
) ~ahiliye, l~tısad ve 
inhisarlar Vekilleri 

n b!Ulkı •ün •""ol Te~!rda~ına haroket eden Da· 
llıL l'e Vekili Faik Orlrak dün Edimeye ıit
ıı::r: Gü~rük ve İnhiurlar Vekili Rai! Ka
titnı.ı ni~ D!-'ıcedcn Hendeğe, oradan da hmite 
tid ~tir, lktısad \'ekili Hü~nü Çakır Bafraya 
~.,.'"'k tüccar ve halkla temas etml.t, tekrar 

lıııı.:: l'.§Una dönmüştür. 
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8i:.im kanaatimizce ay· 
/qtca devam eden hum· 
lllalı bir hazırlıktgn 
•onra, Manfta yapılan 

hQtekat Jngiliz kahra-
lllqn/ığı ve mukavemeti 
/ıqrfııında muvalfaki • 
:J!etıizliğe uğramıf ve 
fİrndi harbin ikinci ve 
fqkat umumi makıad 
/,qkımından tali ıalha-
11 ba,lamıf demektir. 
lfer halde önümüzde 
lllerak ve heyecanla d O· 

''~~ '~':'~.u~~:.111~:.~.~1~:1111111111111111111 
lr İtalyan gazetesi, Roma 
loru melerinin ilk te~hi 

tı A.vrı.ıpada ıörUlecekilr. dl
~~ ile,, cizll ve mahrem bir perde 
~ llıkilltlmakta olan Roma ka • 

:.; ~ baki<lllda henüz e. aslı bir mü
~ d ttnıcyan etmek mümkün de
~ ~tlÜJnüzdckl meçhul muadc
\"lltt, hadleri aıağı yukan anla· 
ı.._~t\I 01dufundan artık bu mesc
~ İ~tle tevakku1 edebiliriz. Haki
ıı..~ı 1Yın tahmini gibi, Roma mü
~ ai ilk tesiri Afrika toprA.k.la
'l,101~"· Bundan bir hafta evvel 

tık boğazından Keçe • 
ı\.tı•ntik denizinin ufukla -

~t il akara doğru kay botan 
'çı IC'tnidcn müttkkeb- Fran -

._ili) tlnaasının bu hareketi, meğer 
\,';\ ~titre Utinad etmiyormu,. 
~ btların ya:ııldığı dak.ikalaı da 
\ ~~~lortnda iki eski mütldikin 
~ '11.iı hotuşmaları hiç bir. netice 

00 \ı_" ~ llleden bitmişse de lııı:iliz-
So /. \..' l' l'llevzua gene avdet edect'k-
~· ıl \'~ ~8hsızların yeni dostlarına 

ııkl• ,ı \. ~ld 1~tedikleri stratejik ivnzlara 
.fi 'ıl1 ·~ te .tnini olacaklarını kuvveUe 

1eı" ~ dıyorıu. 
e li.'b .rl_ t 1 

hentrop, Berline avdet t;t-
ıtee<~. tl ~'d lonrı, İspanyada General 
ıs pi5 \:~ b~n sonra ikinci derect"tle 

~' ıt lllevki \'e ehemmi)·eti olan 
\ı. llbanji.stc Naı.ır l\1Ôs)Ö Ser

~~:ner, Berlin ylıksek ınehafi-
t. Ş11 rnü:him temaslarda bulun

·"ti.n U \'ad.yet karşısmda mih

c 

Çölün ne olduğunu 
bilmiyenler, iki 
tarafın da hangi 
tahrib edici ~artlar 
içinde ya~adığını 
bilemezler 

Londra 28 (A, A.) - Reuter Ajansı· 
nın Mısırda İngiliz orduları nezdındcki 
hınu.si muhabiri yazıyor: 
İtalyanlar çöldeki bu harbdc A:mıın

lar gibi hareket etmiyorlar. BilSıkis io
giliz ve İtalyan kuv*Ueri asil bir ruh
la hareket etmektedirler. 

Tityyaresi bir İtalyan tayyaresi ta
rabndan d\i.şürülen bir İngiliz pilotu 
paraşütle atlamıştır. Pilot paraşutle ye
re inerken İtalyan tayyaresinin kendi 
etrafında döndüğü.nü gôrünce atete 
lutulacağını zannetmltti.. llalbuld İtal
yan pilotu lnpUı pilotuna yakl"'ınca 
dostça bir ı;elim vermittir, Bunun Uze
rine sağ salim yere inen İngiliz pilotu 
şu sözleri söylemiştir: .Sizin ı;ibi bir 
adanı tarafından düşürülmüı olduğu-

ma gam yemlyorum ... 
Çölün ne olduğunu bilmiyen1er İn

giliı"lerin ve İtalyanların nasıl tahrib e
dici şartlar içinde ya,adıklaruu tasav
vur edemezler. Çöl iki tarafın da ıner
hametsiz bir düşmanıdır ve taarruz va
zifesini üzerine alan taraf bittabi daha 
ziyade ıstırab çekendir, Diifman ken
disine meçhul bir kum çölünde ileri 
kollarımızın iz'acı altında önünü ve et
rafını "yok.laya y0k18ya llerlemektedir. 
Graziani ordu.su timdi harekitın3 la
:ı;ıla vermiş olmakla beraber inı:::i:izier 
kendisine istirahat imkinı vermenıektc, 
zira İtalyan sol cenahı İngiliz 1oı~;ı.n
masının ateşine genif bir surette ma-
ruz bulunmaktadır. ~ 

Göz.ile gOren bir müşahidin ,:öyledi
ğine göre, çarşamba akşamı Sidi Bnr
raninin denizden bombardımanından 
iki saat sonra alevler yıldızlı semayı 
hi.l.&. aydınlatmakta idi. Netsi Sidi 
Barrani sadece harabe halinde tuğla 
evlerden bir yığın olduğuna göre, do
nanma böyle bir ateı çıkarabılmek ic;in 
mühim bir hedefe iabet ettirmiş olma
lıdır, .. N, A. htttı hareketleri artık R

~-1\ ~lnş sahillerinde mu\'a((ak • 
l ">~ b trııızu, Akd•nizde teksif • 
~ ,:u. 1Uretıe kaybolmak teh!i -
\·~~!eren diktatörlerin presliji.ni 
"l'-1c; Ve Akdeni:ıde hıi'!1m13 eti 

ıa,:tı d .1çln hareketlerine lspan .. 
~)r= t'Urak ettirmektir. 
\.:~uti ?,n sekizinci asırdanberi 
~ ~ k~çük parçayı isürdad et
\: ~ dı her umandan zi)'·ade 
\ ~tıdr, Fraru;ız imparatorluğunun 
~"it "e Ve bilhas_ a Fasla en me,
\ı.19~~~~'. sıfatile serbest hattket 
~ ~ ıçın, daima bir engel ri bi 
~l ~ı "-l·ı parçaMru bertaraf et
~'-"11\.ıı ttı.anı olduğıina inanan bir 
~ '111; ~01tar vardır. Fakat Fl"lln
~~~d:d 'liılerte harbe ıirınc-sl bi
\ . ~d edôlecek bôr noktadır. 
~ 't\ ·u harbden çok )'orgun çı
~ ltı.i:•nın, şu anda kayulsız, 
'-."l "ercilere iltihakı pek tinlid 
~~ ~U. halde J\.lösyö Sunner'in, 
~ bj:1 ~uvaUak kılan mihver -
\. ~ ~ lb.innet ve şiikran karşılığı 
~' ltre bpanya topraklannd:tn 
\L. ı;~•lüttarıkta pıııha 0ebe et. 
~ ~ d ~nını vermek \'e ispanya
~ 'ıı.,,~lı \'e hava üsleri temin et
l'~lıt· e blr yardım yapması do 
~ lı., •r. 

~ijı·· 'lltetıe mihverciler Akde
~·. u~ ._ 
ı' 1htı~ "'ll~vetlerile harekete ~e-

l' h l kı, Yunani"'tanı, yenı . -
~ ~. rı~"Ci bir suretle tazyiha 
\:\ı ıqt 1

1 h"·~rc:ilcrin Balkanlar -
\.'\ aı. 1Çtsıle ışimdiden ne kadar 
~ t ı\~d'=-.kllll'ı kc"ürilemczse de, 
"~~nh:e intikali muhakkak 
~~u:.1•dô_r. Rlbbentrop • Ci

~ 1 ~~ n ispanyayı kendi ta
lı.ı,., ek için verllecek tavi
'I , ı·ı 'k 
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Amerika 
DARBE 
giriyor! 

<< Roosevelt )) dün 
dünyanın en büyük 
tayyare fabrikası
ni n küsad resminde • 
mühim bir nutuk ROOSEVELT 

1İNÖMÜNÜN1 
DilKanmana 
tebrik telgraUarı 

Ankara 28 ( A.A.) -
Reisicumhur lımet lnö
nü, Burdur ıaylavı ve 
Türk Dil Kurumu Genel 
Sekreteri lbrahim Necmi 
Dilmene a,ağıdaki tel· 
gralı göndermiflerdir: 

s ô"y 1 ed i 
-0--

Ncvyork 28 (A.A.) - Ncv· 
york Herald Tribun'ün Vaşing· 
ton muhabiri yazıyor: 

Roosevelt mühim 
bir nutuk söyledi 

Dil Kurumunun yeni 
ıeneai münaıebetile ku· 
rumun çalıfmaları hak • 
kında memlekete verilen 
malumatı vatandaflar 
yakın bir ilgi ile dinledi· 
ler. Dil inkıldbı yeni Tür· 
kiyenin büyük reform İş· 
lerinde baflıbafına bü
yük bir mevzudur. Türk 
dilinde istediğimiz ga
yeleri tahakkuk ettir • 
mek için genif mikyasta 

Vaziyetin halihazırdaki inki
şafları. İyi malumat almakta olan 
mehafilde Amerikanın daha ev• 
vel olmazsa da önümüzdeki ilk
baharda harbe gireceği kanaatini 
uyandırmıştır. 

Vaşington 29 (A.A.) - ?>ün yoni Va
şington tayyare meydanının temelatma 
re~minde hazır bulunan Reisicunınur 
Ruz,,elt, havada yüzlerce tayyare uçuf
lar yaparken, mühim bir nutuk söyli
yerek demiştir ki: 

Şimdiki halde İngiltere ve Çine 
daha büyük mikyasta yardım ya
pılmasının ve Sovyetlerle müna
sebalın ıslah edilmesinin yenı İtti
faka karıı Vaşingtonun tam mu
kabelesi olacağı söylenmektedir. 

Moıkova ıuıuyor 
Moskova 28 (A.A.) - Röyter: Mih

verle Japonya arasında yapılan üç ta
raflı pakt hakkında burada henüz hiç 
bir mütalea netredilmemiştir. 
Yabancı müşahidler, paktın, Ame -

rikanın harbe girmemesini temin mak
sadını istihdaf ettij;ini tahmin etmek
tedirler. 

Londranın fikri 
Londra 28 (A.A.) - İn«iliz matbu

atı, sah ve çarp.ruba günleri BrrlJna 
yapılan hava hücumlarile harbe !':jrme
si için İspanyaya yapılan tazyiktan a
t.ika ile bahsetmektedirler. 

Alman idare evleri sivillertien ve ev 
sahiblerinden bombaların sebebiyet 
verdiği yangınlarda yardım edilmesi
ni istemişlerdir. Hitler, Berlin ~ocuk
larının sığınabilmcsi için saray mah
zenlerinin kapılannı açtırmıştır. Ma
ğaza ve mektcbJer iki saat teahhur!n 
açılmaktadır. Binlerce kişi tehlikeli 
mahalleleri tahliye etmektedirler. Bu
ralarda, fabrikalarda memurlar uyu
makta ve yemek zamanları da i.sti -
rahat etmektedirler. Zaferin nıuhak
kak olduğu tesiri kendisine verilmPk 
istenilen İspanya Dahiliye Nazın M. 
Sunner, gecesini bir sılmakta gc -
çirmiştir. 

•- Üzerimizde dolaşan bu yüzlet'ce 
tayyarenin gürültüsü denizde, karada 
ve hava1c.rda müdafaamw teşklloitlan
dınnak kararımızın bir remzidir. Bu 
müdofaadır ki biz.i, her hücuma kıırtı 
mukavemet edebilecek hale koyacak ... 
tır ... 

Reisicumhur müteakıben 50,000 gene 
Amerikalının şimdiden. pilot şehadet .. 
namelerini aldıklarını ve bu sayının 
her ay 2000 yeni pilot inzımamı aure
tile artacağını ilB.ve e.tmiştir. 

Ruz\·elt demiştir ki: 
•- Bunların hepsi asker pilotlar de

ğildir. Nasıl ki Vaşington zamanında 
Amerika çiftçileri ilk hat niş.anrJlnrı 
olmağa hazır idiyseler, bunlardan as
ker olmıyanlar da olmaya hv.ırdır -
lar.• 
Vaşington tayyare meydanı dünyanın 

en büyük taıyya.re meydanı olacaktır. 
11feydanın inşaatı ilkkinunun oı1acıında 
bitecektir. 

• • va,ington 29 (A.A.) - BUtUn Ame:· 
rika matbuatı Almanya - İtalya -
Japanya ittifakını tefsire devam edi
yorlar. Nevyork Post diyor ki: 
• cİngiltereye yaptığımız yardımı iki 
misline çıkarmalıyız. Çine yaptığımız 
yardımı yeni ikrazatla takviye et • 
meliyiz ve Japonya ile de bütün mü
nasebetlerimizi kesmeliyiz. Amerika 
kültürü tehdid altındadır. Çok geç 
kalmadan, çabuk hareket edeliın ... 

Nevyork Herald, Amerikanın pek 
yakında harbe gireceğini yazınakta
dır. 

Nevyork Telegram da şöyle söylü
yor: 
·Artık harbe doğru yürümüyoruz, 

ona doğru koşuyoruz. Öyle bir sürat
le koşuyoruz ki, yolumuzda telgraf 
direklerini bile göremiyoruz.• 

Paraşütçüler İVlalatyada 
bin iki yüz metreden 

muvaffakiyetle atladılar 
Malatya 28 (A.A.) - Türk Hava 1 mışlardır, Tayyare meydanın,?a halka 

Kurumu tayyare ve paraşütçüleri dün bir hitabede bulunan Emin Ali Yaşın 
buraya gelmiş ve tezahüratla karfılan- Malatyanın Anadolu yaylasında coğ

rafi bir şahika olduğu kadar ~IilH 
Şefin bu güzel yurd parçasına olan il
gisine işaret ederek Türk milli taril1in
de de mukaddes bir ıa}ıika telt.kki o· 
lunması lizım geldiğini tebarüz ettir
dikten sonra Hava Kurumwıuo çalı~
malarını ve dünya tayyareciliqi ünün
de Türk tayyareciliğinin mevkitni izah 
etmiştir. Emin Ali Yaşın hitabesinde 
tayyarenin yardımcı bir silıih olmaktan 
çıkarak, ön ve kah.ir bir si!Ah haline 
girdiğini tebarüz ettirmiş, Türk genc
lerinin Türk semalarına hBkiın olmak 
hususundaki kabiliyet ve iradelt:rini ve 
Türk anal~rının bu iradeyi kuvvetlen
direr. telkinatın1 hürmetle yidevlemiş 
ve bi.iti.in Türk kadınlığına hitab ede
rek kanadlı bir melek doğan çocuğun 
kanadh bir zafer kartalı olma::;ın\ temin 
için müessir olmalarını dilemiştir. 

Halkevi başkanı Şevki Sözen ?.fa -
latya halkının teşekkürlerini bildir -
miştir. Bundan sonra paraşüt ~österil~
rl yapılmış, birbirini müteakıb üç pa
raşütçü 1200 metreden muvaffak:yetl~ 
atlamışlardır. Coşkun alkışlar ara!ltnda 
yere inen bu genelerin içinde bulunan 
Edibe Sayın bilha!'sa halkın devamlı 
alkı~larını toplamıştır. Hava Kurumu
nun tertib ettiği bu sürekli hav:ı seya
hati şehrimizde adeta bir bayram günü 
yaş.atmış ve sonsuı bir sevine uyant:ır
mıştır. 

Perşembe 

günü ramazan 

ve çok ıebatlı olarak ça
lıfmaya mecburuz. K" • 
rumun idealiıt çalı.7ma-
11nı koltz3'la,tırmak için 
herkes ona yardım ede· 
cektir. Vadettiğiniz yeni 
ve güzel eıerleri itimad
la bekliyoruz. Hepinizi 
tebrik ederim. 

iSMET JNlJNO 
fnönünün tefekkürleri 
Ankan Z8 (A.A.) - Riya~ti 

cumhur Umumi Kitibliğinden: 
Reisicumhur İsmet İnönü se

kiıincl Dil bayramı münasebe
tile aldıldan telıraflardan mü
tt>luı İ• olmu.fl•r ve t-.,ekkiir • 
lt"rlnfn lbliığına Anadolu Ajan
sını memur etmiışlerdir. 

Almanlar dün 
İngiltereye 3 defa 
h ü c.u m etti 1 er 

Londra 29 (A.A.) - Hava ve Dahili 
Emniyet Neı.aretlerinln dün akşamki 
bir tebUğine göre düşmanın Büyük 
Britanya üzerinde dünkü faaliyeti 3 
hareketten ibaret olmuştur: 

1 - Sabahleyin erkenden düşman 
tayyareleri Londraya varmak heJ.efile 
cenubu şark.J sahilini geçmişlerdir. İn
giliz avcı tayyarelerinden mürekkeb 
mühim teşekküller düşman tayyare -
!erine hücum etmiş ve bunları dağıt • 
mıştır. Bir kaç Alınan tayyaresi Lon
dranın '8rkma kadar gelebilmeğe mu
vaffak olmuş ve bir kaç bomba at -
mıştır. Hasar azdır. 

2 - Öğleden hemen sonra djğcr Uly
yar(!ler cenubu tarki sahilini geçmiş
ler, fakat bunlardan hiç biri Britanya 
payitahtına visıl olamamışlardır. Ce -
nub sahilinin bir tehrine büyük mik
tatda bombalar atılmıştır. Bir çok evJer 
ha.,.ara uğramıştır. Telefat olduğu bil
dirilmemektedir. 

3 - Daha sonra düşman avcıhtrından 
mürekkeb bir teşekkül Southampton 
ha\•alisine varmağa teşebbüs etml?se 
de İngiliz avcılarının hemen taarruzu
na uğrayarak dağıtılmıştır. 

Dünkü muharebeler esnasında 6 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 7 İngiliz 
tayyaresi kayıbdır. 

İstila üslerine taarruz 
davam ediyor 

Londra 29 (A. A.) - Cumayı eu • 
martesiye bağlayan gece, İngıliı tay
yareleri, Kale, Bulonya, Dünkerk, 
Lorent, Havr ve Ostand isUlıi üıleri
rıe yeniden muvaffakiyetli hücuu\larda 
bulunmuşlardır. Havr'a yapılan taarruz 
azami bir şiddetle ve pek miics.Oflr ol
muştur. Aynı zamanda Manhaym'da 
askeri hedeflere ve Dusseldorlvı bir 
mühimmat fabrikasına muvJtfiakiyetle 
hücum edilmiştir. Hücumlara iştirak 
eden tayyarelerimiz:in hepsi salimen 
dörmüştilr. 

Amerikan destroyerle
rin ilk filotilla11 

lngilterede 

l\ı l' 1 •ıa etmek ve Balkan-
?i 'P~lacak hareketin doğu-

(<\,~p Ali K 0 Ç 0 K. A 
1 l&ltlle Z ıütun 1 de) 

Çöldeki harbin ne tahrib edici n~dutunu rörmek için bu re~lm1ere bakmak kBfi: 
ı _ Hindlllerin kullandı(ı. bir lnflllz tankı kum deryası içinde llerleyor. z _ 
İtalyan kıt'alan Siıli Barranl'ye doiru ileri lıanokeUerinde sölde )'üriiyorlar. 

lstanbul müftülüğünden: 
3 Birincitefrin 940 tarihine 
müsaclif per,embe günü Ra
mazanı feri/in İptidası oldu
iu ilan olunur. 

Londra 29 (A.A.) - Amerikanın 
İngiltereye verdiği destroyerlerden 
mürekkeb ilk filotillinın bir İngiliz 
limanına geldiği haber verilmektedir. 
Bu destroyerler 1200 ton hacminde -
dir1er ve 35 mil gitmektedirler. 

Destroyerlerin 4 pusluk topları, 29 
pusluk torpilleri ve 3 pusluk bir defi 
toplan vardır. 

Gümüşhacıköyünde 
linyit ·madeni bulundu 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Buraya üç saat 
mesafede Yemi~han köyünde köylüler zengin 
ve iyi evsafta bir linyit madeni bulmuşlar, bu
radan kömür çıkararak Jrullanm.ağa başlamıış
Jardır. Madenin bulandukundan, l\laden Tet• 
kik ve Arama enstitüsü haberdar edilecek
tir. 

Fiab 3 kuruş 

Galatasaray da 
Fenerbahçe de 
kazanmak isteyor ! 
Galatasaraydan 
BODURİ 

bugün oynayor 

Fener bahçeden 
MELİH 

bugün oynamıyor 
Bugünkü maç hak
kındaki yazımızı 
ve mütaleamız;ı dör 

düncü sahifede 
okuyunuz; 

Bu ~~arşılaşacak Galatasaray Fenerbah(! takmtlan 

- - -
~--=--·~--~~=-:..,. 

-• • 
•1-tAKUCAT,.ıN V'NI 
E:D,Bİ ROMANI 

b~Celal 
I il 

3 İLlı<Tf:JRİN •• P 'R E GUNU • QA{LIYOQUZ 

• 
TEFQll<AYA 

• • «Son Posta» da neşredilen «SÖNEN ALEV», 
«ikdam» da neşredilen «ÖLEN VE DİRİLEN 
ADAM», «Cumhuriyet» de neşredilen «YAZ YAG
MURU» adlı romanlarilc büyük bir okuyucu kütlesi 
arasında geniş bir alaka ve takdir havası uyandıran de
ğerli ve mümtaz pzıcımız Peride Celalin «HAKİKAT» 
için hazırladığı bu eser hiç şiiphesiz ki bu kış mevsiminin 
en güzel edebi romanı olacaktır. Realist kalemile ve pÜ· 
ruzsuz üsliıbile okuyucuyu vak'adan vak'aya sürükleme· 
sini bilen gene muharrir, «ANA - KIZ» adını verdiği bu 
eserde aynı adamı seven, aynı kandan iki kadın arasındaki 
karakter farklarından başlayarak büyük bir aşk faciası 
içinde nasıl karşı karşıya kaldıkl~rının hazin hikayesini 
tasvir etmektedir. Muharririn adı eserin güzelliği üzerinde 
zaid medihlere lüzum göstermemektedir. 

Perşembe günü [Ana - Kız) ı "Hakıkat,, te 
zevkle okuyacaksınız. 



HAKIK~T 29 [yllll 1940/ 
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Güni· yazısı 

HA L K i ç İN 
Babadan kalma veya ditten tırnaktan arttırılarak edinilme bir 

eviniz vardır ki, itiniz iyi giderken içine rirmiı, döıeyip dayamıf, 
ailenize yuva yapmıf, oturuyorsunuz. Likio zaman zamana uyar 
mı? Her hanri bir iktı~adi sarsıntı ile yarının ekmeğini düşüne· 
cek hale gelebilir, ak akçe kara gün içindir, der ve evinizi ıat
mağa kalkııırsınız. Yahut, böyle bir vaziyette 'değilsiniz de fU 
veya bu esaslı teıebbüs için sennaye aramaktasınız. Üç aylık 
bono imdadınıza yetiıemez. Siz de mi evinizi aa.tacakımız? Fa· 
kat, giriştiğ'iniz iı, ya ters giderse? 

E TESAD OF 
Yazan: Sallh Zeki Aktıı>'lllll 

Hiç bir kasd ve kusurum olmadı- ı yola doğru gidiyordu. ,a.·-

Bizde, bu gibi derdlere deva olan Emlak Bankasından sonra 
bir de Emniyet Sandığı vardı. Ancak, sandığın 2ayrimeııkul mu
kabi1indeki ikraz1an kısa vadeli idi; her sene faizinden ba,ka 
reıülmalden de bir miktan verilmek sartile borcu yenilemek 
mümkündü. Bu sebeble de ipotekli istikraz muamelelerinin don· 
muf servetleri hareket)j kılm11ktan ibaret olan !!aveıini teminden 

·bu müeııeıemiz havli uzaktı. Öğreniyoruz kit Emnivet Sandığı da 
• Emli.k Bankası gibi - yalnız S?e<"ici ıık1ntllann1 gidennek için her 
hangi bir hal çaresi, her han'"i bir van tedbir arayırn1ar1a d~iil, 
gayrimenkule yahn1mış ıennaye]erini seyyal hale 1telirerek ondan 
faydalanmak istiyenlerle de k11.rtılasm1\ğı: kararlaıtınnıstır. «Halk 
için» prensioini şiar edinmiş o11'n miUi müesıeselerimizden bek
lediğimiz de yurdda,lora hakkile yardım deifil midir? 

Emniyet Sandığını bir vesile ile d•ha tebrike lavık görm•liyiz. 
O da mallarını satmak mecburiyetinde olanlan t"llillar e1inden 
kurtarması ve mülk alıcı ve sahcılan İt:"İn ,,.~is ~ttiği ıall' salonun .. 
da lıtanbullulara bir nevi pazar ar?.etmesidir. 

Bunlan memnuniyetle kavdederken sermayenin • hele 11u 7a .. 
manda .. ne kadar nazlı olduğunu bi1ere-k ve a."cak J.iiJ ... ıim .. tin bu 
yoldaki e~ki kararlarınd1tn cesaret al"rak su cihptfllll ,le İ•~r,.,. f!de .. 
lim: Bu sribi uzun vadeli borc faizlerinin bira.z d!'l.ha &7.J1ıltılması 
kabil olsa! 

Nasuhi B AY D A R 
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yağ meselesi / kn m.emleket.l~rden getirbnek için te-
Piaiları Murakabe komisyonu. y:ı- ~bbuslere gırışmek lAzımdır. Bu gi-

• ta · l · 1 b. 1 d bı hareketler, normal zamanlarda da-
rın ya5 cır erın ır top antıya a- h . . 
vet edecektir. Şimdiye kadar komi1- a kolaydı. Fakat şım?ı zorla.şmııtır. 

ta 1 d ~ ı· tia iki d f .l\Lllı !!atacak memlekctı bulmak, satış yon ra ın an ya6 ı:ı rı a k . 
t it dil · · H 'k. · d 7. ta "ar arını kolaylaştırma , rı.1ke gir _ 
esp e mışti. er ı ısı e ya5 - k · . B"t·· b ı k t 

cirleri tarafından itirazla karşılan - me ve t:8ıre... u un un ara A -

mııtır. Bu vaziyet karşısında 'licatet lan~k lazı~~ır. Bunlan yapm~dan. 
müdürlüğü, yağ tacirlerini içtim:ıa hükuıncte tıkayette .. bulu~a~ fay -
davet ederek fikirlerini sormai{a da.sızdır. Bu teşebbuslere gırı~n ta-

b lm t Ş. d" b d h kl cirlt'r, hüklımetten ancak kolaylık ls· mec ur o uş ur. ım ı ura a, a ı 

l k 1. k 1. 1. tcmckte haklıdırlar. - H. A. o ara tU sua ı sorm& azını ge ır: 
Mademki, Ticaret müdürlüğü yağ me- ( ıgı 'Ô' !2S\ ıe iN. ) 
aelesJne ald bir hüküm verecekti, ne- l!3J ~ ı.rg, ~ ~ _ 
den ,:mdiye kadar yağ t:ıcirlerini din
leme~ür? 

Bir mevzu hakkında karar ve hü
küm verirken. o mevzula uğraşan 

.kimselerin fikirlerini sormak, onlar
dan malıimat almak, bu vesile ile top
lantılar yapmak en d,..mokratik bir 
harekettir. Bütün bunları yapmad:-ın, 

alikadarları dinlemeden verilen ka
rarların, ekseriyetle isabetli olmadı
ğını, söylemeğe lüzum var mı? 

Bisküvi buhranı 

Bi5küvi yapan fabrikalar. Ticaret 
müdürlüğüne milracaat ederek, kar
bonat, amonyak bulamadıkları tak -
dirde, hlr ay eonra blsk.üv\ yapamı
yacak1anndan bahsetm~ktedlrler. Ti
caret müdürlüğüne her gün bu t!irzda 
fikiyetler yapılmaktadır. HalbuYJ a
li.kadar tacir ve fabrik.atorlar, kcn -
dilerine lıizım olan maddeleri teda
rik etmek hususunda ro.üşkülita kat
lanmak istemiyorlar. Elinde malı kal
mıyan. ham maddeı;i biten, Ticaret 
müdürlüğüne miiracaat ederek şik& ... 
yet ebnektedir. Halbuki bu şikayet • 
lerderı evvel, bu malı bulmak ve baş:-

Bir Doçentin tetkik 
aeyahatı 

Fen Fakültesi mineraloji ve jeoloji 
doçenti Ahmed Can Okay ilmi tet -
kikat yapmak üzere İran ve 'Efga -
nistana gidecektir. Üniversite bu hu
awıta 1iz.ım gelen müsaadeyi ver -
mittir. 

Anadoludan Üniversi • 
teye gelen yeni talebe 
Henüz Üniversite a~ılmamış ol

makla beraber memleketin muhte
lif kötelerinden talebe gelmekte -
dir. Bunlar muhtelif yurdlara yerleş
tirilmit ve namzed talebe olar3k ka ... 
yıdlan yapılmıflır. 

Profesörlerin imtihan • 
lar hakkındaki 
mütaleaları 

Maarif Vekaleti namına li~ imti -
hanlarında bulunan Üniversite pro -
fesörleri ve doçentleri imtihanlar h~k
kındaki mütalealarını birer rapor ha
linde vermeğe bqlamışlardır. 
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100 
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100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Stulin 
Dolar 
Frank 
Liret 

İsviçre franııı 
Florin 
Rayişmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 

Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Jsveç Kr. 
Ruble 

524 
132.20 

30,20 

0.9975 
1,6225 

13.90 

26.5325 
O.S2S 
3,175 

31,1375 
31,005 

ESHAJll VE TAHViLAT 

Türk borcu 1 peşin 
Ergani 
Sıvas - Erzurum 2 
Sıvas - Erzurum 3 
Merkez Bankası peşin 

1~.90 

19.~l 

20.20 
20,20 

107.75 

Arkadaşını ağır 
yaraladı 

Tophanede Dikimevinde çalı'8n 
Mehmedle arkadaşı İs-mail arasında 
bir kadın meselesinden kavga ç1km1" 
J\.lehmed bıçağını çekt"rek İsmailin ü
zerine yürümiif, i~mail kaçmağa baş
lamış, Mehmed de arkasından bir 
elindeki bıçağı İsmailin arkasına sap
mlıddet koştuktan sonra yetişmi'J ve 
lamıştır. EhPmmiyetll surette yarala
nan İsmail, Beyoğlu hutane!'iine kal -
dırılmış, Mehmed yakalanarak hak
kında~ takibata geçilmb:ıtir. 

Bir tazminat davası 
Londra birahanesinde piyanist İzi

d(>ru, kaynı Cayım Moskoviç, ailevi 
bir meseleden dolayı blr müddet ev
vel dövmüş. sağ elinin orta parmağını 
kırmıştır. Piyanist İı.idor tarafından 
kaynı aleyhine açılan 7520 liralık 
tazminat davasına dün asliye üçVncil 
ceza mahkemesinde bakılm1'tır. Mah
kPme, timdi san'atını icra edeıniyen 
izidnrun parmağındaki arı7..anın mu
vakkat mi. daimi mi olduğunun Tıbbı 
Adliden sorulma!llına karar venniı, 
muhakeme başka süne bırakı1mı~lır. 

Bir gene bir bar 
kızını yaraladı 
Hastaneye kaldı-

rılan a r t i s t i n 
yarası çok ağırdır 
Dün gece sabaha karşı Beyoğlunda 

Florya barında bir yaralama hS.dittsİ 
olmuş, bar artistlerinden Nermin, on 
beş senedir tanııtığı ve metres olarak 
yaşadığı Kemal adındaki bir genr ta
rafından bıçakla sol böğri.hı.den oğır 
surette yaralanmıştır. Yapılan tahkika
ta göre, on beş s.enedcnberi ber,ıber 
ya~yan ve altı ya~ında Ay~e ~dında 
bir de kıtlan bulunan Nerminle Kemal 
bir ay kadar evvel biribirlerindcn ay
nlnaşlar, o zam.'lndanberi Kemal a;ö
rünmemiftir. Dün as.baha kat"lı bar 
paydos etlikten sonra artistler arala
rında bira içip şakala$ırlarken Kemal 
birdenbire merdiven başında peyda ol
mUf, elinde kocaman bir bıçak oldu
~ halde Nerminin üzerine atılmış ve 
bıçağı böğrüne saplamıştır. Nermin 
kanlar içinde yere yıkılınca Kemal 
dönmüş, .sür'atle kaçmıştır. 

Nt:nnin derhal hastaneye kaldırılmıı, 
Kemal. bir müddet ıronra zabıta tara
fından yakalanmıştır. 

Hiclisenin sebebi henüz anlafı!ama
mıf olmakla berabf.r bir kıskanclık yü
zünden vukua geldiği tahmin olunmak
tadır. 

Hikmet Bayurun 
konferansı 

EFki . 'f.-arif Vekili ve tlnlverşite fn .. 
kılib cıerq'r'"i profesörü Manl!18. meb
usu Hikm"t B11yur dün ikinci konfe
ransını Frarı .. ı?: tiyatrorunda vermiş, 

kon!eranı; P.lika ile takib edilmiş ve 
tiddct1e alkı;ılanmı~tır. 

Dün cezalandırılan 

esnaf ve foförler 
Cerrahpaşada kasab Süleyman, bt-r

ber Ahmed, berber Şevki, hel
vacı Aziz, bkkal Bodot, bakkal 
Hikmet, bakkal Mustafa, Do\-ud • 
pa~da bakkal Fehmi, berber Meh -
mcd. kahvCC"i Halil, bakkal Şevki. ber
ber Mehmed, bakkal Hüoı;e~·in, bakknl 
MPhm~d $i.ikrü. $ekeret Adll ı lokanta
cı htro, l•k•m'becl İbrAhim "Bt'-ledi~ 

nfzamlarına aykırı harf'ket ettiklerin ... 
den ve dükkoinlarını Uımiz tutm~rlık .. 
larından CE"Zalandınlmı,lardır. 

CPrrahpa,ada Nurinln fırınında 44 
kilo taırt:ı!lt eksik ekmek bulunarak mu
'adere edilmiş ve ceza kesilmiştir. 

26 tofüre ceza kesilmif. 2 otomobilin 
dr senelik fenni muayeneleri yn.nılrrı.a
dığından p13ka1an ahnmıttır. 15 kişi de 
trRmvaya Atlarken yakalanarak hl'1c -
lannda ceza ı.optı tan:ıim edi!mişür. 

Yüksek mekteb mezunı 
olmayanlar yarclımcı 
öğretmenlik yapamı· 

yacaklar 
Hususi liselerde ve orta m~kteb .. 

terde, yüksek mekteb mezunu olmı
yan kimseler yardımcı öğretmen ola
rak çalıı;tırılmıyacaklardır. Bu mek
teblerde yalnız yüksek mekteb ve Ü
niversite mezunları öğretmenlik ya -
pabilecektir. 

Şirketi Hayriyenin 
sonbahar tarifesi 

Şirketi Hayriyenin sonbahar t:ırife
sl yarından itibaren tatbik edilmf'jte 
batlanacaktır. Sonbahar tarife~nde 

akşamları Boğaz iskelelerinden Köp -
rüye gelen son vapurlar erken aa "' 
atlere alınnuitır. 

Kıakanclık yüzünden 
Dün 11.30 da Beyoğlu Meşrutiyet 

mahalle~i İkinci Ayazma sokak 32 !18-

yılı evde oturan Fatma ile aynı yeıde 
oturan Seher kıskanclık yüzünden kav 
gaya tutuşmuşlar ve Fatma, Seheri 
tatla başından yaralamıştır. 

kadar kederlendiniz?. Ölen kimdir?. 
Cevab veremiyordum. Üzerime eA;il

dl. Saçlarımı olqıyarak devam etti: 
- Yaranızı koparmış.sınız., Berl'ket 

) \ersin ki çabuk yeti,ildi. Çocukluk 
\ dol!'ru muydu ya? .. Hayahnı:ı.la oy -

j
~ na~n~~·~süm acı acı yanıyor, içimde 
; ke!'ikin bir ıztırab alevleniyordu. 

Başımı yana çevirdim. Pencereden 
uzaklara, gökyüzünün derin mavili
ğine baktım. Sonra, birden göz ya,la· 

l) 

Edebl Roma:ı 
TEFRiKA: s~ 

KERİME 
NA D 1R 

Dalına lyılik hin J ımıthm. Yal-ı Yalnız. mektubun ton kısmı bir
nız .sevdiklrrimin değil, dostum olma... denbıre ~n~. ta~ırtb. BaJtmdan kay
yanların bile bir gün fenalıtınt iste- nar su dokülmüt gibi oldum. Şöyle 
memiıtim. Her ferdin ıstırabı kal - diyordu: • 
bimde atmıc;ı, her ıs-tırabın yara-n bağ· • .. · · · • • • Felaketten sonı-a ta
rımda işlemi,ti. Bulunduğum hcıyat ziye için yalıya gitmeie ayağım var
tcraiti içinde ve taliimin haksız, in - madı.. Zavallı Zülill.. Allah başka 
ufsız tahakkümil altında bile zarar - aC'ı göstermesin!. Size de metanet ve 
sız ve hayırhah bir insan olmaktan sabır temenni ederim-· 
ayrılmamıştım. BUt{in bu şeylere Yüzümü ellerimle kapadım. Sanki 
karşılık a:tırdüğüm mükafat. bu mu bir anda bütün kiinat başıma )"tkıl
olacakh?. dı. Kulaklarımda çanlar çaldı, vücu-

Bir sabah, hastab:ıkıcı elime bir düm keçelendi ve oldutum yere yı .. 
mektub tutuşturdu. YaZlyı tanıyama- \uldım. 

dım. Tereddüdle zarfı yırttım. •Di - Baygınlık ne kadar sürdü, bilmi-
dar. imzasını taşıyordu. yorum. Kendime ge1di~nı z.aman. 
Şu garib, acib tip gö:-lrrlmin önün- doktorla hemşirelerin basıma toplan

de canlandı. Gülümsedim ve çarpuk mış olduklarını gördüm. Kollarımı 
çurpuk satırlara göz gezdirmeje baı- oğ:uyorla.r, eter Ve saire koklatıror .. 
ladırn: Geçirdiğim kazadan doları te- lardı. 

essUrünü bildiriror, bana şifa dili • Doktor, açıldıiımı görlınce ba5ını 
yordu. Eski dostluğumu1u hiç bir za- salladı: 

man unutm11mış, yazılarımı adım a- - Size heyecan yaukh, deı:li. Ben 
dım takib etmış; daima takdirknrım görmeden elinize münasebetsiz bir 
olarak kalmıfu, mektub vennifler,. Ne var? Niçin bu 

rım feveran etti. Tıkana tıkana al
lamaia başladım. 

Doktor, hemşirelere 
işaret etmişti. Yanıma 

baba şefkatile dedi ki: 

çektlmelerini 
oturdu. Bir 

- Ölenle ölmek doğru de&ildir Ne
jad Bey!. Siz makul bir insan olma
lı!ınız .. Her şeyden evvel kendi ha
yatınızı, ııhhatiniti düşünmeniz Hi .. 
zım!. · 

Birden ona döndüm; hıçkıraıak: 
- Hayatımı V• !ıiıhhatimi niçin ve 

kim içın dütiınectii:n rloKtor? dedim. 
- Biıtüu bunlar çocukluk!. Ha -

yatta h•r teY ıt>çer, htr acı unutu -
lur. 

- Bent fa:da üzmeyiniz! Bırakınız 
ağhyıyım.. Yanayım! .. 
İçim katılıyordu. Yarabbi! .. Züla -

lin müebbeden yok olması, 11ırtık ya
~amaması mümkün müydü".. Ben. 
her ıcıya, her yoksulluğa, her ıztıra
ba, onun bu dünyada teneffü"' etti
ğini bildiğim tçin lr:atJanmı,tım. Bu 
nef~ı eksildlkten, o bir avuç topra
ia intikal ettikten sonra yeryüzünde 
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E E 

J,,,,,,,,,~~~~''''''''~~.~.~.~~~~''''''''! 
lktıaad 

* MADENi EŞYA - Demir ve ma· 
deni eşya tedarik etmek üzere, mede• 
ni eşya birliği umum1 ki.tibi Nacinin 
reisliği atlındaki bir heyet dün ak,_m 

1 

Avrupaya hareket etmiştir. * YERLİ ÇORABLAR - C..mlik 

1 
sun'i ipek fabrika!'ı ipliklerile yapılan 
tamamen yerli çorablar piyasaya çıka
rılmışur. * ÇİKOLATA İHRACI - Bağdad
da ba:tı firmalar memleketimizrlen 600 
kilo çikolata taleb etmişlerdir. Şehri
mizdeki çikolata fabrikatörleri bu ta
lebi kabul etmiş;lerdir. * ALTIN FİATI - Altın dU.n 21.30 
kuruş üzerinden muam~le görmüttür. * FAZLA lllESAİ - Şeker fabdk3-
larır.daki amelelerin günde üç !iaat 
faı:la çalışmalarına mÜ'iaade olunmu,
tur Buna mukabil amelelere İş kanu
nu hükümleri daire!llinde azamt mun
zam ÜC'ret verilecektir. * İIIRACAT BİRLİKLERi - İhrn
eat birlikleri kadrosu tamamlanrnıf -
tır. 

Yüksek tahsil 
yapanın em urlar 
Bunların mektebe 

bu devamlarına 

sene m Ü s a a d e 
olunmıyacak 

--o-
Yüksek mekteblere devam eden me

murlara, timdiye kadar çahşlıkl;ıırı da
irelerde müsamaha ediliyor, yılda 110 
gün va1.ifeye yarım gün gelmelerine 
mücıaade olunuyor, imti)ıan zamcınla~ 

rında da tam mezuniyet verilivordu. 
Bu va1jyetin işlerin akcıamaıııına sebe
biyet verdiği görülmüştür. Bunun, me
murlar araı-ında müo:avahuzlılı: hu .. ule 
ı{etirdiği de ayrıca ~ö1önüne alınmıı ve 
memurl:ı.rın yükc:ek mektebl..,.re dPva
mına mihıaade edilmemesi kararla,tırıl
mıştır. Yalnı7~ yük~k mekteblerin son 

ğı halde bu cinayete karışım sırf bir Uzun müddet bir fCY konu=~ 
tesadüfün neticesidir. O gece açık yürüdük; artık timdi bu ~ bll t:' 
pencereden içeriye vuran kızıl ve kı- kim olduklannı değil, bu işiDı edi~ı 
rık bir ayın yarım ziyası, başı sol kunun ne olduğunu merak r' • 
kolunun üstünde uyuyan Ha~ibenin fakat konuşmaktan1 keP~ ~:lf" 
ta.m boynundan yukarısına tteliyordu. simden korkuyormut gibi .. bı~ nJfS • 
Gı.ilizar siyah kilimle döşeli 'odanın söyliyemiyordum. Pürçüklu ~ 1' 
kapıya yakın tarafında, daha karan... na yaklaşınca gene ve dahi i\t til" 
hk kı~mında idi. Ben, karşıdan Hasi- lanı fersiz ve takatsiz bir edB 
beye, düz ve güzel alnından düşen le- riyerek: d~ 
piska saçların yere doğru dökülüşü, - Bizi eve götür .. Arbk 
ince yüzü, uzaktan birer badem gibi i:lın, dedi. 
duran süzük gözlerile düz~n burun . . , . • • • • ··çü'f.I 
hattının, düzgÜn çene incelişinin. za- Alt kattaki kara kilimli ko tıJ, 
rif bir boyunla yarı açık göğsünde dada ışık yaktırmadan biraı ~;ııeei' 
nihayetlenişine bakıyor, zarif bir fil- Sonra kimbilir kaç gecenifl irile ııe: 
dişi hryke-lden koparılıp tozlar içire heyecan ve sarsıntısının tes yıl~' 
atılmış Ribi duran bu çehre karşı - ikisi de oldukları yerde uytl \11~ 
aında bitmez blr iç elemi duyuyor - mitlerdi. Hasibe, 1'te bu un' ( 
dum. Yüzümü dJtarıya doiru çevire- kendi scsile uyanmış ve yan uıııştı
rek bir !;İgara daha yaktım. Gece de terek sayıklamasına devanı e ~ 
hayli ilerilemişti. O, uykusunun için- Fersiz. kesik kesik nefesl~r dtf° 
de birdenbire söyleruneğe başladı. adeta konuşmuyor denecek 

- Burada1 burada .. Çocuğum bura- tikhkle şu sözleri söyledi: ·uiJi ~ 
da idi. Hayır, hayır orada değil, bu - Herkes muharebeye gt ti çO 
mezarlık duvarının dibinde çocuğu- ortada üç beş ihtiyarla bef 

0 ,u. !; 
mu köpekler yedi .. Aç kôpekler ... O cuktan başka kimse ka~a;:k. v
ölmemişti ki, or'ıu ben öldürmedim ki, rada bir anamla pazara ıne ~ r 
ha orada~ orada ... Git.sem getirsem mi, inişim.izde de timdi BelediYe da. 11. 
gene getirsem mi acaba, Rıfat Efen- lan bu Rıfat Elendi arkarnlZcil· ~~ 
di, ah alçak, alçak Rifat!_ müzde dolanır dururdu, de 1'P'" ... 

• öşürler de satılmadı; eınancterl ~ 

sııııflarında bulunanların bu sene için 
Vilayet ve belediye mektebe devamlarına müsaade oluna. 

Sonra bir korku ile uyandı, yanıma bizim köye o geldi. Zs.hirele r"1' 
gelip oturdu. Ben kl!'ndisine bir ft'Y cak büyük büyük bir çok yt ~ 
sormadRn gene o sayıklamaya devam duğu halde ille biz.im arıı~~di1'_A 
edPr gibi ağır ağır gözlerin} silerek cağım, diye ,ayak diredi .. ~r; ,.ar, 
anlattı ve o gecedenberi içimdeki bu namın önüne kırk mecıdıY k 4' 
tesadüf, bir cinayetin azabı halini al- anam da (devlete kartı geleet: . 
dı. Bir çok ayıb ve ıztırablarunız ba- ğiliz ya) diyerek raıı oldu... deri'. 
ı:an bir tesadüfün mahsulüdür. İşte İşte bizim baıımııa hep bU 1'0~~ 
şu içimde hayal ve hatıra azabı gibi oradan geldi. Günlerce ~r .~ 
tatıdığım vak'a da böyle bir tesadüf- çıkmadım, kimselere bir fe'i ··fP ı' 
ten doimadır... meyip derdimi kuyulara 5;ct- , 

* NİŞANTAŞINDAKİ ÇOCUK / ca1<br. 
BAHÇESİ - Nişantaşı Vali konıtgı kar --------------
tııındaki çocuk bahçesinin ln.şası ta
mamlarunak ü:zeredir. Cumhurıyet bay 
ramıncla bahçenin açılması için ça\ışıl
maktadır. * TAKSİM • HARBİYE YOJ.U -

1 
~N~D©IL..U 
HABERLERi 

Taksim - Harbiye yolunun a!';faltlan - Manisc:ıcla 
ması ameliyesine hız verilmiştir Ycı-

Akşam yemeiinden yeni k;tlk .. Fakat sonunda çare bularrı•.Y k~ 
mıt ve henüz kahvemi içmemiştim. sabah ortalık ağarmadan. . , 

lun 29 birinciteşrine kadar ikmali için 
IA7ım JZf'len tedbirler alınmıttır. * KÖPEKLER ZERİRLENE!'EK -
Sok2klarda başı boş dolaşan köpekle!"le 
kedilerin zehirlenmesi için Belediye te
mitHk müdürlüğüne ve kaymakcJ.mlara 
emir verilmiştir. 

Maarif 

* KÖY ENSTİTÜLERİ GENİŞLE· 
TİLİYOR - Lüleburgaz ve ATifiye 
köy enstitülerinin kadrolarının geniş
letilmeaine tüium görülmüştür. Her iki 
enstıtüye 65 talebe daha •lınacaklır . * öl';RETHEN İHTİYACI - Anka
rada bulunan Maarif müdürü Tevfik 
Kut VekAletle yaptığı temaslar netice -
sinde İstanbulun mekteb ve muallim 
ihtiyacını tamamen temin etmiştir. * İLK OKULLAR - İlk okullar ö· 
nümüzdeki pazarte.1i gününden itiba
ren der~lere ba~layacaklnrdır. * NÜFUS SAYll\ll MÜNASEBl:.'Tİ
LE - 20 ilkteşrin pazar gününe takad 
düm eden halta zar{ında lise ve orta 
okullarda talebenin dikkat na,..ar\ sa
yım üzerine ç~kilecek ve der-alel' bu 
mihver etrafında verilecektir. l\faarif 
Vekilliği bu hususu okullara tamim et
mitlir. 

Deniz ve liman 

* KARADENİZ SEFERLERi •-
Yarından itibaren tatbikına ba:ıı-lanacak 
olan Karadeniz kış seferlerinde es.aslı 

bir değişiklik yoktur. Her yılki seferler 
azalblmamıştır. Ancak vapurl•r ba:tı 

iskelelere her zaman uğramıyacaklar
dır. 

Müteferrik 

* ŞEHRİlllİZDEKİ 1\IATBAALAR
Dahiliye Vekilliği vilA.yete gönderdi~l 

bir tamimde İstanbuldaki bütün m11.t
baların aaydarile vaziyetlerinin bildi
rilrçıe!!ini istemiştir. * AYAKTA İÇKİ - İnhı..arlar V•· 
killiği yalnız lokanta olan yerlerde kR
dehle içki verilme~inl, tezgih b.&ışıııda 

içki satılmasının menedllmel\inl karar
lafhrmıştır. * HA\' A TEHLİKF.Sİ VE KÖYU:R
Köylerde hava tehlike!ı:ine karıı 3lı

nacak tedbirler alakadarlara bir t..lmim 
le bildirilmiştir. Tamime göre ambar
larla samanlıklar biribirinden aynla
cak, evlerde yanabilecek eşya bulun
durulmıyacak, duvarlar taş ve kerpiç
ten yapılacaktır. 

lalam Anaiklopediıi 
Üniversitede müteha!!ııııı.s bir heyet 

tarafından tercüme edil.-n •İ<:ılAm An .. 
siklopedisit çahtmalanna tati1 nııü -
nuebetile ara verilmişti. İlkteşrin a
yı içinde tercüme faaliyetine tekrMr 
batlanacakhr. ._ 

ne işim kalıyordu? .• 
Beni bir müddet kendi halime bı

rakan doktor, yayaşça omuzumu ok
şadı ve: 

- Teyzenize telefon edelim mi? .. 
Bir söyliyeceğiniz var mı?. diye sor
du. 

Yerimden doğruldum: 
- Bir 'ey istemiyorum .. Hemen bu

radan c:ıkmalıy--ım! dedim. 
- Ne diyorsunuz?. Bu nıümkün 

deiil!. 
- Mümkün olacaktır doktor! Size 

yalvarırım. Bir an evvel teyzemi gör
meliyim! .. 

- Bir hafta sonra ancak izin vere
bilirim!.. 

- Bekliyemem! .. 
- Bekliyeceksiniz.. Hayatırıız size 

lAzım deği 1..-e, cemiyete 18:zımdır .. 
Bir hafta!!.. 
Bu yedi gün bana cehennem aza

bından fark.sız geldi. Ne uykularım
da intizam, ne vücudümde aıhhat 
vardı. Tamamen iştahtan keailmit, 
halab olmuştum, 

Haha sonunda müjdeyi aldım: Ta
burcu idim. 

Niçin yalıya dönmek için bu derece 
ace-le ediyordum, bilmemi. Acaba, 
gözlErimden durmadan boŞanan yıiş
lan teyzemin ı;efkaıli göğsünde din
dirmeğe muvaffak olabilecek miy -
dim? .. 

Fakat teyzem hastaneden çıkaca -
ğımı bilmiyordu. Bu hususta ketum 
olması için doktora rica etmiştim. 

Sabahleyin hafif bir kırıklığım ol
dufu için, alqam üzeri yola çıkmam 

ZİRAAT Ul\IUftl ftTÜDÜRİ} - Zi· 
İçeriye Nedim girdi. kuşlar uyanmadan kaçtırn·o:)cıı.rı t" 

rast umum müdürü Abidin E~ dün 
buraya gelmit ve yeni kurulan Dev

let Örnek çiftliğini ve burada nçı -
lacak köy ziraat mektebi itlerini ve 
bu meyanda J.hı.nisadaki zira! mü -

- Ben bir düğüne davetliyim. Se- Damdan harıma atlayıp ~ çı~ 
ni de birlikte getirmemi rica etliler, lara, oradan da Türkrnenliğe ~· ı'.~· 
gidelim; kahveyi orada içeriz, dedi. Yollara inmeden dağdan d.11 ge1İ-'t 
İtiz.ara da mahal bırakmaksızın yil - geçe ömrümde tek bir _defaµ,-ı" , 
rüdü. '9u kadının köyüne geldırrt· rdll· ~ 

Nedim, yıllardır görmediiim ve luncıya kadar tenha tarlala )taf~_,J 
çok sevdiğim bir akrabam olduğu için kıyılarında bekledim. T.a.rıı .,..,., eıı"eseleri gözden ge('irerek bu mil -

e!'l~eselerin ihtiyaclarile ali.kadar ol -
muştur. 

Abidin Ege, ayrıca vilayetin to
humluk. buğday işlerini de tetk.ik ey
lemiştir. 

Tekirdağında 

HAYVAN PANAYIRI - Burada 5 
ilktetrin cumarteııi günü açılacak ve 
beş gün devam eyliyecek olan Te -
kirdağ emtia ve hayvan panayın mü
na!';ebetile Tekirdağ: Halkevl ve sos
yal yardım şubesi menfaatine serbest 
ve yağlı büyük pehlivan güreşleri ya
pılacaktır. 

Ecnebi pehlivanların da iştirak e
debilecekleri bu güreşler 6 ille.teşrin 

paur günil yapılacaktır. 

Erzurumda ----
BİR KONFERANS - Evvelki gün 

Erzuruma gelen C. H. P. umumi ida
re heyeti azasından Sinob meb'usu 
Cevdet Kerim İncedayı dün akşam 
Halkevinde ordu ve hükU.met erkilnı 

ve halktan her zümreyi temsil eden 
büyük bir halk huzurunda dünya 
ahvalinin bu günkü durumu, devletin 
ittihaz ettiği siyaset, bütün sulhper -
VPrliğimize ve bu yolda samimi ve 
dikkatli devamımıza rağmen bir gün 
her hangi bir tecavüz vuku bulursa, 
hazır olduğumuzu tebarüz ettiren 
bir konferans vermiştir. Konrerans bü
yük bir memnuniyet ve ali.k3 ile takib 
edilmiştir. Cevdet Kerim İncedayı Ka
ıakösede de bir hasbıhalde bui.unmak 
üzere bu gün şehrimizden ayrılnuıtır. 

Aydında 

MEB'USLARIN TETKİKLERİ -
Vıl.iyetin her tarafında Parti kon -
grelcri toplantılarına başlanmıştır. 
Parti müfettişimiz Rıza Levendle 
meb'u.sumuz Adnan Menderes ve 
Parti vilılyet reisi Parti teşkilatı ve 
halkla temaslarda bulunmak ü1cre 
Nazilliye gitmişlerdir. Meb'uslanmız 
Bozdoğan, Karacasu kazalarını da gez

dikten sonra tekrar buraya dönecek

lerdir. Müteakiben Söke ve Çine ka
zalarına gideceklerdir. 

Tokatda 

MEB'USLAR DÖNDÜLER - Boş 
gündenberi Tokad ve mültahakında 
tetkiklerde bulunan meb'ualar dün 

, buradan ayrılmışlardır. 

münasib görüldü. 
Geç vakit koluma girerek beni ka

pıya kadar indirdiler ve bir otomo ... 
bile yerleşmeme yardım ettiler. 
Kalabalık cadd~Jeri sRrsılmamak 

için gayet ağır geçtik. Asfalt yolda 
biraz hızlandık. 

Parlak bir eyiül günü bitmeğe ha
zırlanıyordu. Kırlar, erguvan rengi
ne. boyanmış, dağlar aJacalanmıştı. 

lki tarafı ağach yol, kurşuni bir 
kayış gibi uzanıyor, ağacların göv
deler1ndeki beyaz badanalar, ufuk
tan dağ1lan toz pembe bir ziya ile 
yaldızlanıyordu. 

İçimde, bu dağların ve kırların uç
suz, bucak~ızlığı kadar engin bir acı 

vardı. Nereye gidiyor, nasıl gidiyor
dum? .. 

Başımı kenara dayadım; gözlerımi 
kapadım!.. Bütün varlığım kan ağlı
yor: ·Allahım! Nasıl dayanıyorum!. 
Na..c;ı} ya,ıyorum?" cliye inliyordum. 

Otomobilin durduğunu hi!>sedince 
göı:1"rimi açtım. Yalının kapııc:-ında 
idik. Ortalık iyice kararnıı,, sokak
ların 18.mbalan yannuştı. 

Şoför koluma girerek beni ic: kapı
ya kadar getirdi. Yardımını kii.li gör
düm ve parasını vererek qvdım. 

Teyzemin odaıunda ışık yanıyor, 

mutfak tarabndan F.aved Kalfanın 
Tekire •pist!• diye bağırdığı duyu -
luyordu. 

Kapı, mutad üzere aralıktı. Usulca 
içeri girdim. Karanlık aofayı yürü -
düm. Hiç bir hareket ve seı duyul • 
muyordu. 

aynlamadım. lımında görünmeden evıne ~,.rıP 
Gittik. Sebebsiz bir sıkınb ile bu- Eline ayağına kapandım, '18 " _; 

naidığı.m için çok kalmadan çıktık. lattım. 'f 
Kirli bir ay ışığı, durgun yaz geee- Kaç defa kendimi ;ı.ğac; o--" 
ıini, bu küçük kasabada kasvetll bir oldum. Duyulacak, . anaın :tre ı .. · 
hale getirmişti. Eve dönmedik. Uzak ölecek, diye vazgeç.tim .. Kaç fa1':5ı ~ 
ve tenha sokaklara doğru konuşma- dimi çaya atmak ıstedim. laf t 
dan yanyana yürüyorduk. Yıkık ve ay evvel 4 taraftan taşan stl 
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harab Paşa me!'teicUne yaklaşırken ay yerlere çe~ilmiş, ?iz kapağı~ğ1'"(. 
mı buluta girdi, sağımızdaki yük~k hale gelmış, dedim. Ben , \)it~ 
duvarlar mı onu perdeledi bilmem? 0 da ağladı. On gün beni hı~tf?~· 
Sokak keranlıklaşb. Ağır, öldürücü çıkartmadı. Gelenlere g, aPı~.ıd'i' 
fena bir koku birden genizlerimizi kilarında sakladı. Tütsüler ~;,lj • 
tıkadı. Mescid ~eşmesinin 1'yağı bir nıma taşlar bastı. Nihayet ter ı,I 
çark halinde akarken bir kaç hafta- ama, onu koyacak bir yer f 
dır kesilmesi yüzünden birikinti ha- madık... ıçil' I' 
tinde kalan çamurlu sular vardı. Köy köpekleri tok oldu~ Ul'I' • 

Nedim: şehrin aç köpeklerine yedit~\,.r ~(· 
- Of ne fena,_ Birikinti ne fena dik; şehirli kadınlar gi~l f' 1' ~7 

koku yapınıt, ıe,, ıe, olmut bura~ı.: tüne beyaz örtüler örtune~ r.J. 
Derken bir köpeğin diılerl arasın- _g-e191k. On bir gün gübre e ~~ 

da kırılan bir kemik tıkırtısı gcizle- kaldığı için koltuğumuzdakliç oıj; 
rimi kaııı:ı duvara do~ru çekti. Uzun nın kokusu arşa çıkıyord0 · ııı• { 
iki beyaz hayaletin yanında yerlere lelere giremiyor, kenarlard~~/ 
kapanmış aç bir hırsla bir şeyler ke- kıyılarında dolaşıyorduk. tı!ııJ D! 

miren iki, üç köpek daha gördüm ham ve kabuslarımızdan k ıÔ'V: 
ve hemen elimi cebime atıp kibrit duk. İ7.i tozu iyice kaybolstın ,il • ~ 
kutusundan bir kibrit "çıkarmayR uğ- le. dönelim: _diye .. bek terke~. ~ I 
raşarak onların yanına atlamıştım. ki, mü.ze geldınız. Soyleme e ıtıl 1, 
beyaz örtülerle yüzlerini sımsıkı ör- kimselere söyleme, yalvarıtfııt. ,~i
ten kadınlardan birisi kutudan kibrit söyleme emi. .. Varsın. o, RıJ\.llll'.,'.J: 
çıkarmama mAnl olacak derecede el- terini, ettiklerinin belasını 'f'_. I 
]erimi sıkıştırarak yumuşak, kor .. bulsun, dize düşüp saÇ!;I di># 
kak, hafif bir sesle: Sen kimselere röyleme e 

- Milhat Bey yapma, :P..lithat Bey içini çe
0

kiyor
0

d
0

u. • ' • • , , 
yakma, dedi. "_ 

• • • • • • • • .. Gün uzaklarda ağarrrııııd,.ıı ~~ 
Durdum. cSiz kimsiniz? Gecenin bu kaybolmuşlardı. Ben oldu~ 6', 

d d kal ·g~~ geç saatin e bu ucra yer e ne yapı- uyuşmuş m~, son sı ..,...., 
yorsunuz? Bu koku ne? Bu köpek- cağa atmıştım. Gözlerim yaP1bift I 
lerin yediği kim ve kimin nesidir?• bimde bin sızı ve kafarndıı po!~ı 
Demeden o iki beyaz hayalet yavaş funce ile göklere, solup kB~t ,,,, 
yavaş beni mezarlığa doğru çektiler. yıldızlara bakıyordum. Acı. . /,; 

. N dlıtı· Nedim gözden kayboldu... yandım. Baş ucumda e ııt '( 
İnce uzun selvilerle top top duran - Onlar nerede, onl~r torb' J 

karaltılı ağacların aralıklarınd:tn ya- Jandarmalar ellerinde bit Sit ~f 
rım ve soluk bir ay sükOn içinde mikle hüklımete gittiler .. ıtt• ~,af 
bekleşen beyaz taşlara dökülüyor, Q,Jdürüp köpeklere yedirrnıf )1"' 
köpeklerin kırdığı kemik takırhlarlle dınlardan ı;üphe ediyorlar. 
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onlardan uzaklaf8ll ayak seslerimiz Jan arıyorlar, dedi... _/" 
akisler yapıyordu. Fakat bu şeametli Jf 
yerde ve bu şeametli hava içıııde o R • • •• J11e 
insana korku ve bunalma veren fona oma goruŞ 
koku hB.lA genzimizdeydi. Bulutlar f9' 
gizli bir cinayet! uzaktan uzağa göz· rinden soJl / 
lüyorlarmı, gibi kah dağılarak, kih [Başmakalede• / 
bir araya toplanıp haşhaşa vererek, ı· 
kih kızıl ve kasvetli ayın önüne ge- rac•ğı beynelmilel teıadla_ff ~# 
rilerek üstümüzde dolaşıyorlardı. Ay etmek gibi siyasi gayeleri 15

1 P"ılr 
da dallann ve duvarların arasından titi anlaşılmaktadır. 'J'ao. .. rrılı(I" ;l 
bir tarafa turunç ışıklar, dl~er ta - k:urmaylıfa aid bu1undui1' ,-bl ~ 
rafa sıyah örtüler gererek gıttiğimız kitın Alman wnumt kıu·•t öY"' 

tından verilecek direktifJerıdi'' :l 
de idare edilmesi muhte~e •Ji' "/ 
bütün bu hareketlerin JJJl1 ıı,ııt"ı 
ratorluğunun mukaveıııet rıll ı 
kıramıyacaimı ve ana -v~.t~!'ı' /, 
minyonlar arasındaki oııJ 'JPi~~'j 
halel retirmiyecetini bilt-P ff1if:./ 
ler, İngiliderl tam bell<' t,Y I 
vurmak için düşündüklcrl 1,ıııi'_ f arasında Dakar'da bir iiS tiıJ I' 
mek suretile Vichy hükUıt'lc t 
naa muvaffak oln1uşlard•· 1.J" / 

Teyzemin odasına doğrulmuşken, 
içime bir darlık geldi. Odama çıkar -
sam kendimi tophyacatımı ve açıla -
cağımı düşündüm. 

Merdivenleri tutunarak çıktım. ZU
l&lin kapısına hiç bakmadan doğru 
kendi odama girdim. 

Doğru pencerenin önüne gittim. O
radaki bir kanapeye çöktüm. Boğa
zımı bir şehik tıkıyor; yüreğim dağ
lanıyordu. 

Demek, ben turada, fU sessizliğin 
içinde tesellisiz ve yapaya!nızdım!. 
Deniz kRrarmış, sema kararnuş, kı
yılar kararmıştı. Yeryüzü de 1ıönlüm 
gibi koyu bir zulmet içine gömülil -
vor; ümidsiz ve tesellisiz, kaderine 
boyun eR'iyordu. 

Bu cihanda. kurulmuı hiç bir nl
.ıam bozulmuyor, hiç bir kaide de-
ği$miyordu. Batan güneşi ~eri çevir
mek nasıl lmk8.nsızsa, ölenleri hliyata 
iade etmek de o derece muhaldi. 
İsyanla yumruklarımı sıktım: 
- Yarabbim!. Niçin onu bana çok 

gördün?. diye hıçkıf.dım. 
YanaklArımdan sıı.an y31lar öyle 

sıcaktı ki, cildimi kavuruyor, cansız 

parmAkhı,rımı ısıtıyordu. 

Yüzümü avuçlarımın içine aldım 

ve kendimi tamamen bırakarak yük
&ek sesle ağlamağa ba,ladım. 

Çok geçmeden sofada bir ayak l<'Si 
peyda olmu~tu. Sürüklenen bir terlik 
gayet yavft4 adımlarla odam• vakla
fıyordu. 

(Arlcuı •at) 

Artık yeni çarelere batJ :ftl 
manlara İngiliz.ler her ta; rl''~ 
basiretle kaqı koymakta ~ % 

Biz.im kanaatimizce, a)·l~t1'ft ~ 
eden hummalı bir hazırlı. ~liJ 
l\ıianşta yapılan harekit, lJ1. ~ • ~ 
ramanlı~'l ve mukavemeti ,.ıı f) 
muvaf{akiyet.siz1iie u;r•pıı!oıt'l.f/' 
di harbin ikinci ve {akat 11 
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sad bakımından tfıli 5'1[lı~ii,.ı:,(ı 
demektir. Her halde orı~.,,ıer O~ 
rak ve heyecanla dolu ~o c 

Necip Ali 1( 

- -~ ııJ' 
Ankara radyot~ııJ' 
İzmir fuarı ha~~ tfle 
İngilizce görtıt ;/, 

Ankara 28 (A.A.) - Jıırıit .~lf1 
C .,·l) ~ 

yona! fuarında B: B. . P , tJ.tl' ~ 
yaret etmi• olan lngiliz heY:t ~M 
Paul Gctch yarın ıece sB ):J..-1"" 
Ankara radyosunda fUAr tıs 
tıbalarmdan ba.hsedecektil", ~iti~ 

Bu görüşme Ingiıterede1'ieo!'P"" · 
lere British Broadcasting ]ctif' 
.arafından naklen verilect 
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GELiP GiDEN TRENLER 

HERGUN HAYDARPAŞADAN 
MUHTELiF YERLERE llAREKET 
EDEN TRENLER: 

Hareket ..... 
9 Cum&rtesı. Pazar. Salı, Pef'ltmbe 

gUnlerı Haydarpa.p., Ankara. Pa
ıı:arteaı, O•rtamba, cuma günleri 
Ank&r3. ilzerlndt-n Adana JOlUe 
BNtdada kadar rııdınm ınınl, 

9 .25 Eaktfehlr, Konya.. Ad.ana 
Diyarbakır 

14,45 Haydarpaşa .. Arıkatto muhtellt 
k&tarı. 

29 Erliil ı 940 ~ 

Maliye Vekaletinden: 
2.'14177 .numaralı Vekiller Heyeti lı:aranna bağlı toprak tevzi ıaliıO':; 

nı~ıne tevfıkan tevzi olunacak topraklann kadastro tahririnin icraJI 
aşafıdakJ fennt malzeme mubayaa edilecektir. 
1 - Mubayaa edilec(!k Aded Bedelinin fiah 

levazımın cin!=İ Lira K. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
Planıınetre 25 so 

YekQn l~ 
2 - Keşif bedeli: 24750 liradır. 

Tamamının # 
Lira 1'-
21250 00 
2000 00 

1500 .!--
Yeklın 24750 00 

3 - Muvakkat teminat miktarı : 18.56 lira 25 kuruş. )fıı' 
4 - Thale evr:akını görüp almak isteyenler l\iallye Vekileti Milll :EJnlP 

dürlüğüne müracaatleri. 
5 - İhale şekli: Kapalı zarf usulile. !ıl 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih : 23/10/ 940 tarihine musadif ~ 

günü saat 15 te Ma1iye Vekaleti MilU EmJıi.k Müdürlüğünde. 14 1 

7 - Teklif mektubları: 23/10/940 tarihine musadif pazartesi günü sa•1 

u un ar ı aşıyor 
15.45 Haydarpaşa - Sa.m.sun, Haydar• 

pa.p • Erzurum, Haydarpqa .. 
Dty&rbalı:ır. Afyon • Uplı:: yollle tz.. 
mlr, Afyon r ollle :lsparta-Burdur-

19 
Aluncak. Anlı:ara yollle Adana, 
Anadolu ek.spreal. Baydarpap -
Ankara. 

20.5 Haydarpa.ea * Adapazarı, dotru 

kadar l\.ialiye VekiJeti Millt Emlıik ı'füdürlüğünde kabul edilir. ~~ 
8 - Malzeme .ih~le .. tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekil•tl 891'' 

Emlak Mudurluğune teslim edilecektir. ~ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: iki takım da 
kazanmak 

bugün maçı 
istiyorlar 

tren. 

HERGUN l\IUHTELIF ISTAS
YO.NLARDAN HAYDARPAŞA• 
YA GELEN TRENLER: 

Oeldlll ... , 
7 .4S Ankara muhtelit katarı, 
8,.JO Ankara ekaprea.l, 

11.50 Haydarpapdan 15.45 te hareket 
eden trenin kartılıtı. 

18,65 l>lyarbalı:.ır. Ad&na.. Konya, E!lı:.l· 
tehlr trent. 

Yeşilköy ve Osmaniye Telsiz istasyonlanmı:ı kışlık kömür ihtiyacı ~ 
19 ar tondan 38 ton Türk Sömikok kömürünün alımı açık eksiltnıt>" 
nulmuştur. ~ 

Eksllbne 16/10/ 940 çarşamba günü saat 14,30 da B. Postane bin.., ;;,,ıı 
sında Valde hanının ikinci kabnda idaremiz U. Depo Muhasibliği od 
toplanacak Müdürlük Alını Satım Komisyonunda yapılacaktır. ~ 

Beher tonu muhammen bedeli 26 lira, hepsinin 988 lira, muvakkat 

Dünkü uyınuzda Galatuaray la Fe
rıerbahçenin bu ıünkü maçları hak· 
kında teknik mütaleamııı bildirmittik. 
Dün öğleye dolru Galat.asa.ray kulü
büne Bodurini.n cezası teblij edilin
ce, yani bu cezanın dahili maçlara 
pmil olmadığı anlıqılınca, if de~ıtl 
ve ortaya yepyeni bir Galatasaray 
çıkll. 

Bir tek oyuncunun takımda yer al· 
maaile baza.n böyle yepyeni takımlar 
ortaya çıkar ve maçın ruhu, hali ü
zerinde mühim te!irler yapar. 

Bu gün Galatasaray münkeıir ha· 
1ini · bırakacak ve yükaek bir moral 
ve istirahati kalble Fenerbahçe kar
fuında yer alacaktır. 

Galatasaraym bu maneviyat yiik
ıekliğine mukabil Fenerbahçe milll 
bir dava uinında yapbiı büyük fe
dakirlık neticesi kuvvetsiz bir va.ıl· 
yette çıkacak, yani Balkan oyunla .. 
:rında Türk milli takımının asların -
dan olacak Melihi tak::urunda oynata· 
mıyacaktır. 

Bununla beraber Fenerbahç"!, bu 
sün Melih.siz: de olsa, bütün gayt"eti 
ve bütün üınidl ile oyruyacak:tır. 

Fenerliler ne diyorlar? 

Fene.rhler bugünkü maç için hiç de 
bedbin görünmemekte ve muhakkak 
kazanmak istemektedirler. Kulübün 
ldaresile meşgul olan :ıevat müte -
bessima.ne sükU:t etmekle beraber, 
çok nikbin görünmekte ve Beşikt.af 
mağlU:biyetine bir de Galata!araya 
karıı olde edilecek bir mağlQbiyelin 
katılnuyacalını ihsas etmektedirler. 
Fene.rbahçe mahfillerinde bu günkü 
bl8Çta takımın yepyeni bir tarı.da oy
nıyaealı v muvaffak olacaiı IÖ)0 len
mektedir. 

Galatcuaraylılara gelince: 

Galatasaraylılar diln Bodur!nin ce
.. ., tebUğ edilinclye kadar çok asabi 
bir haleti ruhiye içinde bulunmakta 
idiler. Hele bazıları yalnız lik mil.çla -
rından çekilmek değil, kulübiln spor 
tubelerini kapatmak bile lhım get.
dijinl söylemekte idiler. 

Bodurini.n dahill maçlarda oynıya-

bileceiinl tebarüz. ettire .. n Gen~l Di.- ı nerin kısa boylu fakat enerjik v rektörlüğün cezası tebliğ edilince, tecrübeli untrhafile 11kı mücad İe ~ 
Galabuaray muhiUerinde büyiik bır terde bulunacaktır. Afaamafih ;~e -
nefes alma aörülmütt~r. Bölgenin nerbahçe Gündüzün akınlarına karşı, 
cezasını haksız ve yuaız bulan sarı her zam.an içler üzerine çıkan Fikret-
kırmızılılar ~ gün ne,'eli ve çok ü- ten çok istifade ede.:ektir. • 
midi! bir hava içinde maça çıkacak- Haf •-tb ıld k F bah 
ı dı ııa yar ı ça ener çc 
orG ri".- ahfill ind F büyük: tehlikelerle ka!'1ılaşacaktır. 

a &ı.o5aray m er e, ener ... 
bahçeye kartı bu gün muhakkak su- Huli!a edersek iki takım da bu gün 
rette bir galibiyet elde edile.:eği söy- 1ahadan azami yorgun olarak çıka ... 
lenmektedir. Oyunun Fenerbahçe sa- caktır. Oyunun kaıanılması iyi dü -
hasında yapılması bile aan kırının - filnülmüş ve t&tbik edilmif bir taktik 
lıların bu 'lim.idlerinl k:ırmamakta i1e mümkün olabilir. Karşı.~ındakinin 
hatta bilakis memnun etmektedir. zayıf noktalarını keşfedip ol'alara a
Taraftarlar olsun, oyunculardan bazı· tak: yapan taraf oyunu k.azenacaktır. 
Jarı olsun, ayni abada vak.tile elde Çok gergin bir hava içinde aeçecek 
edilml• galibiyetleri hobrlamakta ~e bu günkü oyunda iki tarafa da güze! 
.. Fener sahasında da blz Feneri ye.. oyunlar temenni ederiz. 
nerlzt demektedirler. 

Bi"im mütalaamız:: 

Fenerbahçe ta1umı bugün Melihi oy 
natamamakla muhakkak ki uıl kuv
vetinden kaybedecektir. Fakat bu de
mek değildir ki, Galatasaroya mağlQb 
olacaktır. Fenerbahçe bu gün hiç de 
kuvvetsiz bir takım değildir ve Ga
latasaray - Fener maçı muhakkak ki 
bir müsavat dahilinde cereyan ede
cekfu. 

Fenerbahçe takımında kaleci mem
lekette emsali olm.ıyan bir klas oyun
cusudur. İki bPk, dijer hailara nis -
peten :zayıf dahi olu, Fikret, bad, 
Ömer gibi kolay kolay a,ılmaz, ~te
lik her akında tehlikeli olur, Bir haf
bek arka!tında oynamakla tanslıdır. 
Fo.rverde gelince, Niyazi gibi tütör 
bir oyuncunun iltihak etmeıile teh
likeli bir hale gelmı,ıır. 

Fenerbahçe muhakkak ki bu gün 
yerden oynıyacaktı:r, Takımın futbol
cuları Niyazi ile N acl olarak ve s.ııtr
for oynaması kuvvetle muhtemel 
olan Yaş.ardan alacak.lan paslarl.1 
mü.sald ,üt pozisyonlanna girecek -
\erdir. İşte Fenerbahçe forvcrdinin 
gOstereceği isabet bu pozisyona girer 
cirmez ş:üt abnaktır. 

Galata.sarayın çevik ve ata.k bek -
teri karşısında çalım yapmak ve ka
leye fazla tokulmak netice vermlye.• 
cekür. Gerek Faruk, aerek Salim aa
hayı da çimen bulunca, her türlü fe
daklrlıktan çekinmiyecekler ve Fe
ner forverdlerinln yan&'"1Jl$1Il& mini 
olacaklardır. 

Bu ıün en mühim rolü Fenerbahçe 
baflan oyruyacalclardır. Fener for ... 
verdinin kuvveUenmesi üzerine biraz 
geriliyecek olan Galatasaray müda -
faa.sına yüklenmekte, Fenerbahçenin 
hepsi forverd oynamlf hallan ktiçlilk 
çekmiyeceklerdir. 

Galatuaray forverdinin de bugün· 
kil randımanı hayll büyük olacaktır. 
Bir Bodurinin yanında her türlü pas
tan 1.stifade ebnek imklnlanna m111ik: 
bir Gündüz mütemadiyen raklh ka· 
le;yı doinı dalıılu ;yapıc:ak vı !'e • 

Tenis şampiyonası 
dömifinal maçları 

Dün Daicılık kulübü kortlarında İs
tanbul tenia f8.D1piyonuında dömifinal 
maçları Oynanmıf ve ,u neticeler alın
mı,tır: 

TEK ERKEKLERDE: 
Hasan - Suadı 6 4, 6/ 3, 4 f6 
Telyan Armitagı 6/ 4, 6:2 mallub et

mişlerdir. 

ÇİFT ERKEKLERDE: 

Suad - Hasan, Vedad - Boisoruıs'ya 
6 14, 6. 3, 316 

Jale - Bambino, İbrahim - Armi 
t•ge'o 6 •4 6 O galib gelmişlerdir. 

TEK BAYANLARDA: 

Grudeski - Ja1eye 6;0, e.ıo 
Gindorf - Duloa'yu 6 · l, 517, 

rr:ağlU.b etm1$1erdir. 
MIKST MAÇLARINDA: 
Bayan Grudeııılci - Vedad, Bayan ve 

Bay Tubiniyi 6 2. 6 ·1, 

Bayan Gindorf - Ha.un, Bayan An
jil ve Jofe'yi 6 2, 8 & mailub ctml,ler
dir. 

Final maçları buaün öğleden ıonra 
oynanacak ve tamplyonlar belli ol:ı -
caktır. 

Galatasaray kongresi 
Galatasaray spor kulübü dtin akşam 

ıeneJik kongresini yapmıthr. İlk olarak: 
kulübün senelik spor faaliyeti hakkın
daki raporlar okunmuş ve sonra idare 
heyeti seçim.ine geçilmiştir. Yeni ida
re heyetine reis Tevfik Ali, umuml ki
tib Adnan, teknik aza Muslih, vewedar 
Fuad ve muhasib olarak da Naci 
İpekçi ııeçilm!Jlerdir. Son olarak söz 
alan yeni reb kulübün stad ihtiyacını 
temin ettiğini ve Vali ve Belediye Reisi 
Doktor UltB Kırdann Mecidiye kö
yündeki sahanın bir atad ,ekllne so· 
k:ulabilmesi için llzun olan tahaısabn 

verilmesini İstanbul bölgesine emret
tiğini söylemiş ve uzun müddet alkıf
lanmlfhr. Bundan tonra konıreye ni
ha)el verl!miftir, 

19.55 Haydarpqadaıı. e&bah .. at 9 da 
barelı:et eden J1.ldırım treni k&r· 
ıııııı . 

HASTANELER: 

Beyollu Hutane11l 
Cerrahpafa Ha!tanesl 
Cocuk Haııtaneııl (Ştfll) 
Emran Akllye ve A.MblJ'• 
Hut.aeıl 

Gureba. Hastaneıt (Yentbabçe) 
H&Mkt Hutaneıl 
Haydarpa.oa Nllmune But&neııl 
Hayvan Ha.staneBl 
Kuduz En.ııUtUsU 
'Oıltüdar Çocuk Bakımevl 
zeyneb-Klm11 Hutanell 
Verem DJ.apanacrl 
Verem Sanatoryomu (Heybeli) 
Prevantorvom (Valdebatı) 

Telefon 
49176 
20036 
60014 

16 .. 60 
24368 
24553 
60363 
23400 
42774 
60771 
60170 
20243 

59/439 
60261 

iTFAiYE: 

:latan bul 
Beyot;ıu 2-1222 
Kadıköy 44644 
t}alı:Odar 60020 

6062.) 
KUçOk u.ntrallar için telefon memu· 

runa (Yansın) demek klf1dlr. 

SIHH] IIllDAD: 

htanbuı "tı Bcyotıu 
Bütün Anacıoıu yatuı 

Telefon 
4.1ons 
60536 

NöBETÇIECZANELER 

29 eylul 940 pazar 

Bi!1101'lu ka.t<Ut - Merkezde Alt.ıneı
dalrede OUne-t istlklll caddeıılnde Delll 
Suda. Takalmde Llmoner ve Bey~ıu. Şi-f. 
Ude Agalopulo ve Narg!Jeclyan. Kuım .. 
PA$ada Turan. HMkOYde HMköy eczaha
neler! 

Emlnônil ka.;:tuı - Merkezde Mlnaa
yan. KUçükpazarda Bllı:meı. Alemdarda 
Sırrı Rasim. Kum.kapıda Haydar eczane. 
Jerl 

J'aUlil ka&att - et-badebaş1nd& 'Ô'n\-

nal 75 liradır. -1 
Talihlerin olbabdaki şartnamelerini görmek ve muvakkat t(!ınin•tlfdi 

yatırmak üzere çalışma günlerinde Büyük Po.<Jtanede mezk<ır MüdütliiJc: ':' 
Kale~ Levazım 1osmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi için Jl)~ı:,, 
Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte 1(0~1 

müracaaUeri.. ~ 

C ==::::::---: 
~!!!avazım Satınalma Komisyonu ilanla~) 

:l\tarman tissii Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 
C i n s i Tahmint fiatı Tutarı 

Kilosu Kuruş Sn. Lira J(. 
Motorin 2001000 13 00 26,000 00 
Kalın benzin 25,000 36 80 12,880 00 
Gaz .. .. 15,000 22 71 3,406 50 ~ 

. 1 - 20/9/ 940 gun".'.'de yapılan pazarlığında talibi çıkmayan 'f" ~ı? 
c~ ve mıktan yazılı uç kalem yakacak maddeleri yeniden pazar~ 
alınacaktır, ~ 

2 - Pazarlığı 30 eylQJ 940 pazartesi günü saat 14 te İzmit!• 'f . 
Kapısınd~ki Komisyon binasında yapılacaktır. ~ 

3 - I$b~ ma~del~r bir veya ayrı ayrı taJiblere ihale eclilebileCt~ 
t~minatları ihaleyı muteakib takarrür edecek bedeli üzerinden % ıs 
tinde derhal alınaca1'tır. ~ 

.4 - İsteklilerin .. bu işle •lakadar olduklarına dair ticaret vesJl<'~.ı! 
,blrlıkte muayyen gun ve 1aatte Komisyon Başkanlığına mürac:aaU~ 

r-. -
l lst. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 

; 
Askeri ihtlyac için pazarlıkla nakliye koşumu, saka koşumu ~d ~~;' 

hayvanı satın alınacaktJr. Vermek isteyenlerin her iş aünü Fınclıklıw(g~ 
mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. -Askeri ihtiyac için 30/9 940 ııünü saat on birde pazarlıkla 1500 ,ded ~ 
rava?a satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6375 liradır. Şartnamesi )'ıtf ,. 
Komısyonda ~örülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on btf _rj 
naUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna ~~ı 

1'erııı ıte . (!:ı-hremtnlnde Nazım, Kara(Ulm- ~ 

rU kte K~maı . Fen"rde Hthıameddln Si\- _it 
matyada En:ıflloa Aka.rayda etrf!f ecza.ne Ask 1 lhti b~-ı"ı · - .. ..er yac için 30/ll/940 günü saat 10.30 da pazarlıkla 50 ,1 

Üık1!dar kcı:a.n - tmr~orda ibra- 2~ ~uç~~ y~mek kazanı satın alınacaktır. Şartnamesi her gün l{onı1-~~ 
hlm Suat eczan"ı 1 gorulebılır. isteklilerin belli gün ve saatte yüzde on be, tem!natıaril• ~Af1 

Beşiktqo kaza.n _ B""lkU..ta sutey- Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. 
man Receb_ Ortaköyde Ortaköy. Arnavud- ~ 

kOyünde Kostantan_ Bebekuı Merkez 1' 
eczaneleri 1 . Askerl ihtiyac için 1 birinciteşrin 940 günü saat 15 te zarlıkla brtftp, 

Kadık011 kazıuı - pazar:voıunda Rl!at z~nden lSO araba. 12 erzak örtüsü satın alınacaktır M: bedeli 
Muhtar. Moda caddeıılnde Yenımoda ec- hın altı yüz yirmi beş liradır. · ammen ti 

~111111111u1111111111111111111111111111111111ııı1111111111111111111111111111111111111111111111nmıııııııııtııııııııııırııııııııııııı ıımııııııı zaneıerı •. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün .e ~:f 
1 G o R E ş L E R ı· zan .. ~"""" """"'' - earımdo Nur! ec- ~~:::ao;e:::ı!~~natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabna- ıı;;:ı 
= : Adalar kaza.,ı - Heybelladada Halt ~ 
111111111111111111111111111111111111111111111ımııı1111111mııııı111111111111111111tıııı1111111111111111111111111111111mıııııııııııııııı11111ıT Büy ük • Si · i a u.& nui Rıza. eczaneleri 

Anlıa,.ada ile İstanbulda yapı· E••• k ...... - E•ü••· Arır eczıın"' 

lan gü .. C a' lıa .. aoıJaaomaıa .. ında reme sayı ile, Salim - Salihaddinc ek-Y' yı 'il seriyetle galib gel~lerdir. 

alınan 
Ankara bölgesi güreı 

birincilikleri 
Ankara 28 (Hususi) - Bugün lfalke

vinde bölge güreş birincilikleri yapıl
mıştır. Bu müsabakalara Harb oku!u, 
Ankaragücü, Demirspor ve Kırıkkale 

Birlik spor kulüblerine meruub 50 
güreşçi iştirak etmişti. Müsaba41ar 
baıştan nilıayete kadar cidden heyecan
lı ve çetin bir surette cereyan ebni' ve 
birinci devresi sona ermiştir. 
Alınan teknik neticeler tunlardır: 
56 KİLODA: 

İbrahim Teczan .n. s .• - Niyazi c.K. 
Bs• a 4 d. da tu,la, 

Mehmed Koç •A. G.• - Ümide ·Harb 
okulu• 20 dakikada sayı besablle, 

Halid Balamur .o. S.• - Fethi Tez-
can& •K. B. S.• 9.52 d. tuşla. 

Niyazi birinci avantaja kalmıştır. 

61 KİLODA: 
Şeref .D. S.• - Orhan Akbaya .K. 

B. s .. 9.20,10 tuşla, 

Abdullah Eiagöz •A. G.• - Ahmed 
Yenere •D.S .• 9,25 d. tu,la, 

Mustafa Beton •A.G .• - Suad Sovaf 
•H O .• na 20 d. ekseriyetle, 

Esad cH. O .... avantaja kalmıştır. 

66 KİLODA: 

Kadri Boyta' •A. G.• - Mehmed Öz
türke A. G.• 7,5 d. tuşla, 

Ali ·A. G.• Celale .D. s .. 4 . .lıi d. tuf
la. 

Behic ~bnan •H. o .• - Salim Ön
ala •A. G.• tuşla, 

Fethi Gürsoy .o. s.. - Mustafaya 
•K. B. S.• 3,30 d. tuşla, 

Cemal Öztürk •D. S.• - Habib Du
man .n. s .. a 7.10 d. tuşla, 

Yetal •K. B. S.• - Hüseyin Akpak 
•K B. s .• • 9.01 d. lllJla galib gel
mişlerdir. 

72 KİLODA: 

Yaşar Doğu •D. s .• - Uyara .H. Q, 
1.44 d. tu,ı •• 

Ali Özyazıcı tA, G.• - Salüıaddin 
cH O.• na 9.55 le tuşla, 

Ali Özdenür •D. S .• -LQtfi •K. B. 
s.. • 1.30 d. tıqla, 

Ahmed Tüfekçi •H. O.• - Salih Ak
tay •A. G.• ne 12 uni;yede tıqla ka -
ıpnmııJ~dır. 

netice le,. 
79 KİLODA: 
Ziya •H. O.> - Kemaleddin Ay .n. 

Spora. 9 saniyede tuşla, 
Celil Atik •D. Spor .... Ali Şenyuva 

cK. B. spora• 37 saniyede tuşla, 

Şinasi •D. spor. - Mahmud Akta, 
•D. şpora• karşı 1 hükmcn, 

Şerif cA. Gücü• - Necdet .H_ oku
lu. na 9.30 d: tuşla kazanmı,lardır. 

Sabri cD, .6por• hükmen kazanmıştır. 
· Rakibi çıkmadığından• 

87 KİLODA: 
Yusuf •K. B. sparı - Cı:!mal }.'letin 

•A. Gücüne. 20 dakikada sayı hesabile 
kazanmıştır. 

AÔIRDA: 
&rri Büke •A. G.• - Ali Mercan 

•K. B. spora. 9.9 d. tuşla kazanmıştır. 
56 KİLODA: 
İkinci devre, Niyazi Birinci •A Gü

cü• - Niyazi Kaynak •K. Birlik ıpora• 
2.40 d. tu,Ia, 

Mehmcd Koç #A. Gücü. - İbrahim 
Tezcan .n. spora• 20 dakikada sayı he
sabile, 

Halid Balamur - •D. sı>or• Emin Yo
ra •H. okulu• na 4.9 d. tuşla kazan -
mışlardır. 

Müsabakalara yarın saat 14..30 d3 Hal 
kevi aalonunda devam edilecektir. 

İstanbul güreş 
birincilikleri 

İstanbul güreş birinciliklerine dün 
gece Süleymaniye kulübünde Leşlan
mış, ve şu neticeler alınmıştır: 

56 KİLO: 

Hakkı - Ek.reme tuşla , İlhami - Sali
me ve Salıihaddin - Fehmiye ekseri· 
yetle galib gelmişlerdir. 

61 KİLO: 

Manol rakibi gelmediği için hükmen, 
Muzaffer - Bürhana sa}Q. lle galib gel
mişl~rdir. 

66 KİLO: 

Fethi - Hasan 
galib gelmiştir. 

7Z KİLO: 

Karadenize taşla 

Faik - Mustafaya sayı ile, Ahmed 
Zekiye tuşla galib ııelm!Jlerdir. 

79 KİLO: 

Fars - Hayıma ve Rızzık - Mehmed 
Aliye tuşla galib gelmişlerdir. 

İKİNCİ DEVRE 58 KİLO: 
Hakkl • Basriye !ufla. İlhami • Ek-

Müsabakalara bugün öğleden sonra 
da devam edilecektir. 

Ankara Geneler birli
ğini Harbiye İdman 

Yurdu 3 • 1 yendi 
Ankara 28 (Hususi) - Bugün Anka

ragücü sahasında Genclerbirliğile Har 
biye İdman yurdu arasında bir dostluk 
maçı yapıldı. Maçın birinci baftayımın
~a ilk dakikalardan itibaren Harbiye 
idman Yurdu hakimiyeti eline alarak 
Gencleri sıkıştırmağa başladı ve Gene· 
.ıer birliğinden bir oyuncunun nyağile 
ılk sayıyı kazandı. Hemen bir iki da
kika sonra Harbiye İdman Yurdu ikin· 
ci sayıyi da kaydetmekte güçlük çek· 
mcdi. Haftayımın ortalarına dotru 
Haı·biyelilcr keneli ayaklarile kendi 
aleyhlerine bir sayı yaptılar. 

İkinci devrede İdman Yurdlul~r ra
kiblerindcn daha enerjik ve daha kom
bine bir oyun çıkardılar. 25 inci da
kikada merkezden seri bir inişJ.:? sağ 

açığın sıkı bir sütile 3 üncü sayılarını 
yapan Harbiyeliler, maçı 3-1 kazandı
lar. 

Bu gün yapılacak spor 
hareketleri 

Fenerbahçe stadı: 

Topkapı ... Vefa saat 15. 
Galatasaray ... Fcnerbahçe 
Şere( stadı: 

saat 17. 

Süleymaniye - Beyoğluspor saat 13 
Beykoz - İstanbul spor saat 15 
Beoiktaf - .Altıntuğ saat 17. 
Dağcılık kulübü kortları: 

lıtanbul tenis eampiyonasının final 
maçlarL 
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C. I'tl. Umumiliğinden: 
İstanbula gelen Cide h.akimi Ali 

Rıza Aıakın hemen memuriyetimize 
müracaati. 

NÜFUSUN ARTl~ll ANCAK DO
GANLARI KORUMAKLA OLUR 

Yardıma muht&c doğan çocuk
larJ korumağa ve yaşatmağa yıl -
lardır çalışan Çocuk E&rgeme ku
rumuna üye olmanızı kurum saygı 
ite diler. 

. l\talt~pe Askeri lisesi mevcud keşfi mucibince tamir ettirilecektif: ·"4 

eksıltm~sı 15 101940. gi.ınü saat 10 dadır. Keşif bedeli dört bin beŞ )'~ 
on yedi kuruştur. Dk teminatı üç yüz otuz yedi lira elli dokuz Jc:tı ti'~ 
.Şartna~esi h~r gün komisyonda RÖrülebilir. İsteklilerin belli J{Ür1. .;t f. 
ilk teı:nınatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma koınisvon~ ~ 
mclerı. .1 ('fY 

Kuleli Askeri lisesi mevcud keş;:ucibince ta.mir ettirilecektir· .~ 
rnesl kapalı zarfla 15/ 10 .'940 «finü saat 11 dedir Keşif bed r t bir biP ';°' 
altı lira altmı, dokuz k\,ıruştur İlk teminatı iki.· bın" .. e.~ 0 ~~; seJdı .-j ıı· ku ' uç yuz yıu.... . Y 
e .. ı ruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, bteklHcrJf\,/ 
gun ve ~atten bir saat önceye kadar teklif mektublarını ve isten.ilefl 'I 
katarı Fındıklıda Komutanlık satınalma komısy· 0 ı · ( nuna verme en. 

- ti 
Askeri ihüyac için 1/10 ·940 günü saat 1130 da lıkl d··~ııı•~~"' 

t .k.b k t il , pazar a o.,,- ':2 me re mı a eres e e 21 metre m bbaı 3 ~·· ş · h ·· . ura m. cam satın • 
~rtnamesı er ~ komısyonda görülebillr. İsteklilerin belli gün .;e ~ 

yuzde on be, temınatlarile birlikte Fındıklıda K urıı.lıf" 11 
misyonuna gelmeleri. omutanlık ıa (f'' - f 

tı Askeri ihtiyac için 2/10/ 940 günü saat 10 da pazarlıkla 16 ton ol•~1" I" 
sa n alınacaktır. MuhRmmen bedeli 8000 liradır· Şartn · her giiJl.,.J 
mı .... ond .... 1 b"li · . · amesı rııııJ!I 
~, . a. J:?oru e ı r. Isteklılerin belli gün ve saatte yüzde on beŞ tt g;•~ 

larile bırhkte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna geımeJer:I· C - ' 
Askeri ihtiyac için aşağıda cins, miktarları yazılı inşaat rnaltt~ f 

10, 940 günü saat 10,30 da pazarlıkla salJn alınacaktır Şartn mesi tıtf )11 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saati ·· da on btf ~ 
ten:inatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma ek~ e ontJJ1" f.1~ lerı. sy · f' 
Cins; Mıktan Eb'adı Muh•"'"'$~~ 
Tahta 
Kiriş 

Kalas 
Dikmeli! 
Başlık 

Kuşaklık 

Aded 
780 
180 
32 
30 
30 

11)() 

Muhtelif 
• 

5X4. ooxo. lOXo. lO 
5X4. ooxo. loxo. ıo 
5X4. ooxo. lOXO. 5 

137.900 -Askeri lhti · · ~ ~l 10 940 .. .. yac ıçın 8fağıda cins ve miktarları yazılı inşa.at nıal:z:t ;Jl'l ,ı 
. · gunu saat 10 d.a pazarlıkla satın alınacaktır Şartn i her f .. •P'ı 

mısyonda g·· ·· 1 b·ı· ,_ k. . · ames .. ü~ . . . oru e ı ır . .13te lılerın belli gün ve sa.alt ··zd bel tep· 
rıle bırlıkt Fı d ki d K e yu e on ~ f. c· . e n ı ı a omutanlık satınaJma komisyonuna getmeJtı .. ,r- ) 

ansı Miktar• Eb'adı Muh.ııı"' J)I' 

D 'km Aded 
ı e 135 

Payand: 
Tahta 
Kiri o 
Mertek 
Kadron 

:::ıo 

750 
65 

?5n 

Muhtelif 

• 

5X5. ooxo. lSXO. oa 
5X4. ooxo. loxo. 04 
5X4. OOXO. OSXO. 05 ıl1 

144.505 / 

;:=========---::::--;----_/ 
lmtiyaz sahibi ve Baomuharriri: 

Necip Ali KUÇUKA 
Umum neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü : 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: 

'-~~Cu.;;..;mh~un;;;.;:·y~e~t~Ma::;;.:t~boan:::;~-.J 

Zayi 
Ü .. .. 7 ,.l>'ı 'I 

Çuncu orta okuldan ~ r'tJ , ' 
t~ almış olduğum 237 Jl~~rıi j) 
diknameml zayi etum. Y eoıSI ~ıJj 
cağımdan eskisinin hüJurıil 'I° ',; 

Çengelköyünde Hamamçeştıl;,,V-
32 No, da Ali ojl11 aıJıı1l 
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h 
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d 


