşmcla 
gllm~nneli Ahmet, eğlence yer. 
'erin ~ -cit."l"ek :tl"Zllsun~ k •hnn~, 

parası olm:ıclıihnd:ın hırsızı l<l:ı bu 
parayı temine bMls.mDJtrr. Ahmet, 
c•ükkandnn. müccvhe~n.ı çalıp ç;ır. 
ı,ıdn eatarkc-n yaknle.nmıştrr. Adli. 
ye:yc verilen suçlu çald·ğr ı;e~·leri 
ç:r~ma seyyar !>aatı;i Cemil \ ' 351.. 

ıas:y1e snttığmı itirr>.f etmiştir. 

Lokan'.:alara keten verildi 
Lokant::.cıların ihti~'Srlazı n=unn 

uıkk:ı.te alınnrak manifaturacılar 
bir'ıiğinden l>eyaz keten veritniş.. 
tir. Bu beyaz ketenler garsonlara 
ceketl"Jc olarak tf'vzi olunacaktır. 

&.ansllrttnden g eçirmek ı:,zım, Al. 
hth yardrmeım ol~un. Oı n<lnn se • 
farcte gittim. S:uıt jld buçuk. Se 
fıtretteki!er dahi\. henÜJ: ycmt'k )·e 
ıniş, üç bu~uğn l<adur ela iiğlen uy_ 
ku!l'U uyuyacaklar. İngilizlerin teh
like mmsnlannda bile i'liyatlannı 
deği,tirmemelerine kızıyorum. 

Btttttn Alman ordo~una ka~ı 
harbeden 18 Fransız '\'e tngiliı fır. 
kal'lllın llaheti korfmnt: bir ~·dir. 
Fn'kat bu harp Frnn"a ' 'e ln••ifte. 
r~nin dejeneM bir merr.'eket ot • 
nıadığmı isbat edf'lr. E\·et, ma.ne\'İ 
kuwetlerin bu madde a<mnd."\. bi. 
le kıymeti' var. 

Havss Leopoldtin ıe. .. um karn.. 
nnı eıvveldcn huırtadıltna tla\r 
inanılmaz bir fıkra ne41rediyor .. 
Kml Leopold Jk>lr.ika 'ktı\'l<etleri· 
ıı;n <'~nuba do~'Ttl ~.ekilme<ıine ra 
ın o'mamakla tn~lliz ve Fransız 
t Umen!crinin sanlma<ıma sebebi • 
yet vernı~tir. Bu vazö-et kanaısm 
da .Jllber ,ciyle dti<ıHnilyor: iM· 
t 1ka Kralının Almanlara Bel~i'ka. 
dnn g~eye i-ı!.n \'-1trmeyişi sırf 
bir hiledir. Fran1rz.1ngi!iz frrkala 
rmı BeJc:;k:ııya Çt"k~rek Almanlar 
tarafından ~nl.sm diye ba oyu. 
mı o)·n:ınıışhr. Fa.kat ben buna 
•nıuıamryorum. Ynlnrz Ahnanlann 
IMçika:vn e:i'rdiği ı:nln Be'çika par 
lamentosun:ı izahat \ 'crmeyl"'i tmt 
ı a ra<lyoıla Bc1rika mllletine hJ_ 
tap etmeYisi &iuip birşeydir. 

(De\ amı var) 

... ııır Clbl J8tl ttllu 
y ANINDA bir ba\ııl Ve i 

çanta ile köprll Ustttnde ı ,. 
ı rıum ay durağında bt.!diyorda; 
fnl,nt bu sadece bir bekleyiı değil 
dı; teıa, da efüyordu. Gelip geçe 
t.1ksilere dikkatle bakıyor; bo 
gc.irllnc.e bir iki adım ilerley~rek 
lini sa11~or; darmao;ı i!:ln a!let 
ı:ırJ)fnt)or<lu. Halbu ki, bunları 
~oğu dolu idi: bot geı;enler de hi 
aldırmıyorlardı; zira bu zamand 
her alı, \'eri~te olduğu gibi tak!J 
alıfo 'erlsi de kara borsa nizamsız 
lığı ~indedir; mut ıLl<a pazarlık e 
(]ecMsinix , .• bir i'4İ nti ... li para \ 'e 
r.ecell.'ıiniz. K11lc1ı ki, pn2aı Iıira ya 
ııasanlRr anka koşu ne,inüemlir 
hele i'1 sahiplerin.in yığın yığı n 
caddelere boşauclıklan hu saııu~. u 

Tram,·aylara bt" ut arı iuat 
1 

lıüyücek c;nntaian bile u!mıyorlar 
Juınıal belki an:ı<ıınm nikahını i~ 
( iyectk: gidilecek yer kiınbilir n 
kadar uzak! Taksi bulmaktan ha'} 
ka asli çare yok. z.,·nUı ) ole 
kôprii üstlinde böyle fa,km hi 
halele kimbiJlr kas: saat kalacak .• 
Belki sabaha kadar_ 

İşte yine bir taksi geliyor: (!o 
ludur; fa'kat Yol~an önüncle bir 
denblre durdu; penQere<len bir ha 
uzandı; &e!'l~di: 

- Yaho, hoı1 geldin. bu ne h 
böyl;?! Ne duruyorsun~ 

Dedi. Öteki bir kaç kelime il 
anlattı \'C Ul\•e etti: r 

- Aç şa kapıyı da beni e ks 
g(itilr; hmr gibi yetiştin, yok11a l ... e 

Biz ele kaç defa baıo.ımız dar ~ 
geldiği zaman böyle bmr gibi ye. ına 
tİ'!len dMtln.r bekledik ve bl!llan on IUJ 
lar ~e~kten ntiştiler. E~iclen t e 

• il 
zord:?. kalan)ano~ 

- Yetiş, ey Hızır! 
Db e haykrr<lı'klan olurmu, v 

bu ~ l<ln' gtiya l'..evapen: ko.lnı:sz 
m•ş! P 

llmr Pey~beri ,;ören ' 'ar mı! 8a 
Gördüklerini iddia edenler ol. 

nıo11tur; fakat aCftba dofru mmlur. rıı 
<Hizlerı mi gömıfü,tür: yoksa böy. le 
le bir kuruntuya mı dUşmfüıJerdlr. 
liimbilir belki' de bir ıtrkada,mıı 11 

zın, bir dO"ltumuzun, bir hayir sa. 
hiblnin khğma girmiı1tir; imdadı 
mttft övlc gehn~r • 

V:ı.rns muharebesinde ikin • 
Muradın ordo•a bo:mlmu, gibiydi 
yahut ö~·le görllnllyonlu. Hah 
Macar kralı Lidisli\" yalın kılı 
Fadi!Jfthm çadmna <loğra at Ur 
ın~tU; İkinci Muradın başmı ı,es 
mek yahtıt esir etmek istiyordu. 
O ım"nrta Hmr f!llminde lrlr 'ren1C'~. 
ri lınmle ettı; düşman kralını ön,. 
J.edi; attan uağı fckti; .._,ını 
kesti; Psdi,alıa götilrclil. Kesil: 
l·nıJ mızrak ucull!l kondu• dHsr:ı*'n 
orclu .. un~ gösterilince. bf'Zian n 
tttrnfta bn~lach. 

Truihte hiç bir harpte ve belki 
lıir bfr z:unan lf17.1r f!llminde bir yt 
i· itin Hrzır gibi yeti<rti~i ve 7.n~ı• 
~mll\.na kurtardığı göröimemi,tir •• 

KaJircan KAF Lı 

lzmitte 
seglô.p 

(Baıt tarafı 1 lnrlc'le) 
veremedltfnden,.tabrtka dort rıeı ....... -••• _ _, 
çalıpmıyacaktır. 

Bu tlddetll yağmurdan sonra tz • 
mite ve clvanna boı miktarda bıldır. 
cın dU1mU1tnr. BUyük, k!:.,Uk herk 
sokakta bıldırcm toplamıttır. 

Seller, lzmlt - Yanmca araamda 
demfryolunu bozmUf olduğıından, bu • 
raya kadar mQfkUlt.tla se!eblla A 
4aııa poetam hmi'te kalmqtır, Dlte 
bir poata treni de Herek~ bekle • 
mektedlr. İzmit • Derbenı aruuıdald 
demiryolu da boZUlmUftUr. Bu )'Qz~• 
dUn nbahtanbert Aııkaradan ı.tanbtl.. 
la ve Jstanbuldan Ankaraya tren g1 • 
dememektedir. DUn 9.45 t. Ank&radd 
tzmıte ıreıme..ı lcalıeden Aalrara l>O!J 
taaı Dotança.yda 70ldall cıkllllftır· 
lnaanca Z&Yiat yoktur. Bir yol tamJt 
katarı derhal bozuk ~r!ere avkedU.. 
mlf ve yolların tamirine bllflanmJI -
tır. Trenlertıı bu alqam yollaruıa ete. 
,.ıun edeceklerı umuluyor. 

IL\l"DARPAŞADAN BAUlln 
EDElltYEN TRENUCa 

Tf.fmurlarm demiryollamıda ,aptı 
tı tahribat yüzünden dlln ıkpm ıJ 
de kalkması icap eden Ankara ektıo 
Prealle 19 da hareket etmMI lbımg~ 
len Diyarbakır katan, 191ırimfsdd 
hareket edemenıl§lerdlr. Bu ka~ 
nn, ııu ak§am hareket edeceğt 
•erilmektedtr. 

Bu sabah dokuzu bet geçe pımetl 
ıa.zımgclen Ankara treDl de l(meaur 
tır. 
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Aile saadeti 
itimatla kainıdir 

Aile saadetini bozan ilk unsur, itimataızlıktır. Ka 
dını itimat etmeden seven daima bedbahttır ve ömrü 
olclukca süpheden kurt~lamaz. 

Bir ailede, yiyip icecckten önce ihcimat bulunmalıdır. 
Sonra da sevgi. - · •• 

iste iyi !Jecimin sırrı ... 

,·n~ n•ıına .. iyle hıtrp filen bit mistir. 
Lfıl<i'ıı "ulh fllmamı<otır. O nıiinn~ 
betle di~ ereğim l•i men·ııt dorn
mıın tabiati, nih:ıi t n51fiyp~ e va· 
rılmaclan e\'Yel parı;:ı pıtrl';ı ;rılnl

malııra ,.e a.nla5m:\larn eh cri-:;s;z 
c'!ziijlılir. 

~ - tiçüncii sualinf.-i tuhaf 
bulılum. Ilnnun•n beraher h~ni en 
,.ok füi5ündüren o C'lılu. Bu hınbiıı 
ilcricle tarihi yazılıı '"'" nclı ne o
'ııhilir?" ıllyor<:nnuı. l\1i1.im. bir 
r>lll• sev olabilir. ~fr.;nHi ''l>(!"Cr 
~~lJ lın. c;on iflao;1 hıırbi" "fen ve 
ııhliik ~rasmılaki nıuyaz.ene-.iz1ik 
hnrbi !" "ilttı.,:ı.di kuılurus lınrbil •• 
"Avrupa ho<l'kiimhğrnm intilı:ın Jıar 
bi!.." ne bilevim ben? U)·dıı~:ıp 
uydurup sö1Jevin ! Cünl•ü luınların 
'ıepsi yerindedir. Bununla beraber 
1-:~tirme ,·oı Lıir t~ne: İnsanlık 
mııkadde;:ıtı iı;in olduğu c:ibi il~ 
ric!t- bu harbin :ı.dı ne olaeal<tır. 
Suali kar~ıo;;mıfa da ~tivlc lıir <'e
rnp ,·erebiJlriz: 1' ıu.anın slidüne 
h:ı\ ale !! 

111 urü bitmeden kümurııuz Ye ptt. 
rolsuz bırakınca işler de~i~ü . 

• \ijıerikada, Ho:landada ve İsvi;• 
retle lennodi ııamik denilen sisrcm-
de ı::uııcş ışığınchı.n islirı.ıdcye baş• 

landı. Fakat bu usul cok yeni d~· 

ğılt!ir. Prensiplerini 1352 dzı Tom· 
son isminrİc hir İııgilız mülıendisi 
koymuştur. Esası alçak hareul 'd::.:
rcccsin dc bulun:ın lıir cisi111 iizc
rinr\c loplanını:,; olan ııuneş ış~ıttı 

hararcl olarak o c.isimdcn a~al
tan ibarettir. Fransada :\3Zin göller 
ilzerindc ıı;üııeşln biriktirdiği ~· 
lan k·ışın hararet şeklinde isafaCe 
eı.lilmirc başlanmıştır. 

Fakat ~ünc~lt'n edilen tsflfade 
hu :..:ı.ıdarcıı.. değildir. A~ nı z3Jt?ım

da ırttneşi bir enerji ka.rnnğı olar.ak 
kullanmakta duşiinülürnr. Ye Sah• 
raj ıkeLire ~ic..len heyet ) alııu bu 
maksatla hareket etmi~lir. 

Lizbondaki bir Aır.erikah 
gazeteciye göre 

Amerikada 
Harp istihsalall söylendiği 

kadar yükıek değilmit ! 
Llzbon, 14 (A.A.) - Amerikalı 

:;azeteei Lipman radyoda söz 11öyli 
yerek bjrleşik Amerikanın batrrı sa 
yııır sanayi'l sahip olduğunu. takat 
harp üıtjhsaline dair olarak Amerika 
da nc<rcdJlen rakamların hakiki ra -
kamlardan aşağı olduğwıu anlatmı,,. 
tır. Lipman şu sözleri !IAve etmi§tir, 

Bu, Amerikalıların gözU yillraekte 
oldufUDU ve her §CYİ izam ettlk~rinl 

~öaterir. 

Yeni Ginede değişiklik yok 
Londra, H (A .• l.) - Cenup Pa" 

sifikte Japonların Mor:ısbi limanı· 
nı işgale matuf o'an Yrni Gincdt'ki 
ac;ken hıırcl.ellerinde ı.h·bir de~·. 

şiklik ulınamıştır 
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Kontrol 
ediıemez. mi 1 

T<§l017i1(p)U ~l'JIDV©llf'D 
bnıılıl< ynnınC!akl tarih çerçevea!.ııi t 
tlycrek ı;-Underec.el; okU)'tı.euıarunıf 
tlr:ırı nuıtıı~eU haiz otıw.>an kU~ 
l!h:ılurı p:ırnııız DC§rolunur.) 

EvtenmP. teklifleri: 

• 
1 Kl t:ün C\'\"t•l ~aıetelcrde bir l111ber çıktı. lslanb•-t loknııt. • 

<Cön<§lye®tö 
* 3:l .;aşı:ıda. çok G'ilze! added~ 

bilecek, az maaşlı, meınur blr t7 

::o yaı:ına kııdıır hAll vakti yerin' 
namuslu bir bayanla evlellmek iBt 
rnek:<::d1r. (Marmara) remzine mil 
caat. 

1Jrınd.ın hu heyet ,·aliyi ziyaret etmiş. Ynli, ınc\'c.ut ş:ırılar 
s;öıoııunr;c lululımık -nınlıdul gelirli \'C yemel;ini lokanl:ılnrrlıı ye• 
ı.ıek ıııcc.hurı)etınole lıulunnn halkın ı..lu ucuzca gırla al;.bilmelcr. 
=~ iıı loknnıacılarııı tedbirler nlmnsını istiyerek ucuzca hır tnhlldot 
usulJ ılıduo;ının liizunıonu lşaret etmiş. l.oknnlncıla• dıı )nrııı, 
, aliye bır ucuz ıubıldot t:ırire ini hazırlayıp vereceklerini hildiı• 

ını~lcr ! 
Bu lı.lver, lı:ıdıllzntındrı ı;üzel, gönüllere ferahlık "eriyor. Fa-

\mt. ucaiı.ı, lokaııtucılarmıızın hnzırlıyacaklıırı tnbildo~ :isleshl'n 
f;ynlı da ı.:onlillere ferahlık verecek ınl 1 .. Mnhdut gelirli vnt:ıncln1>" 
ı .rJ,ı yoıneklrrinl Joknııt:ıl:ırda yemek mecburiyetinde iıuunıın lıııl· 
ı..n kc clcrınc UlSUn ı:ıelecek mi'l .. 

Fiyuıı öı:lrcnnıcden u)"Sundur veya uygun de~ilılır, ıJl)cıucyız. 
Zir:ı, Jıo~ le hır lıüklıııı ,·ermek insafsızlık olur. Pnknt, lJL.ııim içim<' 
öyle doı'.':u)or ı..ı, yenı hazırlanacak lnbilılol ücreti, Ö)lc uıııil elliğı• 
rııiz gibi ucuz olı::ıı)·acıık! •. 

!\ıçin mi·] .. Şunun ıçin: 
Bu csnar, zıııııanın şıırtlnrından istifade ederek çok kıızanmnli 

ıı:in cllerındcn gelesı lıer şeyi yapıyorlar. Mal ohı>' saklıyorlar, is· 
tıfçilık )npıyorlar. 'futıurahidikerjnc satış yııpıyorlıır. 

Bu ılurum karŞısında. lokantaların harekele secıneıncleri nasıl 
olur? .• Esasen hareket halinde de .bulunuyorlar. Hu itıhorla, ben 
1.:endı lu•salıııo:ı tahıldot fiyatının ucuı olacağını znnnc.lıniyorunı. 

.Sayın Yalimiı:, Jokantncılara, ucuır.a bir tnbilılol usulü ihdasını 
ışaret ederken, bunun :kadar önemli bir noktayı unutmuş. O nokt.ı 
da şıı: 

Yalnız birınel, ikinci sınıf loknnınlarda değil, üçiiııcü ,.e dör-
clüncn derecedeki lokonlalardo bile porsiyon fiyalları aleş paha-
ın.ı •.• Patlıcanın tanttil 15, barbunya fa ul)·asının GO, L::ımyanııı 

kilosvnun G<>---SO kul'llşa satıldığı, ateş bslığının kilosunun 80-100 
J.uru~n alınılığı, pılicin, tavulhın, etin yüksek rakanılorla i3tira 
edildiği güıılcrde, porsi)~n iiynUnrının i5, 80, 100 - hJ&l lok:ınt.ı
lıırda 120, 150 ..:_ kunış olmasını o da hir dereceye kadar - doğru 
lıuluyori.luk. Fakat t>ugiin J>alhcanın tane:;i (!)) kunı~ld yiiı p;ını 
arasında, hnrıbunyn fasulyasını (30) kunışn veriyorlar. Dnmy .. 
hayli ı.:U~tiı, domates, yirmi lmnış, \'elhasıl, sebze fıyallanncla 

iırıyli diişüklük \•ar. Böyle olduRu halde, lokantalardıı ııorsiyon 
flyalları, hfıl:i, sebzenin, pilicin, 1anığun, lınlığın ve iliıh .. ı>:ıhulı 

oldui:(u 1.am:ınlardaki gibi ~tılıyor. Hiç değişiklik, ılil.şüklük yok! 
Bu neden bô)·le oluyor? Ilu wrgunculuğu önlq·ccek tedbirler 

nhnnıııaz mı'/.. l\falzeıncnin ucuz alındığı ~iinlerde, pnlrnlı giinlcriıı 
t:ırıresiylc yemek satılmasına mlıni olm:ık kelıil d"ıiil midir? .. Bı. 
lokantalar - haydi temizlikleri ba1nmından '·azgeçtik, hıç olınazs:ı 
bu bakımdan - :kontrol edilemez mi? .. 

liuınmıını slnı~l dt.vrnne ben her gün ok atmak/an, 
1/edef fe:ı şafmasın ~wr isabet yare.sul611ah! 

Dolar toplayan halı 

ı,tiımnı 

-6· 
Sc\·~lJi· I,iyonel, 
"Snnn yeni C\imı nn1 nt:ıvnn •. 

i llura.sı rahat olmaktan çok uznk. 
ı füiz!;iır anki e'inc giriyonnui gi_ 

bi her tnr:ı.ft:ın giriyor. Yağmur 
tahtalara serili hıı<iırlnr üzerinde 
<Jtlar bitinli. 

"Ilununla IJC'r:tber lıİL lı,:eriye 
1 girdiğimiz zıunaıı elimize kürekleri 

ıı Idık \'e mi!ste,·tilere lmrşı bütiın 
ıl.elikbri tılt:ıchk. Daha rnhııt oln. 
bilmelc içi'n rtc siperler ~mzclık. 

"Sabahın snnt beşinde kalkıyo_ 
ruz. Bu snntte mektepte ne kaılnr 
horu \'nrsa 1ıep birden iitü~·or. \'e 
bütün trnmpet!~r ı,:nlıyor. nu harıı 
müsl1>io;inin dnH:ti iızcrine zn' nllı 
Sen Sirliler giil:rc ~·ığııılarının ti. 
zerinden lmll:ryor!ar, :\~17.lnrını en. 
llır gibi nı::ırnlt e-;nİ.} orhır, ~erini. 
yorl:ır \'e s:ımnnlar :ırn-.r.ırla lmy_ 
bolmu~ elh '.selcriııi ııru.} ııı·:ıl< gi.} İ. 
niyo:-l:ır. 

"Zn\·nllılnr bir ~ün ölii ... iJıi 
yatmı-:l:ı.rdı. J<•nkst hıınn r:ığm::ıı 

~·enı yorg:ınlukbra lmtlnnnın'>. için 
tekrnr yola. koyulaealdıırchr. Yok. 
lama çıılr ·or, toplnıuyonız ,.e mu. 
huyyel dllıim:tn tarnfınd:ın mUclllfa 
ıı edilen l~?I\ nltımıza hıicunı e<li_ 
yor ırz. 

"Yemekhane denilen miistnh _ 
kem me\ lıii zaptcdebilnıek iı;ln en 
t.on t:ıbiye pr::11;ip!cr:ndcn istifnde 
ediyoruz. Dlişmnnn ı:mo metrd 
ynk!n mm'. Jıar(l niutnını ahynrııı. 
Uoridonın gcni~li~ııo ı:ore dnr..ılı 
yoruz, ılusıyoruz ,.e 111.11nlııı;;ıyo_ 

ı·n:r .• 1'',ıkl\! !ıUr.ıım bıı"a rı':imı~·or .. 
Utism"n ıı:z:: l•clln1cn nıulm,·emet 
ellemiyor. ?.lıdv.kİ,~k z:ıfcr lıi~de 
knlıyor. l't:mckhnne i'>tiliı ccliliııoe 
bu z:rer --crerine ne bulur al< yi_ 
yor \ ".c ı<'ıyor onra :t..:ıfeı-imizle 
arh;ış biitün l•aıllnrı yerlere fırla. 

tı~·orm:. 

"lfötü11 lıun1nr ~:tna ııcl• Jıoş 
ci•riin~~·or lı,.rhn'ı1c. lfakl,ın \ar, 
~t!n~ıU • ·:ı fn sn tır:nıı Vi'r ballrnn. 
da r:>hnt. r:ılınt oturarıık okuyor. 
&un. B~cr bunla oh.n~·dm fikrini 
t:1maıni3·1e dej;i"tirirdin. ~fi aat 
L:ıbalı talimi, beı: saat nl:~anı tlili. 

Stronç- Gak isminde hir Amerl- ri~iye ve bUyük bir para vermiyc mi, mc<:•nkri parlatmnk. ı;amn ır 
ko. yenisinde, ilk muhacirlerin 1 ıneobunn\141. Yalnız, beyaz adam. ,·ıımma!,, otu ı;linestr. Jmrutnıal,, 
Birleı,c:ik devletler Amerikasında' halrya teı:r.:ıs edemez ı:ünkü kc.· 'i:ı t.ış•nı..'l :uıgariyesi yapmnl•. fşl.c 
;-erletmf';e çalıı]trk1arı günlerin acı rametine uırar verirmiş. qf,u~lnrrmı;~ bö,1le ~,,ç'yor. \'c ~· 
hatırasır.ı, nesilden nesile naklet• A~rlko. yerlilerine gelince. <1:unrr. hn ~alıo;mayı lmr ılalneok 
mek lıiz;m!li:ini göriiyol'!IlU§. Bu hah, onlnrnı naz~rmda, eıı ckrf'Crdc 01m:ı.lctnıı rök uzalı:.,. 

Ned.e-n mi? ~üyilk deva sayılıyor.mu~. Bfr has· Ane'lt';l/ tntil za.mnnlnrını tzel 
Yapıldığı maddeden. tahğı, l>ir der<li olı&n yerliler. ta cı\:trııırh otıır:ııı nl;mbahrının 
Ycr.liler, Amcrlkaya g.elcn ilk uzak!ardan ~liyorlar, rnuny)leıt ,·:ınınılıı. t;e;:'ri>·orılu. IJ.ronele rnz 

muhacirler!c iboğu§urken, el • lir pnra veriyGıia'r ve hnlının ü- 1 ılı!1ı rnel:tupl'lrcln bıı tıltillerılcn 
lerinde lbuluna:ı gayıet .kesl<in han• urin<le yatıp yuvarlanıyorlarmııj "'İı~·JP. bnlt"~tliyıırcln 
<~rlt'r;e, bcyazlann, yalnız başb.• ve bundan sonra d.~ has"..al:klarm ''P.ıırr.ı1'l mihnkün oJılıı;;a )\adar 
r:nl!l tcpt-lerinl kesiyorlarmış. dan, dertlerinden eser kalma el ığı rnk l<almak nİ)'etiııcla~ im. Hissi 
Bôyle en çek kafatepcei kesmiş llH inanıyorlarmIŞ Eunrlan ba'ik ı, lıir tnkmı sebepler lıcni Paristrıı 
olan yerli, c:d büyük kahraman halının üstünde yat:p yuvarı ın • uıak tutuyor. E~er hura,ln lconn. 
eayılıyo?"m~. malda, ruhl3rına soku •an cin • suJnn Fr:ır.sızcavı :ı.nli·ynbilsey _ 

Bir hnçuk asır evvel bir Ameri• le.rden ll.."Urtulduklarına itikat e<li• elim 'C fii·:r:' • iııc.r.tlcr heni t'l:rnıa. 
kn Y<'rli.sinin h:ı.tınna, bu gani· yorlarmJ!j. ..u:rch, fn,..ııeriıı en nıe!lııclıı ben 
ır.ctlerdcn lir hali dokuması sel. Böyle ya.pmnkla hasta'ıklnrının ,,ıurılunı. i;ııl'nclıı Ö\•lenen •·ransız 
miş. O, me-vcut, yerli, Amerikalı, gt"çır..ediğini görenler iı:e, s:ıbred!· ra~·ı b1r Jletrı;:ı ıi~r<'~elıilmek için 
zenci ve beyazlnrın knfatepclcnn· ynrlar ve halı ı.iyar~tini tekrar c.· J 1'11 ~l"fllll kndnr hurncla otıırmnm 
den 77 kıllı meşin kayış yapmış ve ılip duruyor!nrının. Boylc bir ha· lavın. I:•ı elitte miil;emmcl Jıonu 
tunlarlı. da lh:ılryı örmüş. H&lr. lıdan, hal: eahibi :iru'üyonnu~. O, 1 '5:111 ~crc!cri ı:;iirdüfo~e 7ekalann:~ 
mulıt-!"lif renkteki 61\l'l:ırm wst:ılık• Iıalmnı. kerameti ıbnki olduğ:mu, l hayr:ırı •ıhı' nrunı. Ccııi lıuraıfa 
lJ lrullantlmasmdan h~§ça bir nuı.n· fakat he.st:ınm kalp temizliği oi· Fr:ıw .,i .. ""kil ('jndc ohırtıl'<ır far 

, zara :ı.o'"Zedivnroıul'!. madrğı açin ı:ıifa bulmncl·ğını itldin 7c.._Cl•b;lirı:iniz. 
Bu halı, onda.., sonra. lkabiienln edi~. '' ·-ı. ,.; ·j sinel.1~r. On'~r hnnn 

ve s.3hibicin "t:l.eımı addcdilmiye Şimdi, bu hah, kır:n:zı derili il!nel 1rirıi l•"tırctr"ıır. l.arumı rnı . 
başlanmış. Bu:tu gönnek istiyen Stro:ıg- Gak':n elinde b'.ıtunuyor eliler. ve ctlcrirnı pn-;tırımıyıı c<'. 
l:ir beyaz. uzun müz:ıkerclere gi. ve bu sayede dolar topl·~·yormuı;. \'İrdiler.,, 

Toplayan: Muzaffer ESEN 
f Anastn~· bu nıe!dupkuıncla. 
' ac;ktırn ela bllhsetmcktedir: 

- •·benle otarılııi;um mliıldetçe, 
lm:ıinim bani\ !:'~' gfü~~ı ı;örüuıliı •• 
llııdcclu geçmemek ~srtiyle birı;ok 
ıı~I< e;.:zcro;ir.leri ~·npttm. Jieıt<lisin 
elen u yrılılıktan sonr:ı ;1>i melı.tıı_ 

bunu nldım. 1\lektuplnrın lı;ine ko. 
en blr kırmızı karnnfil ve birkaç 
nır.n.ek:;e de koymus. Çiceklerin 
n"k <lllinrlc bir mlin:iı;r Yarrnı~. Fa. 

l ıı~t l·rn bu mnnfıyı bilmiyorum •• 
''Ilur.ıcla bir de esmer kııcat;ıı. 

lınldunı. Kn ırcrk sııı:lnn Ve basın. 
ıl:ıl:j bt're:-;iylc Arleziyeni aıtdırı • 
yor. llu kız bi'r iıır.i gihi ı;iiıel. Gıı_ 
lilın ona l>ir parı;acık nşık olrlıım • 
Pn111r giınıi hir kır halo .. unıl., ''· 
ııunln ılnn..,etlim \'C rok iyi eı':";len. 

(liın. neninı hnldumıla ne!cr ,Jiışu 
ııii,\ or bil miyor.ım. l\ı~r.di~ine Fr:ın 
!'11eıı iEının•':c ettim, Hidıi~cy nıı • 
lnına<lı foknt ~ijzl<'rini'ıı iç'nılc lııı 

Haber ,in bulmaacsı 

t ı--+-_...--ı.~ 

'1 ı-+....-+---..t--+-.-i 
i ı.-,ı;--ı~~ 

Soldan saıia: 
1 - füicıık şehirler, :? - n r 

şe,rln altlisl olınııı;ı, lıiıyük, :ı -
Duvnrd:ıkı tcrtilınlın tersi, Al:dt• 
ıılzdckı tnkıınıııJnl:ırclıın. 4 - lmılut 
isteme fcr~.ıılı , 1'•) ıplan haber 'eı
ıııc ı:sııiü. bir e.l:ılın kı~;ıllılmışı, 
5 - Bır <')un, G ~ Bir lı;ıyvan, 
ıııulınfoza cıleni bıılunıın, 7 - Uu 
'1iiııülılüktcn snıır.ı \'Crılir. lırr ŞC\ 

onun ic;inı· ı..oııur. 3 - Mutedil 
hararet ılerc·ccsıne getiren, ısknıı • 
lıilcl<' !ıir ı-:ı ,i;ıl, 9 - Yemek, ı ut:r
lıctli, 10 - Bir emir, rırlıy:ırak 

lnşıııa, 11 - ,\) aı, dirr) ıp <lıımıa!.· 

lıl,, ı:ırif Ye ince. 

an lamaclığı 5iizlertlen h11P1lnnclığını 
~İ>Stercn h::ı ı!'ık \ nrıh ",. 

f'akııt Aua toy en ~·ağlı parçayı 
lıir balodau ~ourn yemci< yeri.en 
bıılrnu~tu: 

"Polko. oynarken bir nHıl<atın 
1'111\arde inin belini lıirnz taı laca 
sal.tını. Jlıı ~ıkı tnıı tıo:ılııııdığıııı 
&:rnıyorunı. Zira ı.ofrnı?n bnnıL ıln_ 
ha iltifat c•ti. Yerlerimiz yunyıın ı 
lıli. 1\albi'mıle hem sal<in hem de 
ılıtira~lı lıir aşlun do,;iluğu ııu <lııy 
ılııın \"e bu güzel kallıuı t.csellı et. 
mel> itin hüyiıl< projeler kurıluııı. 
Dn:-.tuın hu kııılınııı e' li o1tlui:unu 
itiraf etmeliyim. Nnnkdr kornı;ı 
knc?ının par11'4ın1 yedikten sonra o. 
ını lmakııı Belı;lkııyıı gitınitı . .K·ı • 
dın k:ırıtc5i ııin ynııında istiraıılı 
lıir haynt ;;ctiriyor. Eıiyet teken 
hir rnhu fe..,elli etme]\ n;erhnnıetli 
lıir ins:ın için hnrç dci'.;il m:nir? 

"Ilü)'u'd tasa\ ,·urumu na-.ıl tat. 
hjk etıiı:imi ı.or:ıcaı. olıırı.an ı.ırna 
11ııu ıln 11nlt\ttım3·:1 lıaıırım. I\nrılc. 
~i ber.i ~ehre imlildcri \"nl<it e\·lc 
ı İne ıın,·et etti. Bu clu,·cti k.ahııl 

eifeceg•nı. Onunla ~içcl•lcrılcıı, lrn. 
lmı:?r:laıı, -:-lirılen. mu<iikiılcu \'C 

no;,'.cfan bnh-.eılcrcfüz. Rıtnll C\ lcrin 
ıle 'e>rccckleı·i oda hcrJ11t itle "ev. 
gilimin odasann ~·akın olacak.' 
Oece hcyecnnlr hir seynbat çok 
bo"tur cleğil mi? nundnn sonrnı;ı_ 
ııı beıı söylemb·e~·im tle sen l<.e<;. 
f et.,, 

Fakııt del:'.Ian1ıııın lıUyUk ııro. 

jesi tahaldmk t:tmeiti. Vnkıa a\ u. 
lıatrn c,·ine git ti, fakııt yatal• "· 
daları nrrr nyrı lmtlnrd:ı lıl', gc:ıı: 
knılın erk.entlen ııcln ınn ı;ck\liyor 
Ye anıl\.ıt ;;e<·c y:ırısııın lmıfar ;•1i. 
ı-nliriııe tmz:lndığı yahut lm~'lıclti 
iii damların flil •• nçosıınu YBiHYOr. 
du. Anastay, bir il:i ılcfn hütiin 
resnrcthıi toılla vn.r:ıı. lmılınııı oıln 
baım.:ını yold:ıdı, fakat her ılein_ 
ı.ınıla nrk::ıdn.n sUrı:;ii'\i l •ılılu. 

An:ıstay mı-l!tebc <lörıilükt.cıı 

•onra :ırl::ıd11~ına ~ene mektııplnr 
ynzitı. Mektepten b:ılt"etti fakıt 
bu nrnd:ı k:ırlınl:ır'1an ıla bıılıset. 
meyi 11m:ıtm:ı<h. Uu nıel•tuplar<lan 
!ıiris·n•le .;u :m ı ırl:ın okuyoru..:: 

"S~vdi~im knc1ını niııayct r,:ör_ 
ılüm. Onu n:lsıl lıuluyorsıın ° Sen. 
ılen :ıyrılthl•tnn c:onra :ıralı ~ln 
J'r.rf""!? t1öorlü'ı. l:u Dl''ı'hn l'Cynlın_ 
tinin n~Rı! ~ .. çtiiiini nnl;ı.tnın\ n luı. 
r.c.t yol·. ~ a"'ln·"l"n o;ln lıu':ıca'• 

J'ııı·arıı/1111 a~a:;ı: lmı'n:- r-c:Jiı:tir • 
l _ K"•niklerınıiı:cl l'n hiı i, b'r 
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,. ;, . . 1 . ' . · , :'\ • ı ,;n~ın• ~ :.>ır5ev. ,,utıırı nuu :ı 
lıy:ın, Jıır nıcvsı'lı. 4 Su, .ı.r r.-, 1 • ı; b • ı 1 ' • ~ . r:ınn r::m c ...-or 'c en m ., ":.r;ı. 
kek :ıdı. noın. ,, - fı cnı5 'r fıııl:ı, '·- ... 1 1 , .. 
h 1 . , . • ~r •.•il uıım:ı ttan 110 c mc"tıt :-:uru 

u nşııı:ıl.lık, rı - Her :-.c;> ı t·.ı;.ıu . .:. ·ı "f 11 , 1 1 fi ] ı · ·ı: . .. ., · . nı yor. ı• et -~•>c ı" ın : en ıır ı·• 
:ınlı~11n, mı.:~'>n SJtr.11, . - ulu Pi'· '·t •ı r l t • J 

1 •ı • l . S ,. ' fllCK llJl "Ot 11\'0T. u'! lll" ( U'll:>f O • 
:nı ş pı.:ı\' :ır, ncş<'lı, - hır renk, 1 ... m' 1 • t 1 t' J _ . n ns.. ~.:rep c <':m sı nn ısı11: an 
g~zel s:ın.ıtııı 1crsl, o.- r\l:n:ııı!ı..,,l:ı iıl~ccğlm. 
hır fın,·z:ı, J,eyfı lerınık ol.ıııl.ırııı · <nernmı rnr) 

* Yaş 28, boy 1,62, kilo 73, bej 
tenli, ıçkl ve algara kull~nmıyl 
evıne 'lllşkUn, serbest meslek sah! 
bir dukkWıı bulunan, ayda 120 
kıızançıı bir bay; namuslu, okur l 
zar. ev lşlcrıuc.cn anlayan, evi ole 
tılr b3yanla cvıenmck ls•emekte 
< N.Ç. 22) remzıne mUrucaat. 

«· Yaş 24, boy 1.6 kemeııa ~ 
yeşil gozıu. sarışın bir tıay; dUzr 
vUeutıu balık et,lnrle, olduıtı;a gül 
İYi huylu, 15.l yll{lıırındR bir bayi 
la evlt'nmcK letcınektcdlr. (Do diyf 
remzine mUracaat. 

I~ ve ışçı arrvanla1 
* Lisenin bc§lncl sınıtmda okuv 

ve çarcsızlil< lÇ!nde tahsilin· bıraktı! 
üzere olan bir gene: il!\"lcdeıı ~o 

Jerı ve gece tıaat ıo a kııdar bol 
tokl•ııtuna <;ahşmak 1stemekt"'1lr. 
ki yazıyı tla bilir. Mckt ... blne dev 
ctn~:t şartllc lokantalarda garson 
ve bulrışıkcılık dahi ynpmRğll haf 
dır. (Y. Bal 02) remzıne aıUracaat 

* Llsc 9 dan mAll vıızJyetlntn 1 
kıı.nsızlığı yUztindcn t~rkl tahsil et;ıı' 
ve blrnz dnktl!o ve muhasebe tşlef 
den nnlnyan Anadolulu bir TUrk gt 
el: Bır ticarethanenin yazı ve be! 
ı.~ıcrlnde veya bir yazlhnnenln mu' 
sebc l!!erinl mtıtedll blr tıerct muıı' 
bili dcruhto etmeğc amadedir. (H.l 
10) remzınc mUrneaat. 

fAütelerrik: 
11- e.e odıılı, kalörilcrıı veya k• 

rifersız, aydınlık bir aparı;ıµıandıı 1 
rnlık dairesi bulunanlarm Ailk8 
caddi?r:ılnde Tflrklye eczanc:ılnde ,. 
Nl'~ete muracant!arı. 
~ ı-:mln~nu, Batı~'iıkap.. An.ki 

caddts! veya CağaJoğlunda. ll<t Oç 
dnlı, coktor muayenehanesi yapına 
elverl~\t blr dntreıı; bulunanla! 
••Doktor •. reınz.ne mUrncaatlan. 

1(. iv! kullanı!mış Zayı dUrbiıı 

eatmı>k istlyenıerln !Rtedlklerl flyal 
ôürblnjn evsnfmı (DUrbınJ remıl 

bildirmeleri. 

(Ne mut'u gelene) ren~e mt 
tup yazan okuyucuya: Sarlb adru~ 
olmadığı için jlt\nınız neşredilmedi 

Adanada satılık arazi 
Vil.ı.}'~t rrerk~zi-:c on bcıı kil 

.n ctre m:safcde Bilyiik Dikili me 
kıinde ercsmdıın sut:ıma kana 
inş:ı edihr.c-kte olan asfalt şo~ 
\'c tiren h:ıltı geç.en ve nym rJ 
mnnch içinric ıstnsyonu bulun• 
her tür"ü turfnnd:ı sebze ve port 
knl, 1imon bahçelerine cok müsll 
l :rb:ri yan·rdc beş pn.rcada seJc söylediklcı ı keliıııclcr. 10 - rr:ııı

nıcskcnirıin lcrsi, 11 - l rı;ğııııiı 
şey, 117.U\ l:ıı·ıııııı:d.ın Lirinin h;iıa.r. 

nir şe:>· ~ol,. 

I:OPORT AJ tAR 1 m':b'usu S .. a1cttin Urasa telefi! 

~·üz dö=1;ir.ı nnızi ı.mh!tktır. He 
~ nevi :cnr r.~tiren emlak ve akar 

ROPORT AJCil.ARLA 1 dn mubac!clt' e1ileb'lir. lstanbıı 

nıi11!:ü fııılmaf'~mı:ın lw::;: nurr.n.rn::ıı 35 2iJ5. Arlanada N. ! 
l - ı·cı.:erck, Çıy. 2 - Evim: \'uzan: Kı\IHÜ HA\' AHAI 

1 
Arıko~hı k!lrdeşlere müracant. 

clııııen, a - JUnı .. \m:ıti!S, t - lı,-ri. 
Türeme, !i - n. F. S, Jtıııı, fi - Al I Bu cııZlp rö'.lorıı.ı 'ı IJakCilo aramyor 
Top, füı, 7 - Şuınaıı, Mnılen, 8 - sertsıni ynlnnı:.:ıı Urı~r Erkek \~ya kndın i~i yetişnı 
llık, Da, ı :ı. !ı 1.~, .\ııı<'lelık, stıtun.nrınan t.ıhl~ ı ı r c!:ıktilo nramvor. Yerıipostahf 
10 - .\bco;;, \'c'ımc, 11 - fü•ıı, edceeksınıı rıc kaı:Fı..ıın:fa Altıncı Noter dair' 
fükiikN. ~ ---.,...~=~ıı:s-.;ıs::Eı 1 sine miıroc:ı.:ıt. 
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lınkru.'ldı~ınr1.1 gördüm. Da.na. ev • 
\elki • ini11e hitnr> etmediği'ni7.i 
Jıis ettim ... HuHLa siı, yepyeui 
hir a1am olmustunuı. Çünkü ben 
de bJl'aktığırıız - yınnurca':< ueğil
(fim. Yeni, l.ıa ica bjr ~ene kız ol· 
mu;tnm. :Su hr.li'nizden !>Oll dere • 
ce se,Jndim. Maamafih BİT.. benim 
ruhumd:ıki yıın:m.lsğları, bıı kay • 
n:ışmafan bir tü?lü anlamadını1~. 
Halbuki elimi 'e 1 ~ni uurunuzun 
kin~ ~mak kin ~·:ıl~ız \ 'e saıJecc 
elinizi uzntmnnız lciifi idi. Sonra 
ben,, o kndıır iı.e tabi bir nuıhliık 
Iıiilonüne ı;::eçmiştim kı' hir hnkısı
mz, bir ~<eli:ncnizle beni meo;err.::t· 
lerin en .:\'üksel• nokt~ .. ına cıluır.ı· 
lıilir<'tiniz. Tabii huııun nko;;i ılc 
doWtJdur. A~·ni göızler ,.e ayni' du 
daldar nhenr:ini d~:Fistirincc hıı 
"'a:ıdet ş!'did b1r :ıznp h:ılini alırdı. 
~iz be'J•i hunlıın pek Lnlıii birer 
Jı:\tlio;e ~ihi tt<rnld<i ctliyordunıız. 
Yok, yok.. lnki'lr etrnc~·iniz. neni 
ınc~"ll" ettiğini7. 7&m:ınlarr1a btt:~;j 
lııınn iciniulcn neımışıımu:dır. ÇUn 
k\i kıymetini takrlir ettiğim iyi, 
merlınmetli bir kalbinl1 ,·ar. ~on • 
rn hellli d:! :-eni. temiz bir lmlhj 
kcndini'ze hu kndnr ktn'\'etli bir 

~urelte b:ığladığınızdun ötiiriı de 
itinlzue bir ~urur hi.;si hi~ duy • 
mu sunuzdur. Fakat hunun sebebi, 
artık ~irkin bir krı olmam&~cıığmı
dır. Fakat hunlara rağmen slı be 
ni b:n.tm istediğim gibi ıı.lc\ li, 
yüksek bir n.şk!a e\·miyordunuz .•• 

Sftbri h:ığırdı: 
- Yanlış.. \'anlı ... Vallahi 

yanlı~ .• Ben sizi o uman da· se\i 
~ordum. Dcğisti~inizi , : b~nzı ka; 
·ı bjr meylin:'7. olduğunu hissetnıe. 
den de se' i~·ortlum. 

Genç im.: 
- Bilmeden d~ mi'?. Diye ~i.il· 

dti Undi canını •• Hiç Uyle Şey 0 

IıırM ınn ! .. Siz b:r :t.anınnki Üıı.ıidi: 
hiç &e\-e.bilir mi !'diniz:•.. Y~lmz 
.. izin hosunu:ıa. r.itme3cn c'lıet, 
belki onu bno;kalanmn .. e,me.;j ih . 
timali idi •. 1İemıılc1e hu iki hi'ssin 
arnsıntla uzunca fnrl:lar o1clnfo;ıı in 
~r ıedi"emez. Hcrşcyc r:ığm~n be· 
ni 5e\1ndiren cihet, hu ne\ i hisl". 
rini'ün h"ratınrıdn bir yer :ılma. 
sı ve uc;lnnm!Ulız olmnştar. 

- 1yi y:ı l~te si1j :rı;;;knnıyor
cium. Ba da se\'dmin ~·eni ''e salt 
lıam bir delili de!HI m:dir! hısntı 

k°'m~iği bir \Ücuclü lı.ı5kBfo-:n. 

~~~mm 
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• 65. Nakleden: Muzailer ESE?'J 
dnn lnslmnır mı! 

G~nç kız i<ırnr etti: 
- Hayır, l:nyır o ,·a!ntlar iz 

hcniiz beni. benim nn!adığım nıiı· 
niidn. se' miyordınız Gerı:i hen da. 
lıR toy bir nenç lazım. !layn.tn dn . 
ir belki hP.nıiz bir ~.r U~reıınıe -
d~nı. Fakat blit an bu nok"nıııann 
y:ınmda kmTetli hi'r scı iş kahili •• 
yetilll 'nrdır ki, bütün b11gililcri 
lwlgcde bıralmr:ık dcrc·cecle fıac; -
~a!;f ır. fı:;te ben im nı~uıe\'t nd~c. 
lerl~ rvlnınnzdaki dalı:ı'.'lll:ınmn'nrı 
nı, det;-i.c,m~lerini adı:n' a<lım 1!ıkı~ 
ettim. Den siz:ıı iclim. J•abt siz 
lırnUz benim olmnwJstınız. HnllJu 
l<i ben lmlbinlt~ hfil<i~ o!m:ık, bu 
k:ı lbj znptctmc'' tqti'\'Orılum. iste, 
onun için b:ız!\Jl ~ize bir ihti~·:ır um 
en gibi ma!llllcl.e ettim, fnkat ou 
fnvırlamncla bi'e sizı l.izle_rcn. s•zı 
i ti~·en bir m!nft.. biı• dnvct bulun 
dui,"unu inklir edemezsinlz. 

- ı:;,·et l~n de öyle znnııelli· 
pırum. · 

~ıll.ıri bu 5on ejımleyi ılık bir 
ulı'!ulde 5üylemiı;ti. 

ümit bunun !nrluna \'flrdı ve: 
- Beni af ı;;tmcli iniz .. Detli .. 

H:ıltilıatte bu harel•etleri'mde S!. 

\'ilmek arzusundan başka biı ~ol• 
şeyler de rnrdı.. Gurur .• 1\orku .. 
Ç.ekinme .. tn~nm:ı':< ihtiyncr •• Şiiıı. 
Jıc •• kendimi' hnfif, ço!c Iıafir hisse 
diyordum. Uir saman ı~arcıısı ;il.ti 
lı!ıdiSclerin elincle • ltl\'rılacngmı • 
da'il korliuyordnnı. Sonra bu ım.· 
mı kimseye söylt>miyor<lum. Hal • 
liul•i, bu srr beni l·ıtinyor, h::ığn
~ı:rında dliğümleniyor, nef$ :ılnın. 
mıı mani oluyordu, Korlm~orciıını. 
Zira tehlikf"ye koycloğnm 'ieY· çok 
yüksekti, sandetimlc <·~·nuyord•1m. 
<'esur değildim. \'c Jl.'hnyet t"1: 
birdenbire kaybolmu~tm!Z ••• 

- Korkumdan 1 :zaafımı his. 

ı ıi::cc!.lcri i:orl.ı;,,ur.ü.trı hn(Jılll'.;>tıııı 

l'mi•d~:mı 
G:nç h•:r· 
- Hu lcnı;ı-. sizi. lı~r iı:ıMe <;ı•İ\ 

ıızn!>'ar:• kul;ır sürül,!emisti.. De· 
cJi. Hutıi bunun iç'r.·1c ı::·lc> rlc·I~ 
k;n!z ~ibi biivül. tec«c;ür!erdc lOk. 
tu dııırını .. Çür.';\ü lıi~ .ı;ün ırnncııı 
le ~~::erl:cn dostl:ırrmzrlnn 1ı:rılc 
lmrıııbı;mıcst.ık. Onlnr honu5u~o:-· 
lnrdı, lnı lm:ıu~m:uım lurpmMar• 
lml:ıklarıma ltndnr ~c'iyordu; , . .J. 

kin ·b~r genr: ltızın boy],. uericri i . 
~itmcmc!>i fcin J..:ulrud:uını kııpa 
m:ısı ıin?ıa do[.nı olu;-ı\u nr.ı·ı nı, 

t:ele ı;i.tc ~naili.~< ettiği kin !Juııu 
yapamadım. Bu :ıdsın ızin Jıcr 
ı:iin İs:ı"l'mla inılUt'nM, \fıo;ırlı bir 
ı>rr.ns:s'c ar:mı7:ılıı ~ıllnn1ilnb'rİ 
de\'am c<len l<iillcr nllımln imnıi.i<o 
b1r a~!an )'en.iden alc\ len<liğini. 
\'e hu yenj a5k1 Jıren<ıc-;P eok fü\"• 
metli, b;'r !<öp.ek lıedirc ederek iliın 
ettiğinizi \ 'e. •• \"e ••• 

- \'O\'l'llffi! •• Se~j lıö:>lc üzeli 
lınnp;; budala idi acaba? •• Bunlarm 
hepsj s~ma." 

- Hayır bayrr. bunlar sııı;ma 
ı'leğildi, hıın lan ~!h·leyene hncln1ıı 
denemezdi. Bu sözler inanılacak 

"e~·IN, b::lh.ısııs erteı>İ giln slzif 
ııren"c"ln } at ile scynhate ~ıl.ncaJ 
nızı df' sö) '.emic;ti, bu haberi al 
n!mıtL ne !ıa: c ı;ehliğimi <lii~iiJ1 

n~z ... 
- C:ıııım bıınila lı\• tchli'ke 1t 

tu ki .. 
- Xa'>ıl yef.;tu! •• 
- T:ıbii yoktu: çünkü yatı 

pr<>ac;esle '"!\lnı:z ktlaC'&l• değildi' 
l<i. BcnimJP. lııırnbcr on. on iki rıJ 
s<?fiı- daha ol:ıcaktı. 

- l"\e çılmr? .. Siz zıınnt"dC 
mi"İniz iti, on on iki ld~inin bulıır 
ııınsı '"'e' işme~·e ınn.ni olnhilirf 
Hem bıı k:u.'lırı ihtiynrlanuc;.. ıt 
olm:ızs:ı otuz yo5nHla lıa<lnrdıt. 
rn!:nt ı:ok fUZel olm:ısı bu kwıtJf 
ıııı unutturnbllir •• Neye gülüyor&' 
ııuz·:. Hiç -=Uphe iz ondnn nefti 
eı c iğimi dtisiiııi.iyor;;ınmlır. oJ 
mi? •. Ge~~ o lıt'nce bir tebUJı' 
c'dcli bir mania snyılamaz<'h. Fald 
o ~ün korı.tum. Ve iı,ıte bu lcor~ 
i~inde gelip sizi Ynkacıkta buJ11ı!; 
linrannr ,·erdim. Bu ltararı tatP' 
cdl"CCğim c:Un bayan Pel'ÇİDln ,J 
ıı•mc ni;rrııl, ı, elimde filize g~ 
için güzel bir \'ctile oldu. ;FaJT; 

(De\·amı "'aJ') 



. 
- • Lv t.. .... 

H r uçaQa bir 
• • 

d tor ıazırn 
S A1'TE 6(10 J;ilonretı·c gider 

kcıı biröeııhire bir virnj. 
l :~ı;ın ı.anntınrı iizeı-ine nıiithi~ 
l r t:11) ilt ~öker. ı•cn nneler g-ı
ı ırrlnr, u~n~• titrer. Faltat u~ağı 
~- ıo;J.il eden maöılelcr bu tazyik 
1 c nıı cdilt"rl'I• yaınlmıştır, uçağı\ 
• ·ır "e) olmaz. Yn ııilot ne olmu!i 
tur? 

Pi!ot kör ohnustur. 
l\aıı birdenbire bn5:ı hUcum e~ 

c er. Kafnta .. ıııın merkez damaruı~ 
ı l bir snni~·c için llurur, llurnn 
1 Jn göz <iİnlrlcrj ilzcrine tıızyik 

t.ıpar. Pı ot bir, il•j yahut be~ sa 
ııj~ e için hiç bir ~y r;cinner.. t"n· 
) :ıt ClOOİİ~ bit;Jt<'C zbıme JıO..Sl!it\Sfnl 
J, ıybc.I i~i kadar süratle kazanır. 
\ a lnıı en !!,il1.el hlr hiıt·umu neti· 
<-~İz lııralmıak için, ,·cya tamir e·· 
dihn~ Lir hata i':7lenu.''< jı;in bir 
~uııilclik körll\k kitfidir. 

l'ıf3kine ite İl1.'ill0 YÜC'tıdU nrasm· 
ela tnm bir n)ıenk lrurahilmclt için 
tolihendisle cloktonın elcle verme• 
"İ liızımdır. l\IUhendisler motörii, 
">ilaüları tekiimül ettirirlerken 
doı.torl:ır <lo. pilotran yetiştirir, 
,,,:ı:ua ha\'nnın teneffiı'> cdilerni • 
~ e<'el• hnlde ol<lu~u ;\'Ük"'c'klİklerde 
nefes alm:ı~ı. soğui:;"tl dayanmayı, 

1.urnnlıklıır içerisinde gömıeyi 
iığretJr. 
Uç:ık harbi cloktorlukta ;yeııi bir 

ilıti as ~ubesi aı;mı,..tır: l!çan a· 
lloml:ınn <lolctorluğu, 
· l'lizlert'e doktor yeni t.ayy-are 

tİJl1crinıle lC<'rUbcler ynııabilmck 
İdıı, mllrettebntın sıhhi vaziyetle· 
tini dilzcltmck i~in, ,.P. pilotlara 
icnhı takdirinde ilk sıhhi yarclımı 
:rapab:,mek için aı;~Marfa urmak · 
t:ıdır, Doldorlnr için n,·nca uçnn 
Hhornttı\'arlar kuru!nıu;tur. 

Ilu dol•torl:ırırı muvaffnkıyetini 
mu"l<Ulle51lren "'ebeplcrin ha.şmdR 
Jı11otJıınn izzetinefsi r.elir. Zira 
1ıilotfar el<seriretle s\i:'atten lle, 
irtifadan 'C!ft mtttccoısir olmaflıkla· 
l'ır11 !üdia ederler. Pilotlara. oksijen 
lilplerini Jnıllanclırnblln•ek kin ga. 
Yet sıkı emirler \'ermek Jilzım gel• 
ıııiştir. Pilotların bir çoğu oksijen 
tlıplerinden \'azgeçnıe'l< fikrinde" 
«lir. Zira gölcyllztinde ok!Jijen&h 
l•almak in,.nnda sarho5loğa ben7.e.
~ en bir his uynnılmnnktadır. Bu 
ı.arho luk ite.ri inde :pilot hiç bir 
rahntsızlılt duymnmaktndır. Ronıı 
:-ıükscklerde uı;an cloktorlnr ela 
görmü~ler \'e ismine ''oko;ijen 
ı,arho~luğn'' demişlerdi~. 

Pllotl:ır ha\'a ta7.yikine uçma<lan 
e-''Yel ah~tınlırlar. T:ız;\·iki o.yar e· 
dllmic; odalnrn so'lmhır, bu odalar
da pilotlar 11 y:ılıut 12 Lin metre 
Jile iı1ifaa muıu'lil bir tn:-yikfo 
lcnı;ı k:lJ'!l\t:\'11 k:tllnt'n teneffüH aN 
lı•tleri işle~ez olur. O vakit he" 
lllen gır:l\·ntlnrı çözUlltr ~'tlhnt l•c· 
•nnrbri n~ıhr. l,ilotun ;"lzetinpfo;i u 
'lctki!radn da yiil;scktlr. Oilziinli n
f'ar nı:mn.z: "Göreli' n\iz ınü dol<tor 
lıava~zlık bnna rlokunmuyor' ller. 
! ll'İ<at doktor c;Ö7.lik kıra\':ıtmı ya· 
lıtıt çılmrılmış kc-merin! gfü;ferlnce 
ııilot hunr \'e onilıın sonraki o • 
ruo;tarmdn ok<ıijen tiııılınll knlnn • 
tn•y,, ran olur. 

Pilotfarn kudret leriıırn malul ut 
olduğunu isbnt idn (loktorlar ta • 
l'afın~nn knllanılnn bnı,ka bir \'8 • 

httn dn uç:ı.klardal•i' pilot me' kilne 
~ iılı.,f'hlertlcki lı:ıy~ınlığı kuybedcn 
otom:ıttk b~r Jtamcra ko'\''lllaktır. 
l'ilotun İo;kemlesi ü1crintle ·getirdi~ 
*i c1ıılgmlıkl:ır veya h:ıygııı'.ıklar 
bu Metin filmi üzerinde çizilir. 
Hu çj\,.gilerı ı:örcn pilotun izzeti· 
1'':lf ·j kınhr fnkııt bundan sonra"ı 
i~·iıı doktorun nao;ihatlerini <lin'er. 

Gece uçuşlnrr l!;in tnyyarer.ileri 
liura.nlıi{a nlı'itırmak lli1.ımdır, Ilıı 
111flksatla on!arn J:iyah gözlif.der 
"~ri1ir. \' e uı;nı:ıdnn c\\·eı giinler'' 
f'e hu sun'i ~C<'e lçer's:ııc~ ~·a.at· 
1'~a,·u mPcbur tutulur. Fal:at bıı 
P-11ılli!ıler p!'iotlann {!l!.7.de okum~· 
t-uıa yahut briç o:uıemasına mani 
rılrlui:u iç·n onlan ·ı:o'< siııirlendiri 
~ r ve c;ıhhntleri ü:ıerinde kötii 
t"'"İr vap·rorılu. J>oktorlar hunun 
•'ıı .. .. '· .. onıme :!C''rrt.e" tl'ıll çnrc'er c1ii 
~ 1ııımfü;l!r pi'otların guzete nkıı • 
1"flsına \'e ic;lmmh'I O\!namasınn 
•rıfınl cılm::.nın fal.ol oı;,, ~ece t( 

~·tır;,J:ı .. ınn hnzırlnyım yı'ı~rtlı gccı: 
.... ı;, '"1 r{'nı:incle ~ii7:liılt' er ynr:· 
tn•c;'arclır. 

KC':t'llilc projnJ·tiirl<?rin yahut 
" ":ııin '"4';lnrınitıın "ÖZieri ka • 
1' 1 ıt ın:uıın dj~·e n\'rıca c:özlüJder 

~ apılnıı~tır. Zira ılU~man e:!<serh'll 
kuçı~ı günes İ'ltikarnetinıJe yapar. 
Bu gözJUkler güneş ışı~mı süzen 
,.e onu kama~tınnıyacal' bir ışıl< 
haline sokan ad.eselerden yapıl· 
mıatır. 

edi;\·orlar. Onun iı:in tnyyıncdler 
ıırasmda atlet 'ücutlu insanlardan 
çok ı:elinı'lider görliuüyor, 

llcğenilen namzetler hıza ve: 
yiikstı:dJğe y:\\'as ~·nvn5 l\lı tırılı
yor. Avcı y:ıhut honıbıtcı olmak 
ııamzeilin keyfine bırakılmıyor. 
\'ücut kabiUyetleriııc ı;örc seçnıe 
yapılıyor. 

Hulf,~a pilot günden g\lne in" 
sanlıl\ton uzaklo~ıyor ve teuef " 
fiis aletleriyle, elel<trikle ısınan 
kombinewnlnri'yle, iki hatta Uç 
kut gö11likleriyle Vıel.,in roınanl:ı• 
rın<l:ı ;;örünen hayali ı;ahısJardan 

l•irisinin manzarnsmı alıyor. 

İngiliz hna k11n·et1cri baııdokt~ 
rıı lıu mesele hakkında sunl~rı sii.)'• 
lemistir: 

"Us:akçılıj;ın lm~linkii derece
sinclc mal<ineden e\'\'el insnu mc· 
selesini ha.lletnıck Jflznııdır. J\lnki· 
n~ i'n.<inn için ynpılmahdır. tnsan 
uçn'k k.in değil.,, 

GUn geçtikçe tııyynreciJerin so· 
ı;ilıncsi dahn giiı: bir jş oluyor. zı .. 
ra uçan insanlann doktorluğu j}er· 
Jeıli'k~e ta:ry:ıred olmal< i'"in icap 
Lden vasıCl:ınn bnremi ıf.e ylikseı;
yor. Doktorlar tnyyar<'rillkte nmh" 
teJü ~artlara uyuc;u kııV\'Cte tercih 

DoktorL-ır insan fizyolojisine dıı· 
lın uygun yeni ucnk modelleri 
yapıluı:ısmı İ'.ltiyorlar. 

\ 

' 
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Bugün ısrefı behemeha1 yoketmeliyiz. 

'F.rektrlk cereyanını idare etmek hususu, 
herkesi düşündürmelidir. 
TUNGSRAM KRiPTON llmbalarını kuf· 
!anmak suretlle, elektrik cereyanı üzr 
rindeki israfı yokedeceğlz. 

TUNGSRAM KRiPTON 14mbaları dah• 
az cereyan sarfetmeslne mukabil daha 
pınlak bir ışık verir. 

~stanhul Elektrik, Tramvay ve Tünel ltletmeleıi 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - Cinsler• aşağıda yazılı muhtel!! dökUm malzeme mektupla fl)•nt v" 
l<:kllf tsteme usu!U ile ayrı ayrı milb:ıyaa edilecektir. 

2 - A) Ek, uç, kenne kutuau ve eajre 

Muvakkat teınlnıı.t 
maktuan 

1357,00 lira 

1813,00 " B) Te~al:p, T. kollu kutu, kafa buat vesallc 
C) Kofre, dökme toprak pllkası geçit ızo1A.t8rU., 

1200,00 .. mı•ısnct Qerçeves! vCJıalre • 
DJ Dö1'me kontr ray takozu, lzgnra yay tesbit pulu 

240.00 " ve r.alrc döküm malzeme 
3 - Li.ıı~~cr mukavele projesi ve şartname levazımda görUlebfllr, 
4 - Her dört ncv! malzeme lçfn ayrı ayn teklif ve fiyat verllecektlr. Tek. 

liflerin şaitnameslndckı tarıtata uygun olarak 21.9 942 pazartesi gU. 
nU saat 17 )'ts kadar Metro hanının 4 Uncu katındaki levazım mUdUr. 

lllğ11~ ımza mukabilinde verUml§ olması llzımdır. (9857) 

latanb-.ıl Defterdarlığından: 
Dosya No. Nevi Muha•rmm 

bcd ı teminat 

~1217/1114/22 MeMdly<>köyUude 2 pafta 10 ada l parsel 
No. U 64 metre murabb!lı arsa 64 6 

2!l MecidlyeköyUnde 2 pafta 12 ada 4 parsel 
No. lı 244 metre murabbaı arsa 488 37 

28 Mccldiyeköyllnde 2 P,!lfta 29 ada 17 panıcl 
No. lı UG5 metre murabbaı arsa 1666 125 

~t> Mccldlyekö;}1lnde 8 pafta 15 adn 1 parsel 
No. lı .f46 metre murabbaı an;a. 660 151 

:Hı MecldlyeköyUnde 8 pa.fta 15 adn l5 pareel 
No. lı !H mctrem.urabb:ıı arsa 56 40 5 

32 .MecldiyeköyUnde 3 pafta 16 ada 
No, ıı 9~0 metre murnbbnı arsa 

~3 l\lcclı.llyeı;ijyllnde 3 pafta 16 ıı.da 

No. lı 158G metre murabbaı arıııı 
31 Mecidlyeköyllnde 3 pafta 16 ndıı 

No ıı 2t47 metre murabbaı arııa 
37 MecltliycköyUndc :ı pafta 17 ada 

3 

5 

6 

4 

parsel 
P90 75 

parsı>! 

1586 119 
parsel 

2447 144 
pnrscl 

No. lı !2W metre murabbaı arsa 1270 96 
r<ı M.:!Cldlytıl<oyUnde 3 pa.fta 17 ada 15 par~] 

No. lJ 'Z?G6 metre murabbaı arsa 2466 185 
53 Mecldlycl:öyllnde 4 pafta 2 ada 14 parsel 

No. Iı 214 mctremurabbaı arsa 6t2 49 
&4 Mecldlycköyünde 4 pa!ta 2 ada 115/l parsel 

"' Dr. ibra"' ·ım Denkei .. . No. lı 2~ metre murabbaı an;a 684 52 

1 
n ..,. 65 'Mecldly~köyUnde 4. pafta 2 ada 16/l panıcl 

liıalııoı fJa,.tun""ı natıJllyP )lnt .. , No. lı 476 metre murabbaı arsa 1428 108 
hlUıflıııı. DPr l(Un 'IAAt lll ten "'nr11 1 Yukarda yazılı gayrimenkuller 23,9.9~2 ~aısa.mba günU saat 14 te mil. 
~:totıa • Ağııromll. Sakı7.&ta<'' U cml!lk nı.ıcılr\UğUndc ı:nUteşekkil komisyonda ayn ayrı ve ac:k arttırmıı 
;~ CllcılUk~~mP •nkı.k 'lln. 1ıı ı ıle '!latıt'lca)(tır İsleklf~erln nUfwt hUviyet cll:ı:dnnlan ve tE'mlr.at makbuz • 

a l'i!Je!on: 44!4bb • ınrlle blrllkt'! ihale saati'ldc komtısyona ve Cazla izahat lçjn DıWl emlAlt 
'uUdllrlUkUı.c mUracaatlan. (11574.) 

_ ı 

mi arp 
n atıyor 

V oroşilof rad ve 
Rostoftan ne kaldı 

Berliuer Boersen Zcytung g.l. 
zeta.inin şnrk cephesinclehj hnrı• 
ıııulmbi'ri Voroşilofgrnddıın yazdığı 
Lir yaz.ıd3 şehri su suretle tın sif 
c<Jlyor: 

"Gene Sovyet sllllayiiııin b'llnı· 
nı ol'ın bu 6~lıir birçol• mühimmat 
fabr.ikafanruı, bir tank fnbriNnsı. 
Jıa, uı.;n.k fnLrilmln.nn:ı, luıc.lcle!uı. 
nelere \'e yeryULiimlc lanmmı~ de
mir ocaklarına malikli. Ayrıca lo 
lwmotıi'f yapan fabrikalar da var~ 
dı. Bugün blltün bunlar harabe ha 
llnı!.edir. 

•'Ateıoı \e dinamit bütün fnbri 
kalan ,.; a.tclyel~:'i bo:anu , y&k : 
mış \'e harap etmif;tir. Bina cep
heleri bütün simsiyah ı.csilmiştir •• 
F nbrfünlıınn demir putrelleri kız 
ğın birer kor halindedir. Ru lnr grl 
türemed ~dt"ri bütün kıymetli mıı. 
ltineleri, bütün nıotörleri, biltlin 
l'lektrilt tesisatını gitmedeıı e\"'\'cl 
dmışlar. Şehrin göbeğinde nıaho.l· 
le arahannda bulunan hüçük fah_ 
rikalnr bile enknz halinde bırakıl 
mıştır. Rusbr ~kl!diklPri yenle 
tlii§1llanm işine yarayacak hi~blr ı 
ı:t'Y bır:ı.kmaına.k sanatım herke!; • 1 
ten daha :iyi biliyorlar.,. 

Yoroşilofgrad üzerbı.e :rürtiyUş· 
lcri sıra8mda Alman orduhın Do. 
ueç bınza.smtla sayısız t>üçlik san. 
at merkezlerinden geçmiı7letiıi. Bu 
ral!Lrda dahi bütün tesl ler yıkıl -
mrş, Jı.vap eclilm~ti. Berlincr ~.ey_ 
tung gaz.~tcsinin muhabiri bu 
ma.nzarnyı şöyle anlatıyor: 

.. Gözler yllksek fınnlann, b\i. 
~Uk 9elik kolfa.rm, de\' gibi çark· 
İnrın, bac:ılann hnyn.lini boş yere 
ıu1yor.,, 

Alnu.n erleri Voroıtilofgradı, 
gönlülderi zaman ~bir nfukta sn. 
ı~auığln.aı !:izilm!şti', fakat Alman 
piyadesi hücuma ge!;ip ehre yak • 
ı~ınea şzlırin t:ıhribi ht>men bnıJ · 
ladL Bnnu da nynı 9.damın kale. 
minden dinleyelim: 

"Anoırzm patlayan mncldeler ko
caman ha\'aİ fi.~'kler gibi gök yU
züne mnkinclerin. ıttıtrelleri'n en 
kazmı bir toz 'e ~:\l'nur bulutu ha 
linc~ attılar. İnfilak fııbrit<ndnn 
fabrik:t;\ a. :ıtl:ulı ve kcc-if bir l1tı ·
nlan kasırgasına gömülen Jroca 
~elıri ateşten bir l<crn .. r ~ibi snr 
dı. 

"Ruslar şehri ndnmnkrlh suret 
te ma:rinlemi!JlC'nli. 

''Rehri'n merkezine cloğnı llcr 
leyiş ·lY-l~laymro Alman ·uhaylıırı 
lıüyilk lcvhnk\r y:ıznmk her tara· 
fn ncıtıb.r: ·'Umumi binalara ''C 
e'·lere girmelı r,~ıiyyen ya..,alctır .. 
M:ı~'lnl:ı.m dll<knt,, 

Tııarnızun(}n A lm.'tn ordusunu 
tal;ip eden b:ı ı;ıızetcei Rostofn ela 
ordu i'.~ bc,rnbc'I' ainni ti. Orndal.\ 
ıı;öril"lcrin: ~e ~öyle nnlııtıyor: 

"De\ rilmi:; ynlıut tnlırip cılı"ı 
mfı; t!'..fıkl .. nn \ 'e arnbn'nnn yığıl 
c!ığ1 Rostof so!taltlnnnrla ke l<ir 
lıir dnm"n bor·~ulı-ır:ı ~·p.ktyor. U:ı· 
rabı!? -::rde:;ı birrıe~·lc.>r lmrtn.mnl< l 
!;in r:ı ı.~ 1n•·lm '! .. 1, .. rt1er, lmılınln.r. 
çoc!1ldnr çıl;ıyor. 

ve nhtıınlan da 1'nphyor. polanml:m ellerinde birer tuzlu 
"L'ınruun hırabeleri nrnsıııda b:thkln ~ıkan ;pi;'ln yıi;'m insanJıı.r 

ar 1.mtlınlar \'e çocukl:ı.r lmrm<'n vnr. Sanki binlerce ~ <lcı)nıa~ icin 
lnr gibi dol:ışılor. Soj'.,'tlk lın\a •le. bu h.'lrebelerin iizerine ntılıyor. 

Deniz F abl'ikaları Deni Levazım Sntınalma 

Komisyonundan: 
1 - Fat rikalanmız malzeme nmbıın için 85.140 Ura Ucretl! bir ba~ 

ambaı·cı n!Ul(l.Caktır. 

2 - lsıckWerfn bu !§terde çnlı§ınış oldu~una dair veslkalnrUo blrllku 
GölcUk deniz fııbr.knlıırı gem•ı mlldllr!UğUne mürııcantıarı. {0986) 

İnhisarlar U. 

Cinsi 
Je~O.tln '•:nı~k., 

Jeltıtln '•kışlık,. 

Mlkto.n 
1500 kilo 
ırıoo kllo 

Pazarlıı'.:'m 

Gllnll saatJ 
29,9.042 Salı 9.80 
29.0.942 Salı g,30 

Gliscro fosfat 4.00 kilo 29.9.942 Salı 10.50 
J - Yllkarda cins ve mlktıı.n yazılı malzeme pazarlıkln satm oıu;' . 

caktır. 

2 - Pazarlık hjzalo::-mda yazılı gün v~ s. atıerde Kabala§fa ıevaz:ı:n 

fUbcsindckl merkez alım komisyonunda yııpıla-=nktır. 
S - JclA.tın ve Glisero fosfata alt ~r.nn.m-.ıer hergün öğleden ısonra 

sözU geçen ~ubede görülebilir. 
4 - Ltc·klllerin pazarlık tçln ta"·r. o .ır.ı '1. ct n ve saatıcrdo teklif edc

ceklc~ fıyat t.ızorinden y.lzdo 16 gU nmc p r.ı ı,. birltkte nıe7.k~r kom\11. 
yona mUrncnntiarı ıırın olunur. (99S 1) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. Cinsi 

1511D2/l4 

51191/4.3 

51062/47 

Topltapı sarayı mUzesindo mevcut 
ibaret knno.pe, koltuk, hah vesaire 
Akbıyık polis karakolunda mevcut 
çvk spor san'.lal 
Defterdarlılt anbsrınd:ı bir sandık 

Muhıımml'.ll 

bede' tcmtn:ıt 
lOD kalemden 

737.lO IS 
bir adet kU. 

12 l 
içinde bı:Ju. 

rıar: 06 parça hurda maden! c~ya, 20 2 
Yuknrda yazılı rşyalnr 21,9.04.2 p:ıznrtesl gUnU saat 14 tc Mılll Em1. ·: 

MUdUrlUg'Uııdıı mlltcşckltll komisyonda ayrı nyn ve nçık artt.ırnı.a ile satı. 
la::aktır. tııtelılllcrin nüfus hUvlyct cüzdanları ve temf.1:ıt makb·•zlarılc bl• 
ilkte ihale t:uıtjnC:e komisyona ve fazla izahat için Mill1 A;.:Ulfı.k MOdUr\U~U 
ne mUroce.nllıırı. (9S7ff) 

1'. IŞ UANliASJ 

'l'ı\ti"'KHUI 
HESAPl.AH 

Z lklncJtetrln 
'< f'Ş1des1ne o.yrııa ı: 

lkraınlyeıer: 

1 adet 1000 Uro.ıııı 

1 600 

2. ı5-0. 
14 • 

•O • 
ıo • 

100 
60 
20 
ıo 

• 
• 

"Şehrin nş:ıt_'l<ııncla tnmnmi) lr 
hnrop o'mu<J ldlis"nİn önü:ıcle n!ı. 
ftml:ı.r ii?.er'ndc m:mznrt\ Oliııkeıl< 
ıl~hindcm d:::'h:> fcl'idlr. l!ı.ntrep'llnı 
ıoıi'olar, oıo_ğıı.k h:l\'n dcpolnrı, i knm 
l·il ldl~rtilınıl:ı.n ;\'llpılmı-. ıı;atolnr 
gibi ~rıl;ılınıcıltı.rılır. Stuknln.r tnnı - 1 
f•n<'lnı: tnbrip etli~miş olan Don ii 1 

zerind.'!lr~ bayUk linhnın önüııd; ı 
Rusltırın 'i..w-:şl:ı.n11e1n tcrltettik!e. 
rl tnnlı; _'",~ tnp \'"l!;ınl:ln ynlnız hıı · l tt1 • ';r,ı~" .: · ·.. .. -, ~ 
rnp deı;:l bı.ırnya yatnn solrn.klnrı ~53 

·t( ~~~\i.l.'"'' ......... ...._.-.;.....,_ 

ile sabah, öğle ve a 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di.,lerinizi fn·calaV1nn:. 
. •. t "'f;;,")>' •• •' . •. . .• 
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Bil' 111ııaıı ne kadar cahlı, kabiliyet. , 

• j:ı;, oluraa ol:sun, böl le bir adamın 

~anmda - i tcmlyerck de olsa ·
Lirçok tUrlcüler, lcnsldcler, nıedhl~eler 
ı..ğrenebiJlrdl. Şair ::ıız.a ld, bUtün ı;üıı 
\6 geceslnı llr ~:ı7.ıp so~Jcmeldc gt. 
Ciren \ 'C ha;>ut)a tema ın kcsml, o • 
lan bir adamdı. Nnrtnneı.ıuin de\jrdl. 
gı !.)a.mlılr pel.o büyUktU. Aı tık lı:; lı:;ten 

geçoıl:;.U. Nnrtııncsl bu haı&l:ırı tamı. 
re ycltCll!lf! bllc, Özbekln jçlnc birtn. 
lnm şüpheler girmişti. 

Öı:bcl<: 
- Doldur bakalım ııu ı.ndehforl blr 

ıl ılın ... 
Dilerek cllııl uzattı. 
Nartan<'tlf kndebler: dol.durdu. 
Genç kadının ne;jes} kaçmıştı. 
B.ir aralık güzelce &esl'e prensi te<ı 

hlro ı:.alıştı. 
- Efendlml:ıc ııalr Rız.:ııım ,gazel • 

lcrlııden blrtnı okunınnın mü ilde e. 
ı er mlslniz? 

Ded.ı. Özbek: 
- l:'cnl mı batırma ge.ıdtP 
Nartaııcsl gUlllm!E'dl: 
- ~imdi batırladmı, \ 'cllnimctim l 

Ku!uruma. bakmayın .. aurbo!'I olmu 
ı;ııuu. liab:ıhııt bende değil içkide, 

Ozhcl• ı:a,ıııı salladı: 
- Hayal, eü3 Je bakalım. 
Nartn.nesi bir ICıhza dpı:Undükten 

onra ıılclmıı gelen bir gn:ı:eli olrumn. 
ğa ba~ladı. 

Özbek: 
- Çok güzel &esin var, dedi, gilzcl 

o.ı.--u,roraun: ırat.at, bu Tn~l•entllnln 
değil, Kazanlı Cemalinin gal.<'lldir. 
Ben bu gn:ı;eIJ birkaç jll oııce C-emali. 
den dlnlemlstlm. 

NartanesioJn dunımu ıınatıer geç • 
tll<r.c ı;-Uçleşiyordu. 

- Ben bunu ~ Rızadan dinledim. 
Dl50 tC\'fie Jm!kışdıysa da, artLI( 

Öz.bekhı eilpholeri artm11tı. 'l"enı sev. 
gillslndcn çckjwneğe ba!lbmı;,tı. 

- Seıı çok gtlzclsln •• çolc &lrinsln ! 
l"ıılmt. çol• yalancısın. Ben, yalancı 
hırdan Jrnrknnm. 

Dedi. Nart,ıınesl aanıyd<ln atılmak 

lhtlnıalinı du Unerck, hakikati prense 
itirafa mecbur kaldı .. uynkl::ınna ka. 
pandı.: 

- Uenl <!lnleyln, \'Clinlınetlm! Be.ı 
7..ararh, fena ruhlu bir kııdın değilim. 
Hele yalancı hlı: dcğlllnı. ı.!lldn müt· 
lıi bi• J:c!ıd1t lmrşısmda,rım.. benim 
asıl adım An;ndfr. Beıı Ttı.5kent1ı Rı. 
7l!Jlm SC\"gl.Jlt>rjndcn değlllru. 

Uı.bel~ im lannı çatarak hiddetle 
ordu: 

- l"n sen liJın&lıl.. ncrden geldin 
lıurnya? 

- Ben ,. zir Selimin carbelerlnd0 • 

nlnı. Beni drnılimizln ynnına (Nar. I 
tane 1) adlin gunderrn odur. 

- O luıld~ ~ı!lr Rız.ıuıın hakiki göı. I 
desi ncrdc? 

- O, 'ezlr(ıı )anuıda knldı. Seliıll 

onu delice eı•I) ordu. ize ,,-e~e'< 
lı,,ln L-u lılkyc eaptı. nenıw bu ıııte 

hiçbir suçum yOktıır, \"ellıılmctlm ! 
·-~ Nortancsjnı gördün rnU 'l 

-Evet, .. tıergll!ı görürdüm. Kıs 

l.~r.ft, hırçm, merha:netsiz, ;)&lııncı ,.c 
hain b:ıkışlı blr ku:dL Dizi hiç çelce 
nı~ v~ dııl~ alcybimlule Uyle.r, ko 
yumu:ı:u kazar, bize blnblr Ut,lro. atnr. 
dı. 

ö-brk bu nıalCUnatı nlıncn geniş bir 
nrfes nldı. AJıy>nln fen~ l:lr .rna.ksat!u 
gcJınl;; olr..:ı n:lını §i.'plıelcnnı~tl. Bnu 
lnn tlinlı.-ı:pctcn sonra: 

1 kinci Bölüm 
HALt~"'tlN OÖZDES1 t~ BAŞINDA 

Prens Özbekl (Nahcjvaa)da yenJ 
B4Wglllslle ba§başn bıraktılt. Tclırize 

ılönüyoruz. 

1\logoll:ır Tehrlz ünlerjnde l<ararrll'.. 
ı.urup ~rl tehdide ııa,ıamıılardı, 

l'roos Öı.belc!n Tebrlıdc kalan kıı. 
mutnnı halkı müdafaaya ., kadar iyi 
lıuzırl mıştı ki, mog'Jllar bir tUrlü Galata.saray Dn\utpa.~ayı, Fener 
ııehrc hlleunuı. cesaret edemiyordu. ll;ıhı:e lstanbubporn, Yefa ..\!tuğu 

Tebrlz lrnmutanı 'l'nhl~ Kalkan, mo. yendile-r. Be;,1\oı. 1 tanbul<ıpl)rl:1 
goUnru şöyle bir haoor günderdl: berabere kaldı. 

"Şehri bo' yere muha~:ıra ettlnl:r. Dlln iik mn~lıırına F enerlıahç: 
DlleğJnlı. Tebr17.1 zapt ve işgal et. I ve Şeref "tadlamıdn lıl'p birdı:n 
nıekııe, buna ınuvnffnk ol:.unıyacakııı. ba~lnndı. Günün iJI; ıııaçını Fe. 
nız. Bir memur gönderin de uı.la~ıı. ı ııerbalıçe st:ıdınc!a Penerbahte ilo 
lım 'e 81-zc bir mlk~r hcdlje verip Süleymıuıiye yaptı. lt'enerbahçer. 
bu gerginllği eona erdlrcllm. Unutma fer mkiplerinin k:Bf'!iJSJrıa 5u kad 
) ın kt, prens Özbek &lzln dalma doetu. ro ile çıldılar: 
nnzdur. Mo:;ollıırm böylf! bir dost Cihad - Mtt:ımmer, Mtlr:ıd, -· 
memlekete bu derece şjddet göster. Aydın, Ali Riıa, E"ad - K. Fik. 
melerlne 1'3~mamal{ ellml'.lde değil., ret, Naci, Melih, tbl'ahiın, Halid. 
Akkuş bu mektubu nlınc.a ehre bir t}~tün bir oyan oynaynn Fe. 

elçi gönderdi. n.erbah!:eliler Meli!1in ayağiyle hir 
"Bl7.e gümüıı ,.e kuma, lbımdır. gol kBZ&nllrak ilk deHt'Yİ 1 - O 

Bıınlnrı verirseniz çekilip gideriz,, galip bitirdil:er. İkinci devro Mc. 
Dedi. l\Iah)r liıılkan şehirdeki zen. lih, Naei ve İbrahim ,·ac;ıtnsi~·le 

glnlert toplııdı. Kimsede bu vergile~ ii~er gol dabıı. ynp21.n l''e'ler:iler 
verecek takat ve mal kalmam~tı. ınaçı 4 - O kazıı.nddıır. 
Buna rağmen kıj ııla bucakta güm~ :Fer!~rbftlt~~ stnclınrla ıkinci ma. 
namına ne '1lr61l toplayıp mogollar.ı ~ı Galata amyla birinci kümc~·e 

teslim ettUer. yeni ginnl5 olan Darntpa'a \'ILP. 
Tabir Kalkan, (Akku,ıa pce~ tı. San krrmr1.ılıh\r sahaya :,u 

yazdı: Jm(lro ile ı;ıktılar: 
"Tebrlzl ~ııj;'llla etseydlıliz, bundan S:ıbı - Fanık, Sal<m - Mu5.\, 

fazla bir ucy ele ı;etlrcıu)yecE"ktlnlı.. .Enver, Kemal - Ri'kmet, .\rif, 
Buuları tatlılıkla aldrnıı; ve dostluğu. Cemil, !'tlu7.llffer, Ga7.anl'er. 
muz.11 bounadınn:. Slı.e teşekklir ede. JlM•ndıln :ıtonunn kadar OJ unda 
rtz.." lırıkimtyet kuran Galotasarnylıl:ır 

(AklmııJ bundan M>nra, Tahir Kal. D:wutpa'.:'alılara ilk dcue?.e Ce. 
kana aynca bir elçi daha ı;öndere. nıilin biri penaltid:ın olmak üzere 
rek., Özbekin vezirinin baımı istedi: iki gol yaptılar. 

''Bu kavgaya ,~e hu5umPte '11<>n •er.. 1klnei devrede, Cenıil, Hi~;m~t ve 
mek ll)in, sizden olmıyan vr. aldn ka. Ga.zanferin ayağiyle dl\hn. üç ~el 
nmızs ta.şım.ıyan bo mlitait adamm yapruı Ml!n krmuzıhlar ma~ı ;;-.o 
b:ıfmı gönderlnl:r- O zama.• d<>fltlufa. ka7.andılR.T. 

moı. deyam eder ve elzlerı bir karde, Fenerbahı;e 'ltadında ü~üncil 
glbf tanıra..,. maçı lstanbulsporla Beykm- yap_ 

Dt>dl. Tahir Kalkan mogolları tk. tı, Ve günün en )\ll\'Htli ınl\Çı 
D$a ı;ıalıııtt: "Selim bııradA yolctur. dn bu i'ki b\km\ :ır:ısın<la oldu. 
Onun nereye kaçtığını bil.n.lyonız . ., Her füi tııknn ı!lhaya ,u kadro 

Oe,'llbını "erince, ( Ak)(Jl!) bu te ite çıktılar: 

mlnnta inandı. 7..aten Selim Tebrlule BEl.'KOZ: Bıilend - Mehmet, 
değildi. (Akkuıı> şehre yakla,mca bu B:ıha<lır - Emin, Ne{ad, Sekiz 
a;)·taJarın yalan olduj;'1ln•ı anlamıştı. Ml'hmet - Mehmet Ali. Mazhar, 

Sdim Tebrlzde bulunsaydı hcrhald .. , Refii, fia~·reddin I<'ikret. 
Jkl lterıı ııehre gelen ltfo;oı elı:llerl se. 1STANRULSPOR: F'ıkret, Rüş. 
ı;mı göreceklerdi, hl, Mustnfa - Enver, Fan."'k, Mc. 

l\logol karargAhına dön~n "IOilerı clilı, Yıwu:r:, Vakur, Kadir, Tol'O!J, 
''- Biı: ıııehlrdn Selimi görmedik. \'ihad. 

Kime ııorduksa, Dellmin nerde old11ğıı Heyeranlı ,.e enerjik bir karşı. 
nu bllmlyorur .. dc:lller. *birde onun !asma netlce<Jincle her z~i takm\ 
izini bulamadık.,, d; gol c:rkar:ımnmış l"e net~e 

Del ince (Af{ku~) ord11,.ınıı hareke' 0--0 berabere ka'mışlardır. 
cmrlnı \'erdi. Şeref ~t:ıdmdl\ yeıı:ô.ne ka"1~-

- Tebrlz eehrl Talllr Kalkanın ee. mayr Vıefa ile Altıntuğ vaptl. Ve_ 
sareı ,.e lj ı idal'('S! anycsinde llçünı~ rahlar zorlu bir m~tnn "IC>Dr& ra. 
dt'.fa f!ltıt:ı tehlikeslnl at)atmı, oldu. kiplerini 1-'? anf':lk ''endiler. 

(Altku:;) orôu!d!e döndal;fc n ııonrrı, ~cref !itadında gUnt .. ıı ikinci kar. 
ı,ıchlr knpıları atıldı. Hail~ l!ltllAılan ~ılıt<1ma!'ll Be'ikttt~ ile l'alaılm ara 
\"e ~ral;-madan lmrfıılı!u. Mnd& yıı.pılac.-t\'ktı. &,ikta-:ın b. 

Böylece geçen ıcı~ günler ~lndr•, mirde Fuar lmjl:\'lm:-ı ;;rtiraJt et. 
Öı:bekln yej;'<'nl Bectrettln amcasmm meklc olma.sı bn mS9rft de\·rc "'O. 
yoklu~"Undan h>tlfadc cder,.I< ct,mfınn rouna tehir ~ı:.m~İTle !'lebep of. 
bir cok odrırnlnr topladı ,.e ÖzbckJn 

m~tur. 

Birinri küme mar,lanüdan ı..~ı..ıı. 
Fenerb:ıhı:e '\.·e Şeref !'"tadlarm"la 
ikt'nt"i kiim.e mN;l:ın yapılıtllt', m. 

datJı gfln.'ln harekete ıtt"Ç!llt'!lilni ve lal I<ıhc ifo 4-t heratere kalr.nş 
Milli bir kl'llttnnıanın baıtırıdr. bulun • Doi'!tı~por (5ti1:1;\li 1-0, Beyoğln 
mnsını istemiyordu. Kendiııl Bağdat • ~or Eyiibu 1-2 yenmi,tir, 

jer!ne Tt'brj?: pr<"nııllğine geçmek ııcv. 
ıtaııına di~ t u. 

Brdrettln!n SC\-ill!d Hacer lıc f!!ti 

tan ııyrılrl•en, hallrl.' Nil.sır ona ~Uyll" 
- Ben l nl:ıncı '''-' mllftrr:I ln•anları Dün'.t<ü mR~lar<lan <1onra Nlintli. 

siiyk!mietl: 
3 ununa uğratmn~n. ı';,iıniz intibn Ile~ikta"'tsn gayri hiç 

" -Azerba3cnn lslikliıllnden lrnrlm ı · ı l''bü ·· il h Ü d J h n~ı. Z tLn o sırada &i.lmJ ı;ücı.-n. •ır mu muz n en ı a tll arrr 
dlmtl'lt d• f Jne gclml)ordu. Şt'Um o. yonım. Onlar dalma b:ına hı!!lm olan lıklı olmnlıklarıclrr. Hemen her 

be.:viere ,.r rdım r.dl~ orlar. Öı.bckl ve • • u tlrlmt ı,rrc f 1!'1.rtten '<" lıjlhas5..ı "' tulnmın nk,.:ıdıih v~ t.ilh:ı""'n hir 
'TI"m'cketinı mog ıl ıstlllbuııı n kur • onun Ulal~M.~dcn kim varsa hepsini hııçuk s..'latlik znm:ını ~karar.aJ< bir 
~ ~rm·<ıtı, Çlztx•.!n rzlrlmı mlnnctt.u zch}rJcyip oldürmcf,e ı;ahııa<'.akımı ı.. k:ılıili~·ctte olm:ıihk)Hn ~fü·ülmek. 
knlılıI;-ı böj le t:ir :ı:.nm:ındn hcrbaneı 1 Hncer halifenin llÖ:r.lerlnj unntmu • t.eclir. 
lılr kadm 3 uı:un:I :ı onu renrld ctm:. I yordu. Bu llil o @ne k:od:ır gcdl,t)r., • • • 

gı ı ı ı· kt rn luln scbetıl ''nrdı: "Bt-drettJnl ol • <"i.\J..AT.\~ . .\RA \Uf.AR GELJJ. 
j r~ ,.:';uı~'\ ~n .. k;~tlln!n bir cnriyt:-!11 duk~ ııe,iyordu. ~drettlnjn <'.ıtnınn '"'El( HAJ<T.) O\rXAl\fl\'OR 1't1U? 

de oıtun ol• ın. Yerj uzünd.' (Nnrt:ırıı. J.:ıynu31 hlc de dllıünmlyrcrl>, !ıt'lki Bu arada dü!'l G!lll\ta<1nrav taraf 
hl)nden bn,,•c.ı f;'U7."l yol< dcı;-ıı yn.. ılc ona. bağlınup lmlııc:nlttı. Fakat, tarlnn arnsmda dolaşan ll!~ Şll)ia 

rn··crelt, \. nln l:ıoynunn ıs:ıniaı. Hacer görüyordu ki, Bedrcttln ilrU. nm ncılı olup o 'mndığmı 3 ra!mdar• 
- Brn endm ~l\phclen'Tll fim. l\h dl•ğ'U jOlun sonuna 'ıırnmıyncak ve )arda11 <>onluk. Şu sonuca vardık: 

demi t bnl1l3 n k ılü 1.;ir nı:ıl.&ı:tlıı. r.•'I. Özbc!,ln tnlılına otnmtnıyn<".~ tı. Bu. C::\fatac-nr:ıyh!ıır önUmiizdelıi hnr_ 
m,.:Hn. O mlıfo ynnrmı1a knlnbjllrsin: i n~ h"r ~e~'d"n once Selim m.ınl olıs- ta Bc<~;tns , .e clnh:t s:elecelt haf. 

'' 11 
... '.;lnrnı oltsadı: ('aktı, ta dn Fenerb:ıhçe ile liJ: ma~lannı 

- Rrn s•nı ı:,l: sevml'}tlnı E•1ı•r Ucdrett;lnln ctrn:ma topL-ınan bir ~ııDmlli':ırr icabetmelitcdir. 
ı :ın:ı hakU· ı r;Qylrmcmı., ol :ıj Jm, t.'llcını çnpulculnrla btı iş nıu.ıı mllebct Her sen.e olduğu gihi bn ene 
.., nj derhal nı..'\l,la tnıı. • bir neti~ 'erebi!lrdi ! ıfo s:\h3. hıısılntınd~n % 40 is1iyen 
':ı"ctı .. l. 'IS'nhch"Wıdnn gelen yolcular Özbc. GnlntasnraJhlarm bu isteği Be. 
<!6., fiJ rılnı •• oenlm ı.rın ~ı.ıc gJı: ol.ı. kin tel.mr Telıri7R uönece,tlnı KÖylil 1 ~.iktaş \'c FencrL:ılu:e ta.rnfrn<lan 
ca.htı. ~ oı·üıı. Hact·r, onhuın Nnbclv:uıdan re ldroilıni.;tir. Eıı bol sevirci ,.e 

O rrc~ ı:r Hıl.t<" uul:ır tı:tııer Telırlzıı dôn 1cslnl beldcmlH!cck 'c tn · tarn rtara malik ofau G:ı.lnt.::ısarııy 
s:ub.,~ d' ' r, ıuırlu1ığt i,ı,.rı şlmdl.t~n bitirip sld2- 1 ı.~'bi en es1ti \'.e en biiyük b;r k;;_ 
Özbek. \cı:lrin rnrl)cslııı• un•erdl: ceı·+. Hun:ı l::ır.ır hrmj;tl, lübilmlizün gelirlne m. nj olınnk 

\"op:ıctığı 1-ı nr~dl? \'e <lo":ıyıı;j~·le znr~nna ol:ın bu 
U 'llrettlnJ üldii rnı tc... lıihlisc snrı kınııızılılnrr ,.l' taraf. 
Bunu ıwıayCJ& .rnııııhilcoeğln<lcn e- • tnrlarmı <:ok mütce 5ir etmiııtir. 

nılııd<". Gslııt~araym z rn ra ~:rn•esiııi 
Ita('('r kendine - her zammı oldu i~!İY~n lksiida., ile I"cn.erb:ıhtc;ıin 

ğu gibi - ,ımrtı de gü•·cnl~ordu, en ço'ii gelir tem~n cclecck olan bu 

~· o, Ozbt>b""'ln f;!IH natıı:.n prıc ynkınd:ı iJı; maı;ı y:ıpınarna<;l)·te kenuil eri. 
• sona crcceğjııi lılllyordıı. nin <le znrara ~riliklcrinin far. 

(lJc:ıamı ua~) kındn clei@Lerdir. Galatn~rayh. 

lar ça~amba güntine 1-adar Fe. 
llf.rbahçe Ye Be~iktaş ile &aha. lla. 
M)•tı m~lesil'lde an~ılaraa 
hir teblij ne,red~rek oynamıya • 
caklannı ve taraltarl:ınnın maça 
gitmemelerini H&n edeceklerdir. 
Bi2 Türk l'ponı namıq bu n:ıho, 
'1fı t1isenin İ7.3le ~ilm~ini \'e eski. 
!'Iİ ~ibf Beşlkta, ile Fenerbahçea.ln 
Galata.<1antya sl\ha. hissesi vererek 
llimysfa pirince giderken evdeki 
bulgurdan olmamalarını temenni 
ederiı:. 

llA. SAN 

Fenerballçeala 
lloagreıı 

Fner bahçe fevkalade ı.ongnui 
ıdarc heyetinin daveti üz.eri•ıe dün 
l..ulüp lokkulindc toı>!anımş n rei~ 
liiJi .:\talat~ ıı mebusu 1':.ısulıi Baydar 
seçilmiştir. 

Toplonlı sebebi idare hc~·cti 02. 

nıına hildirildiktrn ve .1 e;)clln miis 
tnifi ol<luğJ kon~re)·e tebliğ olun 
dııktaıı sonra l•ongrenin mütıer!k 
ve tazimkfır hblrri biiyülc reisleri 
Şükrü Snracoı;lu"na alkı,ıar aras1n 
da le)·id olunarak <lif;er idare he~ 
ti azalarının seçimi, mevcudun bU
) iik bir ek~eriyeti ile yapılmı~tır. 

Netice ~ıdur: 
Rei<1l'iite Siıkrü S:ırııroAlu. 

Umumi kAtiplipe Ali Mııbiddio 
hııcı Bekir. 

Umumt hl'tan 1 ığa Füriıt'n Te • 
kil. 

Muhaseb~cilif;e :\lhttin P.aydı:r. 
Yurd mUdafn11 hıı7.ırhk amlrliline 

İsmail Hakkı Akalın. 

Doktor az.ah~ dokior Nurettin 
Savcı. 
İdne emirft~ne Mul":ıffak Mene 

ıncncioılu ~ilmi~lerdir. 
Seçintl ınüteaki;> kongreye nfha. 

yet ,·cn'lmi,tir. 

GALATASARAYJ,R,ı\RIN 

KONGRl!!Sİ . 

Galat&ti:ıra:v lrolübünfüa ıı~nelik 
adi kon~i "s birinci tetrin ru_ 
marteo;i günti ~t ıs c.le kuliihGn 
BeyoğluncW<i JökaJinde topla.na. 
caktır. Ekseriyet o1madıit tak. 
rlhde kon~ 11 bi~rin ea .. 
ınart~glye t.ehir edllect'.ktir. 

Dün yaptlan· 
At yarışları 
Y~f4flldide din At yarnslAT'f· 

mn l!IOJJ'l.lncuau yapı,'.mıştı.r .. :Ne tice
te>r şuntftrdrr: 

Birinci Jroşu : 
1 - Da.bi. 2 - Ri:ıd, 3 - Can. 
Gı>.nyan 125 kıuıı~. 
1kineı k°'rı : 
ı - Va.ra.iin, 2 - Pma.r, 3 -

lz. 
Gany:ı.n 160, 135, 610 kuruıı. t

kili l-a.his 4550 kuruş, 
tlı:üncü ko,u : 
l - Sava, 2 - Tuna, 3 - To. 

murcu.k. 
Gany3ll 220, ıso. ~50 kunı~. iki. 

!i oohls 16 lira 50 kuru!}. 
lkinri ve üçüncü ko:1ul:ırın çifte 

Lahsi '4: '.lO kuru:. 
Dördü neti k~u: 
ı - K:ırn. - . 2 - Davalacj. 

ro, 3 - De:onet. 
Ganyan 370 kuru, ikili bahiı\ 1(1 

lira 25 kunı~. 
n~inci l•o u: 
ı - Alccylan, 2 - Tir~·nki, 
G:ıny:ın ı 20 Jruı-uş, ikili bauis 

) 70 kurue. 4. fincil ve ~11inci ko. 
şu l:ı.rın çüte bah."'i 510 kuruş vcr
mi~tir • 

13,SO Kan§lk makamlıı?'dan prk:
lar. ıs,oo l'rograın 18,03 Faml heyi.!_ 
ti ı C\,415 radyo dans orkeat raeı 19,30 
Haberler 19,415 konu~ 191515 §&rkı
lar 20,115 Radyo gal'..elesı 20,415 Bi'!' 
halk tUrkU511 ~nlyoruz Zl,00 konuo 
ma (gllDlln me_,elelerl) 21,115 Koro 
milrljti pi. 21,30 konu,mıı 21.415 ra!. 
yo ııenfonj orkestraaı. 22 ~O Haberle!" 
22,50 k&panı~. 

.. 

"14 EYLUl. - 194~ 

EmniYet Umum Müi.ürlüiünden: 
Cin•• lllktan ~bttfrıla 

i t .,"...... ,. .... ..... 
TaU'a Pllala 
ltmıa Jl1 
Haılatıelff mftcl'ofw sarfı 
All8llt;anlz mikro tdefoe 
AaallPıdı ....... tıelefoe 
BUııa srallt 
ı .. c1enıcıell ...... 
Srtboe TnptJııal -ye ~16 M. 

• .. .. Udi& JI, 
Kat;raa tedt Oll metrellk 

ceoo 
aoe 
60 

• • 

.. .. .. .. 
• 

100 pam 
MO kilo 
250 metnı 
600 .. 
ı50 'm.tu 

muhaınmea 

K. 
1111 

11 
111 
&50 

1200 
U68 

u 
ue 
IS 
88 
ao ıu.oo 

YEKON DtJ.bO 
Yukarda )'Hdı 80 adet telefon n nnıhte1i! cbıı tele.fon malllemeıd il. 

9.9U taribiue milaadif pazarteai g11nU aaat 15 te kapalı zarf ımı!Ue mtı. 
nakuaya konmuıtur. 

Muhammen fJ.yatJ 8912 lira BO kunJf o'!.a.n bu malzemeye aft prtJl&ms. 
7i ıörmek lE.U)'f'JDler umum mUdUrlilk aa.uuaıına kom.layoouna mUracaat
Jan. Münakasaya lttlrak edeoeklerjn makine ve malzemenhı birer nllmwı!. 
ili.le M9 llralık te~tuat makbuz veya b&Dlu mektubil.e beraber 2•90 Aylll 
kanunun Uı;U:JcU maddea!Dde yazılı belgeler!e birlikte mllnakua ıunu a .. t 
H e kadar zarnarmı kom.f1yona vermeleri. (78715.9tU) 

lıtanbul Jandarma Satmalma Kominonundan: 
Mlktan - Bir ldloeo .lluyaıocat ~t 

kllo aa.t llurtlf Ura aıaftd 

8000 Domtu u 84 00 
aaoo Taze Faeulya 2S • lllJ 
l5000 Patıu.n ı.t fl 2' 

600 8&rrıµalr '10 • ııı 

l500 Sirke 30 7 '° 10000 Kuru aovaa lT ızr 60 
~ Bamya . aş 1'10 u 
1800 Sabun 82 110 70 
5400 . Zeytin tanead 68 187 30 
8600 PatateıJ • Ti llO 

t00'1 VI 

t - Mıktarı cin~. tah.TO~ tıyatr " mtMl'fnC&t temlnatlan yultarda ya.zrlı 
on k&lel!' yiy•celıt maddeal 16.9.9'2 çıu·oamoa ıu1 18 te ı.tan!:ı'.ıı 

Taks;mda J. Sa. A'. Ko. numuzda kapalı Z&rf ekailtıneaile almacaıttu 
2 -- On kalflnlnin bılr i.ltekUye lhaleet e&iz olduğu gibi Oom&tu. Tur 

fuulyt', ratllcan ft ~myanm b1r ve •rmuıak, lirke. ııaıru eovar. 
patatNIJJ b,7 " .a1Tı1t1 ile zeytin taneainin de bir ıatekl~ Uıa!d-1 

ca!zdir. 
1 - ŞUVUlme MrgUn koını.yoDumu.zdan paruu almır, icap edenJttl"lr 

numwıelen ;ISrWU•. : 
.& - bteklUeriıı tem.hıat.!9.rmr muhte"t'j kapalı ur/ telı:ut mektuplarmı •k.. 

ailtm.ı ,Un -..e aatirıden bir t.aat evveline kadar lı:omiayonumuza ..,. 
rneıerl "(9.!2a) 

lıtanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1. - 11':000 kutu ••200 &T&mlık., mercimek komplrimell pa.zarlt'kla u. 

tm almacaktJr, 
2. - İ•teklilerin 1519 / 9"2 ıall gllnU eaat "10" de Yen! Poatahazıe ta:. 

ıtaıhd& t.fij,iU~ Kınac:ıyan :tıan No. 9 /10 da Hava •tmalm.a konWıYonuı:ıa 

müracaattan. 
$, - Şartname komiayonda ıöriilebUir, (9SU). 

9eı.let Demir1.NM1 Ye Limanları lılelmtt 
Um um iirla.eıi iJinları' 

Muhammen bedeli 8i000 (aekıen Oört bin) Ura olan 400.00\1 delliı:ııet•_, 

murabbaı ye:ıU ve 200,000 deıimetre murabbaı kahverengı d~ ~ 
derisi 2t.9.ıl•2 ~.z.artetıt gUnU aaat ııs.so da kapalı zart usullle Ankara-\\ 
tdare Nnu~Dı!.ı t<>planan merkez 9 uncu komisyonunca eatm almacakt,ır. 

Bu ite gmnek lstiJenıetjn M:IO (bcfbln dör yUz; elll) llralılr muvakln .• 
t•miııat i!e kanunun tayin elUli velikalan ve tcklltleriıı1 &YJ11 gtm ast 
14.80 a kadaı ad~ geçen komiıı,.on rela!jjttne nrmelert IA.znndır. 

ŞaL·tnamrleı· 2 lıra mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa v .. znelertnd.ea 
temin olunur. (9829) 

• •• 
Muhammen bedeli (12000) lira olan muhtel\! Çinko le•ta 22.10.94' 

~~mbe gUnC a.at tıs.Sil da kap&ll zarf uııuıue Ankarada idare ~. 
da top!anan merkez 9 uncu komlayonca aatm almacaktır. 

Bu i§e ı:,lrmek iltlyen.ıetjn (falW) liralık muvakkat temlD.!.t Ue ~IJ· 
DU1! t11yin f'ttilji \"&aikaları ve tektlflertnt arrıı gilıı uat U.10 a kadar "4; 

geçen kom:syon reiıllgiDe vermelerı IAz.lmdLr. 
Şartnamrler (l) lira mukabi1u.~ Ankara-la ı.r.erkez ve Baydarpa:aea, 

Ht.ydarpag:ı ·;eı.ne.siDden temln olunur. (9612) 

, , Devl•t Deniz Yollan h letme Umum 
1 
1 

j Müdürlüğü I Jinlan ,..._ ______________________ ~ 
14.9.~42 - 20.9.942 tarihlerine kadar muhtelil 

hatlarımıza kAlkacak vapurların isimleri ve ltallnş gün 
ve •aatle.ri ve kal fıacakları nlıtımlar 

KARADE.'U BAT'Il Salı 4.00 de {Cllmhurlyet) cuma 4 Oıl 
c!e ('fan) Galata rıhUmıudan. 

RARTL.~ RATTI Cumartcıej 18.00 de (Ka~) Sirk~cı 

MUDA.Nl"A HATii 

BANDJBMA HA 'iTi 

KAR.\BlGA 'RATTI 

AlTALIK BATU 

tZ'MtR CStlRAT) 

ISKENDERU.N HATTI 

rıhtımnıdan. 

Pazar 9,00 da (Suıı) paz&rteal, •l· 
9.00 da ('l'rak), çarprnha 16.00 0-
(lıılarakazJ perıembe 16.00 da (Tr&l<\ 
C:.'uma 16.00 da Clılarakazl Cuma~~ 
H.00 te (Sual Galata rıht..-mmcıan, 
Pazart.ul, çar~amba ve cwna S.00 "e 
(Sua) Oelat• nhtımmdıuı AynCJI 

ça.rpmb& 20,00 de {Anaf.·.ıt&) cumar 
test ::ıo.oo de (Anafarla) ı·oplı&n• rı!I. 
umından. 

Sau ve cuma 19.00 da (But.as) Top. 
bane rıhtımmdan. 
Çaroamba l.2.00 de (Ülge:ı), cumarte• 
81 12.00 de (Antalya) Sırkeq nh11. 
mm dan. 
Pazar 13.00 de (İzmir), ~1',embt 

13.00 de (Tırban) Gaıata ~htmımdarı 
Cuma 18.00 de <Çanaka1•) 8lrkec' 
nhtımmdan, Not: lkinct 1ıtr if'ars 
kadar İzmit ve lmroz: por,aıan yapıt· 
mıyacaktır. 

Zl.OT: Vıtrnr lf'lferleıı hıtkkında her turlö mattunat qıtj'tdtı telefon DU· 

man1ları ~•LJ.u Mlt'nteleriml&den öfrerıUetıfllr, 

BAŞ ACENTE GALATA Ge.lata rıhtımı llmaör 

ŞVBl!l ACJESTELIOt GU~TA 

!jUBE A.Ct;NT.t.:LlGl GAJ.ATA 

mUdörlUğU bina& altaıda 
G&lata nbtnnr mmtaka 
rela!l.ği blnu1 altında 
Sirkea yolcu nlonu 

umum 
4236:& 

llmaJI 
•0133 
2276'i 


