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HAYATTAN PARÇALAR 

Gaz tevziatı 

Ana kalbi ve vicdanı ruhumuzun en metin ve hakiki mel
ceidir. Ana katil oğluna dahi acıyarak "Yavrum, kesildi 
mi ellerin?,, diyece~ lladcır ulvi bir ruf: aığınağıdır. Askın 
rolün;.i hic dcsmiyclim, cünkü mk cok defa manevi bir sı. 

Demiryollarında 
evkal de tenzııattı 
teneulb ıelerıerı 

kal ırdlyor 
Devlet Demiryollan İdaresi, gt. 

ıillen Hlzum Uzmne, tarifelerinde 
lıugilnUn icn:p!az"ml göre Yen den 
baz: tadllAt yn.pmıB ve bu ta::lilA _ 
tm tathikm.-ı lll3Y1Sl11 onundan iti· 
baren başat.nm:ısI takarrür etmı.5. 
Ur, 

113,000 evin 
çoğuna gaz. 

verildi 
ğınak olacağına bilUkir. rulıun cehennemi olur. 

Bundan bir ha!t:o. evvel bıışlıyan ve 
bölge i&§C mUdUrlUğU ta.rıı.fmdan tc:r. 
tlp cıdUen gaz tc\•tlııtı fDI btlyUk bir 
'intlznmla de,·am ctmcktcd r. 1atanbu1 
\'e clvarmd:ı elektriksiz olduğu tesb1t 
olunan 118.000 cr•·ln W.lnlerinden kıs 
mı azamı üı;er litre aybk gaz lsUhka. 
kmı ımııı bulunmn~tadır. Yalnız bu 
arada bir mesele orto.yıı. çıkmrııı bulun. 
maktadır. 

ARZ h · i füıtundn ı b' tm 
«'.n clh'L 'li fıınt mı~ur rın

da11 bhl o!3D fmo.n b!rcol< maddi 
bl \C l onınm.a ç r< 1 rf-
r~ • n ilk t:ırlh ı:a • 
~ lptl t I!! nm 1 -
ğw k dıır modem ,.e ıncd<>r.i :ln"t
nm ela gayef>I daha emin bir hnyn. 
ta b\'Usmn.k, dalı nz iclılfücll 
~rtJtır altmd:l. ynşnmıılrtır. Emn<-'
naıe:rh en basit mn aradan 'e 
bolnOO. ğınağmdıı.n iperl ııil l 
H.'l a bir tifo sı ına lcod r çe~ıt. 

,!J'. il barmmıı \ e Jı:orunm:ı. 'aı;-ıt.a. 

lan 'c ı;arcl~rl insruım m ddi ı· 
ğmal l:\ı ıılll'. Yağmura 'e «loluyn 
~'!ı.knlADthğmın: zaman dcrlıal rcf· 
~el.s nanhi~ctimlc z:ınrri bir hare.• 
ıJ<ctlc bir f'!::tı nllm \ l.c ~;ır 'eyn 
O\'\cl<lon hı ..,. rr ,ı• c fn 'llZ.. I<oıı 

J>nğmuı ı.arlı 'c t' 'ıi te indt>n 
J;eçen b!r 3 oku c n 1 uı t ı sığ-
nakhını. ra 1' r 'c ı 'ı 'ilteli no
Jnnla orad~ ~-cc .•ııı · drlr. Hn -
ta ve muzt l'ip in"n m ümit \'tti
J'l melcel yn 1 lr d.f.tonm knbinosi 
:veyn hJr lınst~meitlr. Apandbltten 
fjtiphe!cnen ve nğnl:ınna tnhıun

mlil ctirınlycn insan inan~ ve te· 
~el.külle opemt · n anıell)at m • 

tn!l ı-ı~m r .... kurtulur. "Dcn:--
7.e c1"ı!o)Cn yılan. • !'t'rr" do.rbmıe
scli bo bir J:&lnrdı ti gildlr. Mala. 
jtanm korkt•r.«; omıantn.rrıHlıı lmr
fjlfılılı o!ar:ılı sın:ı~n J.lpon 'c !n
s;ili:r. Mıkeıierinclen bir grup .knp. 
lnu hUeumu k:a.r{jısmfüı derhal bioo 
ıifılrlerine sanlddftr ,.c mü ~re. 
ılü ınan& ateş :ırtı~. 
inanın binlere ·nı •yabUec 

jUnü7. im çe it u a.ddi mclcelcrin~ 
tleıı ir.ı,ıta bir de maııe\ı &ığm.a.k.. 
Jarı \ 111 hr \'e bunlar da ~ok clefıı 
ha t kurtnneı olmak\& berabtt 
dnha 1 l" ık ,.e da!ır.tı 1;u11ri ınnJıl
yett der.ildir. Bani rda nıhun lılr 
mua' n:ı:a '~ süzg~ cihazı olan talı. 
t~ nur mUhfm roller o~ıur. Psi· 
kanııll t1erht ''refoulement,, declil • 
101'1 rnlıi itilmeler ve bukıtar, Ur
fl iJ.<ıımlar, riiyalar \'e nihayet mn.-

den, !'Ublimation dediğhniz iJalııı • 
ıln.n ib:ı.rettlr. Mn.rnf bestclW 
llıı.cnılcl'in Bğır bir felçten \'O ıs. 

ı-----ı:= '" ___ _ 
jVc-.1t Adasal 
·------...... ---~~-----~-------

Yeni tadilfit ile on mnyı&ta.!ı son 
ra şimdiye kndar muhtelif hatlar. 
:in yapılan feVk!illide tenzilatlı te
nezzüh postaları kaldı:rılma!iladır. 
Bun:ı se!bcrı toneEZllh post:ılan tnr. 
tFbinin ve bundan h~lkm istifade. 
s1n1n bugtin!tll n.hv:ıı ve §era.ıt ile 
kıt.'>Hi telif örillmembi olmasıdır. 

Yine gö.rUlen 1üı:un: Uzerine lz _ 
-nird~n Denizli ve Alı!.ı ehir ist ıı. 
metlerine nıı.!tlolunan eşyaya tat. 
b k olunmı:üda bulunan tenziliU.J 
t.nrlfC'Ilin de simdillk Jaı.ldınlma.s·. 
na. karar verllıniı;t..lr. Bu tarifede 
lO rcnyx.~tan oonra muteber olınr • 
yacakbr. 

Devlet Denizyollamıda da ten.ez 
zUh seferierinin ka.ldtnlmMı mu • 
ktı.n"E'rd.ir. 

- tıraııLrdnn sonrn iltılıi bir minnet 
~ülmın ,.e ,·ccd içinde ynraitlğı 
.\lll"luia psnlmodlsi bunlnra bir m\. 
"aldir. Daıı in anla.r da bü)'ii'li ra• 
hi s:ıclemelcrden sonra dindnr olur. 
l.ır, hcııı.llkrini ibadete \'ererek 
bir neı:j te\'cldtiil fel cfesile tnu
nnrlnr. Esil! en en tchllltcU dnki. 
lmlıınnda. "Allahrm ı.,. diye f~-et 
ooen münkirler titı.hn:ı. görUlmcl -
t~ir. t tU.b:ı.lc ni ümitJer besle
mek \'c projeler lrunna~t, mazinin 
!>ruldrtinl ,.c tatlı günlerini unu
f uıt luılin dertlerini geleceğe alt 
) eni s.-ıo.dctlerle unutma}"R çalı~ 
nuık da ~oli: lro\'Vctll mnne,·i ığı. 
naklnrdan biridir. Fnkat ~i h:ı
) atı fnsa.nm dilediği Icildc bü • 
tün temayülleri \'c emelleri ile 
oa.nfandmp ya tan muhaklıak ld 
riiyal:ımnı:tdır. RUya manevi ığ • K do k 

yat çok hn in 'e bin bir R«'J tecelli 
\"C lmtihanlnrt <lolud ır. Her gnn 
çe tt l"!;İt oklnr, bı:ıtalıı.r, •Un l -
trr, 1•li timallcr, içtlm:ıi sa ın • 
lnr 'e ınahrwniyctlerlc h 'ôl~'e ... 
tlrnlz launı;ıJ:ınıp zedelenmcl."'f.edir. 
lliı ıı.n itinde nıhi mu\azencsinl 
ka~ hedip iradesine hfılrlm ohımı· 
yım l.endini ölclUnncyc kalkı':"ır. 

Demek ~d böyle bir biçarede mn
nc\ i Jnwveiler iflAs halindedir ve 
manC'\·i ·ığmak!:ırılan mnbrumclur. 

Bel diye zabıtam nıı:.ımnıuncal mu • 
clblncc petrol gibi yanıcı maddelerin 
malınlle aralarında v ahpp binalar· 
dı:ı. bulunmuması ıcı.zımdır. Mahall 
bakkallan nneak kapnlı de.mir bidon. 
lnr lçlndc 200 knoya kad r gaz bUlun. 
dunnağtı mezundur. Halbuki §imdi gc 
nl!J halle kUUelerlnln muhlaQ olduk. 
ıarı gazı almaları ve tevzlııtın elde bu.. 
lun(ln vaaıtıı.ıarıa \•akUle yetı,UrllebU 
mcat için gaz aatı§ı yapan mute~t 
bakkallara miktara bakılmakmzm tcV 
zlat yapümaktadır. Bazı yerlerde bu 
yUzdcn mahalll makıımlar tereddüde 
dUşmUştUr. VUAyct makamı vaz.ycUn 
icap etuıı zaNr<ıUcri gözönUııde tu • 
tarak olmdlllk bu kayıUarm tatblklnln 
t'ehlrlnl mtlnMlP g6rmUştUr. 

Halbuki Gtuı:ı.plarla dola olan luı.
y:ıh birnz Cin fatalizm fcbef e 
kabul 0<fon irn;an bu mnne' i ığı
nnklorclan birine veya blrkl\91tın. 
.:ığmrr \'e in men elemini unutur, 
yahut da bu elem daha. eh\'en w 
deği..lk bir hal :Uır. Ruhi bir •• 
ı\mtı i\nmtla piyanosuna ,·eyıı. 1'• -
111 oma yapı: n, f'ırça.sınn Ye)a 

palrtlne sarıhın, b\itttn dil Unoelc
ı inl 'c lc~rrlerlni kalcmjne dö--
2,cn in Rnlar birer mnne\1 Siğma
p IJtioa ediyorlar demektir. Bu 
ayn1 zıunıın<la. bil' nO\'İ de a.rj ya
ni ınkm.tıd:ut boşnlnııı.dll'. Illlyük 
ıılrimiz AbdUlhnk IUim!t hayatı

nm ~ ı!ltırAplı demlerloo 
ı:, i manevi sığmnkta bulmuş ' c 
bu ı tırap desarjı on:ı. Makber ı:( • 
lıi en hi i eserlerini ilhııın etmi.._ 
tir. A kbnndn ihanet gören h • 
sa& e' gilUerin ~ckruplı:m m• 
hurdur. Becthov 'in ilalıi 6Cllfo
n il eri ha tıı.n başa rruuı twl tavizler-

::ı:::m:i ::;!~~ı ~: uyuya şen ız 
ka~ustıerııı hirç~k ruhi boJıran .. I titlalye taralıadaa 
lan ıı:alı ve ted:ı.,·ı etmek hususun. & 

da riiyntnm ''erdikleri ehemmi· S ft olarak Çıkarıldı Tramvay müstahdemlerinin 
yet başka bir mc'-ı:uun ha.rcmı ı zam meselesi 
t.c~ldl eder. Bcsik t:ocu&-undan Jm- Sam&tyada, anı:txı.cı Beyazıt mal*. 
hll yıı lam ltadar her in om on lesinde uıcıteci eokağında 17 numa • Tra:nvay müstahdeminine poha_ 
lın1dki rnanmi s:ğmaklamıdan h'· racıa oturan 1sn.ıun ıs y&§mdaki kw lth'k zammı veri'.lmealği hakkmda. 
ri de o.na 'mcaj;'l \'e ,.e~Udlr. Semiha çcUn, dQn balı~lerlndokl ku. ki ~ayialar Uzerino, elektrik. tr.ı.m 
füıb1bc \"e hekime yııpılım ıtıra.fb. yudan su çelrerJten, ip lt0pmuı. ıte:nç vny ve tünel umum mUdUrü Hulki 
n bir tn~fa bll'lllayonım; fakat kız: da bu aureUc muvazenestııi kay. uu izahatta bulunmllf}tur: 
:.uııı kalbı 'c ,-fodıuır ruhumuzun bedenık tepetaklak kuyuya dll§mtl1- "- Tramvay vatman ve biJ;etçı. 
en metin \'C hakiki mclccldJr Ana tur. lerlnin gündeliklerine iclarcmiz bu 
kntll oğhııın dnhl acıyarak ''Ya\'• Semih& ÇeUnln tcryadma ev halkı ynkmlarda, yimrlşer kı.ıruş zr.m
rum, lteslldl mi ellerin!,, djyecclc ne kotn§Ular y Uşmı,.ae de kendisini m€'tmig bulurunc!rtndır. Ayrıca kcn 
ltadar uhi bir nıh sığtnağıclır. kuyudnn çıkarnmamı§lar lt.falyeye clllcrinr.ı her gUn mc:?..k yemek ve 

Ackm rolünU hlç de mlyelim. haber verml3J~rdlr ' yetecek ke.ı:lar <'lanc-k vcriyonız. 
-:Unkü art.c c;ok defa man('V1 bir "'• Gene kız, kuyu~ 'bir tll§ çıluntun. Bu da biz! nUfus ~tnn aynca yir. 
~uuık omcaima bi lkb nhun c°" n tutunmak l!Uretl blr ıı:ınt 811 11%e· ımi Jmru~ rna.1 oluyor. §u hald::. 
?ıcmnemf olur. rinde durnbllml§ ve itfa! ·e taratmdan 1 raha.Jı.ltk zammı :ıi;lı nltmdn olnwk 

mm i ığroaklnm bnl' \'UtıWll• l r.ızm ı~ tarafın don va.tman ve 
yan \'C ister uori melmnlmuı.ları, s.ağ olamk dr,,an çıkanlauştrr. Semi. biletçilerin gUndeliklerdıe yapılan 
t t.er İYll.ld \'e tahte urf teo ha blr hayll 811 yuttuğunıın Haseki ?Am, aşağı yukan (40) kul"ll§U lbul 
cellilerle kendine bir teselli yolu hastanesine kaldrrılm~trr. maktadır. 
bobtmıyno in an ruhan ıayıf bir Eğer bu ynroım~ı :ı,.'11.pma.yıp da 

betbnhttcr. Nişastadan kinin sadece on!aro. }l3.haırı:k r.nmnu wr ========================================= :n.iş olsaydık, !n2!n obl.ra.k o.Jacnk. 

'

apan Yabadl ltn para, gUnde 26 • 27 kunışu ıtc. 

V c~·ıt 
B•:ı.tünkli 'başmakaleyi So.dri Er. 

tem ~ ar.nuştır. Mu'lumir, eski Mı
mr ba11v erinden Ali Mahir Pa. 
f]:lnm, Nnh:ıs Paşanın emri~ tcv. 
kifi meselesini ele almış ve mnk -
:Lesinin «:-onunda. şu neticeye vıı"- ı 
mı •rr: 

"Roınntclin bu Jıazır:hl\lıırı ;:\ aptı 
ıiw siinlcrde yani bu son 11.i hafta 
frinde l\l ı ırda <llkJca.t.c ı yik lr.\l.I 

MJ efor ct'rcyan cttl. Mı ırın 
ıtl:ı7:ı ımllWmcılnnnm tngilt.crenin 

raJnz) \C Tfümanyada \'I! mUttc. 
fjldf"rln O:ı\01ı<la tutt.uldıırı "her ı>e· 

l tahrip ederek çcliilnıe .. u uliinü 
lı ırda da tatbik edebi ercldr. i lh

Om li önUnrfe h l'e1<ct c ~ct·ı 'icr. 
Hatta İngiUı ordu 11 Uomıncl or· 
du u kaMıı~<la cı-1 illr lnı;tilte
l~cnin yapaca "'ı tahri11 hnreketlerj 
~'lauızısınd:ı. lı ır hükitnıetlnln na. 
$11 bir har~ket t.nrı.ı tnkfp cdcccl•
lerini bir mesajla Kınıl:ı, hiikfımct 
reisine bildirdiler. 

Rnnwı. lngiltere ile bir lhtiliıf 
:wminl ha1.ırh~ abilınr i ınliml,ündii, 
F.aknt Nnhas pnşa bu lıldlselerln 
abbJoclc Mı ırdn bulunan tngiliıo: 
'9nhlann.<t bir hayli cemffe~r gös

fonnel< ıurcttyle uınbolik bir ıııe
kildo tngiltere e yakmhğmı 5ihar 
ettJ, 

Atina konsolosumuz 
AUn b:ı.fkansolosumuz lnayet Cc • 

mal ÖU<aya izinll o!arnk hrlliılzc 
gclrnif ~c dUn n}Cf.:ım Ankanıya git· 
ml3llr. 

Bir sabıkalının marifeti 
Mqhur bllto.Jı hırıızlardıı.n BUr -

han. geçenlerde, Slrkecld ki b1r otele 
tUccar hUvlycUle lıuni§, ve cvvcıkl GC.. 
ce beraber yattığ rod:ı arkadll§J, ömc. 
rln uyuriten 930 liraamı çalarak, pcn. 
ccrcd n caddeye inmek auretllc kaçm~ 
tır. J-;rtcs1 gUnU i§l.n fıırkınn varan Ö· 
m rln zabıtaya müracaatı üzerine 
Bllrhan yakalanmış, adliyeye vcrllml§ 
tir, 

- sım ıwl'('llııln \' 
- l ol<uhn lı .. 
- nurado mı ı .. ın ,. •r? 
- Gemi ile ı;cldl. ı . 
- çoı.t ıırn-rı bumda mısın':" 
- On lır ı:Urıdlır .• 
- Yol.ohnnı:ı.~ .. dunooelt nü tn'l 
- l ıil timUz tnmamlanıraa on 

gün l'JOf•rn c.'!ı.in~lz runn, l'okoha.m • 
yn d ıı .. \ncak Nag kile •. 

Temuçln bu Jap<m scınlcl!ıl ile J • 
ponca 1 onu mu,tu. 

Gemici ukl blT gençti: 
n, kıyafetine balnlırsa Mon. 

gol alı bir tacire bcnr.lyonwn. Fakat 
ne giliA'I de J3poneıı. koouşuyonrun ! 

- Bumyn 6Jk mlc f;lde l)cltı jıı.pomıa
)'I Uğrcndlm. Birkaç y:ıl da NRgnsalddr 
k ldım. 

- 'J\ıhnr e ·! Burada tRnıdıfım 

Mongol~alr\ıırın hepsi de Japonca bUI. 
)Or ftnın, ııenln 1mdnr gU:ı.el Jrnnupııı. 
na .raırtlamMhm. Tıyıl<ı bir Japon gibi 
konn,uyorsun ! 
Tcnnıtln 1 fı ~\imıclt l tcdl: 

1000 çocuk giydirilecek 
23 Nifıta.n ul~ eğcmdlli!c bny. 

nunmm neşeli olına.<>I ir.ıin f3imdi • 
den lı~u~ b~tır. 

iz.mirde tevkil edildi 

tzmirdc, fiyat mUnı.kabe mrnıur. 

cnvilz etmlyecekU. Bu vaziyc1: ltar. 
f::l'Rmda vntnıan ve bllcçtilerin zam 
görmedikleri idd ası bibn m ne de 
: e e knı:lıl.r d u o nr?" 

Çocu'k Elıirgcme Kurumu ve hi. 
r.n.'lye hcıye~ tnnı.fmlcl?..n 1.000 ço • 
culr giydi.ri~r. 

J:ırı mı.hte ve S!hhct.i ibozan kinin
ler llruı.l ~ plyosaya süren 
Semuhl adında bir Ychu<liy:i yakr- Döğii§en kadınlar 
fam.ı'.Ş'lartltr, oldu 

malılum 

MC'lllurln.r Scnıuhinin izli depo. Kasımpaşa<la otur n Snmlye adında 

Okullara toluım dağıtılacak 
Olrullardn yapılacak ziraat tecrlibe. 

teri için maarif velt!lcU okullara to. 
hum ve fide tedariki için ziraat vekA
lcUlc mll§lcrelt bazı kararlar nımıotır. 
au klU'llrlarıı. göre her okula. muayyen 
miktarda tohum dagrtııııcak ve llet 
verilecek Ur. 

ıund!ı. a.roı:ıtımı:ılar y:ı.pmışhr, fo. 1 bir kndın, komtulıırmd:ın Ayıe fle kıı.v 
kat ibir şey bul:un:ı.yınc:ı baş..\uı bir gıı etmiş, Ayşe, Fatma ve Hntıce adm 
)'erde depMtı ibuhmma.sı ihtima.lini d:ılcl arkadaşlarının da ynrdımllc Sa. 
~~zönü.-ıde tutara.'lı: Ynhudinin i • mlycyl bir havli dH~U" varatamış • 
kinci bir deposuna. ibaskm yapmı•. tır. 
la.rdrr. Bu depoda AS dilzin? kinin Bu cmreUe yaka! narıık Asliye ee • 
btıhmmuştıır. Tahlil neticesinde ıcı:ı:ıncl ccra mııhkcmeslnc \'erilen ısuı;. 
1:-u !kininleıin niıı..ıstadan yapılınıa ıu kadml:ırdan Ayııc 8 ay, Fııtma ne 
oldu:hı anla~ ve SUQlu St"muhı Hatice de 20 ecr gUn ınUddcUe hapis 
tevkif cdlbni.5tir. ceznsımı çarprlmıtlnrdır, 

yıldı. Kndm yU:ı.lı cörm k ntyeUodr Qnon ho lanll\:lfille cığllncblllrsln ! 
değilim. JJu kUçUcUk mcyhanenln iç açıcı hlr 

- Jyı runn, burada l."ahlı{;ın nıüd. • tınvn."lı vardı, herkes ~dl, herkes iti. 
detçe, gtdece#fn roe~hıındcrln hep!!ln. ~ordu, Bütun m.'l.salar mllşterl ne do
ıle kadın ~ör~k'lfnt llattA biraz aon- laydu. 
ra §O kUt;ücilk me,>haood bil . Temuçln en gPrlde bir nıa.sada otu. 

- Yok M'!n de bunwla birine mı nıyordu. Kon~tu m genç do 'l'emuçı. 
tutulclun1 nln JDMMJna ııelmittL 

- Tutulmak do. lAf mı';' delloo ııc. G8ıç Japon ı;emkltı.l bet on gilıı son 
\•iyomm onu.. ru bo kadını l>trailQp nuı1 aynlacağı. 

Kadehi bir l udumda içti: nı, Nagneaklye nuıı sldecellnl dU \\. 
- Hele bll'ar. ııaltret.. ıtiaııdi nerdt;r. nüyOJ'du. 

se ~r ortaya. Temuçfn Şanghaya, ıeldiil 3' lnnl 
- GQzel mi'! dört 11Uttenbcri, bir meyhMtede tık 
- ınnmcnı .. bana dUn~a g'özıell Aibi defa bu ı> n~lc ka.tUfUl'Ordu. 

de lıırırnın vıırm.u •• ben de bir \ııklt
ln trpkı enln glbl.)dlm: Çlnlllcr ma.. 
hal1c5lnd11 yatıp Jmlkn.rdım, 

nl do ııoydular mı~ 
- Hem do çırçıplak bıraktılar. 
- llıılbukl oon Çinlilerden çok 1.)llllt 

~ördUm. 

- Hurııdnkl Çlnlllcr. l'('kln, Nenlcln 
eh rınd ki Çln!llerc bonzemcz.. nu • 
nıda yerl~nJer ı;o3guııculardır. lnsa
rıı 60~·makta u taln.ıımı \'tltıın knçkın. 
ları<lır. 

'J'emu~ln mııyhanedeıı çıktığı 7JUWın 

urt hl kıuannı , \'akit ;eçmlıtı. Ktı .• 
fayı tütsUll~ l'R Tcmuoı dofruc::a 0 • 

tellne ıtdlp yattı. 
Erteııı r;abah otel bCLb~nde c.ay ı. 

tfyordu. BahcıOO hasır lakcmıcıcre 0 • 

turmu ,·cya u:mnmı bir Pol< mUııtcrt. 
ler \-ardı. 

Temuçln bu mU5terll ra ayn ayn 
cöa: attı. !~erJııd Busa benzer blr 
Jctmae cUnımedi, Bunlaruı ~tu ı;tn .. 
llydi. 

••• 
Ht~· tcrcddlit etmeden söyli

ycbi!irl:ı: l•i ~ürk taribl lı<'• 
n z onun lıal,·.unm nsı kadar bi· 
le yıı.zılını 6ll) ıinmaz; ~UnkU o do. 
ürlcrd n imlan IU'tiİ\'ler clcnmlıo, 
olrunmll", tct•~k edilıni~ değildir. 
()rt Aslnd ld hay:ı.tmıız.ı nnlntau 
do ynbr, v.cngin \'C Uuıfar, helt: 
lı ;;,"it ih:criııc clökülmU Mılbclcr 
lmlmo.k gUçtllr; butun.-.a bile udll'. 
l'~ti de\Tı itin <le fazlı b;r sey söy. 
ıJrcmcyiz. Selçuk cııtull n mmn.nı 
onl~ucfan d. luı. mü.6aittlr: fakat o~. 
manlı <lonir..dc her y \onrclı; O • 
m:ı.nlı fc, leti, o :ısırlann devletle
ri an mdu, hele ÇmrnJu , ~!. 
me e «lnraklnma. <lcvlrlerindc, tam 
m"nnsllc blr <'lc,ıettt; l>ug\in yal. 
nn ı opknpısarnymnı n İ\'I değil, 
ınemlcl etin ht.r t nıfıml ki C\kaf 
ıM.'hl\emr., t:ıpu " r dııircl~? 
ı•Ağıtlıı n bir.im için zeıı ln tarın 
k ynnl\1 rıdrr. '.furJı ilmi, Olsun 
h tıl\!}n bir to.kmı harıılcrin ,.o hl!
lrtimdaı'lann hiklyelcri olm "ıtau 
çılnyor; milletlerin \'O met.'lcmiyct. 
lerbt tetkik snJıa.51 oloyor; lçthnııi 
Vt" ilchsıı.di hfi.dlseler ön snfıı goçi. 
yor; diğer lıfi<'llsele1' ancak bu ha· 
di!lelc1fo men5urundan ge~lrlldll-. 
ten sonra asıl mabiyet \'e karak 
tftl'lorlle 6nlimUze seriliyor. 

Eğer csld de\'letlerdc do ya \'C 

n:rşiv isi olgun olo;nydı bize daha 
t:C!JIS \"e haklld bilgiler bıralmu-· 
ola.cald:ırdı; elrallt ola.ral; dcvrC(li 
tenlerin do büyük blr k, mı mah. 
,·oldqğu icln bugün birçok bWisc. 
lcr h:ıldmuln. birtıok tahınlıılerc, 
istiıJJftllere ba5'-unnnk zonındayr.ı; 
hnlbuki en hnrl:t \'c aydmbk llltid. 
lliller blle 1 · i ıı.ldatablUr. 

Dosya ve arşiv 1 inin mükemmel 
hl: hale gf!Jmesi yalnrı tarih lbnl~ 
ne lıizmct nolctiısmdan dcftfl. gün. 
?ülc bByı\lın znrurctlcri ccphcsin .. 
ılr-n ele pek ehemmiyetlidir. Vnktt 
vnlnt b:w dııire!erhnl:ı:dc f 1erin 
yUrUmtdiğinden sUrüncemc<ıe kal 
clığmdan ~ikiiyeUer olar. Dunun c 
h~plcıimlr.n biri ele C\Tnlı ''C <ıos. 
YB Unln modem ve Hmi olnrnlc i. 
d re cfillmcmcı;idlr. Bugün lterhım. 
m bir it lınldandald mUmcaatin 
tarih \'c numara ını biliyorsak o 
hu ""ta. bize ce\'a.p \'erecek daire 
im~ tancdirf H~buld moclenı d0-s--
acı!ıkta pek eski ve do a ık munı. 

cnatlt-..rin h!le., mu:unelc f;tnıısmc1ııl<i 
E:-.yfaln.nru numara \'C fnrih olmn. 
ılnıı, Mlece isin nınlıl~ eti bllinnıcJ' 
le nrılnm:ı.1< mümld!nClür. 

ilmi olmıyan. l{ n ılc ,.e diizcıı
b do ~ nt>.tlıGın :ulı ''lcrrtn iyecilik'' 
olmuştur: el y::ı.cı1ık tl::\ !m tn"l1Yf'• 
eil'k dcmQktlr: f"laıt ilıı i l>ir kıl"tn. 
i\ dllk ••• QM rİ\ivl liker, der1cr, 
u:~u l.'ll'f:a'1yceifi ~in mruızurlannı 

l:.Rldmnnlt ıÇ•n ;Tmi f,ırtttı;h nc.ili1' 
y•ıpmnl~ icap eder. 

Memur •eti ttreıı ime Bl"ktcbl • 
rnlz, tı u~ fw.Uttemltlle, evmk \~ 
clo!ô~·n rlf"nıi \'n.rihrf t!nh·ersite m<'. 
ınnll\rı ornsmd i ttdn vaz nnynn 
vnlmt h(lrJuı.nı?I hir 1 l~in mlira 
~:t'lt erlll ... ~ t daireyi. mtırncıuıt 
t rr.ım, hele hu mümcıı.ntlu nlnr.a 
w' o;, fltn!nn biiıneycn tmlununuı 

onıı n),Jlln.mıılt ıt"'l!ı <lofin.ı c1edfüllr. 
F.n:ıh \'e dosyn i~lnc ilmt bir ~. 

lıll 'ermek lazımdır; oıınu nl ı r.tı 
ıl'!rlrtcplcr de olrutm:ıhıhr. B'ı·le 
bu i<ı lıakkmcl:ıl i ilh ilmi eseri nC"· 
Tcden :ı'l ·m 1 c;Ur. ensUt\Ml ~' J'ftlr, 
dosy~ \'c ntj}.hı Bğrt'tmcol Ccvtll 
Söknıcııo;iiel'flir. ıo nn im kitabı o. 
kmlu~ru znmnn en \'mit ctmealğimit. 
Mrrln nn kıuhr ince tnrafJan o1-
cluğıınu :mlıyor. DllfUn dc\Jet d•'· 
rcl rincl ld !\JrfasJ~·e l"'I nyn ayrı 
• nln1ılı;ror: en köt\1 sey göttneğc 
:ıpl nmnktır; kara saınna yapı tJl 

knlmamnh. tnıl•töre ı:e~meliyiz 'c 
bunu hf'r ·şt.c ynpmı>h) rz. 

KADIRCAN KAFLI 

Şubeye davet 
J<;m.llıönU Yerli A kcrlll< Şubcc;J D•' 

1 anlı •ınclım: 

SUvarl Teğm. Hasan of. l4c:ıut 5,:ı 
(23281) 

D!ıı. 1'bb. O~tcğın. All n.tzn oğ, lll• 
mail Fehmi SOS (38446) 

Top. Tetm. HU:ıeyln OclAl oğ. TUr· 
gut 381 (G27&l) • 

Ilwkilmet reisine \ c J{ırs.Ja ııkı· 
nm kı lıyacağı rrnlarda ) nprlnn 
miiracaat tngtl~re hesabına her
halde iyi bir ekilc1e lcal':'!ılanmı 
d~iUclJr. Bunu bug\in"tCU JıUkümct 
ıırcnsiplert ile Mı~ınn emniyetini 
hozan bir hareket cldinde nnlııt _ 
mak ela milmktlndür. F. er All Mn. 
hir pa.~m te\ldll bu hicli e ile 
nJalıalı ise dalın. bnzı t..cvkirteri bek. 
looıck limndır. Da suretle hem 
·nııns paşanın anladığımız mnna.d~ 

hir <'mnt ·et mc: elesl, hem de 
\'afd'ın fonr<'hı c ·n lr !!Urett'-' yer
' m~I temin edilmi olacektrr. 
\'ok e er hunlar cl<'~il de ijtttfcn
bcri 1t lyaya l'Mlp:ıtl nfü~tcrenlc 
ıh fnmtyetioj lc~in bir surette or. 
t!tt'I n 1'alt!mnah d&\"llp;J l!C o za. 
n:ıuı tr11'!1tdft. ve omnn' ndr ol:uı 
c'>A Jı t<" : .. ll'ıc br:17 r. 111·ctir.elc. 
rj ht*tflll'ldt ıa..dır." 

- N&Jlllillkide kaldı !!"im :r.nman gU
%el bir Oal .)B tutulmuştum. Onunla 
Uç yıl bir arada yapdım. Ah o ~:r.el 
kadın ban• ııtlıır Uğtttmcdl! Slı.IA l'al 
nız dlllnb:l df"JU, b r ııeylol:ıl aevdlm. 
Sebeb odur. 

gGrttnO:ror. Delllauılı bir anıldı: Tcmacme eor<>u: 
-tft9Bn ııevlııoo,, her kadmr. ı:lrktn - Nenle otumyonıunT 

de oı. • güu.1 görlh'. - Bir (inlinin otelinde.. 

Tem~ )"&ttlfı otdbı mUtterllerl 
aruuıda Basların bulunmayııuıa ee,; ı. 
af:yordu. Zira onlar bo"'4a :rernurln ıunur, 

1 lk ~ ı------~---------------------_.....-

Du suba~·lr..r l~Uvlyet cıızcı nl&r yl 
btrllktc acele DUbeye gclmclcrl fl.A.n ° 

nu z.ler Japon g('nclnln h~umı 

gitti, Temuçlne bir i)el'.cu ıamarladı: 
- Burada d blr gaypya tııtulur
n belki çlııce )&but dftha ba,ka llun 

lln öğ"renin;ln ! 
- Hayır. Artık gay§&lardan gozUm 

- Bana. f;lrkln dennu'IY.. Herl'es be- -K•l yabancıların idare ettttt 
teoıyor, BllltMıM kmk m' pknk., otcllerden hlrinOO otuMaycbn ! 
Fıkırdak mr tdnrdnk. bıun bakıJlarl. - Nktn1' •• ~ ~lılmeri ~dırı-
le tdch"lor. - İJI ama, ineıur ~ .. Şan&· 

- O da ll(fıl M\'tyor mu denin'! hayda doneıuz lcalaa OOk ~de var. 
- Gana)ar ~ nedir bUmezlu. dır, 
dece btındM hoa)andıtmr qnıyo. - Benim ao;yulacıü: ne param ...,., 

nım. ııe de çalanı.. 
- Bu d:ı bir 00\i aeTgi demekUr. - ()ojar ......_ ~ ~rler. 

b r BU ut Y~rdl. Oteldeki roU,. 
t~rUor vo otel saıhlbl, 'l'emurını MongoJ 
yalı bU Woe&r ll&iUŞorlardı. 

Zaten l'emuplıı oteldeki ıuUşt.rller· 
le tasla konuıımqonta. 

O eallah balı~ o&ururken, blrar. 
6t.ed iki r!ıılJ tacirin konuı~annı 
dinledi: 

((Devamı \'ar) 

ZA YJ - YugoslnV}'ad:ıki ~ıı··· 
m~ olduğum Uç senelik piyaCle a .. 
kerl k VC!ikamın tcrcllme surctir1 

a.~1 Uo birlikte Z!l}"i ettim. fak ır- 1 
a•ôinr ibraz edilmek Uzett iJdnc• 
l:iir tcrcUme e:.ırctini c:ıknrilı 
dan csk'~in hükmü olmıy r 1 • 

lAn olunur. Maksut o~lu A .. ı!ll 





G. Saray Beşiktaş 

Şampiyonluğu bugün payiaşacakiaı 
açın normal neticesi G. Sarayın lehinde 
örülmekte ise de kuvvetlerin ve şansların 
ayni ol şu oyunun müs~vi şartlar içinde 

geçec ğ·n· göstermektedir 
IJe§İktatın sahaya şıı şekilde cıkmak ihtimali vardır : 
Mehmet Ali- •Feyzi (Hüsnü), İbrahim -Rıfat, Ömer, 
Hüseyin - Sabri, Hakkı, Saim (Şükrü), Şeref, Şükrü, 

(Eşref) 

B UGtlN Fener stadmda yapı. 
lacak olan Gafatasaıııy - Be. 

f:iiktaş oyunu. tstanbul lik maç.lan 
pmplyonuno tayin cdet'<!1dir. 

Galata8:u'ny ·imdiye kadar yap. 
tığı maçlarda yalnız Be~lktaşa ye. 
allmi~ YO 2 kayıp puvanla kUme 
lidcrllğinl yapmaktadır. 

~kta!'a gclince. yaptığı maç 
1uda yalnız Fenerbo.hçeye mağlüıı 
ohnu~ , .e maçın netice ine fi dakl • 
b kala tıahadıın çekllmlb \'e punn 
damamı5tı. Bunun itin S kayıp pu 
\'MI \"IU'dır. 

Maçı Galata.c;arayhlar kazandığı 
te.kdll'de r:ddbini S puvan takacak 
ki önllmUzclekı p-.uar } .. cnerbahçc 
ile yapacakl:ırı son mnçı kayhct e-

ler dahi şampiyon olacaklardır. 

Beşiktaş kazanacağı tak<1irde 
5lUJlpiyonluğu kaza.runı~ olacaktır. 

Bcrahere ta.kclirlndc ise Galata.. 
saray şampiyon olmak !çln Fener. 

lıü~cı)İ de luıznnm.n.sı icnp edecek 
tir. Aksi takdirde sa.mpiyonlok Ye. 
fa • B~U.1aş maçmm netle ine 
bağlı olac3ktır. 

Bu afak bil langıçtan sonra her 
ki talnmm bugUn'irti durumunu tet 

kik edt!lim. 

Galata :ıray en son yaptığı Be. 
iktns maçını ıo kişilik ,.e eksil• 

bir kadro ile ~.ı kazanmıl)tı. Gala 
fasaray bu arnd:ı rakiplerini 6 haf 
ta ü tfüıte Fenerbahte de dahil 
olmak iizere hep 5 gollük bir fark. 

Is blt.e<ıeğl halde J;cten hafta Bey 
kozun karşı mda mn\•a.ffak olama -
rmş ve matı zorlukla 2..1 kazanını~ 
tır. Bo duruma göre Galata.sarayla 
y&\'81'1 ya\'a.ı formunu ka bcttiğf. 

nJ \'e ııtirantrene oldu{'hıııu iddia 
ooenler '-:ırdır. 

Galata.saray takımı takını halin. 
de en iyi oynayan klüplcrlmizden
ı'lir. Gerek mUdafa ı ,.e ~erek for 
lan blrblrlcrllc anla!l;JTiı~ ve neUcc 
alma!mu bir i tem <lıı.Jıillnde bi • 
len bir e1clptir. 

Kaleci • O man halihazırda en 

Salinı. Faruk hnttı bugün Türld 
nln en knn·etll S-OI mUclafA"'-' -
tıdır. 

F4'fak, ED\er, ~lu taf 
rekkep haf hat1ı iki ----·~· 

cunun eaı:ıh hah o~jıi.uııtlllllt'itl' 
n!k kabiliyetini artı~..-ır. 

For hattı ili 
Gilndib:, Gıı.znnf 
cleoeğtne göre 
mun boylu telm 
~'Unculardan mil~llitlll;. 

o • 

hlare etmecıini ve onlar<!an takım. 
larma i tlfadc t.c.ıniıı ctmeslnJ bil 
mi~lerdir. Kalecileri Ichmet AJI 
çok talili bir knlccidlr. Ufak t efek 

hn.tnları \'arsa da mldhi O man kıı. 
dar bu mcvl.lln ehllclJr. 

Sol nıüdafıın hııttı Ilcsfkta!;JıJ-.. 

rm en ç0k Üzerlerinde duracakları 
bir hattır. 

Boraıla c1<~criya Feyzi, l'anl oy 
nıunakta ise de 1brahlmln geri alı. 
narak :F~Eİ, lbrahlm ('idi.tule oy
nAmal&r1 taı.,mm müdafaa :rand 
filanını daha fazla nrtı~tır. 

'.ba arada HlisUnUn de oynıya~ı 
rhayct edilmekteyse ele biz bun:ı 
ihtimal 'ermiyoruz. _,.....-;.;;-.,...-.""-..,_ 

Haf hatthf!W-11.:.41-ilil .. ...,, 

yın me"'hnr Mntıılllııılit!ıt· 
....,.._ gele~k De ik • ...,_'.-ıl!!~• 

gttn fya.Jı.Beyaz form 
da oynıyacakhr. Ömer oyna 

ığı takdirde haf hattı Hbcyln, 
Ömer. Rifat s"klinde çıkacaktır. 
Aksj t:ılulirdc bu hat Ç~t, Ult c. 
,·ın, Rlrnt ~klinde olması lhtlm:ııt 
·."ardır. 

Por hattı için Be~''-taşlılar Ar. 
kanıya git.mi olan Anlmra Jik nını: 
lannda Ankamgüründe yer alnn 
Şükrüyü getinnfşlcrdir. Bu hattın 
Sabri, Hakkı, ~alnı, Şeref, Şlikrli 

l':!ekJlndc !;:ıkması ihtimali old ğu 

gfbl E!}ref, C:er , "'~ıj~ 
S&bridon de miit 
mnhtemelcllr, 

1 Galata•arayın şu şekilde cıkmak ihtimali vardır: 
Osman - Faruk, Salim - Munafa, Enver, Eıfak -

I Hikmet, Arif, Cemil, Gündüz, Gazanfer Yazan: lla.S.O 

ynrok olan Jıttftm:ı multnbll, Rcı;il .. 
•a~ lılar Şeref ve llııldn gibi iki t.ec 
rllbell oyuncunun siirilkliyeceğt 
hnt ta Jıemcn hent<'n müsavi bir ku\ 
\'Ct an.etmektec11r. 

Rcı:''kta~ forl:u:ı, bafları 1arafın
dnn tam ran<lmnnlı bir yardnn 
gi;rtliikleri taJ;;dirde Gıılatas:uııy ol 
müclaraasını sık sık ynrmalan bek 

lcnmektcdlr. Şeref ve Hakkının 
lı:ı?lrlıyne.ıldarı fırsa.tlan Şü'lcrü ve 
~nhn İ\i idare ettlklc.ri takdirde 
falu nlnrın:ı sayı kazandırmaları 
mllml,iindilr. 

l'Rlruz kazanacakları gole moka .. 
bil gol yememeleri i~ln rakibine na 
~nmn >'ayıf olan slyat.beynz sol 
müclafnasının ı:ok çslı.ması \'e 
fO\'linlicle bir oyun ~ıımnnası la • 
ımdır. 

Jljı .. lf.1 ~s sol müdaf&a8rnı g~-
llllti11"'1•.1dcdir. Bilhassa Ce 

ıhı ile gl'Jccek tor. 
tsr; kalesinin en teh. 

u 11laerurtır. 

GııbtnS!tr!ly mh<l"tf11" Yl'.nl Sa. 
lim 'e Funıli bütün ahnıla en Çok 

yonılnn oynncnt:ır o::ı<'nlc \"C takım 
larmm gııJe!J~I, ı;i!zcl o~ namalan.. 
na bağh ola~fır. 

ıfl9mW.111111'-':-.•mUdafaıı 
'-MIJ•ıkte ve a 

-::.ı::;ıı~for ha . 
~ ~rıı nor 

'1D lehlndc 
'(~tlerin ve 

n~G=ı~ı u ,.e alelek. 
~ ulma.z zaman. 

DDnkD 
Boks 

· Maç"arı ı DUn lıılakalm salonunda, kalabalık 
blr aeylrci önünde yapılan boka maç. 
ıan blr hayll heyecanlı ve mUkemmel 
geçmlşUr. Halkm çok olmaama rağ. 
men hiçbir yolluzluk olmamq, maç 
aonuna kadar lnUZ&m dahlUnde geç· 
mi§Ur. B. T. U. M. İata.nbul bölge.si 
boka ajanı Enver Bayr&f ve Galata.. 
saray kulUb gençleri cidden bu i§l 
hakkiyle bap.rm11tardır. 

Maç 2.30 da E§ret Şefik'ln nutkunu 
mUtcaklp başlamıştır. Ringe ilk çıkan 
ıar Halit • Takldir. 

Sinek aiklet bok8'5rlert. Uç ravund. 
da da Halit galip geldi. Netice ltlb:ı. 
r\yle Halit Uııttıo blr sallblyeUe mnçı 
ka:aandı. 

% lncl maç: 
Recep GWer • Necip GQrbaşaktır. 
Horoz siklet: Bilinci ravundda her 

.kisi de sıkı bir döğilş yaptılar. İkin. 
el ravımdda ataklar Recepteydl U • 
çUncU ravundda da c;ctın bir döğll~ten 
sonra Rocebln gaılblyetiyle netice • 
lendi. 

3 llncü maç: 
Fikret • lbrabtm Derya. 
Hafif B1klet: Her iki bokalSr dt' tek. 

nikalz bir oyun oynadılar. Birinci ra. 
vundda Fikret bir az l«ındinl göster
mişti. Fakat lkl.ncl ravundda ve uı:un. 
eUSUnde İbrahim Derya bol bol \"Uru, 
larly\c Fıkretl mağlup ederek galip 
geldi. 

4 Unt'ü ırıaı;: 

ı-·cthi Tek • Seriılh. 
Hafif alklet: Bu döğUşte FeUılnln 

avnntajlan lnkAr edilemez. Son ra • 
vunddıı. SCmlh kendialnl toplamı§tı Fa 
kat yorgun dllşmll.ftll, Ve netice illba· 
rlylo berabere kaldılar. 

lS IDt') maı:: 

Abdi Glller • Mehmet Çelikel. 
Hafit siklet: Abdi tavul dötllştıyor. 

du Mehmet de teknik bakımından fe
na değil. Abdi lklncı ravundda Ustun. 
dil. Fakat UçUncU ra\'UDdda Mehmet 
canlanınca iş değl.§ti. Sıkı bir döğll§' 
ten sonra berabere kaldıalr ... 

6 ınt'ı rnnç: 

İsmail DöğüşçU • HUseyln Er. 
Hatif siklet: Cidden çok canlı ve 

tc)tnik bakımmdan mllkemmel bir o· 
yun olmugtur. İsmail rakibi.ne aman 
\'enni!den d~U§tUr. Ve üç ravuod 
da UstUn gelcrc.k gallp olmugtur. 

:; inci maç: 

A '>dl Ô!lcUl • Sey!L 
Y. Orta l!iklct: S~yfl tekıılk bakı • 

mmdan mUkemmeı. Yumruklan tııa. 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

ME ~ . AYIN 81RiNDE . PARANJN . ~AJ Zi . VI: Aıura 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Eksiltme ilanı 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden: 

920 lira 95 kunt1 kc~f bcdelll Selçuk kız eııatltustı blnUlmn ıamld" 
açık ekautmeye konmuştur. lsteklUerl.n 70 Ura muvakkat temin&U& 18.'-HS 
cuma.rteat günU saat 10 da muhasebemiz btnaamda bulunmalan. ('111) 

Deniz Levazım Satınalma Komi.yona 

ilanları 

ıoo adet boy gamMletıl 
100 adet takım ~a.m!f'leıd 

T. Bedeli 

Lira K"" 
462' 00 
!998 00 
7eı2 oo ııu • 

l - Yukarda clruı, miktar ve tahm1n bedeli yazılı 1kJ kalem pm.Mle 1' 
nisan 942 salı gilnU snat 15 de pazarlıkla ek'!! tmesl yapllae&ktır. 

2 - Şartname ve numunelerini görmek lstlyenler.n hergUn ve pazarııt
i§Urak edeceklerin de belli gUn ve saatte yükarda yazılı miktard&ld 
temınaUarile birlikte J{asımp~da bulunan komiayona mUracaatJatL 

('867) 

• • • 
1 - Tarn!Imızdan temtn edilecek o.ıı m/m baklt' çubuktan fennt .-rt. 

:r.1lmcsi mucibince haddeden geçirilmek ııuretilc 6280 kUo elektrik kabloeU 
lınal etUrllecekUr. Beher kılosuna tahmin edilen bedel lUi kunıttur. Bu il' 
nlt pazarlık H .4.942 salı gUnU saat 11'.i tc Kasımp3.§ada bulunan deniz ıeva
';:m satınnıma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Katı teminatı 1083 lira 80 kunııı olup §artnameal her gün it •ati 
dahilinde me.,.kür kom!syoncnn bedelsiz. alınabilir. 

3 - lstcklilerln belli ı;tın ve saatte 2400 sayılı kanunun istediği vesall'
'c birlikte adı geçen komisyona mUracao.Uarı illi.n olunur. (4368) 

Corao iscisi alınacak 
EyUpte Defterdnrda bir No. lı askeri dikim evinde çall§tntlk Uzere ço. 

rap tş~ls. alınacaktır. İsteklilerin adı geçen dikimevı mUdUrlUğüne mtıra • 
caatıarı .(2857.4420 

lzmit Deniz Satınalma Komiıyonundan: 

Sade yağı ahnacak 
ı - Tahmin olunan bedeli 102® lira olan ®00 kilo sadeyatı pazarlıkla e1'

siltmesı ıs nisan 0-12 p!Ufrtcal snınu aaat 11'.i te 1zmltte tersane kal"' 
smdakl komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Bu işe alt şartname komisyonda görUıeblllr. Teminatı 1537 Ura l50 JlU. 

ruştur. 

8 - Paz.arıı~.,_ 1.§llrak cdeet'klerln Ticaret vesikalarını velklnci maddedl 
yazılı tcmlnaUarl!e birlikte belli gQn.ve saatte komlayona mUracaat• 

lıı.n. (43Z!?) 

betli. GörUşlcrl kuvvetli. Hele UçUncU 
ravundun ba~lnngıcmdn vurduğu mU.. 
kemmcl bir s:ığ kro~e cldıJen enfc.ııtl. 
Fakat Abdi de inkAr ve lhmo.l edile· 
nıcz. İki döğU§Çil çetin bir döğilgten 
sonra berabere kaldılar. • 

8 inci~= 
Muhtc§em Genç _ Cevdet. 
Orta alklct: Oyun bir az gevoek b:ış 

ladı. Fakat Muhteşemin alnı kanama 
sı yüzünden maç geri bırakıldı. Hn · 
kem Bay Eşref Şefik Cevdet! gaUp 
saydı. Ve yalnız şunu eöylemedcn geç 

mlyeC<?ğlm ki Eşref Şe.nk doktor ol • 
madığını söy111diler. Halbuki beledU" 
doktorunun orada olduğunu öğrendiıtl 
Organizasyonun mUkemmel olduğ\IJJıı 
s8ylcmeden gcçemiyecetım. 

D uncu maç: ' 
Adil Ke.lka\•an • Nuri Ertunga. 
Ağır slkkıt: Nurlnln af kropterlıl' 

de çok muvaffak olduğunu gö~ 
Adil bir nz gevgek oynadı. Fakat _. 
man zaman 'birbirlerine UstUn geldi · 
ler. Netlce ltlbarlyte btrabere kald" 
lar. Dlllra Akfd'9 

1 . . . . . . . . ·. . -İl·" •• 

('ok zamanlar mağlüp ,,'iııılibıılıık··~Wll 

ten ener,Jt ve sııfluncJan istifa 

derek •haJI r;a:ip Olarak terket. ....... 

slan neticeyi 
~~- •lllll!l_._.~~LllSl7Jlğffil belirt 

ce-de J tanbul sanı-
M(iılfi ... Mlil'lii ol:tca~ için maç Ç(>k 

ıkı olncaktır. Her iki kili 
e mu\'affskıvetler diler, ta • 

~lf"rlntt~ bulunan eski , .e teknik 
">yanrnlar 1dya.1ı. be-yaz takunın 

Fnr nft:ularmı memnun t'ilccek güze1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıklık ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

&"en'= ve ~rilbosiz oyunculıı.rmı 

rayın Arif \"e • n aratmclnn ve temlz, bir oyun çıkarmalannı 
idare cdilcock \ 'C fırsatlar Jıaıırlr- temenni ec.Jcriz. 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE 


