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Maarif Vekilliği va Yük
sek Mühendis Mektebi 

~knik öğretim projssinin bu noktası ve 
dığer noktaları müsbet münakaşa m 3V

~uu haline gelse çok faydal ı olur. -------
Yazan: Ahmet Emin Y ALJnAN 

t,. &bahat ha.ı·pte mi, bilmem... Yilrümiyen ı~leri haydi tecrUbc 
" Ullluml h&yaumıfa aıt tşlercıc mevzuu yapalım. fakat başlıca erkıl.ııı 
~ h.b k il' d 

1 
mühendis olan. iı;ıten anlıyan bir ve

~ ~ munakaı;a zcv ve ıya ı. ~ 
Jiıetuk. Teknik• öğretim tahSill gı· kalet tarafından mükemmel surel~e 

~ ~ k idare edılcn, tyı mahsul vermcğe baş
'-t h~ bir proje ortaya çırfıy:ı~· lıyaan bir mUcsscseyl ne diye tecrU· 
' r milyon lira p~r~ ~ :kt • be tokmağı diye kullanalım \'e ma· 
"411 .~ açacak, meme etan kt ı- arıftn umumi kazanı ıçıne atalım?. 

~
-u&6lnda farklar yara c..-a ır. 

'-k .... Yarın ayni nazari mantıkla belki d' Ti.it·k olnin mcs.... na• •- · ıen bil yüksek zıraat enstitUsUnü de maarıfe 
:~ Yeni bir lstikamct vere e· 
' ,...._._ rtal kta bağlamağa kalkışacağız. Halbuki z•. 
Ilı.~· v.,n: olduğu halde o ı a· 
:"'il İf&d b raaUmlzin bir de genelkurmay ocağı 
~'-teke edecek yolda aca a ne gı- diye zıraat VekAleti bunu ne kadar 
k.L ·-~~ görQyoruz?k' . d özenerek, uğraşarak yaratmıştır! 

.. ~ ... ımız bazan ı ıncı enıc:ı· So' yetıer, Klyerı Almanlara terketl crken şehri yakmayı da nnutmamış larüır. Rcıımlmiz. ~·anan bir evi •e 
~ 'lıir da kıl k , Ayni na:ı:an mantıkla asker mektep1e 
ıııı.... ~ ~le hakkın ı u·.ıt rini de maari!e bağlamak hatır e· e , Jn önUnde toplanmış ev halkını gösteriyor. 
~ları halde teknık oğretim pro· . ., 4 G' 

ltıec:tiBt.en 6deta münakaşasız lebılıyo~ mu· . 
~ n.,. __ ._ i i b 1 Maa.rif mUess~cler!mn henüz kali· 
..._ • ~!erde ldet yer n u. · ı . . . . . 
~ diy bi b k 1 sa te dcğıl, mıktar üzenııden işlediği 
'-tı ~.:al r~aç lasd m:ı ~ ıp,d:~ti 1 gozönUndi: dururken ve ilnlversıte de 
'1 ,_.._~1 yazı 1

• mı "b
1
e kta., dahıl olduğu halde bütün bu mUes· 

ıı. -•wıe itişen fU \·eya u no 
~ '-ıt. seseler sıkı bir merkezlyetle idare e-
~aatı. nd b lki dilirken, iyi bır istikamette ilerliyen 

4t t-~- ' anltyanlaU~ akra&ı 
1 

a -~ .. u bir mliesseeeyı tccrUbe mevzuu yap-
lııL "-.ıQl &~ette m na aşa ar usu , . 
. ~ hu;biri bu fikrını azı ile veya ma_k. cidden ya~ık obnuştur. Temas 
~,tt·--ı '-~ifad edebi ettığim mühen<lıslerin hepsi bu tees-

_,.., a umumun .., e sürü duyu or. 
-...~· btr şekılıde ifade etmek zah· . Y .. • 

Sovyetlere göre 
Moskova · 

muharebesi 
devam ediyor 

'~i goze almadı. Memlekette bu Yem teknik oğretlm proJe&i hak· 

~ haıkevı var. Bunların konfe- ~:;d:,,..~ no: ve diğer bir~k nok~ Cephe gerilerine 
-.... l&lonbtrı cksık değıl. •• Hıç kım· " m . akaşası şeklınde ııat • 
~ tıunıardan birinin kürsüsUne çı dan, solda~ .1nsanın kuıatına çalını· ınen Alman paraşüt-

l( ASKERİ - VAZIYET ) 
Meydan muharebeleri 

(?'- 2iS4C 

Tula ve Kaluga bölgesinde muhtemel 
meydan muharebeleri 

Yazan: Ihsan BORAN 
~ leknik oğretım ~i hakkında fi- yor .. ~u gıbı fikirleri ole.nlar or taya! •• • • • • 
~lnı 50 ledığinı duymadık. Çıkı1· çıkıp ımzaıarı altında bunu münakaşa ÇUlerı imha edıldl Buıünkii resmi tebliğlere ıöre, •--------------
'- bııe ort:l1'cta ~r aılnu~ bırtakım mevz.uu yapsalar her halde memleke~ Doğu cephesinde vaziyetin hu!i· Almanlara aörc ~'' itiyatlar var. Böyle bır kUr!ii· lşlerıne müsbet bir a!Aka g&tenm~ sası !,!Udur: 
"'1 llöı soyliyen adam, chUkfJmet ne ve projenin tat~!katta iyı bir istika- Barlıol mallaveme- 1 - l\l~rkez bölgesinde Alman 
~a ayın kera.mettir> ekmek Jıi.· met almaEtna hızmct etmiş OIW'l81'. u azllllkAr ,,. kav- taarruzu Z\loskovaya doğru ile rli· 

::Celdıtını sanır. hırlbtlkl memıeke· Ahmet EMin YALMAN Vltll d11J'11 O yor. Viazma ve Briaruıl\ m uha re be 
" "-ıcı'kt menfaat1, şataf.atlı söder· 1 r meydanlan Alman taarruzunun 
lu iter ~ye hulQsklrlık etmekte de· '" a ıroskova, l2 (A,A. ) _ Rcutcr ıerisinde kalmıştır. Bu iki mevki· 
''erbeııt münak~a ypluyla J\ui- Alman iktisat · b ildiriyor: de muhasara ed ilen Ru kuvvetle. 
~ ortaya çıkmaeın& blemet et· N k Moskova yolunda yapılmakta 0 . ri imdi) e kadar zeo bin esir ver· 
~ır. aZlr10U1 OOt n lan biiyük meydan muharebesi miş1erdir. Diğer Sovyet kıtalan in · 

ıı....~ ._....Siltl~ ccrnlYetl nı. Xeıu ,iiddcUe d~v~m ctıni§tir. Ruşlann iiıam dahilinde ricat etmektedir. 
~ Yükaek mWıendıa. mllhendt•. Bolc,,ııı.vikler ,... fevk•lAde inatçı mukavemetine ı - "Ce•• •ate•·•· Mafttill 
~ ~ı. san'at adamı yeUftirecek y- ratmen, insanca ve malzemcce bu- Budyenlnl• sol cenalunı &oltof Is-
~~ \'e ıeni~ blr bğretim sistemi b d b d j yük fedakArlıklara katlanarak llcr tikametinde tazyik eden Alman 
~a bu cemiyeti teşkil ederıle· • u ar e en l !emek istiyen Almanlar, Mosko· kuvvetleri l\lariapol'e henüz gir e. 
ta. biç !l\i ııöylenecek bir fikri yok? vaya giden askeri yolların ele ge. memişlerdir. Ruslar Melitopol mu· 
~~ tahııHleri ve memlekette- sonra ya- 1 çirilmcsl için yığın halinde tank· harebesinde 9. ('U VC 18. Cİ ordu. 
\ ~ teıcrübeıeri, kendilerine hiç lar, piyade ve topçu kuvvetleri kul ları~dan iO bin kadar esir vermiş· 
~Vi ırıllsbet dü~ünce ilham ede· ş a y a m a z !anmaktadır. Alman taarruzunu bir lerd ır. 
~ ınu ? çok defalar sebatlarile durdurmuş •

1 
~ - Şimalde • Va~dai tepele rile 

~'etin niyeti elbette iyidir. olan kahraman Timoçenko oı·du. ReJev arasındakı bolr;ede ve ce· 
-...~.Yapılırken elbette şu veya bu Bu harpte dünya Iarını tutmak üzere Moskovanın 1 nupta Kun;k - Harkof hattındaki 
~ıslara danıfllmıştir. Fakat fari/ıi aszr/arca zl,.- b~tısın~ büyük Sovyet takviyeleri j ~lnıan taarruzl~r_ı m.~r~et: ~öl~e· 

.... 

Çemberdeki 
Sovgetler 

imha edildi 
Leningrad müdafile
ri ni n yarma teşebbü

sü akim kaldı 

Odeıa ıevllaliile 
bir müavemet 
göıtermelltedlr ~Yalım ki, hUkQmet daireleri • • ~ söndcrılmektc olmasına rağml'n, ı sınde olduğu r;ıbı muhım bır ın. 

~a.kikt hayattan tecerrüt etml~ TlSl İçin taaggün R us telgraCları bazı noktalara Al· I ki ·af göstermemiştir. Führcrin um umi karardhı, 12 
\ r. Bunda nazarı mantik bil- d kt. 

1 
man sayı üstünliığiindcn bahset. j Görülüyor ki, Alman tazyik inin (A,A.) - Alman orduları bq ku· 

\e.. ~tıırveuıe hüküm sürer. Bu man· e ece lT mektedirler . İsmi :ı:ikrcdilmlyen ı biıt ıi n afırlıfı Moskon yolu üze. mandanlığının tebliği: 
lb... töre yijzdc yüz ptirüz&Uz iş ba· Königsberr, l Z <A.A. > - Al bir yerde bir nehri geçmiye mu- r indedir. Tahmin ettifimiz. veçhile Hususi tebliğde kaydedildiği veç 
~~ tnditeelle birçok vazife sahip man İkhsat Nazarı Doktor vaffak olan Almanlar şiddetli Sov Mareşal T imo<'en ko, oynak müda· hile Azak denizi m uharebesi ni. 
ıı.ı._~ınır, yeni tasavvurlar dere· F unk Şark fuarmın aç ılışı mü- yet tank taarruzlarilc püskürtül- faa sistem ini kabul e tmi", Mosko· hayet bulmuştur. 
'"'l'llen geçer, imzalar toplanır. Nh na.sebetile şimdiki lktısadi ıs. müşlcr ve Sovyct tankları uzun bir vayı muhafaza endi~in i bıraka. I Azak denizinden Ilmen gölünün 
~tatbik sahasına geçer. Fakat laha t çerçevesi içinde, şark sa. muharebeden sonra bir çok kilo· rak orduların ı bü9ü k imha m uha· ı cenubu şarkisindeki Valdai yayla· 
' ınantıgın bu muhit içuıde y~· basında ikhsadiyat ve şarki Av. metrelik toprağı geri almıslardır. rebelerinden kur tar mak , .e oyala· sına kadar, yani 1200 kilometrelik 
' ltlahaulU, bazan sun'l, gün gö~· rupada iktisadi m88elele r mev. Almanların Leningrad istikametin ma m uharebele rile sar ka doğru bir cephede Alman ve müttefik 
~ ı. bir ser meyvesidir. Halbuki a· zuu etrafında hir nutuk söyle. deki son ile rleme gayretleri akim çekilmek yolunu tutmuştur. Sev. kıtaları şarka doğru tam bir Her· 
~I hayat, naza.rt mantı,lın lzlerir.i miştir: kalmıştır. Son iki gün içinde Al- leyi5 halindedirler. 
~etmekten uzaktır. Bunun için Bolşevizme karşı Avrupanua manlar taarruzlarında yeni kıta. kulreyş hakimiyetini ve taarruz r u Briansk ve Viazma muharebe 
~ l münakaşalardan ıeçnuyi!n açtığı bu harpte dünya ta rihi lar kullanmışlarsa da şehr in mil· hunu ayni ener j i ile muhafaza eden meydanları cephenin ger isinde U· 

~~ler, birçok para, zaman, emek asırlarca ilerisi iç in taayyün e. dalaacıları bu hı:ır<;>lrC'ti ;)nlel"lıj· Alman ordusu karsısında bu ·ek il. zak bir mesafede kalmışlardır. A. 
~'ına yol açar, fahsi mantığın d ecektir. Alman ordusunun ve terdir. . . de hareketten ba.'!ka çare yoktur. nudane bir müdafaaya, biribirini 
~il olan kökaUz bir projeyı müttefikler inin ıörülmemiş Moskova, 12 (A.A.) - Bugünkü Almanlar Timoçenko ordularını takip eden çıkış teşebbüslerine ve S «iter bir şahsi mantık zahmet· muzaffer iyetleri sayesinde Av- Sovyet tebliği: 1 Moskova doğusuna kaçırmak üze. en büyük kanlı fedakarlıklara ral· 
~ devtrir. Haydi, blrçok emeklel' rupanan şark sahasında siyasi, 11 birinciteıırin gecesi kıtaları· redirler. Zira, Timoçenkonun re. men çember içine alınan düşman \c: kalır, yarın başka bir istika· ve iktısadi ıslahat için serbest <Devamı Sa. 3 Sü. 6 da) X§ (J>e,·amı Sa. s. Sü. 1 de) kuvvetleri kendilerini bekliyen a. 
.. L1eıu baştan gidllır. bir yol açılmıştır. Bize bir va. kıbettcn kurtulamıyacaklardır. 

Is...~ diye bir noktayı ele alalım: zire ter ettüp ediyor. Öyle bir Ruslar diyor ki : "\ Daha şimdiden 200 binden fazla 
~ette bütün tahsll ve terbiyt'.· vazife ki, büy üklüt ü dola)"lllile R u s y a d a esir vardır. Bu miktar gi,tikçe art. 

l.:.. "tıaaaıı bir vekaletin elinde top- ancak. ideoloji itibarile imar Mu··ıareke maktadır. 
~\..~~ rnantıkan dörtbaşı mamur enerjilerile dolu ve Avrupanın f h ı · k Dün gece muharebe tayyareleri 
~ır. Böyle bır iddia karşısın· şark sahasında ıslahat vücade e 1 e cephenin merkez mıntakasında dili 
~if Veklleti çok tabil olarak r etirmeyi ta rihi bir vazife ola. g •ala manm yürüyüş kollarını ve şlmen. 

• dinlenmez, hakkını arar. rak benimsemiş olan Alman ş Q l r l b Ü y Ü k t Ü r difer hatlarını büyük bir muvaf. 
llo1tta rariptir. amma doğrudur: mtlleti r ibi bir millet tarafın. d fakıyetle bombardıman etmiıler· 
ltıUlett emperyalls değildi:-, dan başarılabilir. m an ev r a ı r dir. Lenlngradın iaşe tesisatına 

htlk Bolşevikler, bu mühim ka. Bl6A.. •-eri'-•- karşı da müessir taarruzlar yapıl. 
~ ~ınetı emperyalist bir siya· yıplardan ve Alman ordusunun ..... Alil .... mıştır. 
~p etmez, hariçte topragını. darbelerinden sonra artık yaşa. t 1 Berlln. 12 (A.A.) - Askeri bir 
~ u renlşletmeği 1' edinmez fa. yamazlar. Tokyo ve Madritte gaza • eri ini . membadan D.N.B. ye verilen mal<ı 

~ırı~ ayrı ayrı de,·ıet daire· Sırf iktısadi bakımdan tnri· ftldrdl blrle••.,or mata göre. Viazmada vücude ıe· 
-~ı ~ar:r nedense emperyalist me. liz. Amerikan ve Sovyet iktı. bu şayialar yeniden 9A (Denmı Sa. a. Sti. s de) §§ 

Un tevzi birliği kurmak için 

Tehditle 
toplanıyor 

• 
ımza 

Şehirde gizli bir un ticareti 
lmevcut olduğu kabul edilmelidir 

İstanbul simitçi ve börekçlleri.ıe 
aıt unların tevılin<ie vukuu öteder,
beri lddta edilen yol3uzluklar ve ke)· 
fi hareketler hakkındaki neşriyatımı
aın nihayet naz.an dikkate alındığı

nı ve alAkadarlar tarafından tahkı· 

kata başlanıldığını haber aldık ve bu 
yolsuzlukta amil olduklan s6ylenıle11 
mümessil Hamdi ile Suteymanın, he· 
saplarına bakılmak, ifadeleıi &Jınm:tk 

112ere bu sabah bcledıye iktısat mu· 
dUr!UğUne çağrılacaklarını da öğren· 
dik. 

Şlındi)'e kadar bu hususta a!Aka· 
darları tenvir ed~ek derecede maıt'.I· 
mat vermeyi, yapllan iddia ve ~ikayet 
teri stitunlarımıza dere ıle nazarı dik
kati celbctmeyt bir vazife bildığimıı: 
ve nihayet hak ve hakikatin tecelllsı· 
ni istedlğlmlZ içın. son günlerde mat· 
baamıza müracaat ıle dertlerini do
ken birkaç esna!ın iddıalarını da b:.ı 

mtlnuebetkı ort&ya atmayı luzwnlu ı-·ırıncı Ha an K&ılay 
J;ÖrdUk. 

Bu vatandaşlar. ötedenben gadir l ~-----------... -.. 
gören ve haklarından mahrum edilen J 
esnaftan bazıları tarafından bir -:e- ap o ny·a ne 
mlyet kurmağa ve bu suretle tevzi i-

~ni intizama kaymağa matuf olarak yapacak? 
yapılan teşebbüslere mtni olmak 
maksadı ile ayaklanan mümessil Sü
leyman ve Hamdi ile arkadaşlarının, 
kendi tesır ve nilfuztan altında bir 
tevzi birlıfl kurmak ıçin, esnaftan 
te!ıdit ve tazyik ile imza toplamağa 
kalkı,tıklarından şlklyet etmekte •.ıe 

bakı111z neler aoylemektedırler: 
· 'OakUdarda Atpazarında Topta'ı 
ceddeainde 219 numarada fırıncı H&
aan Kııılay: 

- Bana evvelce haftada bir çu· ı 
.... -~ Palrat. 'Mıla ar
.. 1Kı •.-.oe but91üc f69terea eller, 1 
iki yüz adan ilerde bulunan Kızlar· 
ağası f1rınına dört çuval un vermeK 
cömerUiğini gösteriyorlardı. Neden 
mı dedinl:ı:?. Çünkü. bu fırının sahi· 
bi Koca Mehmet, teYıl mümessili 
Hamdinin köylüsii ve adamıdır. O 

(Devama Sa: 3 Sü "l de) §§ 

Ruzveltin 
beyanah 

Amerika kıt'asındaki 
devletler ' birleşik 

vaziyettedirler 
Vafinıton, 12 (A,A.) - Kris· 

tof Kolombın yıldönümü münase· 
betile reis Ruzvelt şu beyanatta 
bulunmuııtur: 

" Amerika kıtasındaki devlet· 
ler, şimdiye kadar hiçbir devirde 
ıörülmemiş bir şekilde ve tam bir 
birle&me ve muvaffakiyetle geniş 
mikyasta tesanüt ve ittihat hedef. 
lerine varmıştır. Amerika millet· 
Jeri, hürriyet ve barışın istikrarı 

yolunda muazzam bir kuvvet ola· 
bilirler. Bu milletler, vicdan hü· 
riyet ve mesuliyetinl temsil eden 
hükumet müessese ve prensipleri
ni müdafaaya katiyen azmetmişler 
dir. 

Japonlar, Iran 
ve frakı 

terkedigorlar 
Tahran 12 (A.A.) - Irak ve trar.· 

dakl Japon tebauı memleketlerine 
dönmek üzere Benderfahpura cıtmı,. 
lerdir. Kudüa mUftUsllnUn de Afgaıııs 
tana ıeçtttı zannedilmektedir, 

Japon gazete4eri 
Mihverle sıkı işbfr 
liği tavsiye edtyor 

Tokio, 12 (A.A.) - Japon maı
buatı, şark cephetılnde <'.ereyaa tr 

den imha muharehelerioln ka&I e
hemmiyetine işaret etmekıedlr. 

)llyako ga7.etetıl şunları yaaayor: 
«Eğer l ngllte.re ile Bldeşlk A

merika, Rusyaya cidden yardım 

etmek niyetinde iseler bir dakika 
bile ka) betmemelldlrler. Mütte
fiklerin şarktaki muaffaki)etle
rl, renlş bir şümolli haiz bulun· 
makta ' e Japonya da keadl ı.
kımından doğu Asya.ta umaınl MI' 
refah mıntaka.ı.ı teııls lçtll Clttlk
çe artan bir enerji ile talışmata 

de'-am etruekıedir. 
.ıaponya bu mak!lada \'U.ul için 

nılb,·er de' letıe.rııe dalma Ü)ade· 
te.,en bir i§ birliği yapınü eec
burlyetındedlr. 

Tokyo 12 (A .A.) - D. N. B : 
•·e,·kalAde eftt M. Wakuu(is

nln Vaşlnctona &\"delinden bab· 

ııeden Kokwnin Şlnlbun gazetesi 
şualan yazıyor: 

cBirleı~lk Amerikanın Japonya 
Ue yapmakta olduj'u müzakerel&
rln bir neUceye \ armaaını an.o 
eUlğl tahmin edllemtt.. Japonya
nın tazyik edilmek t1uretlle ütıü 
pakttan çeklleblleceğl faraziyesi 
tamamen yalnış oldufu gibi Ame 
rika - Japon müzakeratma alt 
mUııtakbel tahminler de o nlsbet· 
te karanlıktır. Okyanuııtakt ~ 

olalar bertaraf edlbnedlğt takdir
de J aponya her türlü fedakArllğa 
hazırdır.» 

Trhougal Sho Gio Shlmpo lk
tısat meemuası da «Şimdi Japon· 
yanın takip edecetı yol ııarlbtir. 

. Mlh' er polltlkuını takip e tmek 
yeıane bal çal'f'Sldir, dünya \1lzl

yetl, Japonyanın takip edece~i 

tek yolun bundan ibaret olduğunu 
göstermı,ur.» demektedir. 

' 

ır. Kendi işlerini lyıleştır- sadi saha ları arasıada h'-- b"ır d kb 
ıı z ad ı ıı. ö i 1 •y mey an& Çl Ncvyork, l2 (A.A.) - Nevyork - - -------------

L ıy e çoğa tma"a zen r er, mühim mübadele im"inı m•v. 
·~ırıe " .., gazeteleri şal'k cephesi haberleri. 

ıtı.r b Yeni yeni işler almağa ba· <'Ut deli-ildir. Bunda n b"•ka Moskova, 12 (A.A.) - MUsyü Lo· 
Q • ..., nl ilk sayfalarında ve bilyük baş. 

d.. • er dair.enin mllmcsslll kcn- Sovyetler birJi ıı.i nin ı"nhisarcı zovski Almanlar tarafından bir mU-
"'11'~1 i • lıklar altında neşrediyorlar. Bü. 
t rı n nüfuzu ve menfaati Uzc· temayülleri ile inıilizlerin ve tarekc teklif edildiği hakkındaki şa· titr · tün gazeteler Sovyetler blrliğlnln 
tıı.. er. Bazan daire mcnfaat!ııe Amerikalıların serbest ma" ba. yiaları aldatma manevraları olaraı< 

"ı' ı vaziyetinin tehlikeli ve ciddi oı. 
~I ~er memleket ve devlete ~it d ele usulleri ayn i sev iyeye ıe· ta~sif etmiştir. duğu fikrindedirler. 
Qtt enraat endişelerini bile ikin- tir ile - . · Loıldra, 12 (A .A.) _ Almanya l!c K eced ....... ~ ızılordunun gazetesi olan uKı· 
~.. e bırakır. Ko"nı'"'sberr;, 12 CA.A.) - • 0-. d b' 1 l ~ l Y ~.~11 Ue • n. Rusya arasın a ır su h yapı aca.,ı· zı ıldı:ı:~ ın «tehlike büytiktilrıı 
~1 d tU kapalı nüfuz nıUcadelecı nigsbe rg'de 29 uncu şark Al. na dair olan şayialar bazı muhi tlcı·· uıwanile yazdığı makale misal 0 • 

lııt 1 e YUksck mühendis mektcı11 man ya fuarının açıh~ı müna. de ve bilhassa Madrit'de ycnldt.1 Iarak zikrediliyor. 
'tı~ ~~a da cereyan etml~tir. 1''akat sebet ile Alma n devle t Reisi meydan almıstır. Almanlar, ayni z:ı· B d b " vek · un an aşka şark cephesi mcr. 
~~ırı aleti, bu mektebı çok benım Bitle r. fua r kom itesine aşaft· manda hakikate tamamen muhalif o· kezinde Sovyet ordularının çem. 

"e ''e üzerine titreme.sine ra.ğ daki telgra fı rekmhlfir: !arak Amerl~alıların bır sulh ımka· berlenmesine ve Azak denizi şima. 
ita •arif Vekfı.letlnın nazarı maıı· Alman a<ıkerlerin in kah ra. hı haberlerlnı istismara başladıklar:· \inde.ki Rus kuvvetlerinin imhası. 
ltbttısında ısrar gostermemıf ve manlıfı ile ~ark ta yaratılan ye. nı da yaymaktadırlar. na ait Alman hususi tebliğleri de 

l de\ retmiştır. · · t .,,. nr u sark· A l ' 1 flh J ltı n ı vazıye ~" ıı ı nıan- .. aama . apon matbuatında da Amerikan matbuatı tarafından ik-
i 

1 
etti? Buna emin değilim. va fuarına <'Ok ren i" l ktısadi makes bulan bu şayialar, Filhrcr ta- tibas olunmaktadır. 

.. trde Yüksek mUhendıs n1ekt~- t ki d y · • 1 t k f d Al "'l' .. onra ar a . enı ıs e me ay. ra ın an man ordularına hitaben Associated Press, İngiltere res. 
\.:~~ret ederek iki yazı yazm"f nakları açmaktad ı r. Bu g-ayret. neşrcd!len ~·e sulhun t'aidelerinl met· mi mahafilinin, bir çok Sovyet tü. 
~tt ıtc üze~ıne çok güzel inkişaf lerin muvaffak olmamo dile· hUsena eden cümlelerle nihayet · bu· rncnlerinirı çember içıne alındıkla-
~an bu müessese bana cıd· r im, lan emrin muhte\·lyatlle de kısmen rnu itiraf ettığıni kaydeylemekte. 

Verdi. mutabık g1bi gorllnmektedir. 1 dir. 

Yunanistana yardım 
Kurtuluş vapuru bugün 

hareket ediyor 
Kızılay cemiyetinin Yunaniııtan& 

yardım için yaptığı hazırlıklar sona 
ermiştir. 

Yardım malzemesıni Ytınan{Sta-

na nakledecek olan Kurtul~ vapu 

ru bugüne kadar llzım gelen m* 
zemeyı gemiye yüklemi' bulunmak· 

tadır. 

Bu malzeme arasında :50 ton buğ
de.y, pirinç, fuulye, sıhht malze
me ve giytın efY&11 vardır. Kurtu
luf vapuru buJiln Yunanlstana mu 
tevecclhen limanımızdan hareket e
edecektir VaPQl"da Milletler A· 

ruı KıaUAaç ıallmessilleri ile Kı
zı&q cemiyetinin mllmeesilleri bu
lunmaktadJr. 

Amerikada 
Bir sene i çinde 

492 milyon 
dolarlık tayyare 

satılmış 
Va$ington, 12 (A.A.) - Ticarei 

Nezaretinin istatistikledne naz.a. 
ran Birleşik Amerikanın harbin bi· 
rinci senesinde doksan milyon do. 
lar olan ihracatı, harbin ikinci ı;e. 
nesinde 492 mılyon dolara balij 
olmuştur. 

Birleşik Amerika 1941 senesin. 
de dört yil:ı: doksan iki milyon Go
larlık tayyare ihraç etmiştir. B&ı 

ihracatın büyük kısmı incilı.ere,ıe 
yapllmiftır. 
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Löbon, varlığının Gazı Flit diye 
satıyorlarmış! Aparhmanların 

ısınma meselesi 
• 

Loh! ~~,! ~~':.. ~<·Jı lst?n!1. ~:ı!~ bulunduen ! 
male • .Plyerloti.}C, Hu~ne'nc bir sırada kurmuştur. 

«... ~elırlnıi;ı;iıı Vefa, Zryrck, 
Atlaınatuşı, Kııı;ilkıtazar \t' Kan· 
tarcılar taranıırındakl bakkallar 
dan bıızılıın, fırsattan 1 tlfado He 
ellcrlndet·i ı;nz.ları clcğedndcn fa7: 
la paha llc atmali \C daha çok 
para kazanmak 3 olunu bulmuş 

'e haftalardan beri bu işe koyul· 
muc;l:ırclır. nuıılar, ı;az orun 'e 
isti; en nıiiştcrllero yok demekte 
rn .) erine naftalin ,.c alrc bibi 
mad<lclcrle karıştırdıkları pz:· 
lnnnı 1 llt adile \C kili unu 70-
80 kuru a ı;iirıncktcdlrlcr. Bu ö 
zümc lıayrct elliJI, yanıyor mu di· 
ye 17: somıadan şunu ıla hemen 
ııöyliye~ lm ki, mlikemnıl'l yanı· 

yor. Falcut, ayni zamanda. ııaha· 
!ılığı ebcbilc ı-unıınııı da yakı· 
yor ... ıo 

Bir cadde ist111 
"~ 

D ilimiz cııkl ine ı;ore ço ,, 
uue , 

deleşmlştlr, ı;Uııdcn ı; d ır. 
Mal sahiplerinin bir dcl~~eı·ektlr. Hııtta buna 53 .~.ıı> alt hatrraları . 1 .~Löbon), 130 sene gibi uzun. bir 

İstanbul şehri. değişen devırler- muddet, İstanbul hayatının daıma 
Je beraber çok tahavvül geçir· göbeğinde içinde bir çok tarihi hft. 
mıştir. Şehrimizde asırlık müesse- diseler hazırlanan bir kilçücük sah 
se parmakla gösterilecek kadar az. ne halinde kalmıştır. 

• ıuıuı .. • 
& 0g"u kanUnU hüküm- mck değil; pUrlizlerd~n, 1crdcıı t 
1 fazla 'e :l obancı kcJımc ~c ,. 

k k h '[ , , crfıw süz bzra ma için l e mlı.lcnıııck demek dı:ı·haı•·ı" ,ıı,ıs~ fJ 

dır Bunlardan biri, hiç şüphe yok Milessesenin bugünkii sahibi B. 
ki · Löbono müessesesidir. 1 Kostanti Lohopulos yetmiş ;yaşında 

Burasını Löbon adında bir Fran. bir zattır. Bu tarih.l hfı~isele~in ~ir 

1 
:sız Mahmut devrinin başlarında, çoklarını kendi gozlerıle gormuş

lur. Doğru u da bu. •«' "' " dUıll1 
yoluna sapıyor kat clc\"ııınlı inkılap olurrten ııc' 

İstanbul halkının bir kısmını bu· zcnı;lnllgl~cleıı hiç bir lic~c:::' 

-ı Yeni Neşriyat I_ 
Kaııije 

muhasarası 
Eski nesil, cKütüphanei Ebuz~i· 

yan külliyatında, fikri gıda içın 
cidden zengin bir kaynak bulmuş
tu Bu külliyat içinde en çok yer 
tutan eserlerden biri Namık Kc· 
malin Kanije muhasarası idi. Eski 
devir, bunu, (Vatan ve SUistre), 
(Cczmı) gibi memnu bir eser addet 
miyc ıuzum görmemisti. ~akat ~~· 
danıyordu. Namık Kemalın bu ku· 
çucuk eserde tarihi enkaz ~rasın: 
dan çıkarıp bize tanıttığı Tırya'kı 
Hasan Pasa, 'kahramanca mukave· 
mctl He, fedaice mücadclcsile en 
derin milli duyguları canlandı· 
ran bir mükemmel örnek tesirini 
yapıyordu. 

Dilimize 0 kadar inkişaflar ge-
çirdi ki, Namık Kemalin dili bll· 
'ünkü Türk nesli için anlaşılıri~z 
bir lisan haline geldi. Artık bu dıll 
"debiyat tahsil eden bir üniversi
teliden baıikasının anlamasını bck
kycmcyiz. 

Mazinin mirasını yeni nesle dev 
rcdebllmek için eski cserllri bugü. 
nün diline çevirmekten baska ça
re yoktur. 

Hakkt Tarık Us, bu vazifenin 
kendine düşen kısmını yapmak il· 
zere Kanijc muhasarasını bug~n· 
kü dılc çevirmiş ve basmıştır. Ilk 
arlım olan bu kıymetli eseri seç. 
mekte isabet ctmistir. (Kanijc), cs
kı Türk ruhunu yeni nesil arasın· 
da yaşatmak mcksadını en iyi gö. 
recek bir eserdir. 
Hakkı Tarık Us, işi çok bir a. 

damdır. Çünkü butiln gazctccile
rın, biıtün dostlarının ne kadar işi 
varsa hepsini omuzlarına almaktan 
çekfnmcz:. Bo_ylc -olmalda beraber 
(Vakıl) matbaasının, rehbersiz a. 
dım atmak imkanı olmıyan dehliz. 
!erinden seçerek eski medrese bi· 
nasının kubbesi altına düşen in· 
zlva yerinc çekilince dUnya alaka
larından o kadar uzak di.işebiliyor 
kı (Kanijc) muhasarasını bu;:ün· 
lrn dile çcvirmiye, ilk mebusan 
"l'lcclisinin zabıtlarını bir araya ge. 
tirip yazmıya vakit ve lmkfın bu
lu) or. 

lür. Dün bir muharririmıze şun· 

ları anlatmıştır: 

r- Löbona sekiz. on yaşında i
ken girdim. O sırada müşlcrilcri· 
miz arasında en çok Namık Kemal 
ve Ebuzziya TcvCiği hatırlarım. 

Namık Kemal, başında azizlye fes, 
bir masa başına geçer, dalıp her
kesi unutur, yazılarını yazardı. Be- ı 
ni sık sık tiltün almağa ı;:öndcrir
di. İstanbulda olduğu zaman her 
giln öğle yemeğini bizde yerdi. 
Siyah sakalı ile Mm sözümiin ô· 
nündedir. 

Müşterilerimin arasında Piycrlo
tiyi de hiç unutamam. Hiç bir za. 
man üniforma veya şaplta giymez, 
Başında !es olduğu halde gelir, ye. 
mcği bizde yer, kahvesini içmek 
için Halice nazır Atikpaşa kahve. 
sine giderdi. Ondan sonra Ktod 
Farcr müşterilerimiz arasına ka
rıştı. Fakat o fes giymezdi. 
Meşhur müşterilerimizden biri 

de Anadolu Demiryolu Umum Mil
dilril Hügncndi. Her gün gllirdi. 
izzet Paşa ile beraber Anadolu De. 
miryolu mukavelesinin bir çok te
ferruatını Löbonda otururken ha-

Bunu bir okurumuz: yazıyor , . ., 
sonıyor: 

- Bize rııt adile ı;az yaktı· 
ran bu in arsızların canı 3·akıla· 
maz mı ııcab f •• 

Beyoğlu 

posta hanesin
de yangın 

Evrak dolu bir 

Tahran Büyük Elçi
d ün defnedildi • 

mız 

Cenazede lstanbulda olan Vekiller 
ve bütün sefirler bulundu 

Tahranda vefat eden Tahran BU·ı selA.m resmini .ifa etmiştir. Cen .. zeye 
yük Elçimiz Suat Davazın cenazesi müteaddit çelenkler gönderilmiştir. 

dün büyUk merasimle kaldırılanı.k Cenazede vali ve belediye reisi Dok· 
Edirnekapıdaki şchilliS'c somUlmüş· tor L~t!i Kırdar, tstanbulde. bulu· 

gUnlerde çok alfikadar eden bır meııc ınenıcktctlır. Turk\"C~ c • tıt 
~erek dalına li;'rcti olduklıınn:..,c r Je var: Apartımanların ısınmaması •·el.,·· 
etıııis, ArnJIÇll \e rarsça " .., p meselesi ... Soğuk ı;Un ve geceler olu- )" 

yor. Apartmanlarını ısıtan mal sah'"l U) ıklaıum~; hunların ~ crınoıııınıl' 
lcri nadırdir. Bu yüzden hasta olar.· ten nıcHut olup da ıız kU ıı1ıııı'' 
lar çoktur. Ma.l sahıplcri milnakaşa· yuhut hir tarafa atılıııı~ .~. 'Jll!~ 

l'urkço kar,.ılıklar gı•çirilıııt,' ,Jlı ya bllc tcnezzUl etmiyorlar: .-Beğe ı ' ·rurııç-· 
miyorsanız çıkınız!> diyorlar. Blı- kıt;. ~·cıılıı l.;abullencliği, .}iınl 1111 ,, 

nu bunu bir tazyik vasıtası diye k..ı.- ~ adırı,:-onıııtısına imli.an olıtı'~oıdoi' 
uann ıısılllıın kclhıtcJer de 

!anıyor ve eski şartlarla olan kiracı· 
lan böylece bıktırıp kaçırmağıı v.:: gibi kalııu:;tır. .. ıı tJ. 

Bu temizJcınc işi, şup~e!' d ...e 
apartımanları yeni şartlarla ktı·ala· v:Jı .. r 
makta. serbest bir hale ı;elmeğe ça.ı lıcııüz tamam olmamıştır. Uıi' ııı!1" 

JHlacak ulrrok J!'I ,·ardır. T d' 
şıyorlar. Bu yüzden hemen hem.:n , t1 ,c r 
her apartmanda acı acı mUnakaşaıar lctlnlıı el blrllğlle yapıJacıı dJ .,,. 

ııılmnktn olduğu lı;in bnnuıı ~· 
devam ediyor. şırılal·ağına hl~· şüphe cdllcııtt.ı- ,r 

Gorlllüyor ki kanunun bUtiln iyi ıı.. b"l el•~ 
1 cak, bugün yapılma ı J ıı ı ıcıll' 

yetine rağmen Aciz kaldığı saha ar lfırnn gelen bir l!jl )anna bırll 
\"ardır. Yalnız burada ev sahiplcrlniı1 
haklı olduğu bir nokta bulunduğuı.u nıak lazımdır. taJlf 
ınsaC ve hakkaniyet namına itiraf et· nlrçok misııll<'rclcn bir ınııl' 

ele ulahiliri;ı;: l\latbaamrı )11 
111 ı 

mck 1Clzımdır. KömUr fiyatları art ıııı'1 
rında hir c.aıhlc vardır, Iü' ıırfl' 

mıştır. Kiı a ve verı;iler eski !iyatlaı n ııJ&lftl 
nan Vekiller, mebuslar, ı;c!irlcr, kon .. ~öı·c hcs:ıp edilmiştir. Bu fıırk sı!a ku3unı·a hu catlrleniıı d b~ 

Merhumun cenaı:e.sı ı;eçcn akşHm l 1 1 ! th i k'" caddesi» olduğunu anlarıı. Şili\ıfıı\lf'° 
tur. 

ki Toros ekspresilc Haydarpa,;ıaya so os ar, ran se arc anes er u.ıll bir surette hesap cdılcrck apartman ıt 
hu ad ı-alld<'ye c lı.I ismi « rl ,f.r 

getirilnıl-" ve oradan Haydarpaşa \'C merhumu tanıyan birçok kimse· başına \"C kıc\I aylarının aylıklarıııa bC 
T ıncr» 'c )'4'0İ ismi roktıtıı dol'' 

numune hastahanesine naldedllntiŞ· lcr bıılunmuştur. Cenaze Slrkecldcn
1 

taksim olunursa. bu davayı hal için c!l 
zıla~ » olan hayır ınUcsscs tir Ankara caddesini takiben Beyazıda en kcstırme yoldan sıdılmiş O· 

• ~ .} ı"lle 'erilmiş tir. ,Jll' dolap hamilen Dün saba.h hastahaneden kaldın· getirilmiş ve cenaze namazı kılındık~ ıur. Yaksa hUkQmet nekadar taı· Ç'ok şiıkur dUJmlzde artık bir 1" 
lan cenaze motorla Sirkeciye getlrıj· tan sonra Edlrnckapı Şehitllğlndclti yfü tedbiri alsa, kiracılar neka- t. 111t 11 

Yandı mi,.tir. Oradan da merasim başlamış aile kabristanına defnedilmiştir. dar şıkayct etse, fazla kömUr laliahmcrı>» yoktur, hat a tlJ b 
zırlamı5tır. 7 kctlınlıtlcı dlU.ıllahıncrı> aıtııı fllJ) 

k
. . t lil" tır. Merhumun ailesine denn tazlycll.!· masrafım evi ısıtmamak veya a:ıı ısıt.· ınUc !ie c ) oktur. cKu:ıln~ ,, ~ •• ,4 

(Löbon), Tür ıyenın en a ı Dün öğle üzeri Beyoğlu postahane- Sirkecide Polis ve askeri bir kıta rlnıfzl sunarız. mak surctile çıkarmağa. uğTaşan b!r ı; 11" 

dükk • d D · ı d ı;·.,......ış ıa liıtluncu c haı.rct ı;ektırece dıl~ • anı ır. evır er et>ı~... • ~ · sinde bir yangın çıkmıştır. ev sahibinin hakkından ı;elmek im· :ı 
kat burası hadiselerin göbeğinde kanı olamaz. değildir. O halele niçin o c cSı'' 
kalmıştır. Löbonda geçirdil;im alt- Saat 12 de posta hanenin Ust ka· Be r l ı' n bu" y u" k E 1 ç ,. m ı· z bu g u'' n l!>miııl JııUa dlil:lllahmer c.ıı.dd cJllll' 

::: ~~~:a~~ınscı:n~=~a~l~u~:. k~: ~=d:~~tı;.u::::::a\~:n~;e:L d;,:~d~~ T Ün e 1 kay 1ş1 9 eliyor ~~:t~ e~~:~!.=~~:~~:~~b~~ :~i;:: 
mumi harpte ve ondan sonra bir ği zaman masa Uzerindekl kfığıtların 

1 
b 1 d h k t d ı Bundan uzun mUddet e"'·el Amerl· rünen ~e~·l<'re ehcnıml~ct_ ,er:uıı" 

çok mühim davetlerde hazırdım. yanmakta olduğu ıınlnşılmıştır. stan u an are e e ıyor \kayıı. ~smarlanan b!r çift tünel ka· 7:ınıılır ki karı~ık ,-e gııç ı;~; 
d · ı 1 1 chcınnıil ctlilcrin hakkınllaU Anlatmak ku retım o sa a tmış se- Postahanedeki yangxn söndUrmo yışı salimen Bıısre. limanına vası 

nelik hftdiselerin iç manzarasını iti n ı ı b stı 1 k ist oJmw•tur. lelim. ..,. ._ııı 
);.enden din1eyl·nı·z.. vesa ı e a ev er a rı ma c· ,-::·- ~ ...., KÖR JY"-.A 

• nilmışsc do muvaffak olunanuyarak El . . A ! d b T • k k Haber aldığımıza göre 1nı;lltcreyo ~ 
Löbon, uzun senelcrdenberl iş- derhal it!alyeye hnber verilmiştir. çzmzz, ~manya Q asz,an yenz evra lna - ısmarlanan tünel kayışları için 1ngt· ==s='f=O=r=U==n=U=Z=~ 

gal ettiği mağazayı bırakmış, bu. Ve çok geçmeden itfaiye de yansın dzyemzzin fevkalade olduğunu SÖy{Üyor !iz makan1ları ihracat lisansı verme· ~ 
nun tam karşısına geçmiştir. mahalline gelmiştir. mişlerdir. co··y1ı·yelı·11ı 

(Löbon), kalite esaslarına sadık Muhasebe odasının mühim bir kıs· lki S'Ün e\"\'el Ankaradan şehrimi· çln gelen, heyetlmtı<ı kar~ı gösterllen Bundan başka İsveç ve Amerika· ---- IJ 
kalmanın ne kadar faydalı bir şey mı ile bir evrak dolabı l<liınilen yan· ze gelen Berlln BUyUk Elçimiz Hüs· I kolaylıkları bura.da. mcmnunıyetle v~ ya da 2 çift tUnel kayışı ısmarlar.· 
olduğuna dipdiri bir misaldir. Yilz dıktan sonra yangın söndUrUlebilmış rev Gerede bugün ı StoC)d'ace.kt~:k~:' şUkranla anmak isterim. nuş bulunmaktadır. Çocug" a domat.eS 

1 

yolile Berline hare \e e e · • l!!!!!!ll••-••m!ım•l!!!!!!!!!!!!!!!!l•l!!!~!!!!!!~~---!!!llP'!!""'!'!!!!'!!!!!!!!!!!!! ? otuz senelik ka~ançl.ı var~ı~ını bu lir. fırlmlz bundan ewel ziyaa uğrıyıın suyu içirilir Jlll ... 
sadakate bağlıdır. Tıcarctı vurgun Yangıııın bu odada bulunan clek·f 1 T'ü k evrakı nakdlycslnln Al· ı•' ,. 

h·ı d" 1 1 L~ yen r de " culuk ve ı c ıyc an ıyan ar, O· tr!k üttisüntin kontak yapmasından manyada tab<'dilenlerl hakkında. şu BakırköyUnde Yenimahalle ,ot" 
bonun ortaya koyduğu canlı ör- çıktığı tahmin edilmektedir. malumatı Yermiştir. maradıı Ba)an lUet öı,uı ~ 
nekten ders almalıdırlar. MUddelumuml rnuavınl Orhan hl· 1 i ko ' or·. İki ~·a~ınıla, fakat birııı .c 

Dr.NİZ KAZA · ı 

Dün öğleyin, köprlidcn Pcncliğe 
hareket eden Dcnizyollarının "E. 
rcnköy" vapuru, Kartal ile çimen
to fabrikası arasında yolunıı de· 
vam ederken, vapurun çıkış ma
hallindeki korkuluk zinciri üze. 
rinde oturarak sallanan vapurun 
büfecisi Mehmet, muvazenesını 

kaybederek denize düşmüş ve kur. 
tarılamamıı:tır. 

<- Ziyaa uğrıyan arın yer ne · ., "' , ,.. 
diseye el koyarak tahkikata başla· nacak yeni Türk e\Takı nakdıyesl N d ta olan ~a:.ruına her sabıJI ı''ı•ıl' 
mıştır. Almanyada tabcdilmektedır. Bu pa· ere en ve ne zaman ? ııam domates 11uyu l~lrnıcıı1• .$ 
Yaııgm zuhurundan postahane ıki ralann basılışına nezaret etmek Uze· • tt'· 

· yar lılr komşunı ısrarla ...t~I 
saat mektup ve telgraf alamamış re Merkez Bankasından ikı mlimeıı· z aman zaman ajans telgrafla. decektir. Ölüm, dirim kav"asına • ·ctıcııt'- , 

b t ld ,.. l db 1 dd d 1 .. e<li.}"Or H) ÇO\"UJ;Un kll\ \ ıııl 
za 1 anına ı.,ı e ır e ca e e ve·, ı;U Bay Reşat ile Fethi Okan ~imdi rından, elimiz değdikçe dinle tutuşmuş büyük devletlerin, za. I .. 

1
.. \ 

1 
d vru ıııll 

.cıaiti naklıyc:ıl,1 gcçiş1nde intizam tı:,- B 1. de bulunmaktadırlar. lntihap . 11 A b 1 n ı;oy u~ or. , ca Ja og 1 d"l i t er ın diğimiz muhtelı( radyo istasyon· va ı vrupanın u ha ine az çok dsll 
mın e ı m ş ır. rdılen numuneleri ı;ördllm ve çok be· larından Avrupanın içinde bulun- bir çare bulmak için kafa yor. Cevap - Domateste !~dcıet' 

ğendim. Bu münasebetle Raykşba:ık 1 duğu müşkül va- mıya belki vakitleri yoktur. Fa. mınlcr ve besleyıcl ma ~· 
ikinci nazırı Her Pol tarafından ev· kat gönül ne kadar istiyor ki, bu dır. Dunlardan istifade ıçuı. _.,

1 
f 

rakı nakdi'-·emlzin tabına nezaret I· ziyeti öğreniyo. -'-'•IJ'" 
~ devlellcr kendi kavı;:aları arasında, kahvaltılarında, öğle \"C ~' .. ruz. Bu mü~kül ,-• 

milyonlarca insanın ıstırap ve se- meklerinde bol bol donıate5 

Hakkı Tarık Us'tın inziva fılcmf. 
ne kapanmasından eSki fikri mira· 
~ın Y<'nl nesle dcvredılmcsi yolun· 
da lc:tifade sormiyc devam etme· 
mlıi dıteriı Bunu yapmıya biraz 

da borclud;ır. Bekar kalmakta RADYO 
Hakkı Tarık gibi inat edenler hiç _

1 :~m.:,:h::~~,i.~'.·'uı.n >•':'.·:~·· r PROGRAMI . 

Mardinde şeker va 
kumaş buhranı 

Mardın (Hususi} - On beş günde~ 
ber.dlr 'Mardınde Şeker \'e ilk okcl 
talebclcrınln elbise lrnma.,ı buhra.ıı 

\"ardır. Mektepler açıldı~ı ıçln, clbi 
selik kumaş bulamıyan blı· çok ya\•· 
rula.r mektebe dc\•aı\ı edememekte 
ve birçok kımseler de Diyarbakır, hat 
tA lstanbul Ye diğrr şchirlcrde~I ak· 
ı-abalarına mektup yazarak çocukla 
rı içın clblsclık kumaş lstemektedır· 

!er, Bu hususta bazı manlfaluracılar:ıı 
yaptığım temasta, çift en elblsclık 

kumaşın lstnnbulda HO • 150 kuruşa 
satıldığını halbuki burada ise 120 
130 kuruşa ısaunak mecburiyetinde 
bulunduklarını, şekerin ise kilosunu 
Mardınde 56 kuruşa satmak ma!ra!ı 
kurtarmıyacnğını ıleri sUrdU!er. 

Celaleddin Ezine 
~luhsin Ertuğrulu 

daı1a ediyor 

vazıyet, bütün za. 

ruri ihtiyaçlarda 

ve en fazla yiye
cek maddclerin

~ 
!aletini hafifletecek yolları da a. lcr, hattA ezip yemekte sil> _. 

I•f" raştırabilselcr... çcnlcr ve bundan birçok 
1 ~ 

fKanljc muhasara!'lının fi. 7.3o Program 
vatı 30 kuruş. satıldıih yer, 
vakıt matbaasıdır. Sonunda 7·33 Mllzik 

19.30 .M. Saat A. 
19.45 Serbest 10 

,.._ 7.45 AJ'ans H. 19.55 Müzik Kr.malin hayatı hakkın ..... 
pek itina ile tertip edllmls- 8 MUzık 20.lô R. Gazc 
bir kronoloji vardır.) S.30/S.i5 E\'in s. 20.-lô MUzik 

12 30 Prosnm 

hrmn:JffJ';Jlti~ 12.33 MUzlk 
12 45 AJuns il. 

21 Ziraat T. 
21.10 Müzik 

2 l.30 Temsil 
21.45 MUzlk • Arnavut prensı 

lklm:J :sultan l\lurat zamanında, 
Arnavutların l.\ljrdltu ııroo 1 Tıirl> 
tabiiyetine girmiş, dort oğlunu ela 
ııuraya 'ermı,u. ili lüman terbi) c 
~ı ıle bUyutillüp yctlıtırUcıı bu <;o· 
cuklardaıı c ki ııdı l"orgl olan Is· 
ltender Bey, lri.}aıı 'e yııkıı:ıklı bir 
pchlh ıınıtı. llu elıcplo :Sultan Mu· 
radın fa daca. le' cct·ulıiıııu kazan· 
ını~. ha~ ağı şımıırıııı!Jlı· Ililalıara. 

bababl oliır olıııcz, U.} durcluf;u ısah· 
le blr fermanla IJebre ,.e channa 
) crl~lp hırı tll ıııılığ'u. dorun ek 'e 
kendine tabi olmamak lı.tiycn mib 
lunıanlıırı birer birer oldhrmck ile 
ne mal olduğunu ı;o teren bu ıı· 

d.ını, ar J da bulnnıluj;u ıralarda 

bir ranııııan güıılı, kendine pchll· 
'arıJık O) unları of;rctcıı Hanıı.a 

baba adında bir bcktaşlnlıı oruı; 

J l'dlğlııi ı;orür. Ko~uıı gider, baba· 
-" ı Karam l'a,u)ıı fitneler. l'ıışu, 

kiıpıirfııı kiıı•lcre biner . .Babal·ı hu 
~uruna getirtir 'c kükrer: 

_ Bre habb hu ııe hahlir. Kör· 
JIO ~··.ru uıı iman 'c ltlkoılını ho· 
1ııp onu da ken<llıı ı;lbi )uıı:u-ak, 

oruç )edirnıcğc ınl ah'jtımcak"ın "! 
Dl~ c tckıllr eder. Bektaşi, b1l.,ı

nı one eğer, acı a<'ı ı;iiler. \ '19\ 

- Keşke benim gibi ol a paşam. 
Korı.ıırırıı ki bu fitneliği ile yu:om 
yine kiifre döncc.·ck, oruç şoyle tlur 
sun, belki de mUslümıın başı yl) e· 
o«k. 

Oe\ ııbını 'erir 'e Karaca ra-ıa· 
ll endl~le~dlrlr. 

13 Müzık 
13 30 14 Müzik 
ıs Proı;ram 

lS.03 Müzık 

r 

22.30 Mem. s. ay~ 
2:?.4ti Müzik 

22.Cı5/23 Y. Prog 

kapısının iki kanadı açıldı, vali ve İngiliz 
zabitleri içeri girdiler. Tam o nralık in. 
siliz milli marşı çalınıyordu I.ord Braııd. 
mor kQdıyı selamladıktan so

0

nra kendisine 
hazırlanan yere gitti. l\lnrşın bitmesini 
ayakta bekledi. Sonra yerine olurdu. Ar. 
kasında yaveri Gcrald Trover Smilh 
vardı. Hırsından yüzU sapsarı kesilmişti. 

IAradan bir dakikalık bir zaman geçti. 
Salonun iki karşılıklı kapısı birden açıl
dı. Udalsor milli marşı çalınmıya başladı. 
Herkes tekrar ayab kalktı. Ayni saniye. 
de iki nişanlı biri bir kapıdan, öteki obur 
kapıdan salona girdiler. Selimın arkasın. 
dcı sekiz asırdanberi her sullanın bu me
rasim esnasında gi.rdlği resmi elbise var. 
dı. Başına kraliçe Viklorya'nın Udaigor 
sultanı Süleymana hediye ettıği tepesi 
altın hilalli tacı takmıştı. 

Selim bir Malaka padişahından ziyade 
İran mlnyalilrlerinde göriilcn solgun be
nizli, uzun boylu, narin şehzadelere ben. 
ziyordu. 

ll.'Iabcl yavaşça kocasına !ısladı: 
Ne asll bir hali varı 

Odrey'in elbisesi de harikulfıde güzeldi. 
tJç büyilk gök yakut, renkli bacu'sunun 
yakasında parlıyordu. Gümiiş tE'llcrlc iş. 

lenmiş geniş şalvarı, tıpkı bir etek gibi 
duruyordu. ince bir tilldcn ibaret duva. 
ğı, bir bulut sibi yüzünü çerçeveliyordu. 
Bayan Turpin'ln dediği gibi cidden ~şa. 
hAne,, bir hali vardı. Gözleri. alnında 

Bütün Avrupa deı!ilsc bile, Av. ı;ördUklerlnl söyllyenler peJtı!P 

tur. Domates, kabuğu çık ~§1..!:...~~~3 rupanın büyilk bir kısmı mecburi de kendini göste-"' 
oruç halindedir. 

Muharrir Cthlleddin Ezıneııin Hıun· teriyor. Telgraflarla radyo neşri. Bütün bunlar ku-
"' b. tenkit yazı yatı hazan, en zengin ve müreffeh Jet hakkında yazdı"ı ır ' • lak kc~ilmis. ya. 

51 llzcrine, Şehir Tiyatrosu rejisöı il tanınmış şehirlerde bile açlıktan kın bir ümitleri 
:-.ıuhsir. Erlu(;rul Tllrk Tiyatrosu f:ayısız ôlenler bulunduğunu ha. olmamakla bcra. 
mecmuasında C'11€ıleddin Ezlneyc bir her veriyor. Sulh zamanında dahi ber, bir taraftan 
cevap vermiştir. Bu cevabı ~iddetli ve sırf kendi yağıyla kavrulmaktan bir iftar topu pat
hakaretAmlz bulan muharrir CclA· Aciz koca bir Avrupanın karcıltklı 

t "" ı '"' lar mı diye bek· Jliliiıı::::::::;;.,.--~ teddin ı-;zine Muhsin Er Uoru vr. ablokıılar içinde böyle muztar bir 
Türk Tiyatrosu mccmuıuıı :ıahlbl Ne vaziyete düşmesini tabii görmek 
yire Ertu~rulu hakaretten dolayı liizımdır. 

liyorlar? 
Bütün Avrupaya orucunu boz. 

duracak bir iftar topu ••• mahkemeye vermek üzere roman.:ı Kış, bütün sofuklufuyla basın. 
ve a\·ukat Esat Mahmut Karakurllu ca ve ilerleyince Avrupa Slkıntıyı, Acaba patlar mı? Nereden ve 
vekil tayin etmiştır. 1 sc!alcll, açlığı daha ~iddetle hisse. ne zaman? TİRYAKI 

EDEBİ ROMAN 

Yazan: Francia de Croi!'se& 

ışıldayan pırlantadan daha parlaktı. 
Selimle Odrey birbirlerine hayran hay. 

ran bakıyorlardı. l\lesut ve n~eli bir hal
leri vardı. Selimin arkasından küçi.ık lb· 
rahim ve birkaç yüksek rütbeli zabit ı:c· 
liyordu. Odrcy'in arkasında da Bayan 
Turpin ve diğer nedimeleri duruyordu. 

Ağır ağır kadının önüne geldiler. Mü. 
tad sôzlerlc kadı nikahlarını kıydı ve du. 
asını etti. 

Dundan sonra Selim valiyi selamladı ve 
tahtına çıktı. Odrey ayakta bekliyordu. 
Genç bir zabil elinde bir yastık ve yastı. 
ğın üzerinde de bir taç tutuyordu. İki a. 
dım ilerledi ve Selimin önünde diz çöktü. 
Odrcy de tahta yaklaştı ve Selime seldm 
verdi. Selim, iki basamak indi, yastığın 
uzcrind~ duran tacı alarak karısının ba
şma koyd\l. Sonra yanındaki koltuğa o. 
turttu. Fakat oturtmaslle ayağa kaldırma. 
sı bir oldu. Yave§ sesle: 

- Haydi, cesareti Söze başla! dedi. 
Ezbere üç yabancı lisanda söyliyeccği 

TEFRİKA No. 101 

Çevir,n: ~nan A. E. YALMAN 

cümleleri Odrey, sabahleyin ncdimeslle 
beraber birçok defa gcçmi~ti. Bayan Tur· 
pln'in de kalbi çarpıyor ve: 

- Ah Yarabbi! Allah vere de ~aşırma. 
sa! diye dua ediyordu. 

Odrey, yüksek ı;esle ve mükemmel bir 
şive ile bu Uç cı.imleyi de şöyledi. O ara
lık fotoğrafçılar hiç durmadan resim alı
yorlardı. 

Bıı merasim bitince 'geçit resmi ba~ıa. 
dı. En evvel vall selecek, kendilerini leh· 
rik edecekti. Sade onun için yerlerinden 
kalkmak ve bir basamak inmek lazımdı. 
ötekileri oturdukları yerde kabul ede· 
ceklerdi. 

Odrey, Lord Brandmor'un yaklaştığını 
heyecanla gördü. Vali, yüksek sesle dedi 
ki: 

- Sizleri İngiltere Kralı ve Kraliçesi 
namına tebrik ctmcğe ve saadet dilekle
rini sizlere teblig etmeğe memurum. Eu 
sözlere başka bir scy llfıvc etmek haddim 
değildir. 

Bir an durdu. Selim kaşlarını çattı. Fa
kat vali sözünü bitirmemişti. Devam etti: 

- Lord Drandmor'la birlikte yirmi beş 
mayıs tarihini sabırsızlıkla beklediğimizi 
söykmek lstcrlnı. Bu tarihte bütün Reha· 
jangda bulunan İngiliz kibar halkına SuJ . 
tanı tanıtmak şerefi bize verllmiştlr. SuJ. 
tanın aslen İngiliz olması. İngiltere İmpa. 
ratorluğu ile Udaigor arasındaki dostane 
münasebetlerin daha ziyade kuvvetlenme. 
sine vesile olacaktır. 

Selim teşekkür elti. Sonra, an'ane mu. 
cibince Odrey, valiye altın kıLelerdcki 
çiçcklercJcn birisini uzattı: 

- Lady Brandmor'un rahatsız olup gc. 
lemediğine çok ilzUldUm, dedi. Kendislle 
tanışmak beni çok memnun edecekti. 

Lord Brandmor, ses çıkarmadı, fakat 
içinden: 

- Çok efendi kadınmış! demekten kcn. 
dini alamadı. 

Yüzba§ı Trovcrc Smilh, rengi sararmış 
hir halde Sultanın önünde c;ildi. Odrey, 
elindeki çiçeği uzatırken baska tarafa ba. 
kıyordu. l\Iabcl. selam vermek için eği. 

lince yava~ça kulağına: 
- Sizi burada öpemem, dedi. Biraz son. 

ru görü~ellm. 
Geçit resmi iki saat sürdu. Asıl düiünün 

üç giln, Uç gece sürmesi Uızımdı, fakat se. 
lim bunu bir güne ve bir büyük ziyafete 
indirdi. Çünkil genç karı koca bir an ev. 

<Arka.sı nr> 

~
tılmak şarUle yenilmek ,c) ıı' 
lıp suyu lı;ılnıckle vUcudU 

11 if~ 
lendirir. Kanı ziyadclcştırır· 11 

tırıt aı tlmr. Hazmı kolayla' ~ 
.:ı':ıt' ... çüklcrın dtşlerlnın çıkın • ııJ11 

,e 
miklcrının sertıeşmclcı·ınc • 

miyet llıbarllo ku~ \0eucıı111" 
hızmet eder. ~ 

ı:!U!fJiJ:U-
zeytin yaglı j(JŞ 

türtüsu -~~ 
1ııtcdiğ'inlı. miktarda ) ~ 

domatesin iri 'e ) a sılııt1111 elf 1 
bö111' .• 

<"ll 3 ıkaJıJI ortalarından ,.,r 
gJI ,, 

yarı ıııı lccııarlı tepsJyc 3 ıı~' 

dlı.mell. Blrkııcnr tane lii>r':ıcı> f 
ile ı;arı ııatııtcııl .kaba reııd ,;r 

ı:ı:ı• 
ı;lrıncli. lkJ 5oğnu ile bir '11 ~ a,ııııJ 6 nıısağı çcntmcll. Bir ıır ~ısı 

..oı:ıt"' yaz kısmı ııe lahana • ,. 61 
ıııcv J 

keııilnıiş bir ııar!,"a.} ı ıncc uıo ~ 
ramalı. Ozerlııe ooka dcrco cJi ıf 
daııoz ve lılrknı; :) oprak ııaJJ ırıl ~ 
~ ııı serımıcll,- tuzunu bibcr,..ııll'' 

. ı" v- .ı 
ıııcll. lkJ dillıu oğııJannı • ,ıı- v 

. .. ıırl)l la l!,'I ile lılrbirıııc karı, tC'ıt 
ııoııı• " nun J ıırn;ını teııııldekJ ..• ~ı· 

JOV' P' 
uzcrlııtı yoymıılı. hulu.il Ad 

}illl'y (f 
lerl de bunların uz.crıııc ııı 

ı cıı 1l1 
Harem diı;-cr kısmını 1 a ıJJIJ 1 ır-' ne ko\rnalı. Illr kepçe ,rJ" _, 

• kO Jr ile bir yemek kn';iığı ı;ir .dı 1 
fıııa ,.. 

moıı ı.113 unu her tura ı.tıtılll ~ 
rck dökmeli 'c orta ı;ıc3 ~ıırl' 

• t :ıı .A 
tu ıııa sur meli. ısır ı;u.ı G"ııv, 
karıp ımğutnıudaıı sofrtı-'1~ı.ı'ııl . meli. Hu.mı kolay, ı;ok :, ı:ı ıııf' 

e .. t .. ııo,a ı;ldccek lıir ) eııı 
ııa la\ı.l)c cucrını. 
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~eri vaziyet 
1 -

~~Ula ve Kaluga 
01resinde muhte 
ltıel meydan 
lrluhare bel eri 

"" I Yazan: 

~BORAN 
----ı. 

SEYAHAT NOTLARI 

Akşe_hir'de 
Buradaki şaheserler ne Amerika da, ne de 

Avrupada vardır 

fS.ON MAB.ERLERI JsiYAil-r'CM""AL 
bir Kevyork Tlmes B. Ruzveltin son 

pıeteıı lllJorkl : Mühim 
Çin zaferi 

Çinfifer bir zafer 
kazanarak ilerle
meğe başfadıfar 

Amerika ile f ngiltere, 
Ruayadaki tehlikeyi 
kavramış değillerdir 

• 
mesaJı 

tf azan: M. H. ZAt 

A
kşehir But· 

<Başı 1 ineıdc) 
n ziyade cephesinde çö. sa gibi, Çan ' Yazan: "\ 

llsnıail Hakkı BALTACIOGLuı 
mesidir. Bunda hıı; 
tereddüt edllmo· 

Londra, 12 (A.A.) - Başka bir 
harp sahnesinde, tecavüze uiramış 
diier bir millet, Çinliler, yeni bir 
zafer elde edcl'ek ilk safa geçmiş 
bulunuyorlar. 

Avrupaya ihraç 
yapabilmek için 
vasıtamız yoktur 

B Ruzvelt, Amerika kon· 
• ır~ine resmen biı· mesaj 

göndererek bitaraflık kanununun 
kaldırılmasını i &emiştir. Bu nıe· 
sajda söylendiğine göre, Amerika 
bitaraf kalmakta de\·am edect:. 
tir, ıfakat kanundaki baıı:ı madde· 
Jer, Amerikanın barekeUeriadeki 
ıserbestlifi kesmektedir. Hilh:r 
sistemine karı;ı ı:afer kuanmak 
için yapdan ıayreller de bu yüz. 
den felce ugraınalttadır, 

r yapabilml ıerdir, Al. kırı gıbi tabiatın Eln! 

' lııanun farkma varmış ola. sırlı yarattığı şe· 
kJ, 8 blrincitcşrindc yani 5 u1rkrimızden b r.-. 

ltteı Orcl'c ı;irmlş olan kuv. dır. Bu şehre a
• 1'kfar taarruza başlamışlar. , yak bastığınız z:ı.· 
k... . man bir sır ve ma
.. ""i razınuzda 110reln deki ne\'iyat Ulkesıne 
'bL,, "-akında şöyle demiştik: ı;ıı·miş olduğunuzıı 
ı~ecck nokta Orel'e var. duyarsınız. Bu nl· 

Akşehirln ışı';;"ı 

nı yaratan ku\•vct 
Sultan dağında 262 
metreden düşen 

Jyi bir sudur. Ak'e 
hır elektrık fabr!· 

Görünüşe göre, Japonlar, Chang 
Sha'ya taarruz için Yan~ . Tsc nch. 
ri üzerinde Ichan.:'daki kuvvetle· 
rini çekmiş bulunuyorlar. 

Londra, 12 (A.A.) - Ne\'york Tl
mes gazetesinin diplomatik muhabirı 
A \TUpaya bir lngilız ilıraç harekeU 
ihtimalinden bahsederek şöyle dıyo.: • 

Bir ihraç hareketine tcşebbUs et 
mek için gereken vasıtalanmız ol· 
sa. idi, bu fırsatı pek aşıkflr olarak 
kaçırmazdık. Fakat bu \'asıtalar mt"\' 
cut defıldlr. 

B. Ruıvell, bu mesajı ıondcr· 
nıedeo e\•vel aylarca haıı:ırbk yaıı 
mıştır. Kanunun tadili hakkında. 

ki teklifinin ekseriyet temin ede· 
ceğine ~üphe edilemeıı:. 

~.\lan Alman kuvvetleri· çın böyledir, bılı~
. cakıarı harekettir, 8 bi· ı mez. Aklımızla a-:. 

enberi 4 glin geçmiş Iamağa çalışır•.'.: 
~r. Bu dört gun zarfında t ışte 2000 metreyı 

ın Tula veya Kursk isti. çok geçen ulu dağ 
bir ilerleyiş yapamadık lar; Akşehır bu u· 

'bakılırsa Timoçenko, Bud. ıu dağların kuca t· 
ltıUstereken mukabil tedbir ladığı bır yerdir. 
~ Ve Alman taarruzunu İşte binbir yeril· 
~ . eltc durdurduklarına ih. den sular fışkın-

kası mcmlcke .:e 
eşine tesa~Uf eclıl· 

mıyecek derecede 
Jyl yapılmıştır. El 
ele edilen harek ~t 
.kuvvetinin ancak 
onda UçU ışığa snr 
tzdıllyor. Gerisi 1'1· 

ÇinUler fırsattan istifack .,.e 
Ichang'a taarruz etmişler ve şehre 
girmişlerdir, Japonlann balen şeb . 
rin etrafındaki tepelere hakim oı. 

maları muhtemeldir. Maamafih, 
Çinlilerin kazandıkları muvaflakı· 
~et sevkulceyş itibarile ehemmi. 
yetlidir, 

Düşmanı gerek denizden ve gerek 
se havadan abluka altına almakla t-~ 
raber, denizlerin açık kalmasını te· 
mln ediyoruz. Bu suretle Rusyaya ysl 
nı• Amerika ve lngiltereden değil 

Amerikanın bir takım kanuni 
kayıtlardan kurtulmasına ,.e yar. 
damının genişlemesine, inıiltere· 
nin tam bu sırada ı:iddetJe ihtiya . 
cı vardır, liç buçuk aydır, Rusya. 
nın Alman tazyikine ıötus \er. 

misi, inıntereye nefes aldırmıs. 
tır, Bu ırada ingiliıler neden ba. 
reket.siz kaldılar, neden Rusyanın 
tnz~ikini hafifletmek surctile bu· 
nun daha devamlı olabilmesine, 
kıştan e''H'I yıkılma ına amil ol 
mıya çalışmadılar Bunu şimdilik 
lılln,lyoruz, Belki de Inı;i!iz p:ıı . 

lamentosunda hazırlanan miina. 
ka~a ortalığı bir dereceye kadar 
olsun aydınlatacaktır. 

ıiz kalıyor. Eğer 

bu memlekette bir 

mensucat fabrika 

triıebilir. Eser Ruslar bunu yor. lşte 933 met
a, büyük bir tehlike at. reden inen içme s;ı Anaıloluda bir tetkik seyahatine çı"""' olan l:mıalJ Hakkı Baltatıoğ'lu 

sı yapılacak olursa 

bedava lşllyece.t-
-.=.ıa ı. her gittiği yerin UalkC\inde nıoder n orta oyununu te'' lk ediyor. Resmi· 
11~ Yı rlar.> yu. İşte her bl· ınl:r. Baltaı.:ıoğluııu Akşehir Halke\·indc köy mulltarı orta oyununu tem. tır. Akşehir bu mc 

sut endüstri yarı· 

nını bekllyor. 
•· 1t1i61arın bu tehlikeyi rı yeşil mina· 
h._~ramadıklan anlaşıklı. reye benzlyen ka· ı;il ederılt-r ara ~ında gösterl)or 
-ıatt k•vveUeri Orel'den vak ağaçları. lşte Selçuk nnıtlaı·ı, ylilt bir şehre t.arlhl bir şehir hayıı;-
' ceı.trtnına yani Tula ve dersiniz. Fakat bunlar Akşchll"l ıılçln yeti verebilir. Fakat aheserln bu tUr· 
)a clefru Heri atılmışlardır, sevdiğimizi izah etmek için buhı.b.l· JUsli ne Amerlkada ne de Avrupada 
~ 1ti4reve yeni takviye diğimlz dış sebeplerdır. Pakat gerçek yoktur; Ak~ehirde vardır. 

lıı.:."l'f 5"'k;tm;şıerdir, Mare. l tc Akşehiri nıçın sc\diğinızı bllmt· Osman Yılmaz ne tarihçi ne de .... 
ı..~tll4'o, Ahna11 pla1Hn1 an· yoraunuz. Sevdiğiniz kadım aevlyo- tikiyatçıdır. Fakat tarihe ve esklytı 
~ ~rkezdeki kuvvetlerini . sunuz. Ona. dünya güzeli de diyor· saygı besllyen bir insandır. Bu yük· 

trke11 cenap cenahından sunuz. Fakat g<'rçekte niçin se\'dlğl· sek hırsilc Akşehirde antika adına. 
'1 '- mi"i elnuya çalı ıyor. nizi btliyor musunuz? Hayır; se~t· toprakların altından ne çıkmısa el 

llııı tarafın IUmık0\'2 ıarbıa. yorsunuz. İşte o kadar.. koymuş getirip onu bir Selçuk caml-
~•ffaluyet derecesi T:ı&la Te İstasyona indiğim zaman Halke\ ı j sinin. yahut medresesinin avlusuna 
tl•arınqa cereyan etmesi reis! Osman Yılmazı, öğrl'tmen Salih! yerleştirmiştir. Avluya giriyorsunuz. 

L...' l'lleydan muharebelerin. Ersoyu ve arkadaşlarını karşımdııj Grek, Romen, Selçuk, Türk her kül· 
t:'I o)a ktı buldum. Akşehirde gördlığüm lyıı ·.K türe ve her çağa alt yüzlerce antika l' ea "· • ve başarıların başlıca A.mlllerind • .m buluyorsunuz. Seviniyorsunuz, ş~ırı· '"•11 tekrar edelim kı, biri olan Osman Yılmaz tam bir Tlirk yorsunuz. Halkevl reisinden tutunuz •e Viazma'da 60 - 79 Rus vicdanı taşıyan bir ınsandır: .Milsbel da mezarcılara kadar bu işe merak 

ihıta edilmemi•tir Alma• kafalı, titiz, hafızası kuvvetli, çal'lk ı;armışlar. Nasreddin Hoca kabrlııtı· 
~ ~ . 

k. ~~ri ff kaTnaklan za. bir insan. BUtün halke\•lller, bütün nındaki mezarcılar mezar kazdıkları 
,,., L•r "ddi d b- 1 öğretmenler onun etrafında toplan· zaman çıkan taşlara bir atiklyatçı uı ı a a a anmamı~ 

'ıı.~ mışlardır. Yılmaz ayni zamanda ka- ıınlayışı değilse bile hırıılle bakıyor· 
\..~ zanm maarif memurudur. !ar. Hemen reise haber veriyorlar. 

~nr: RtM ercluları, Akşehir henUz imar edilmiş de~!· Böyle bulunmu~ birçok antikalar var. 
._..._arebelerHe şarka çe. dir. Orta zaman kasabası slma<ıını ta- lı;ıte bir tanesi: Bir mezar ta~ı parça· 

ı...ki111111 he11iiı: kaybetme. ı;ıımaktadır. Fakat imar edilmesi lı;ın sı ki, üzerinde kitap okuyan bir kız; 
• .\IManlartn Timoçeako bir şey hazıı·Janmış bir plt'ını yap.I· gösteren bir horöliyef var. 

"I k ' b d mıştır. AvruJ!a harbi her imar Caall· Na.sreddln Hoca dcdinı hatırı· " fi eYa pr ın a ve -
• yetini duıdurnıuş gıbidır. Hcıke!, bU· ma geldi. Harbi Umumide Aktıa· 

~"'iuların1 De" havzasın- tUn Akşehirlılcr nıcdenr in anların hiı'den geçerken görmüftilm: Naıı· 
lıe Jftatlitl' ve fmlla et- blriblrını boğazlıımııktan \'a~ectık- reddin Hocanın türbesi etrafı boftuı·. 

'&a...w arilk pek aulını§· ı lerl günü, sulh gllnünü bcklıyor. Fa· Yalnız tahta bir parmaklık ve bu 
kat bugünkü imkanlar içınde müıfı'· parmaklığın üzerinde koskoca. bır 'd· 

Halke\'inde bir kUtuphane gördüm. 
Güzel \'e şcre!li bir mazisi var. Bun· 
dan iki yüz yıl önce Hacı Ömer adın· 
da bir hayır sahibi 600 kitaptan iba 
ret bir kütüphane kuruyor. Onun h'l.
lA lstanbulda Hacı MU!ıt ailesi diye 
anılan torunları, kitap sayısını 850 Je 
çıkarıyorlar. Sonra Konya mılll kü· 
tUphaneslnde mUkcrrer olan kitaplar 
buraya gönderiliyor. 

Kitapların sayısı ·1200 oluyor. 
Akşchiıde henUz halkevi binası d~· 

nllebllecek bir yer yoktur. Halk yıaı· 
tisi, halkcvl, konferans salonu ve kil· 
tüphnne eski bir evin dar salonu için
dedir. 

I<'akat bu darlık manevi bır gemş· 
life ulaşmıştır. Bu ulaşmayı gördUk· 
ten sonra tekrar hükmettim ki: B.r 
kasabada birkaç scmpatık yani top· 
!ayıcılık sırrını ta.şı:yan insanın bu· 
lunması içtimai ve küttirel bir hayll
tın yaratılması lçln yeticldir. lşte bir 
kaç ad size: Halkevi reısi Osman 
Yılmaz;, Salıh Ersoy, Ahmet Den.z. 
ÜçU de öğretrnendır. Burada milli 
saz, ralus faaliyetı ~ok dikkate değ..!r 
bir haldedir. Emmi, Bermende, zcy 
bek rakısları ı:ar ki, insan gorün .. c 
niçin şimdiye kadar dans \'e operet 
san'atıarında Avrupanın hocası ol
madığımıza şu.şıp kalıyor. Bunları gö· 
rUnce heveslendım. Onlara cMuhtar ~ kUn olan bir şeyı yapmaktan da gerı !it \'ardı. Bu hal \'e manzara bUyük 

e,. durmuyorlar. 'l'Urk filosofunun hatırasına o derece oyunu-. adlı modern bir orta oyunu 

l
'l'ltno Sunner Akşehir tarihi bır şehirdir. Ona uyardı ki bir başkası ve daha lyhıi oynattım. Gençler orta oyunu tekn.-
1 bu tarihi şehir haysiyetini kazandı· tnhayyUl edilemezdi. Zaten bu mezar ğini hemen kavradılar. Gece h;ılkııı 

ı _· :panganın ran anıtlar arasında Selçuk ve Os· j esprlsi de Xasreddin Hocanın ölmez; ortasında ve halkın heyecan ve al· 
~ltdra Elç/si/e mantı eserleri vardır: tşte bnzıları.

1 
fıknlarından biri değil midir? N., kışları içinde vecdıle, aşk ııe oynadı· 

Ulucami yahut AIA.eddln camii ıH'c· yıızık! Bu parmaklık kapı kaldırıl· Jar. Türk çocuklarının ve tekniği, es· 
fliJrÜl}fİİ rl 610), Selçuk mescidi (Hicri 613). mış. LAhldln etrafına duvar konul· tetiği Türk, bu Jşsız oyunu, kasabalı 

~· Seyyit Mehmet meseldi (H. 622), Taş muş. Dikkat ediniz ki tUıbenin eski !ar için bir sürpriz oldu. Milll zlhn.· 
~ 12 CA.A.) - Hariciye medrese (H. 648), GüdUk mimarisi hali Nasreddln Hoca fıkralarının yet denilen şey ne değişmez bir hal· 
~ Serrano Sunner di.ın ıs. mescit (H. 622), Taş medrese (H. Türk halkı, Türk maşel'i tarafından dir. PeşekAr rolUnü nrdlm, dcllkan
>ı l.ondra büyük elçisi dük 658), İmaret camii {H. 916), lplıkçi tahayyül ve icat edildiğini de göste· h kılığı, mimiği, söz söyleyişllc he· 

kabul ve urun müddet camii (H. 1040), bu übıdelcrden ya,. rlyordu. Akşehirden belediyesinden men merhum peşeklır küçük lemnııı 
ı , nız bir tanesi bile Nevyork gibi bU d .. eğim: Türbenin eski haline getiril· andırıyor. tık defa kavuklu rolünıl 

~ bir kaç hafta evvellslnc 
btr lıı, uslu, adeta uykuda kU· ''le ltasaba idi.Bugün dünyanın 

etlı, clvclvll yerlerinden biri 
~~için bllk mieiniz? Çünkü 
lıııı ltıatrong adlı bir delikanlı 
. <loJa.rıık bir buknot buı· 

1 
" 

[ia duğıınu nereden biliyorsunuz? 

H -ı Jll '1 ı f - ÇUnkU Frenç and Jones sigorta ,... • L ~ ~: şırketinde memurum. Şirket size bir 
--- kaç defa adam gönderdi, fakat: c:Ak· 

B • d l l k b k t fiilik olursa benim tıileccğım şey, 
ın o ar l an no kimsemin ışıme karışmasını istemem• 

diye paıılı kafalılara liıyık bır cev.ıp 

.. il ı \.crmlşsıniz. •:il- Sigorta ~irkettndc me- yazan : IU. owron - Paslı kafalı ha! 
~ lr Sabah tereddüUll adım· -Kızacağınızı bılıyordum. Zate'l 
~t:ıı başına giderken bfink· ı melt istiyorum, kendisınc haber vc· ı hibinın elinden uçmuş ''eya dUşmu,. \ gizin nesille hiç konuşnıağa gelmez. 

11ttu. Delikanlının tereddUt riniz. tUr. Ne yapsanız doğrudur. Ne yapayım 
l~lııdc olması sebepsiz de Sonra canlı, hızlı adımlarla Kro· - Sahibi çıkmazsa parayı ne ya· ı bahsi siz açtınız. cevabını aldınız. 

~~ kesat gidiyor diye sorı nikl matbaasına doğru yUrUdU. GK- pacaksınız? Henri gazete başmuharririnden ay· 
~llıde bir kaç memur açığa zeteye şöyle bır ilan \'erdı: - Dolli Summers ile nişanlıyım.! nldıktan sonra nişanlısını görme~9 

\~ t=~ Rendi.sine her an yoı «Yolda bin liralık bir banknot bu Çoktanberl evlenmek imklnını bek ı- \'C ona müjde ,·ermeğe karar verdi 
'-' "<:fllikesı vardı. hınımıştur. Kal beden Heıırl Ar· yoruz. Para bana kalırsa derhal ev· Kız delikanlıyı görünce hayrette 

ı4 l"Uhuna Anz olan ha.s· nıstrong'a miirucaat eh;lıı.» lcııcceğlz. kaldı. Bambaşka bir 11dam olmuş gi-
ltı~\1 hastalıklar gtbl tasnif 1:ıifıın ücrctı bır buçuk dolar lutu· _ Havadis canlanıyor. Siz buralı biydl: 
~ kUn olsa tereddUdUn ve yordu. Ay sonu old.ığu ıçln dehka l· mısınız? • - Hayır olsun, dedi, neler olu· 
~•tın uyandırdığı lııuıta· lının bu kadar parası yoktu. Par ınııı - Buralıyım. Fakat hayatım;"I yor? S<'ni hiç bu kadar canlı Ye he· 
~ t~ce yer ayırmak ı4zım sahıbirıden alınıp ödenmek tlzcre kre bundan sonrasını burada geçirip pas· yrcanlı görmemiştim. 
~; l'arınından emin olmayan dl ıstcdı. lliın memurunda kredi ver· lnnınak ve çürUmek niyetinde deg;- Henrı bUttin hikayeyi anlattı. Ne· 
~ Zlhnı adeta pas bağlıyor. mek salahiyctl olmadığı için işi ga· llm. ticede dedi ki: 

t kendi kendine emniyeti zeteıı1n mlidUr ve başmuharriri - Fairviem kasabasında ne kusur _ Şimdi şirket müdürUne gldcce· 
, ı kalmı~or, b~kal rı.ıa Young'a haber. verdı: buluyorsun? flm, paslı bir adam olduğunu, ış:n 

t tlnntyctı kesiliyor. Bam· _ A~ ol, sokakta b.n dolaı·lık bir - Ne kusur mu? Burası eski ka- idaresine aklı crmedığını yüzüne kar· 
llıah1cı~ oluyor. Yarının· banknot bulunması bu ka aba iç n !alı ihtiyarların şehridir. Belediye şı soyllyecetlın. 

0,_0laınıırnak, öyle bir hamız· bır ha\'adıs. Buları gönder d bir meclisi ezası hep !htlyarlardandır. 
... u İti - Aman, etme, ışını kaybedcreı.; . '<lamın bUtUn seciyes:nı mUIA.kat yapayım. Ne yapsalar ayni keramet r. raz 

'llıt~a.rrıız, Henriyi berbat et 

" bg:~d::kı:1~:~l:.ölgestn· 
401<! 
1 a bulduğu bin dolar ee· 

ltt ın,z b rdenblre doğruldu, 
~ııı:İa Cözlcrl!'\ln feri yerin" 

\ " rı erkekleştı. 

Başmuharrir, He::ırlyı göı lınce ken ıstemezler, yenilik istemezler, harr· 
dls.ne dedi ki: ket istemezler. Yahu, buruı mezar 

_ Delikanlı, eğer bana ışı tafsılA· gıbl bir yerdir. Gençlerin kafası bu· 
tlle anlatırs.:ınız h vadıs dıyc yaza· rnya hiç uymuyor. llk fırsatta hepı· 
rız. O zaman ayrıca lltın \ ermeg<? m.z savuşup daha canlı yerlere gl 
lüzum kalmaz. deceğiz. 

_ Bana göre Jıava hoş .. Sorun, - Canlıdan maksadınız ne? 
söyliyeylm. - Sizin Kronik! gazetesini ele a· 

_ Banknot bir cilzdaıı içinde miy· lalım: Bu canlı bir gazete mi, zamn· 

- Zaten böyle her zaman eldcı 
kaçacak gibi duran işin ne ehemmi· 
) et! \'ar? Yumruk altında, ac,z için· 
de bekleyip duruyorum. İşi kökilr.· 
den halletmeliyim. 

Hcnri mildUrUn odasına girince 
hiç bir sıkılsanlık göstermeden ded 
l<i: 

Libya da 
A imanlarla Po
lonyalı tar karşı 

karşıga 
Londra, 12 CA.A.) Röy~cr 

ajansının Kahircdeki hususi mu. 
habiri bildiriyor: • 

'l'obruk'un kumlu çevresi üze. 
rinde Almanlarla Polonyalılar kar. 
~ı karşıya bulunuyorlar. Polonyalı. 
lar çok iyi döğUşüyorlar. Bunlar
dan bir çoğu Polonya muharebe· 
sine iştirak etmiş askerlerdir. 

yapan mUstelt genç ise Hamdi, S~· 
petçl Ali Rıza ve Meddah Alinin ru· 
hunu şa tediyordu. 
Okuyucularıma ve beni tanıyanlara 

tekrar etmekten usanmam ki: O:~n 
oyunun da milli tiyatromuzun yara· 
tıcı çehresi taze bir halde saklı dur· 
maktadLr. 
Öğretmenlerle temas ettim. Esıtı 

talebelerim, beni şahsen, gıyaben ta· 
nıyanlar etrafıma toplandılar. H'!~ 

yt-rde ayni dert: Kıdem zammını alı 1 
mıyorlnr. Muhasebei hususlyelerı:ı j 

takati meselesi. Çare? Ezeli derdini 
ezeli çaresi ilk öğretmen ma~larını 
umumi mU\'azeneye nakletmek. Çey· 
rek asırdanberl yazılarımda tav•IY<-' 
ctUC-ım şey! 

.ı memleketlerden de malzeme ve 
llştlrllmektcdır. 

Rus mULte!ıklerlmlze süratle \'e 
çok yardım elmelıyiz. Çünkü H.usyd 
da durumun \'llhim olduğunu söyle· 
mek kA!l değildir. Durum bundan ela 
ha fenadır. Amerika ve hattA İngtl· 
tere tehlikeyi kanamış dcğıllcrdır. 

---·O'---
Pananıa Cünıhur· 
Reisillin macerası 

Ncvyork, ız (A.A.) - D. N. B. Ha 
Jlhazırda KUbada kAln Cardenas da 
ikamet etmekte olan Panama relslcü.n 
huru Arlas, Şlkago Trıbun gazetc~I· 
nln bir muhabırino beyanatta buluna 
rak Vaşington ıle Panama arasında 
çıkmış olan büyük müşkflAtın kendı· 
sını RelslcUmhurluktan feragat ede· 
rek hayatını kurtaımak Uzeıe Küba 
ya iltica. etmek mccburıyetinde bı· 

rakmış olduğunu söylcml'İ'tır. EsJ<ı 

RcısıcUnıhur, harp malzemesınin Pa
nama bayrağını hamil Amerik:ın \'il 

purlaı-lle nakiedılmesı aleyhinde itlrıız 
!arda bulunmuş olduğuna dair olan 
haberi teyit etınıştır. 

- ... -or----

Ingiliz layyiJre
lerının /aaliye ti 
Londra, ı 2 A .A.) - ingıli.z: ha. 

va kuvvctlcrinın dun gece Rotcı .. 
dam·a yaptıkları lıucumdan blraz 
c\•vel, HoJanda hukumctı, Londra 

ltııs askeri kudreti, Almanya. 
nın Tok;rnclaki basın ata~esinin 

iddia ettiği gibi, önmüş sayılır 

mı? \'oksa iyil'e geç olarak Ame. 
rika Ve inıiltereden ıönderlJe. 
<"ek silahlara dayanarak Kafkas. 
yayı müdafaa et mi) e ve bütün 
kıs mühim Alman kuvvetlerini 
iRu )'lada bağlı tutmıya muvaffak 
olacak mı? Bunu bilml oruı. F•· 
kat bu noktada Amerlkada epey. 
ce bedbinlik var. 

Rıısyaclakl tazyik de\•am ede. 
bilse bile ~lddetlni kaybedecek. 
tir. Ku noksanı karşılamak i~in 

lngiltere, Atlantikte. Amerikanın 
daha tesirli yardımına lhtiya~ ıö 

recektlr. Amerlkada Avrupaya 
ordu gondermek kararı henüz nl· 
gunlaşmamakla beraber, yeniden 
belki de garp istikametiM döne 
eek olan Alman tazyiki karşı . 
sıncla İngiltere~ c daha tesirli tıir 
surette yardım etmek uim n: 
arıı:u:su her halde vardır. 

ı. H. BALTACIOGLU radyoları ıJe Roterdam hulkma 
Un tevzi birliği 
kurnıak için Jf. şehrin bombalanacnğı ıhtar edil· 

Ak~hlrlilerin hmall Hakkı 
BaJtatıoğluna te,ekkürleri 

Akşehir, (Hususi) - Memlekett· 
mlzc şeref veren üstat, Halkevinde 
modern orta oyunu lıakkında hal· 
kımıza ,·crdl~i konferansta çok alkış 
landı. Halkevi gösteril kolunun nıuh 
tar oyununu çok muva!fak1yetli oy· 
nadıklarını s-ören üstat çok heyecan 
ve sevinçle takdır ederek Akşehirde.'1 
a~Tıldı. 

üstadın bu ışıklı ve harekeUI lrş•· 
dından dolayı Akşchirlllerin minnet 
ve şükranlarının ı;azetenlzle iblifır.ı 

saygılarımla dilerim. 

Almanlar göre 

miş ve doklar ve askeri hedefler (Ha~ı 1 incide) §§ 
civarından ~ekilmeleri bildirilmiş \'ak itler \'erilen bir ÇU\"al unu da çoı< 
tir. Roterdam'111 bombardımanına gören Hamdınln cfendısi ve Ekmekçi. 
sebep, Hambur.: ve Br.cmcn liman , ler Cemiyeti RC'1sl Ali Rıza, benim 
Jarının İngilizler tarafından bom. nyn1 zamanda kurabiye y11ptığımı ile 
bardımanından sonra bu şehrin Al 1 rl sürerek bunu da kesıneğe kalklı 
man naklıye !naJiye1inde mühim 1 ve beni kcndıslnc blı· haylı yal\•aı t 
bir merkez haline gelmiş olması· ! tı Verilen bu miktara kanaatle ça· 
dır. lışıyordum . Bu serer de, börekçi un·ı 

Londra, 12 A.A.) - Hava Ne- aldıltları halde bana ekmekçi u:ıu 
zarctinin tebliği: \'crmeğe başladılar. Unun kesllmes 

Dun gece lnglliz bomba tayya. korkuslıe s es çıkaramadım Bu esmrr 
releri Emdcne ve Almanyanın şi· unu, Uç buçuk lırn faık \'ermek su 
mal batısındaki dit\cr hedeflere ıa . ıetıle ch·ıı.rımda bulunan bakkal Hıl 
arruz etmişlerdir. Tayyarelerimiz nü Efendiden börektl unııe deglşt . 
ayrılırken büyük yangınlar çıkmış rerek işlemek mecburiyetinde kaldım. 
bulunuyordu. Bıze verilen unlar b r mıslı arttırıldı 

ğı için ~lmdı bana iki ÇU\'al, faka~. 

S .. ' Koca Mehmede sekiz ÇU\'al verlyo:· ovyef ere gore lar. Geçen gUn unumu almak iı;.ıı 
( Başı 1 incide) §.~ 1 Tophanedeki Esnaf dcpo:ııunR fittım 

tirlkn büyük cep dahilinde çcm (Ba~ı ı lndrl~) X§ , Karşıma çıkan d ğcr mUmessll Sülf'y 
bcr i~·ine alınan Sovyet kuvvetleri mız bilhassa Briansk ve Viazma man, kah\'ede oturan noter kltıbınc 
1 1 tcşrlnlcvvcldc biraz daha sıkış. istikametlerinde şiddetli ve anu. 1 birlik için imza vermede11- un alı 
tırılarak mağlup edilmiştir. dane olmnk üzere büti.in cephe im. mıyacağımı tehditle aöyle<ll. Mecbu· 

Günlcrdenberi komiserler tara. tldadınca muharebelere dc\'am et. ren ben de bir imza attım \'e unlar, . 
fından mukavemete teşvik edilen mlşlcrdlr, mı ondan .ııonra aldım .. 
Sovyct askerlerinin intizamsız kol.! Moskova, 12 (A.A. ) - Reutcr: Demiş ve Feriköytlnde Barutha ı 
lar halinde yapmıya teşebbUs et. Viazma cephesinde So\'yct kuv. sokağ'ında 34 numaralı evınde bore.ı1. 
tikleri yarma hareketleri akim kal. vetlcrlnln üç kere gerllerıne inmiş çil k yapan Şevki Kıırııbulut da, im· 
mıştır. Bu teşcbbUSler Sovyetle. olan Alman paraşUtçUlerl Sovyet za vermeden un alamadığını ve bu s. 
rin esasen kanlı olan zayiatlarını kıtaları tarafından Jmha edilmiş. rada mümesl'llllerin tehdidine maru2' 
geniş mikyasta arttırmıştır. tir. kaldığını ııöylemlştır. Oalatada Peı 

200 metrelik küçUk bir muha. Viazma cephesinin tali merkez şembepazarında börekçi Mustafa o~· 
rebc mıntakasında 850 Sovyet as. mıntakasındaki Sovyct mukaveme lu Ahmet Tozkoparan ile Kemeral· 
kerinin maktul düştüğü fcsbit e. ti nihai safha<;ına girmektedir. Bu. tında simitçi \"e knletacı Çıpa da ay 
dilmiıstir. rada her iki taraf ta büyük kuv. nı tehdidin kendılerıne, börekçillk' c 

Sofya. 12 CA.A,) - Voroşilor vetler tahşlt etmiştir. Almanlar, hiç aJAltası olmadığı hıılde ekmekçı· 
\'C Budyeni kuvvetlerile, ~imdiye mühim bir yolu ele geçirmek için lcr cen11yetı rcısı Ahmet Rızanın ada 
kadar çembcrlenmekten kurtulmı· ne\•midane ujrqmaktadırlar. mı olduğu ıçln mUnıesslller arasınd 
ya muvaffak olan Timoçenko or. Moskova, 12 (A,A.) _ Rcuter: karıştırılan Eşref tarafından yap, 
dularının her gün uğramakta ol. dı"'ını blldırmışlerd r. Vlazma cephesinin tali merkez b 

dukları hezimetler, SoCya askeri mıntakasında Sovyct tank birlikle. Şu ;:ıiklı.yctlcrden anlaşılıyor h 
nrnhofili tarafından Sovyet muka· rl cumartesi günü oğlcdcn sonra fırınlara un tahsıslnde \ e gerekse te. 
\emctınin tam inhiliılinin ilk işa. Almanları (m) kasabasından tar. ziınde hatu· usulü cnrı bulunmakt 
retleri giöi tclfıkki edilmektedir. dederek ıarp istikametinde birkaç ve kurulan bu menfaat dolabının h 

Bcrlin, 12 CA.A.) - D.N.B. nin kil t k d s i'"I• rırpınan b ome re -a ar seri püskürtmüş 1 panmama ı ~" ,. azı e. 
askeri bir membadan ö~rendlğine lerdir lılUA yeni dolaplar h ızırlamakla me 
göre, bolşevikler dün de Lcningrad • kt d B hd u 

Orclden c:imal istikametinde i· gul olma a ır. u te ı c esnafta mıntakasında lopçu himayesinde " bb 
bir kaç yarma teşebbüsünde bulun kinci bir Alman hücumu yapılan ımza toplanma teşe Us~ ıle berabe: 

bir yan hareketine ve kasabanın şlkAyetçilerden Hasan Kızılaya, bo· 
muşlnrdır. k ıı h ld 

sokaklarında cereyan eden muha. re ç ere as un veri ıği csnalardıı 
Fakat bu teşebbüsler kanlı za. ı l p d s "idi · rcbclere rağmen akim kalmıştır. I nası 0 u 11 e m,..r un verı ğı w 

yiatla geri püskürtülmüştür. b smer un 'b 11 d 
L d 12 (A A ) M k 'l u e un u e ere ner en v~ 

füikrcş, 12 (A,A.) - Afi: on ra, . . - os ova. 1 . 
d ı b. t ld B · k' k nasıl geçtiği keyfıyetı Uzerınde blru İki aydanberl Sovyet kuvvetleri an ıe en ır e c rıans ın se •. ıu., trıncııya kadar kendıslnc 

lll)ı g,ımışti ki buranın, açr 
~ttıı •tı bekleyen Aciz, çare· 
'" lıru değildi, etrafta gör· 
~endıne aitmiş gıbl tı•ı 
tı-j IYordu. Şirket mUdU-

dl? nın icaplarına uyuyor mu? En kti 
_ Hayır, çırçıplak yerde dunıyor- çllk bir misal: Gazetenizi tevzi lçl·ı 

- B. Frcnç, hizmetinizden ayr•I· 
mağa karar verdiğimi söylcıneğe 
geldim. Bu sabah bin dolarlık biı 
banknot buldum. Buna dayaneraı; 
başka bir iş tutacağım. Burada yarın 
hakkında emniyet yok. Bu kararsız· 

lığa daha fazla tahammü! edemem. 
Benlm gibi adamların niçin bu ş! -:-

kette kalamayacağını isterseniz size 
anlatayım. 

Odesada fcvka1€ıde bir mukavemet sen mil doğusunda Orel'den ilerde durularak ve meselenin aydınlatılmr. 
·ol dümtan ileri hareketine ka· sını çok lllzumıu buluyoruz. Ewelc. 

gostermektcdir. ~ • • ö ı d &imiz lb! 
patılmıştır Harkovdaki Sovyct mu s Ye 1" g • şehirde gizh eli r 

Askeri mahafil. Odcsayı sukuta k 
1
. · 

1 
k1. k ,

1
. d tarafından idare edılen a-ızıı bir un 

~e olup olmadığını had -
~ "bt~ı llotdu. Geldiğini duyu .. · 
.~ b bıraktı: 
~ r Yere kadar gidl)orum 

elttör B. Frenç ile i"OTÜŞ· 

du. İsterseniz gösterey.m. kullandığınız kamyonlar bile sigorta· 
- Sakın, ne bnnn, ne dr bnşk ıs,.1 ıı değil ... Senede ufak bir sigorta üe· 

na göstermeyin. Numarası göze ili rcti \'ermeği akledemlyorsunuz. H•I 
şir. ag-ızdan ağıza duyulur Südü bo- bukl kamyon bir adam :zsc binlere.-? 
zuğun biri paraya sahip çıltar. Para· dolar ceremeye gireceksiniz. Bu as· 
yı nerede buldunuz? rın içinde yaşayan bir gazete sahlbı 

- BUyUk caddl'de... Belkt de ka bunu düşünmez mi? 
sabadıı.n selip J;eçcn bı.r otomobil sa- - Kamyonlarımllııl ıiıortam o!· . (Arkaaa nı-) 

mecbur etmek iı;ln tesadüf edilen avemc ı az m cır ve uvveı ı u. 
ruyor. Aynı Zamanda Perckov ber· I Uca.ret! me.vcut olduğu. nu yıne tekrı. ı müşkülfıtın, Sovyetlerin burasını e<I 

ayni zamanda hem tedafüi. taarru. zahındaki Alman taarruzu katiyct. l~or ve ıki ay ev\el \erılen hafla 
zi sistemlerinin mühim bir üssü, le tevki! edilmiştir. Azak denizi da dort çuval unla şu koca Karako~ 
hem de komintcrnin en ehemmiyet sahillerindeki Rus kuvvetlerinin buga.ı;acı fırınının naaıl :idare ed.Jdı· 
1i bir merkezi olarak kullanmakta vazi)cti sıkışık ilbi iörilnmcktc ğlni de. un işinde yolsuzluk olmadı· 
olmalarından ileri ıelmelde olmı. ise de Mclitopol ctrufında So\ yet ğını ıddıa cder.lerJcıı, oruyor, oS 
sile izah eylemektedir, mukavemeti zayı!lamanuştır. renmek ıst.~oruz. 



Kupa maçlal'ına din başlandı 
Günün galipleri: Galatasaray, Beşiktaş, 

Taksim, Süleymaniye, 
Galatagençler· ve Unkapanı klüpleri oldu 

hacim vasıtaslle bir .. ol daha ka. ' bilhassa birinci devrede kuvvetli Hilalin bu canlı oyunu otuzun. 
znnan Ga\ata.ı;cnçJcr devreyi 3-0 rakiplçri kar§ısında çok süzel bir cu dakikaya kadar devam ettı ve 
salip bitirdiler. ı oyun çıkararak seyircilere ümit c. Bcşikta§, bundan sonra tekrar 11:ı.. 

ikinci devreye Pcralılar çok dilm1yen guzcl bir oyun seyrettir- , kimiyeti ele aldı. 35 inci dakika· 
canlı başladılar ve oyunda da 1'ir 

1 
diler. da bir hücumda Şiıkru Beşlktaşın 

hakimiyet kurdular. Bir hi.icum- ı Beşiktaşlılar sahaya şöyle bir ilk golünü yopablldı ve dc,·re de 
da gözden kaı:maması lfıı:ım ı;clen : kadro ile .;-ıkmışlardı: 1 O Beşktcış lehine ı:.ona erdi. 
bariz bir ofsaycklan birinci golle· Mehmet Ali -- Feyzi. Yani - ı lkinci devreye Beşiktaşlılar çok 
rini yaptılar. Devre ortalarıqa do~ 1 Celal, ~temduh, Çaı,;I - .sııbri, Hu- 1 canlı başladılar ve oyun Hilal nısıf 
ru da Peralılar ikinci gollerini ka. · eyin, lbrahiın , ŞUkrU, lbrahiın. ahasına intikal etti. Çok geçme. 
zandılar. Bundan sonra tekrar can l Oyuna Adnan Akın idaresinde, df'n HLiseyin bir kargasalıktan is- ·' . 

Be!iiktaş • Hilal ma<;ından heyecanlı bir an lanan Ga\atageııçlilcr devre SOO· ~ ba:ilandı. İlk dakikalar karşılıklı t tlfadc ederek ıkınci Beşiktaş !:O• Beşiktaş . Hilal ma<;ından bir görüniı~ aııı 1 
İstanbul Futbol Ajanlıfı tarafın-ı 44 uncu dakıkada Daniş, uzaklan ı larına doğru dordüncü gollerini 1 hücumlarla ;;eı,;iyordu. Dakikalar 1ı Hlnii ?e kaydetti. Bu ı:ıayı Hilfıl\i- Rumclihisar - Taksim arasında ı oyunun daha ilk dakik115111şı o.(f} 

dan tertıp edılen kupa maçlarının b~r. şulle ikınci Sulcymanıyc go. I de yaparak birinci_ kün_ıe. kliıplcri 1 ilerliyor. Fakat bir türlü Beşiktaş l~rı ~ır parça bozar gib~ ~ldu ve 1 olmuştur. Bu oyun bir dereceye rı kırmızılılar rüzı;:~~ .lc 11~,-rt 
ılk karşılaşmaları dun Fcnerbah- Hınu yaptı ve devre de 2 - o so.

1 

arasında olan rakıplcrını 4 - 21 bir hflkimıyet tesis edemiyordu ve 1 nıtekım bu şaşkınlıktan ıstıCade C· kadar miisavi kuvvetler arasında malarına racmcn hakifl1eS'rıl 
çc ve Şeref stadlarında yapıldı ve na erdi. yenmek suretile elimine indiler. ortaya çok canlı ve giizel bir oyun 

1 
den Rcşiktaşlıların hır hıicumıın-1 oldugu için sık ı cereyan etınis Ru· l ;ılarak Anadoluhisar k81. el Ol 

bu mlisabakalar yalnız Pcra • Ga· İkinci devrede rlizgar Ramili. Bu maçta ya)nız nazarı dikkati. çıkıyordu. da IIıllıl mtidafıinin bir vuruşu melihisar birinci devreyi 1 - O sa. dide ba~lamıslardır. Bt>.Şlıı /.atJ 
latagençlcr mlislcsnn tabii netice. !erin le.hine ı.di. Bir hücumda Si.i· I mizi bir nok~a celbettl ... Galata. Onun<:~ı dcıkikadan sonra İstan- Huseyin~ ç~rpara.~ kaley~ ~irdi ve lip bitirmiştir. kada Galatasaray m~dacıı51~·~ 
lc~ını vcrcı.ı. . lcymanıye m~dafaasının anlaşama gençlerden ~·r .. çoc~k gozlu~le. OY· bul şampiyonu oyunda bır haki· bu suretle uçUnru •::oll_erın.ı kazan· İkinci devrede oyuna hfıklm o. bir çarpışma neticcsındc k ııl"'.;.. 
~F.RF:F 51 ADII"'DA: mazlıfından ıstıfade ederek yega. ~uyordu. Buyuk bır kaza ıhtıma· miyct kurduysa da TliliiJ mudafaa. d.ılar. Ru~dan ~onra. S~brı va~ı~a- lan Taksim iki gol keyciedE'rek ına. mı~ ve sas açığa gcçınr d,t,~ 

ne gollerini kaydettiler. Bunu boş 11 o)an bu ,·aziyetc hi\kemtn mu· sının canlı oyunu karşısında bir ı;ıle. dr.ırdl~ncu lbrahı~ın ayagıle ı;ı 2 - 1 kazanmıştır. rlyetinde kalmıştır v.c bit 

Da\•ııtpaşa • Unkapanı kaleye kaçırdıkları bir gol fırsatı arryhası doğrusu bir parça sa- türliı ,,.01 kayded d'I F k t bcşıncı, Şukrü vasıtasılc ıic altıncı da oyunu terketmiştır. 
. İ . t' ., • eme ı er. a a nollcrin' B kt 1 1 Kasımpaşa - Haliç k 

takıp etti. 13 Uncu riakikada bra. rıp ı. Hilallilerin tekrar açıldıklarım gö. .. 1 yapan eşı - aşı ar maçı Oyuna on kişi olara 1 Şeref stadında ilk kupa maçı, 
Unkapanı • Davulpaşa arasında ol. 
du. 

him Sı.ilcymaniyenln üçUncU goıu. Be!iikta'i - Hilal rüyoruz. Hatta oyun mutevazin bir. 6 - O kawıııiılar. İkinci müsabaka Kasımpa~a. Ha başlıyan Galatasaraylılar ıc f 
nil yaptı. 15 inci dakikada Hızır Şerci stadında ~unün son karşı. &ekil bile aldı ve zaman zaman Be. FF.NER S'fADINDA: lıç arasında olmuştur, Mehmet Re· dakikada Arif vasıtasilr. 11 ıı 

Ruzgarı ilk devrede arkasına a. 
lan Oavutpasalılar daha dOrdüncü 
dakıkada Abdurrahman vasıtasilc 

ılk gollcrıni yaptılar. Bu gol Un· 
kapanhları daha zi ·adc canlandır
dı. Ve nihay<'l 34 uncu dakikada 
Necdet kalrclnln elinden kaçan lo
pa yetiı;;erck Unkapamnın beraber 
lık goliınu kaydetti ve devre 1 • l 
berabere netıcelendi. 

d?rdu~cıı: 22 ı.nci dakika~a beşin. !aşması İstanbul şampiyonu Beşik. 5iktaş kalesine tehlikeli hiıcumlar Rumelihi,·ar - 'faksinı şadın idaresindeki hu oyunun bi. rini kazanmışlardır. :sıı:::a 
cı, 38 ı.nı:~ dakı_kada İbra~ın:' altın. tasla Hiliıl arasıncla idi, Hilalli\er bile .yaptılar. Fener stadında ilk kupa mac;ı rinci devrcsınde tamamile hiıkim ra, Galatasaraylılar nıöt 8ı t3 
rı, 42 ıncı dakıkada yedıncı golle· olan Ka ınıpaşalılar iki J::Ol yapa. fırsatları kaçırmı~lar. fıılt •' 
rini yapan Süleymani:vc>liler saha· A rak devreyi 2 - O lehlerine bitir. cfi dakikada Mustafanırı .cıır 
d 7 1 1. ld 1 k t 1 mişlcrdir. İkinci devre ç:ok sıkı 11111. , an - ga ıp ayrı ı ar. i'-inci ı;ollerini kaza 

Galataıı:-en<'ler - Pf!ra n ara a yarış arı ç:ı-çmiş, Kasımpaşalıların yaptı!;ı üç dcvrı- de 2 - O neticc\crıı11 b' 
~ole Haliç iki goJle mııkabnlc et 8111 

Günlin üı;Uncü maçı Galataı;Pnç nıiş ve maç ta 5 _ 2 Kaııınıpaşa. ikinci dcvrey<; daha c 11111 

ler - Pera arasında idı, Bu sene- nın ı;:alibiyetile neticelenmiştir. yan Galata araylılar hllC~cJıl~ 
Pcrenın pek zayıf olmasına rag. mişlcr:;e de ani hir A011

1 ıar 

İkinci devrede Unkapanlılar la 
mamile oyuna hfıkim idiler. 4 ti~ 
cu, 14 uncu, 26 ıncı dakıkalarda 

Nacinin ayaiHle üstüstc üç gol ya. 
n:ırak sahadan 4 - ı galıp ayrıl· 

dılar. Bu suretle Davutpasa mağ. 
Hıp oldu. 

D k 1 d Y 
Galatasaray - Anadoluhisar r 

men yine tahminler lehine idi. Fa. •• •• H b ı · .. • •ft hilcıımµnda AnadoJuhiS3 ..,ıı'" 
kat Galatagcnc:ler hakikaten giizel un U yarış ar a 0Sma. ey e 1 uzerıne ÇI ~ Fener stadında ı;uniin son maçı hir ş!\tle bir .ı.:oı kaydın~ ""ıt,!'wı: 
bir oyun oynayarak bu tahminleri Galata~arayla Anadoluhiı;ar ara. olmuşlardır. Runıı Arifın ttıl"' .• 
altüst ettiler ve rakiplerini 4 -- 2 bahis oynıyanlar 24 lira 90 kuruş aldılar sında olmuş ve takımlar karşılıklı yaptığı üçüncü gol takh' ..ıf 
cibl açtk bir farkla ycn:niye mu. olarak $11 kadrolarla sa hacla gorün 17 inci dakikada da }.P,i 

vaffak oldular. Ankara, 18 (HusuE;i) - Yarıs kat Ahmet Atınanm Yosması ra. d II b l' b' · · y k. · miişlcrdir: ıu· rıll • ce e ey e ı ırıncı, avıız ı ıncı, düncü Galatasarav ~o 11 • 

SüleymanİJlfe • Rami 
Günlin ikinci müsabakası Süley

maniye ile Rami arasanda oldu. 
Daha ilk dakikadan Süleymani. 

ye oyuna hakim oldu. 12 inci da. 
klkada lehlerine verllcn bir pcnaı. 

tıdan ilk gollerini kazandılar. Q. 

yun Slilcymaniyenln baskısı altın. 
da geçmesine rağmen bir türlü gol 
adedini nrttıramıyorlardı. Ancak, 

Peralıların oyuna ne cılsa yeneriz 
kafasile Laııladıkları {!orüldli Fa
kat, Galatagençler, b·ı ılı'hın istif.ıciP 
ederek. derhal Prrn Ka!csinl bir taz 
yik çe.m~rinc aldıhı• e on daki· 
ka içinde fıslüste !ki gol de ka
zandılar. Bundan sonra Peralılar, 

kadrol::ı:-ır.: tamaml;."'lıl:.mıı:ı da iş 

işlen gcç'll:~ti. GalRtaıtcnı,;lcr çcık 
r.anh bir oyunln Perı.lılar:n o:.ıHın 
çalışmalar ·nı semeM~i? bırakıyor

lardı. Oc·.;re sununda meı·kez mu· 

T 1 B y A B i ' :'\tii,t~rllerlmlı:e müjde 
Karaköydc Ekselsior ittisalinde yeni açılan 

Jllerkez Kıraathanesinde .. Kahvenin bahsini, meşrubatın en ncfisıni bulabılirsiniz. 

NAZMİ 1YtDOGAN 

Erzincan Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan i§: Erzincan vilayet merkezinde ilk 

okul inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 60,000 altmış bın Ura olup ka 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işin keşif ve şartnnmelcrini 3™' kuruş muka 
bllinde Erzincan Nafıa Müdürlüğünden alabıllrler. 

3 - Eksiltme 25 / Teşrinievvel I 941 Cumartesi sunu saat ll 
de Erzincan Nafıa Müdürlüğü bınasında toplanacak eksiltme komis 
yonunca yapılacaktır. 

1 
1 

1 

1 
. 1 

i ı 

: 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 4250 lira muvakkat 
temınat vermesi ve 941 yılına ait Tıcaret Odası vesikası ve en az 
25 bın liralık iş yaptığına dair 'buna benzcrıı vesika ile ihaleden 1 

uç sun evHl Erzincan vilayetine müracaatla bu ise girmek için al 
mış oldukları vesikayı teklif mektuplarına raptctmeleri şarttır. 

1 

5 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yaıılı saatten ı 
bir saat evveline kadar Erzincan Nafıa ... Mlidürlüğündc teşekkül ı 
edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir, Pos 1 
ta ile gönderilecek mektupların muayyen saate kadar gelmiş ol 1 
ması ve dış zarfların mUhür mumu ile kapatılmış bulunması şart· 
tır. Postada vukubulacak ~ecikmeler kabul edilmez. (8987) 

Devlet DemiryoHarı ilanları 
Muhammen bedel ve mu\·akkat teminat umumi tutarlaı ı aşağıda ya

zılı ıkı liste nıuhtevıyatı tıbbi ecz'\ ve malzeme 3/11119 il Pazartesi gll 
nU saat 15 de Malzeme daıreslnde toplanacak Merkez 9 uncu komlsyo. 
l ra(ından ve kapalı zarf usuhle mUbayna olunacaktır. 

A;) rı ayrı birer ckslllmc mevzuu olan her iki lıstc ınuhlevıyatını \ 
ı ı ın. ıı:m teklif verilmesi 'mccb.ıri olmayıp herhangi bır kalemin ta· 

11 , ı \ cya b r kısmı için dahı teklif verilebilir. 
Bu ı gırmck istıyen1erin aşaS-ıda llstelerı hizasında yazılı muva~:

J,at temlnatlnrile kanunun tayın ~tttğı vesikaları ve bir asıl iki kopya· 
d:ın lbnı et teklıfleı'inl ayni gUn aat H de kadar ınezkür komlsyun 
P.cı ligine vermclerı IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak A •• karada malzeme daıresınden \'e Hay
darpaşada Tcsellllm ve Sevk Şct.lğlnden tedarik cdılebilir. 

1 

Islah Encümeni tarafından tertip kiplerini geride bırakarak yarışı Davalaçiro üçüııcli oldu. Ganyan Galata11arar: Osman -:- Faruk, • 11ıır1 

edilen üçüncü hafta yarışları bu. aldı. Hüma Hatun ikinci, Dandi 1 • 1 Adnan - Musa, Enver, Ismail - ve maç ta sarı kırmızı ısfl 
gun yine bilyuk bir meraklı kütlesi fıçlincü oldu. Ganyan 625, plAscler ~i~~yan ar 410, plaseler 215, 10~ Salim. Arif Mustafa, Eşfak, Ga. biı·ini takip eden hilcufc:r. 
onünde yapıldı ve şu tcknık dere. 445, 175 verdi. ıanfer. sında 4 - 1 sona ernı ~ {:'A 
C
nl"r alındı· Re in ti yarıs: Bu ımn yarışın fa. A d I h ' O 'h h r fe 'J 
~ ._ ti .. i ncü yarış: Bıı ko uda ine . . . . na o u ıur: r an - A met, V ı 

Birinci "'.arı : Bu ilk yarı~ iki vorısı yınc Tomurcuktu. Nıtekim Rıza - Rifat, SalAhaddin, Nuri- h_ enerbahçe " _A, 
#" • ümitler hılafına olarak Yatafan bi. il" 

hayvan girdi ve Gönül birinci, Sü. 1 1 K 1 • yarışın birincisi oldu. Bora ikinci, Halıik, Sabahattin, Rebii. Orhan, nu··n sabah Fener st•.~' ... 11 
lün ikinci oldu, Ganyan 290 verdi. r ne ' om sarJ ikinci, Konca Ü· Ceylan uçuncü geldı. Ganyan Faruk. .,,. 

I· kı'ncı· yarı~·. İk'ıli bahsı'n bı·r ko· çi.ıncü oldu. Ganyan 430, plflscler nerbahçe - Vefa birincı rcı' ~ 120. plaseler 120, 135, 365 verdi. Uıun zamandanberi sahada gö. t ıcıı 1 !unu teşkil eden bu yarış oldukça 300 ve 230 verdi. Çifte bahiste Yosma - Heybeli remediğiınlz kıymetli beynelmilel arasında yapılan husus. ı -' 
heyecanlı geçti. BOtün ümitler H. Dördüncü yarı,: Bu yarış ikili üzerinde oynıyanlar da 24 lira 90 hakemlerimizden Fut.bol Ajanımız da Vefalılar müsabak,:ı) ı 
Hatun ve Dandi üzerinde idi, Fa. bahsin neticesini verecekti. Neti. kuruş aldılar. ı Nlır\ Bosutun idaresinde baslıyan zanmışlardır. 

·-DOKTOR 

Eala Slllrl KUNT 
iç Hastalıkları l\liıtehusm 

Yeni muayenehane ve evi: ()s. 

manbey, Bomonti tramvay du. 
rağı No. 287. Teldon: 81784. 

HER GÜN :? DEN SONRA 

ÇIPRUT 
C'\lc1lye " ~ JılMdıM. 
ilSI Bey41::•ı Yerli lHallıa: - .-
r..an '-~~ P•ta l .:::.;;-ı 

i 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Yabancı dil öğretıneni yetişiirilınek üzere 

açılnıış olan Fransızc:, İngilizce ve 
Alınanca kurslarına tnlehc alınacaktır. 
Alınacak talebe bir yıl Üniversitedeki yabancı dıl kurslarına de

vam edecekler ve slya!Ji vaziyet normalle5tiği hıkdirde tahsillerini 
takviye etmek iızere, bir yıl da dilini ogrcndlklcri memlekete gôn. 
dcrilec:c-klcrdir. Her birine burada ayda 30 lira verilecektir. Seı;ıne 
sınavları 27 ve 28 Bırincıteşrin 94 ı Pazartesi ve Salı gunlerl istan. 
bul Üniversitesinde yapılacaktır. 

Sınava girmek için: 
1 

·, ~eymeD.r. ::..- • : ı Türk olmıık ve yerli veya yabancı bir kollcj vrya liseden veya. 
hut bir öğretmen okulundan mezun olmak lfızımdır. 

---· Tel: .t3:l5:: ---· 

__. Kitaplarınızı -., 
aatr BOL AT 

BITAB IVİ~DJJ 
alınız. BiltUn kıt&pları bulab .. 
lcceg!niz glbi Ankaı·a neşrlya

tınm, A·.TUp:ının mooel veu : 

.. Olgunluk şart değildir,, 

Namzetlerin 2l ı X / 1941 de Üniversitede muayeneleri yapılacak. 
tır, Evliler alınamaz. 

Sıııavda muvatfak olanlar tahsil müddetlerinin iki misli :\laari! 
Vekaleti emrinde çalışac:ıklarını taahhüt edeceklerdir. Kurs taıe. 
besinin hiçbir işle ıne!;guJ olmamaı:ı şarttır. 

Talip olanların 20 1X 941 akşamına kadar Rektörlüğe tahsil vesi. ! kaları, nüfus hüviyet varakaları ve 6 adet fotoğraf ile müracaat et. 
melcrl. ~9112• 

mecmualarının Babı&lıdt ye· 1 
gAne satış y~rtdir. 
Gaz.efelere CAıı da kabul eder. 
Ankara cadı!~ ~ htanbul 

Veteriner Fakültesine Talebe alınacak 

'Yü~.Eek Ziraat Enstitüsünden 
~------------------·'' 11 A K v İ ~I 

13 YEŞRİSiEVVEL 9U 
PAZARTESİ 

A \": 10 - GÜN: '.?86 __: Hızır: 167 
RU~Iİ: 1357 - EYLÜL: 30 
Hİ<.:Ri: 1360 - RA:\IAZAS: 21 

\'AKİT ZEVALİ EZANİ 

--
GÜNEŞ: 6,09 36 12, 
ÖGLE: 12,00 6,27 
İKİNDİ: 15,17 9,34 
AKŞAM: 17,33 12. 00 
YATSI: 19,04 1,36 
İMSAK: 4,31 10, 57 

1 - Görülen !uzum üzerine Veteriner Fakültesine yeniden bir 
miktar daha talebe alınmak üzere yeni bir müsabaka imtihanı açıl· 
mıştır. 

2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtlarına ı. Teı;;rlnlevvel. 941 
de başlanacak ve 13 teşrinıevvcl tarihinde nihayet vcrılc1:ektir. 

3 - Lise ınczunu olan ve ol~unluk imtıhanını vermiş buiu· 
nan taliplerin aşa{;ıdaki tarihlerde imtihanları yapılacaktır. 

Saat Saat 
9 - 12 14- 17 

14 bırincitcşrin Sah Fizik Tilrkçe 
15 ıı Çar§amba Kimya Biyoloji 
16 11 Per~embe Cebir Yabancı dil 
4 - İmtihan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve İstan· 

bıılda Yüksek Ticaret Mektebi konferans salonunda yapılacaktır. 
5 - Taliplerin rektörlüğe müracaatları 

---------------------~ Dnlet Deaıı,.11.,, 
İflet.Hlb~ 
13 BIRINCITEŞRINeEJI 1 

20 BIRINCITEŞRINE Ki , 
Muhtelif Hatfıra Kalkıeık Vapvriertn ~~ 
Kalkış Gün ve Sıatferi ve Kalkaea~are Rı~" 

KarMlen.Jz llatt&aa - Pazarteei 17 de (TN'ı), ~_., 
17 de (Karadeniz). Galata t 

lımlt hattma 

Bandırma llattn 

Ayn.llk hattına 

lz.mir birinci ıiin 

lımtr Udacl ıti.raı 

da.n. ~ 

Cumartesi 18 de (Analar~~ ı' 
keci rıhtımından. (İ§'atJ 8 ~~ 
dar haftada bir posta yaP1181,ıı .ti 
İne bol uya kadar gldece1' 

0 i'o"' 
posta gidiş ve dönU§tC A~c• 
uğrıyacaktır.) ~ 

'toJI 
Perşembe 8 de {Bartın)· ~.IJ 
nhtımın~an. ıı,P"" 
(NOT: l§'arı ahire kadar 1 
bir posta yapılacaktır.> ,şi ı!...J 
Salı, Perşembe ve Cuınııtl ı1:J 
(Çanakkale). Pazar 8 dl ._,pr 
Poıt&lar Galata rıh~ 
ıaı-. ııııl"°' 
(NOT: Yukarda yazılı I i~ı;t 
yalnız birer vapur ıcal1'~r ı 
İlave postalar yapılmıyııcsl< • S I 
PazartMi, çarşamba ve cufll I 
(Trak). Galata rıhtunınd811' JO 
ca çar~amba ve cumartcSI aıtı
(Konya). Tophane rıhtırrı1~. "-rof 
S&lı ve CWna 19 da (SCY~ 
ha.ne rıhtımından. ,ıı' rf 

Pazar 9 ta (B&rtm). 'J'Opll ,,; 
tnrundan. ,r". 

_ Çarşamba 12 de (Ülgen), CU:1ııd 
12 de <Mersin) Slrkecı rıııtı rıJI 

- Pazar 16 da (Tırhan). GaJs!.a tf 
mından. ,_., 
Per~be 13 de {Kadef)· ~ 
tımından. / 

L.ııtc Malzemenin ismi .Muhammen bedel Muvakkat te- ~,.------------... 

6 - Birinci müsabakaya iştirak için eylul 
yıt edilmiş talebenin imtihanları evvelce ilfın 
yapılacaktır. 

sonuna kadar ka· 
edilen tarihlerde 

<ı8702ıı 

NOT: Vapur •eferlMı h&ltklnda her türlü maıuaı•J 
telefon numaraları yurlı aoentelerimlz.den öğreniıebUit· uJO ,,f 
~ Bet A.omt.eılltt - Galata rıhtımı, Lımanlar l]JIS ., 

No sı Lira mınat lira 

ı 

II 

Tıbbi ceza • 
Tıbbi malzeme 

91511,00 
24.907,00 

5.827.05 
1.86$,03 

'fcpe:::ı::B:~am ::~~Dİl.'ESi ~EH ıi ~~ITc:: ::m:d~ :,:mı 
Bu akşam oyıın yoktuı· Bu akşam s:ıat 20,30 da 

--rnARLJK BUDALASI 

Basılçlığı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Neşriyat MüdlirQ 
AHMET EMİN YALMAN 

-

VAT AN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI ~uruş 

1, Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

750 
500 
400 

. 150 
50 

Istanbul Belediyesi ilanları 
~·atıhte Kırkçeşmc mahallesini n Kendir sokağında 9 numaralı cvl:ı 

hedlm ve tahassuı edecek cnkaz.nın satışı açık arttırmaya konulmuş
tur. Tahmin bedeli fı::iO lira ve ilk teminatı 41 lira 25 kuruştur. Şartna

me zaöıt ve rnuamelflt nıl\dUrlUğU kaleminde görUJebillr. İhale 20/10/ 
941 Pazartesı günü saat 14 de D.ıimt Encümende yapılacaktır. Talip.e· 
rln ilk U!minat makbuz veya mcıttuplarıle ihale gUnü muayyen saatte 
Daimi• Encümende bulunmaları. (8866 ı 

Mtidürltiğü binuı altında • •. • ~ . .t~ 
ta ~ Me.Wift - G&l.&ta nhtmıı. Mmtaka Li1" ~I 

Reilllili bini.il altmda •••••• : ,, 
Sirkeci, Yolcu Salonu ••• • • • • (gısD 

"-------------~ 
Üniversite Rektörliiğünden: te!ıC 

Türk İnkılabı Tarihi ikm81 imtihanları ayın 27 inci PB:ı:rı"1ıt' 
nli saat 9 da konferans salonünda yapılacaktır. AIAJtad •' 
zır bulunması. ' .. 


