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Ticaret Vekilinin beyanatı 

.Milli Şef 
K a y s eride 

BU • 84.BARKI TELGBAPL•a 

Vurguncular başıboş 
bırakılmıyacak 

iaşe vaziyetimizde endişeye 
sebep yoktur 

• 
Candan tezahü:-atia 

karıı1andı ve Pazarören 
köy enstitüsüne 

hareket etti --·--

Stalingrad'ın garbında 
kanlı bir muharebe oluyor 

Vekil Ankaraya dönünce çocuklar"in ekmek istih
kahıni 300 grama çıkarmak işile meşgul olacak 

Kayaeri 21 (A. A.) - Bir 
tetkik gezİline çdmut olan Reiai
cümburumuz lımet İnönü, bu sa
bah ,ebrimize gelntl,Jer ve istu
yonda vali, mel>uılar. mcki lco
;mutanı, Belediye, P'1ti ve Hal
kevi reisleri ve balan, vilayet 
erkim. k.azal•dan gelen heyet
lerle kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından İçten teza!ıikatla kar
tılanmqlardır. 

Timoçenko, yeni takviye kuvvetleri getirtti, Ruslar 

Krasnodar'ın cenubunda yine geri çekildiler 
Tlc ırct VckılI doktôr Behçet Uz, mayan ve ge\: kta-me;en tcdblrlar l 

dün oğleden evvel petrol ofiste meş- a1ınaca!:tll', 1 ; Dieppe halkın 
lngilizierin 
teşekkürü 

hl olmuş, Iırtanbul, Izmlr ve Mers'.n Ihracat 1ş1erlnde; müsta.hsllln ma-
1thal~t ve ihracat blrllklerl umumt lını, 1tJıalı\tunız üzerinde fuzull pa
kı\tıplerlnt ticaret nfüdUrlilğü sa!o- halılık yarııtmıyacak şekilde A.za.mJ 
nunda kabul etmiştir. TcşldlAtlan- kzymetıe satına{ta ve zararlı flat te
dırma umum mfidurü Ue ticaret mü- şettfitlerlnl bertıırlf ctmeğe matu! 
dürunun fştin\k ettığl bu toplantıya olan çalışmalara huı verllecekt!.r. 
tel.i!lk eden Vekil, birliklerdek1 eşya- Tilccıınn terdi mesal.slni kolaylaş
ların çıkarılması ve dağıtılması mev- tırmalt ve kuvvetlendirmek emelle
Zulan üzerinde konu§muştur. rlnln tahakkukuna m§.nl olmayan bir 

Milli Sel tclırimizde ima b!r 
müddet kalmışlar. Parti, ve Hal
lceTini ziyaret ettikten, alikadar
Iardan ve tenıu ettikleri halktan 
vilayetin umumi durumu hakkm
da izahat aldıktan sonra Pazarö
ren köy enstitüsünü gezmek üze. 
re uat dolma lcukta Luauai lree· 
leri ile Kayaeriden aynlm1tlardar. 

Gösterdikleri soğuk
kanlılıktan dolayı 

Vekil kendtsl ne konuşan bir mu- idare tarzını birliklerde M.klm kıla
hllrrlrl~lıe, hUkilmete ayrılan hubu- cağız. 

F ranıız halkı takdir 
bat hissesinin müstahsll tarafından Her ne şekilde olursa olsun men
nıuntazam bir surette verilmekte ol- faatten başka bir nizam tanımıyan 
cıu~unu, stok vıızlyetlınlzln yakında hareketleri başı bot bırakamayız. 
tamamlle ve müspet r,akıımlara ıs- ':t'edblrlerfmlzln btblkmdan Q~- • 

edildi 
tlnat eder vaziyette tesblt edllmlt Jedlğlm!z ~Uzel netıcelert zaafa ut- Londraya gı·den 
olacağını söylemf4Ur Çcicuklann ek- ratml\Y& ç"l14an kllçlit ve,atnsı. .men- Londra 22 (A.A.) - Dün ıre-
mek lstıhkııkl:ınnın • 300 grama çıka- raat ha.reketlerl belirirse; bu kabU ce incili% yüksek k~danlıiı 
rııması hnkkındaıcı kararın da ya- hareketler ağır lkıbetlerıe karşı kar- gazeteciler Dieppe Franaız halkına hitaben 
kında iIM edileceğini ve Ankaraya şıya kalncaktır. bir tetekkür mesa]t nesretmİl1 dön:!r dönmz bu iş.le meşgul olacağı- Ticaret ahlakt akın eanaıında emni1etleriıu 
nı soylemlş. karne lle ekmek satt!an Tıcaret ahl1\kını, meslek dilrustın- Birleıik Amerikayı da tehlikeye koyacak ve mukabel• 
:yerlere un getirilmesine müsaade ğünll güvenlllr bir kıymet ta.nıyoruz. ziyaret edecekler bilmiale aebebiyet verecek ba-edUınesı ~in de stok vazlyettml.zln Bu kıymetı art~ırmaıt ve kuvvetlen- reketlere kallapnllmalan hak· 
te~blt edilmesi ile hallolunacak blr 1§ dlrmek: için boraa vıt "ticaret odalan kında kendilerine vermit oldufu 
Olduıı-unu kaydetml.f ve İstnnbulda- sahalannda zamanımızın lçte ve dıt- Ankara 21 {Aktam) - lngilte- il .kib ttikl 
k1 tetkikleri etratmda şunlan sôy- ta mah~tls olan Ucaı1 ihtiyaçlarına reye gitmek üzere buraya gelen Türk tavsiyelerini itina • ta 1 e e-
lemiştir · ve muhtelif pazarlarla olan mllna- matbuat heyeti, Başvekil B. Şükrü rinden dolayı te~ekkürlerini ba-

t sebetrerlmlzln icaplarına göre yeni Sarac".>g"lu'nu, Haricit.·e Vekili 8. Nu- dirm(f, gösterdikleri aoğukkan-aşe vazı"ye"=mı"z J ı ı ., "tt fıikl • • t h 
tTa.ın bir 1tmlnnn !.le .söy~l:vcblll
m ki; iaje vaztvettml~e tcllş ve 

endtş"yl ınuclp "-hep yoktur. A!dığı
nıız tedblr'ertn muspet netlcelcrlnden 
em•n olmak mevkllndeytz 

- u tedbirler alaca~ız, Ticaret hayntı- man Menemenci:>ğlu'nu ziy:ır~t et- ı ıgın mu e enn ~ayıa ını a-
nıızda ticaret oda.larll& borsaların mi,tir. fifle,tirdiğini ve aktn harekatını 

T1<"tr->t ve petrol o!isI~rfnJn istık
ba'dPk! çalışm:ı.larınl\ yent tstlka
metlcr verilecektir. Bunun içtn ge
reklı görduğum dlrektıcıerı şlmc11den 
verdim, &aryııkıt ve maklne yağı 
gibi maddelerin ithaline matuf hu
susi t ,~ebbüsleri de m mnunlyetıe 
kn.rşılıyacağız. • 

İthalat ve ihraca 
ith:ıHl.t ve ihracat ı~erlmlzin seyri 

hqkkmda alınacak kararlaıın te91r
lerı yakında yor ılecektlr. 

vazife ve salAhlyetlerlnl genişletmek İ .1 . A k h" "k 
1 

. . kolaylqtırdıimı söyGyerek_ ölen 
karannda ngı terenın n ara uyu e çrsı Frannalardan da hürmetle .,..._ 

K yız, k l l ( bu ak,am ıefareth!lne binasında ga- ıeylemiftir_ 
azanç ma u o ma 1 zetecılcrimiz şerefine bir ziyafet ver-
müstehlik İstismar miştir. Başvekil, Hariciye ve Dahili- Teşekkür mesajı fU söz!e:~e bi-

d·ı f" ye Vekilleri de ziyafette bulunmu,- tiyor: cıŞimdiye kadar size ver-
e ı meme ı 1 d diğimi.z talimat muteberdir. Fiili 

Ith:UM mnllannın g!rlş'lnde, d:\ğıJı- ar Gr. .1 . . h k T yardımmı:ıı istiyecek giln gelin-
şında hUkQmetçe !stcnUen ne-tice, iş r :ız~ltecıAedrımız uha şkaın or~s 1 ciye kadar sükunetle oluM!nux.• 
ve ticaret erbabının makul kazan~ cK.Spresı e an ya are et ctmış- I l 
hadleri dahlllnde faydalunmalan v~ lerdir. Oradan tayyare ile lngiltereye '---·----------
müstehlik kitlelerin istismar edU- gideceklerdir. Carda t~yide İngiliz B J d z "' 
memelerldlr. Bu maksadı tahııkkuk sefiri ve Amerika sefareti mümessili e gra • agrep 
ettirmekte mesleki esasa öııyana.n ile gazeteciler hazır bu1unmuşlardır. 
blrleşmelerl !aydalt buluyoruz. Bu S~ahate İngiltere sefaretinin matbu- t • • k t 
yolda ş!rketler ve kaoperat1fler ku- at ataşesi de refakat etmektedir. l renıne suı as 
rulmasını teshll ve teşvik edece~lz. Birleşik Amerika da, hükumetimi-

Yurtt.aşlann do~rulukla kazanç ze müracaat ederek bir Türk gazete- 21 yolcu öldü 32 kiti de 
temin etmelerlnl mcmnuntyetıe kar- ·ı h • · A 'k ·· d ·ı ' :s 
şılarız. Ancak güzel tedblrlerı ve te- cı e~ . ~y:tmın ~e~ı ·aya gon erı - yaralandı 
mtz cereyanlan bulandırmaktan çe- mesı~~ ıltımaı :tmı,tır. . -·--
klnmlveceJc kadar vtcdanlann ka- İngıltereye gıden gazete~ler, ora
rarmıtlar çıkarsa bunlan mllll bün- dan Birleşik Amerikaya da gidecek
yemlzl zehlrlemelerlne ~ meydan ferdir. 
vermtyeceğlz .• 

Orta A vrupada şimen
difercilik tetkikleri 

Budapeşte 22 CA.A.) P111.er ge-
cesı Zagrep - Belgrat sllrat tatanna 
Frlşa Bobovaka. civarında. bir suikast 
yapılmıştır. Bu sulkast netlceslnde 
21 k~l ö!m!ı,,, 32 klşl de y;ırnlanmı.,
tır. 

Londra 22 C.~A.) - Dün gece yr..n
sı Mosko.ada. ne.,redllen rcsmı Rua 
teb!!~lnde şôjle l1enlllyor: 

.21 ağustos günU k:ıt.antınuz, Klets
kaya'nın cenubu şarkislnde, Kotel
nlkovo'nun .şimali şarktslnde Plya
tıgorskun cenubu ~rldslnde ve Kras
nodar cenubunda düşmanla çarpUJ
mış!ardır, Diğer keslın.lercıe değlilk
l!k yoktur. 

Sovyet yüksc-k kumandanlığının 
verdlğ'I tamamlayıcı ta!stlAta göre 
Slialingradın ceımbuna dUşen Don 
dlrse~inde çok kanh muharebeler olu
yor. 

Marel)1l Tlmoçenko çok kuvvetli 
takviyeler geUrnıl§tlr. Don nehrini 
ge~n Almanlar, üç gllnlilk çarpışma.. 
dan sonra gert atılmışlardır. Nehrtn 
tark kıyısında kalan Alıriinlann te
mlzlenme3lne devam edUmektedlr. 
Ruslar. 40 Alman tankı tahrtbeyle
mlşlerdlr. 

Kı>telnlkıovo·nun şimali far.kl61nde 
Alman hilcumlan netlcesız kniını.ştır. 
Küçük bir Al:ınan tank teşkt!t Rus 
hatı:ı.nnı yarmlf, fakat piyade lle ir
tibatı kesilmiştir. S~vyetler blr dilıf
man tank teşklllnl temizlemek.le me1-
guldürler. 

K:ırkasyada, Kmsn!Xfann cenu
bıında Ru.:ılar gene rlcat eylemlş'er, 
yenl nıevr..llere çekllınlşlerdlr. 1iç 
gfinde iki bin Alman bldllrlllmü.ştUr. 

Plyatlgorslmn c:?nubu şıarklstr.de 
nıızl hUeunılan tardedll.-nektcd!r. 
B:ı.ltıkt.'\ ıs bin tonluk bir Alınln sar
nıçlı g~t~l b:ı.tırılmış ır. 

Rusların Almanyaya 
yeni hava akınlar( 

l..ondra 22 (A.A.) - Moskova rad
yosuna göre Rus tayyareleri, perşem
be gecesi, Vıırşovnya. yukarı Pnıs
ya ve sııezyad:.ı lv>derıere hllcum 
eylemL'jler.:iir 

VJrşov:ı. ~lmendlfcr istasyonunda, 
fabrlk:ı.llrch. Ş9.rkl Prusya ııe Slez 
yach bilyUk yangınlır çıkanl.mış ve 
tnfilAklar Işltflmlştır. Rus b.yyarele
rl s:ı.limPn tıslerlne dönrnu.,ıerdlr. 

B. Churchill Şah ile 
görüştü 

Kahire 21 (A.A.) - B, Chur
chlll Tahranda Şehtnşahla ve 
Ba..şvekille görüşm~tilr. 

Salomon adala 
rında Japonlar 
ağır bir darbe 

---••ı----

Amerikalılann zayiata 
100 kitidir. Makin 
aduına da bir 

alan yapıldı 

• 
ı.o..-. 22 (AA.) - ..... 

fikteld Anwlıail cloe ,._ ...,_ 
kum.edem amiral Nimib'ia 1Mf'" 
rettiği Wr tehlile töre. Japoala. 
ra yeni bir ....... indirilmİttİr· 
Bu teb&p aiN. s.ıo..... ..W.
nrun timali ...-W. ~ 
2000 kilemetre aaılda ........ 
Makin ....... A-ar.. bala
riye silalleaHle-'al'I l 7 tıiuttoeta 
karaya ~ Japonlana bir 
deniz tanare üaiaü n t.isab
nı. 2 tanareri ~. 
80 Japae llPfajppj ölclinnitler 
ve müteakihe. ~· mucıöince 
çekilm"ıhnlir. ~ bıneme 
B. RooMnhiıa bü)iik oil• -
bqı B. Jamea Roosevelt ve di-
ğer bir ıubay kumanda edi
yordu. 

Japon tanareleri. yaptddan 
hücum e.masmda. kendi lnınet
lerinin •J'İabm arttınn11lardw. 
Bu hareket .-......da A.....-.. 
hlar lcücük Wr naldi)'e ... hile 
bir ganıhot kQhetmitlerdir. Za
yiatunıx hafiftir. 

Amiral Nimita tarafmdaa aet
redilen ikinci bir tebliie ıöre Sa· 
lomon adalaruun Japoıı kuvvet· 
lerindea temideamesine devanı 
edilmektedir. JeoonJar,•dat1ara 
ve onnaalara lıaçm..ıarct... Ja• 
ponlarla ~ara dev ... 
edi!mekteclir. 

İthnlAt ve ihrncat mevzuunda alı\
kadartan bir birlik nizamı içinde top
lam L zaruretinden doğan birliklerin 
kuruıu,,undakl 1sabetl 1hlı\l et,mek ve 
çalışrnalanndan beklenilen !aydg.lan 
azaıtmak istidadını taşıyan bazı Ue
t1 ve lüzumsuz mud:ı.halc~erl ort.adan 
kaldırmak ll\Zlmdır. Bilhassa ltha.lAt 
1şlerlnde memleketimize mal glnne
•lnl kolayl~tıran; getirilen mnllann 
UıtıkAra mevzu teşkil etmemeslnl 
ıa~lıy:ın fakat aynı zam'.lnda mem
leket d:ıhlllndt> d:lğılıŞ'.ıu zorlaştır-

Ticaret Veklll, buglln toprak orıste 
m~ı olacak, değirmenleri tedldk 
edecek, bu arada. AyVansaraydakl 
Güven çeltik fabrikasını da gezecek
tir. Behçet Uz. yann aqam.kl trenle 

Ankara 2 1 - Devlet Demiryol
lan umum müdürü B. Cemal Hida
yetin reisliğinde bir heyet Orta Av
rupada tetkik ıoyahatine çı~mıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japolıllır IOft siialerde Salo
mon adalarma 700 -.... edcart· 
mqılard ... Ba .... rtent. 670 l 
AmerikeWar tsafmclaa vu!m 
bulan rnalaarebecle öldürülmüt. 
geri kaı.u de esir edilmiftir. 
Amerikaldana aayiatı ise 28 ölü 
ve 72 .........._ ilwett;. ç.... 

Ankaraya dönecektir. 

lbtikirla mücadele 
Ticaret odalarına verilecek geniş 

salahiyetle temin edilecek 

.. :l..lk k a fiI er: 

Bir sigaraya dört kibrit! ..... 
İnhis.arlar idaresi haber veriyordu ı 

Her çePt siaaraya kal'f nibet art· 
mq. 

Fiatler de artbğuıa ıöre bari ıic•· 
ralaraa ikide birde tönme&İni önliye-

'I'icaret VekAietinin bir karan Stokçu tacirler ellerinde bulu- cek tedbir de alıma. 
~e sat~ıan serbes bırakılan mad- nan mallan piyasaya çıkarma- Bir sipra11 bitirinceye kadar dört 
'1elerln ve bilhassa pirinç, peynir dıklanndan ve yükselen fiatlerl ID'brit Faian.k lizun geliyor. 
l'e zeytinyağının fiatleri dü~me- de 1ndirmedlklerinden tüccarın .... ........... ...................... .. 

rn~ic~~:: d~~ yü=~~! bu i':~:ı~ k~~~g~r~~~t~~~ıc:~:~ Yeni tefrikamız -
hususta hazırlanan rapor yakın- memlştir. 
t!a Ticaret VekAletine gönderile- Belediye İktisat ~leri mildür
Cektır. Aynca hergün plyaıradan lilğü mürakıplerl, mıntaka t lca
~atıer alınarak bir ist~tlstlk ter- ret müdürlüğü ve ticaret odam 

YEDiKULE 
Zindanlarında bedtlmektecllr. Bir müddet son- umum! kAtfplfği raportörleri ta

~a bu istatistik üzertne hazırla- rafından piyasada yapılan teftiş 
acak rapor da Ticaret Vekd.leti- ve kontrollar neticesinde flatıerin 

tıe s~nuıacaktır. . dilşürUimesl ve lüzumsuz stokla- - Tarihi roman -
1 1Tüccan kendi kendin! kontrol ra mani olunması için eldeki ka-
~ü~ teşkil edilen heyetl~r. teşek- nun ve nizamnamelerin tadile 
b. erinden bert ~alnız tlic~arl~r- muhtaç olduğu nnlaşılmtş ve bu 
Beb~rnas ederek !ıatlerin yül•s-llş husus Ticnret Vekiline etraflı su
ı"klebıertni tespit etmişler ve tet- rette izah edllmiı:ıtfr 
.. l. erını Ti" bild' li • 

rnı~ı,., .. dtr ~ aret oda ~na ır- Meselı'I. bu seneki zcntinyağı 
l:' atı · . reko!tesl 45 milyon kllodur. Sene-

tıko. erı yul:: C1t"n v~ satı~a. ma! Jik istihlak ise 20 milyon kilodur. 
tebı ~~~Yan tt~:"'are henüz l~~tı Ge!iye kalan 25 milyon kilo zey
ecıc-11' fi va">ı '.l~ndı~~:l~n Y 1 ,_ tinyarrı ti.ic"aıın depolarınria bu-
hıı t t:ı .ıtı el~ ·ır.:n;ı~~ır._ TJu ıunm l.ct?dır. Tlraret odası bu 
kati T 'r. a.Pt1'1d"n ZP"H 

rnir v d ıc!.tıf b lı:l~nm !•-

Yazan: lskender F. Sertelli 

Venedıt tövalyestnln kızı Topka.pı 
sarayına nasıl girdi? - Z1ndnnda 
blr a§k macerası - Padişahın 
rüyasına giren kadını - Kaptım 
paş.ının gözdesi Yıılı köşkıınden 
kime kaçtı? Baştan baş:ı. aşk, he
yecan ve lhUraı dolu teCrlk..ımıza 

Çok yakında 
başlıyoruz. 

- Bekçi baba, karşıki evde hırsız var, yakalat 
- Sen ne bil1yon? .. 
- Baksa:na geceyansı gramofonu bağ.r tıp mahallcntn isti-

ıamba daü 19 kitilik bir Ame
rikan ailihendu müfreseai, er 
ve ıubay olmek &zere 92 qam 
bir Japon mlfrewiai imha et• 
mittir. Japoel• aoa ........... 
kadar çarpsps,•w n _._ ol
mamıı ....... S. 19 tiPlk Aaw
rikan mifua 11· d ı • • ölmiit. 
13 u de""' , ... 
Brezilya fiilen 
harb halinde 

Almanyaya resmen hart; 
ilan edilmeai lüzumıu 

, airülüyor 

Rio de ••do 21 (A.A.) -Bre
zilya ile Almanya aruanda lıarb bal 
mevcuttur, Brezilya uç.aklan denizde 
dolaprak Alman denizalblan ar~ 
tırmaktadlrlar. Binaenaleyh harı> 
ilanı lüzumıuzdur. Altıncı bir Brezil
ya ticaret gemi.al torpillendiğinde11o 
Cümhurreisi birkaç Alman td>aaaı
nın tutak olarak tevkifini emretmir 
tir. Kaldı ki Almanlar bazı Brezilya• 
lılan Paris bölgeıinde Compiegne ci
varında bir temerküz kampına hap
sctmi, bulunuyorlar. Brezilyadaki 
Almnn d'plomatlan, Almanyadalcl 
Brcz''ya d·,f ~OJ~~ 



Bahfte 2 

SöZON OELiŞi Türkçe es y 
Dinlemek sanatı 

J.UlllyetseverllR1n bqlıca prensiple- lan yap1ştı.rznıF,ı. Bu ll1nl:ınn pek 
rtnden b1rl de mllll dile k.ar§l ıevgt merhur bir cUmlesi vardı: 
Ye ıaygıdır. Milliyet dAvMında ·en eOalatado. Trltıgı 

Heplmfs konUJtuğumuza bakup ~el Jumuştufuınuzu san~ mtuitm lmll, fertleri blrblrlne yak- cŞarkın en büyük elblyse mnğazasııı 
mıyalım. Hele buılanm.Dl lyle JdStU. konuşuyonn kJ ınıs- laştıran en mtuılm :tUUür balı dil Buradaki celblscı :t.ellmesl eski 

IÜ daha iyi ederiz. Ama susmak UO deflldJr. DlnJemell de. f~ olduğuna göre, mIDl varh2m özü, Arap hatfler1Ie: 
1ftn g09 tarafı. benliği. blrlltt ancak m.llll dll tlzert- ıEllf, lAm. be, ye, stn. heı ,eklinde 

Blscle bu ü9 sanatı, yani hem konupnamu, hem sumıasım, nt kurulmuştur. yazılmı§tı. Arapça tmJA tR1deslıle gl!re 
Tllrt d1l1ne kal'fl rosterllen önem ~ hartı fazla olduğundan telime 

bem de dfnlemesln.l beceren hemen yok ıfbldlr. Yahut vardır " anı. Cümhurlyet hilkOmetı za-~ Bu harf, All Nusret merhu-
.. ben raslamadım. manmda devletin remıt mtV%Ulan mun llnlrlerlnl bozmut. blr etın da-

Gllzel konuşanlaruws Dyıhd1r. Bir k&ÇIDI yakuıdan tam- arasına airdl: Tllrk dll1 :turumu ve J8.Damıynrak l'On derece h!ddetle 
7orum: Bunlar JauFlanndaJdnJ dinlemeye asla yanaşmazlar. arasını. top]anan dil turuUaylan bu mağazaya ctmıtş ve Tilrkçeyt uluorta 
Böyle olanlar ne kadar g(hel konuşurlarsa konupunlar dinle· ıamlml s&Jgı ve sevgtnln en gtlzel kon~MUU bllo bllmlyen dlrtk.töre 
yicllerlntn uyumasına müsaade' etmelldfrler. Fena konU§8n adam ve en Tertmıı h:ıreJı:etlerldJi. En yeni §iddetıe çıkışmıştı: 
karşısında Qldufu gibi g(lzel konuşan adam b.rpsında da, eler 1Hnl metodlartle ftllerlnde Çalı.,ıJan - Duvarlatd:ıld Jl!nınız yanlış. 
sözlerinin bizde uyandırdılW fikirleri bir ita" kellme De söyleme- Tllrk dllln1n !stlkll11nl lmrmak. hay- nniış... CElblyse) olmaz, (llb:ıs) ın 

&• :.- ıı tJnl b tboş k oeml (elbise) dlr. (Ye) yl kaldınnızl 
ınhe lrJn vermiyorsa uyumak hakkımızdır. İJln garibi güzel ye korumak, onu aş a- J.l'nzladır, ayıptır; Türkçeye hUrmet-
konuşan adam me ikide bir sual de sorar. Fakat istedi~ sua- rar.sızlıttan kurtarmak için dilimize sb:llktlr. • 

· ' karoı çok kıskanç davranmak zama-
IJnc ~vap .vermeniz değildir. O hem 10racak, hem de cevap .ve- nt ıeln;ıtı, hattA geçrniftlr. M:ı~nzadakl adamların bu s&Llcr-
recekffr. Çiinkil konuşmak sanatını icra ediyor. Keman çahl or- Devletin resm1 himaye ve koruma. den bir şey anlamıynrak hayretler 
JnIIŞ gibi. ıına uiunn Tilrkçe, ne ynzık ki son 1ç1ndc merhmnun yüztıne baktıklnnnı 

lanınız 1 dlnl tel .....- t.ahmln etmek güç degildlr. Güzel susan da vardır. Güzel konupn ar ey yıllarda saln.hlyetsız ve ehlls1z bazı Fındıklıda bir fınnm cnmeMnm-
elarak asıl bunlan ararlar. Oysa ki gihel su.!18Jllar çoğu zaman ellerde çok geniş blr saygısızlığa uğ- da eöyle blr yazı vardı: 
dinlemezler bile. Konuşma başlar bqlanıas y{lzlerlne dinleyen ramış, bir takım talcm sahtplerlnln cEtmekhanci Omıanl• 
bir maske geçirir ve o güzel kalıbın içinden çıkıp giderler. Ağn- elinde kıyasıya hırpalan!IUJjtır. Dl- Ali Nusret merhum, fınncının 
nızı şapırdatırken gözlerinizin içine bakan sevimli bir kedi ay- llm!z, bir taraftan yabancı izlerden ıekmek11 kelimesinin atıl Türkçesi 
nı hüneri onun kadar gasterlyor demektir. kurtul:ırak, yabancı un.surlard:ın olan cetmeb olarak kullanmasına 

t · ayıklanarak p:llzel, 11ade, kuvvetli ve t A .. '""rl b' 
Dlnlemekl şte bunu hiç birl.mtz beceremlyonıı. Neden? Din· sa'"lam btr ""'rk,.. do-rken, öbt\r memnun olmuş u. nca ... .1.u :ı;e ır 

ı tak tı ktu d ? K 1da d kt 6 ı u v w "'.. kelime o1nn retmeb ile ılınr.eı Os-
emeye n nıız mı yo r, ne ır . onuşma a. ~sma a yandan gell~ güzel ve keyfi rnldınş- mantı> kellmelennl blrleftlrlp Farlsi 

da dinlemek tarafımız noksan! Konferanslann tenha ol~cm lyf !arla .sendeleyip gldlyor ki bu pş.. kaldesllo terklp yapılanuyaca!Pnı fı
konuşanlanmızm aıhğı kadar dinlemek tıırnfdarlannın da atlı- kınlığı durdurup dllzgün bir akıo ve- nncıyn anlatmaıta kalloşmış, fakat 
fından Deri geliyor. Fakat yalnız bizde değil; dilnyada da azal- remezsek, günOn birinde, ana dJH yn- birçok yalvarmalarına nıtmen tmnın 
bUŞ. Dünkü gazeteJcrden birinde okudum: bancı olan lnsanlann uydurma ve lsmlnl dcğlştlrmcğe muvaffak ola-

1\feşhur konferansçtlardan biri konferruımı verirken dinle- zoraki Tllrltçes1, yazı Te edebiyat 11- madıftındnn pek üzWmQftn. 
Jfcllerden bir kadının uvuduğunu gBrilnce onu gidip uyadırmış anımızın Ozünll ve çatısını kura- Geno yaşında hayata gl\z1erlnl yu-
•e demi ki: . caktır. Geçenlerde atJcnda"1Jll Cemal. m:ın ve 1lsanım1zın cidden ~lh bu 

1 Rtflk ıMahnıknt ofls!t başlıklı bir de~rll edebiyat mnalllmt l!Hlm d~ 
- Madam, uyumanıza bir scy demeye haldam yok. Konfe· yazısında bu gibi gell.şl güzel .sende- şeğtnde blle dftzgftn TftrtÇe BlJyleylp 

ransım uykunusu getirmiş olabilir. Fakat uyarken horluyomı- leylşlerle Tilrkçem1zde ynpılan çir- söyletmekten nzgcçmlş değlJdl: KO.
nuz. Bu horlamaruz sizin gibi konferansımdan mkılan bqkalan- klnllkltrl ne cnnlı olarak anlatı- çCk ıı:ard~ merhum Osman Fahri 
nm uykusuna mAnl oluyor. Onun için sht uyandırmaya mec- yordu. anlatmıştı: 
hm oldum.» Şevket Rado Bununla beraber başka hiç bir mil- - Ağabeylm ölmeden lk1 g1bı ..,_ 

Jette eşi görtllmlyen TDrtçem1z1n bu vtldl. Annem. bllmem nası oldu, btr 

Yalova 
kaplıcalannda 

B R 1 t• perişanlığı, bizde yent b!r dert de- feyden dolayı: tEyvnh bl!yle haybasıl 
e 00Se Ve t JD itidir. Dilimiz henüz .osmanlıcaıı kaJd'ilth demişti. Istıraplar içinde 

va,,tını taşırken ve henüz sade Türk- kıVranan merhum, yorgun baŞllll yas
çe cereyanı yokken bile mlnaya, 1m- tıktan gftç1t1tıe kaldırdı n gözle

cu:ahs"ı mu•• messı·ıı• lAya mefhuma aykırı ml.sallerlıı rint açarak ya.lvanrcasına anneme ŞU 
Y- ytlzıerce.S'.ııe tcsadlif ediliyordu. Fa- cevnbı verdi: •Anne, rica. ederim be. 

Çartamba aktamı çok 
muvaffakıyetli bir 
mUıamere verildi 

Yalon bp1x:alan 20 - Bir kaç 

B. Wilkie Yakın 
Şark memleket

lerine geliyor 

ıtbıdenberl devam eden yaimur Yatington 22 (AA) - Reisi
'/alo"Ya hplıcalannda bulunanlan cilmhur B. Roosevelt, miater Wil· 
o•llerde bapaetti. Sabahlan Çln&r kie'nln, phal m6menili olarak. ~ue
__ 1.__ L • ·ı ri k 1 ya ile Yakın Şnlı:. memlek.etlerını zi
_..., para ıeı.ıntı e • a 'Hamkarı yaret edeceğinf ve bu ziyaretten 
,trifyU§ler yapılamıyor. er es -'- t B" l "k A ik h b" mag54 , ır c;oı , mer anın ar ı 

otellerin dar aalonlarında topln?ı: kazanmak için neler yapbğı.m anlat,.r. Bu mecburi mahpusluk devnnı mak olacağını aöyl~mİ§tİr. 
mUmlcUn oldu~u kadar ho§ geçirmek 

kat bu .!aygı.sız!ık, btlglslzllkten gel. nl t3zlp etmeym1z: Jiaybamı dcA11-
dlğ1nden yalnız halle tabakalarında dlr. Mlp ve Mslrdlr11. 
söı1llüyordu. Münevverler ve he!e Bllyilk edlp SOleyman Nazif de 11-
muh:ırrlrler için yazı mtslrt ve sandaki bfttDn ynnlışlıtıarn karşı 
.sanatında muvaffak olmanın başlıca ate§ pfüıkllrtlrdtı. Hattl btr cıralık 
tartı ve sım - o zamanki telAkkt ve o zamanki gazete başmuharrlrlerln!n 
esaslara uygun olarak - şivede, kas. mab..Jelerlnl ele &ıarak onlı\n Tilrt
dede ve yazıda Tllrtçeye en 1y1 ve çeden imtihan etmiş. yanuşlıklan b1-
en J)oğru ıekilde tasarruf etmekU. rer btier gö'stererek not vermı., ve 
Yapılacak en küçük bir lisan yanıı0• gallb:ı. -'Ytililız - Vakfı gazetesi baş. 
btı, affedllmly<'cek hatalardandı. mubflYTlı't Mehint Mlma hat.a bu. 
Muharrlrc, Tllrkçen!n benlll1n1 yık- Iaırtadı~ lçtn (İO) numara Ue tıç 
ın:ıt - !keyfi tcdlgı gibi _ k.nlde yııtlız vetfu~ ı · . . 
v.e esn.ı;fa,r dışındn lralE'm oynatmal: Geç"'nlefdc tst:ınbulun eSkl halini 
hnkkı verilmemi tı. o, _ kend!.il b1Il'n bit Za.t annttıyordu: 

.. 

22 Ağustos 1942 

Stalingrad' a karŞı 
kıskaç hareketi 

Almanlar Kafkasyada ilerliyorlar. 
Ruslar yeni mevzilere çekildiler 
Dünkü Alman tebliği, doğu 

cephesinde. askeri harekatın in
ki~afı hakkında tafsilat nnnek
to mUm~ik davranmakta, Kaf
kaııta Alman taarruzunun devam 
cttiiini bildirmelı:le iktifa ederek 
taarruz kollanrun nereye lı:adnr 
vardı1clanna dair malGmat ver
memektedir. Kere; yolunda bir 
Rus nakliye gemisi ate§e verilmi§, 
Az.ak denizinde kapalı kalan el
lihlı bazı Sovyet gemileri ve 
Volga nehrinde Uç Rus nakliyesi 
batmlmı~tu. 

Tebliğe nazaran Don cephe· 
aindo Rusların yaptıklan yeni 
teşebbüsler aldm kalmıştır. Vi
azmanın oarkında, ve Rzev böl
gesinde de mliteernz Ruı prup
lan mağlnbedilmlftir. 

Londra radyosu lae, Stalingra
dın batısında ~ereyan etmekte 
olan büyük muharebeye çok 
ehemmiyet vermekte, Almanla
nn Don dirseğinin her tarafında 
bilyilk kuvvetlerle durmadan 
taarruzlara devam ettiklerini bil
dirmektedir. Jnaillz apikeri. Al
manlann bu taarruzlar netice
ılnde Don nehrinin ıark kıyısı
na bir miktar ulı:er seçlrdiklerl• 
nJ, nehri geçen Almanlann tu
tunmalc ve arkadan takviye kuv
vetleri almak için derhal ılper
ler kazdıklarını faltat bu AJmnn 
kuvıvetleooln kısmen imha edil-

M alakemelercle: 

diiini, nehrin ı1ark kıyısında hli._. 
la tutunanların da yavaı yavaş 
hnkkından gelinmekte bulundu-
iunu ilave etmiştir. . 

Londraya göre Stnlingrad 
cepheııinde en ıiddetli muhare
beler Kletskaya ile Kotelnikovo 
çevrelerinde cereyan etmektedir. 
Almaalar Kletsknya'nın cenup 
doğusunda piyade ve tankla1la 
hücumlarda bulunduklan gibi, 
Kotelnikovodnn da Volgaya 
varmnğa çalışıyorlar. Löndra 
ıpikerinin bu ıözlerine bakılırsa 
Almanlar, şimalden ve cenup
tan Stnlingrndın batısınck har
beden Rus kuvvetlerini bir kıs
kaç harcketile çe\'İrmeğe çalışı· 
yarlar demektir. 

Londra ıadyosu, Kaflc:asyada 
Rwlanıı vaziyetini fena görmek
tedir. Çünkü Ruılann bu cep
hede yaptıkları ıon rical ile Ka
rader.izdeki Rus Jimanlan ve 
bilhassa Novososiııki ile T uapıse 
tehlikeye düşmektedir. Alman
lar, Ruslann şiddetli mukaveme
tine rağmen Krasnodar'ın cenu
lıundn, ve Piyatigoslrnn cenubu 
ıarbisinde ilerlemcğe muvaffak 
olmuşlar, Ruslar da yeni mevzi· 
lerc çekilmişlerdir. 

Mısır cephe.inde 

Dün hiç bir değişiklik olma· 
m1otır. 

Saliha, yankesici Halil'i 
nasd soydu? 

Çaflnan 350 lira bulundu, fakat 
yankesici ile hırsız kadın 
suçlarını inkar ediyorlar 

itin Termal otelde bir müsamere Gümrükte duran ·Fransız 
ı.tJ'blne karar verildt Derhal avu- çimentosu 
kat Ramb Bakanoilu, İpek filim İstanbul p!yuaamdn ÜQ sene evvel 

yanl•ş ynpmıık şöyle dufsun - netede - S}tk!'cl garında. yolcu C§YMının 
.olur"n olsun yanlı~lık ve kayıtsızlık· konu'duı?u yerde ~öyle btr levha var
Jan clüzeıtmeğc, meslek! nhll\k.ı bn· dı: 'PlHı mahalln Şark şimendlfer 
kurundan. blrnz ruı mecbur glbl ldl. kump:ı.ny:ısının eeneb~ dlrcktör ve 
Bunun lı;ln llcr!yc sürülecek ml.Ul ve meml.ırları, zatı eşyaya cpırth diye. ~ ıtan h t sulh nıah Zab1ta, SaUhnnın Zevrek cıva• 
vnkiaların sayısı pek: oktur t-ek 

0

blze ve ~mmıza htırmetslzllk gU 8 me ceza - . r -
B " 1 ç • göıdrmek1e b'ernber cmahalll11 kell- kemesinde garip bir yankesicilik nnda Şükrü adında bır e bera-

mCtdllrlerlnden Cemil İpekçi Ye e§i, Fransadan Sur1yeye aevkedlltnek llze
t.nbulun tanınmıı terz.lal Pelteld9- ı-e tehrlmlze gelen, fakat aonradan 
2- mBrek..kep bir komite kuruldu. aevJrJne lmkAn görtllemlyen k1Hılyetll 

m1:ttarda çlmento vardır. Bu çlmen. 
Komite bir g{ln içinde hazırlıiını tonun bir kısmı flmdlye kadar sarfe-
.rapb ve mU.amere dUnkU çarpmba dllmlttlr. Fakat 110 .sene duran bir çl
ılnil akpmı "Yerildi. mentcmun keslllp bozulmuı rnuhak-

Program çok gOzel tertıôedilmir kak Côı1lldüğünden Be!edlye Fen he
tL Evvell dansedildi, bundan ıonra yett. Mühendis mektebi prore~rıe-

. . rlnden mürekkep bir heyet tarafm-
lmılrln ıevlmlı evladı avukat Ramız dan bu çimento muayene le tnhlll 
Bakano§lu, tombul vUcudundan edilmeden kııllanılmnması 1ç1n İktisat 
beklenmeyen bir çniklilde zeybek mtldtırlfiRilne mtlracaat etmtşUr. Çl
qunu oynadı. Bu oyunu lzmir dok- mentonun lı:eatlı: olduğu tahakkuk 
ıorlanndan B. Sal&haddinin refika- ederse Belediye, aatı;ınıı. mani ola-
eın akordeon ile çaLualt ıöylediği caktır. · 

bir kaç tanııo takibetti. Fındık ve incir müstaluil. 
İlk kısma lcııa bir fasıla nrildi, lerine iki•er milyon 

~ müddet esnasında bir çeytek ka· 3' 

lar daneedildi. ikinci kmm küçük lira kredi 
lalli Yücer ~e Melek Akscl'in rlmik Ankara 21 (Akpm) - Yann 
ılans1arlle l,a~ladı. Sevimli kUçlikler, çık.cak iki koordinaıyon karanna 
~ falso yapmadan çok ıUzel dan· göre, fındık ve incir müıtahsi1lerine 
ettiler ve pek çok alk11landılar. lki1er milyon lira kredi açılacaktır. 

:lun~n 1001~ lin;a~ ifletmeııiylzmir Boğazı yüzerek geçme 
rıUdurU B. Nıyazı bu monolog ıöy- Su ıporlan ajanlıiı tarafından her 
edi. Müteakiben ~an Eskenazi ıenc tekrar edilen Boğazı yüzerek 
O'anoda bir kaç parça ~1dı. 1 geçme müsabakası bugün aaat 16 da 
Kısa bir dana fuılasından ıonra 

1
Anadoluhisar ile Bebek Galatasaray 

mür avukatlanndan B. Şevlti, B. kulübU araııında yapılacaktır. Biitün 
"Jfyazi taraflanndan zeybek da~ aporculara açık olan bu müsabakaya 

· ın oynadı. T erzl B. Pelte.k.iı de herkesin girmesi ıerbesttir. Müsa
layanamıyare.k clanea kanıtı n pek balı:.alara İştirak edecek yüzücüler 

·-ilzel zeybek oyunu oynadığını gös· saat 15 den itibaren Bebekteki Ga-
er<ll. lataauay kulübn denizcilik lokalinde 

cı Yal ,_ h l d b toplanacaklar ve yanı başlıyacağı 
.,ıra ova Kap ca ann a u- .. ·· lil j l v ·1 .,_, ,. t dl d zaman yuzuc er a an ıgı motörü 1 c \inan muaıu uı a anmız an avu- luh" · · · 

ı. t Suat Örf·ı B ··• ü .. ı· x.: Anado asarına geçınleceklerdır. a engu n n aoy ıyece5• y d l h' . 
arltılara ıelmittl. B. Suat Bengil' • • &rlf& Ana o u ıear v~ur ıalı:ele-
~Un tatlı ıesile aöylediğl &Üz.el fftr· •ınden batlanacaktır. 

.. n yn ııız blrkiıç tancsL"Il hlktıyc dA b 1 t Yank ı b dıy~ t bit t ..... ıa 
edece~Jm· meslnt de •ha. dı\n · 80nra blr cellf. uvasma nş anmış ır. es - er ya~!l gını es e ".IJ.9• me-

. . , IIAvesile cmahalb tekllne solônuşlıir- cinin biri ha.lde bir ~rglclyt soy~ murlar eve gidip sorunca Şükrü: 
CTallml e-debl~nt> mfie.ıurı mtjhur dı •. Bu ı~vha, iatlbdatta, meırutlyet- muş ondan dalla açıkgöz bir - SWiba bana S50 lira getirdi. 

Recai Zade Ekrem merhum mqrut.ı- t ı d "'A t1m.s in ' • 
yetin ilk aylarında _ Ma~rır Nazırı e aenı: erce urmuş, ........ en yankesici kadın da, evvelldnln Bunlar benim pnramdır. B}rlne 
iken - kencllslnden mual1lmllk ıst.ı mll<lahale ve ltırazma uRramaDU§tı.ı çaldığı parayı aşırmıştır. Yapı- borç vermiştim. Şimdi alıp ge
ven bir gencin ıstlda!~da b~ belYklukba.r:ıda ırkatydettı~temfrltıınJaalledrde lan tahkikata nazaran vaka §Öyle tirdim. Sen bunları snkla, · diye 
r azı ra ve er var ır. t . 
csarf ve nahtvı hatalan görmüş Münevver tabaka, hele muharrlrler olmuş ur. bana verdi. 
ve bun~ann farkına nrmayan bir 1n- lisan hususunda çok hassas olduklan Süleyma•n adında blr yankesl- Diyerek 350 lirayı polise teslim 
4n

1
n: ~rı kç

1 
e mualllmUğ!ne U.yln ede- ha1de o zamanki dl! e.ıı:ulanna ay- c1 sırtına bir küfe alarak sebze etmiştir. 

m yeceı; n müracaat aahlblne bU- kın nilmunelere do sea çıknnldı~ h lln gl 
dlnnlştı. dcvJetln yasak ~l,ğl görtUmUyordu. ' a e rmiş, orada· serglclllk Saliha 1Ie Silleyman sulh ceza 
Meşhur cdib Cenab Şclıabeddlııln sıueyman Na~r. Ali Nusret gibi yapan Halllin yanına eokulmuş- mahkemesine verllmişlerdtr Mah-

tarde.şl All Nusret merhum, o za. cOsmanlıea• nın kaide ve esas!anna tur. Süleyman kü!es!ni serginin kemede ikisi de ilk ifndelerinl 
mankl ldac!Uerde (yani llse:Jerde) bağlılı~ı taassup dereceslne vardı- önilne bırakarak alış veri.§ yap- lnkft.r ederek Halilin parasını 
edebiyat muallimi idi Ali NUsttt ce- ranıar vardı. Fakat muhakkak olan mak maksadlle Halile yaklaş· çalmadıklarını söylemişlerolr. 
nab kadar edebt blr

0 

töbret ve ku::l- bir ,,ey varı;a bu ifrat, gak samımı mıştır. Bu sırada b~<ika müşte· Saliha: 
rete sahip olmnmakla benıber llsana olarak: lisana ka~ı derin bir aanıyı, rllerle meşgul bulunan Halil tşln 
çok 1yt tasarruf ederek son derece hatt~ kıskanç bir ~kı gösterir. • tarlana vannamış, Süleyman ya- - Ben halde dolaşırken sergt .. 
kaide meraklısı idi. Oördeı;u hatala· Bugün dlUm1z artık cOsınanhcaı- va§ça elJnl uzatıp Halllln cebin- n1n önünde yerde bir 1ira bul· 
ra dlkkat!Jzllklere hiç tahammül nm knlde ve bağlarından ayrılınır den üç yüz elll lirasını aşırmış- durn. Küf eden para çalmadım. 
etmez, hemen !"yan ederdi. Bu, ond:ı tır. Sade ve gllzel bir Tftr.Itçeye ka- tır Şükri\ de bana iftira ediyor. Ya.-
o kadar titiz bir merak haline gel- vuşm:ık, her Türk m1lllyetsevcrlnfn · landır. 
mtştı ki - yalnız kitapta, gazete ve en temlı n en hıce ldealldlr. Doğru Süleyman parayı aldıktan son· 
mecmunda, yazılmış bir Jr!lğıtta de· ve y~s~ b!r l'ürkçe elc:ie etmek ra yakalanmak korkuslle, aergl- Diye suçunu lnkA.~~a Israr et .. 
ğU - mağaza tnbel41annda. duvar lçln geçen nesil münevveri gtbl saygı ntn önüne bıraktığı küf enln tçl- mlştır. Mahkeme, Suleymanı ve 
rektn.mlannd:ı, vapur, tren, tıyatro ve acvgt duygu~Ie yanh.~hklam kar- ne atmıştır. Salihayı tevkif etmiş, şahltlcrln 
bilet ve ~nl:ı.rmda gördtiğll yanlışlık- oı geniş bir savaş açmak gerektlr. çağınlması 1çJn muhakemeyi baş-
lan da düzeltmefe kalkışırdı. .Mnlırukqt ofls!ıı, •Yakar mayı. gt.. O sırada biraz ileride bulunan ka güne bırakmıştır. 

O zamanlar Galatada AvtJ.\tury;lı bl melez, zevkslz ve uydurma ıöz- Saliha adındaki hırsız kadın bu
bir tlrtetln ldarestn~ cTrlngı adlı ıerı b::ı.Jtnlamnk, güzel Til:::kçeyı ya. mı görmi\.ş ve yavaşça küfenin 
hazır elbtıe satan bDyük: blr mağaza ratınağa çalı§an Tllrk ediblnln, Türk yanına yaklaşarak içindeki pa- Ihtikarla mücadele 
vardı. Reklam için her türtn feda- muharririnin başlıca kaygın olmn- ıa1ap çalıp kaçmıştır. 
Urlıktan çekfnmJyen bu müessese, Jıdır. Başka türlü dll1mlzdekl batı Sill da ald ~ 350 lira~ (Baş tarafı birinci sahlff;de) 
ıehrln hemen her aemtıne btiyük ve bo§luğun sonunu getiremeyiz eyman ç ı.,ı 
göze çarpan ırı harflerle duvar ilAn- l\lıutaf~ Rarıb nın sevln~ilc blraz sonra. sergiden !8.lAhlyetl halz değ'Udtr. Keza, fi-

kalkıp küfesini sırtlamış ve sa~ att yükselen rnaddeler1n a1ft.kadar 
vuşm~tur. Fakat yolda küfey tüccar tarafından lüzumsuz yere 
~~nca ~ranın yerinde yeller flatlnpdınldı~ı tespit edildi~l hal
estığint görmüş.tür. de ttcatet odasının bunlara karşı 

Gazete kağıdı Aerbeı Benzin yerine ağaç 
bırakılacak kömürü 

Anka"l 21 - Hükfunet, ga- Haber aldığımıza g3re makine 
zetelerin tirajını tahclit eden ka- mühendislerimizden bir :ırat, lsveçte 
ran kaldıracak, her gazete iste- olduğu gibi bizde de• otomobil ve 
nJlen miktarda bMllabllecektlr. kam)'onların tahrikinde ağaç kömü

l ılar o kadar beienildi "Ye o kadar Kömür İ§çileri 
lkıılandı ~I ıe~imli ve mütevazı Ankara 21 (Ak§am) _ Yann p· • d h J ? 

:-ıvukat. eclılen rıcalan kabul ederek Reamt Gazetede çıkacak bir koor- ırmç ne en pa a ı 

rü kullanılmasının temini için teşeb· 
bliste bulunmuo ve bu işle meşgul 
olan büyük bir lııveç fabrikasının 
imtiyazını almı§tır. Makine ilmi l~
lerinde ihtisasile tanınmıo bu mü· 
hendisimi:r., §İmdi fenni tecrübeler 
yapmaktadır. 

Hırsızlar gittikten sonra aergi· tedbtr alabllecek bir salA.hiyctt 
el Halil elini cebine sokwıca pa- yoktur. Ticaret Vekiıtne, ticaret 
ralnnnın çalındığını anlamış ve odası umumt kdtibl ta.rafından 
4erhal polise müracaat etmiştir. verilen izahat üzerine ticaret 
T~kat yapılırken, b!raz evvel odası teşkilatının takviye ve sa
Silleymanm oraya .geldığl ve bir J~hlyetlerinln genişletilmesi mu
kadının d~ o clvarda dolaştığı vafık olacağı neticesine vanlmış
haber venlmiştlr. Polis memur- tır 

L ,__, b Birdenbire yükıelen pirinç fiatle-'llr ço~ prıwar aöylemeğe mec ur dina11Yon karatma "'Öre. devlet aer-
ıd L d e. rinin yükaeliı ıebeplerini tetkik et• u. Mliaamere ıaat bire AB ar mayeai ile i-1iyen ocaldnnn !rinde k 

~ • me lizerc yine pirinç tüccarı ara-
• ürdO •e herltct gUı.el bir gece ge- çalııan kömür iıçilerine günde 1000 ııında teşkil edilen komitenin ticaret 
innlt olmanın verdiği zevkle oda- gram, hariçte çalı~nbra dn günde odnsına verdiği raporda çeltik kilo-
anna çekildi. 150 gram e~_verilecektir. .!!unun 45 - 50 kur~a alınmasından 

Yalova knplıcalanndn bµlunan- yedek subay alayına dola:> ı bu yüksekliğin ileri geldiği 
ıı.r milaamereyi tertibcdcnlcre, bil- neticesine varıldığını ynzm..,ıtık. ls-

'tassa neşcrı"n bir dakikn eksilme· sancak verilecek tihsal mmtnka .. mdan alınan malu· 
nesi için elmıntr"k dans num rnlan Ankara 21 (A.A.) - Yedek matta ise çeltikJ .. rin vaktile kilo u 
apacak kadar çalışl'rı B. Cemil subav okulu nlayı:rı'l. ~"ncak vrr· en fozln 35 'kuıuştan tüccnr tarafın· 
?ekçi ile Pelteki '<-, ht>rh e ho, bir törent ynrın (btırrti'rı) saat dan toplandı"'.71 n=ıla 1lmı,tır. 
aç söz buları u k"t B. R "z Ba· ~ c-rnunoa Tt'c.rin a)larında ye i m l.sulün 
ano yl merr k · l mü- s:ıtı ı ha lıyAcn "'.1ndan p' · ç fiııtl ri· 
1 • 1 ' • t ip fY('>r> •t l 

Tatbik edilen bu uo;ule göre oto
mobil ve knmyonlnrda ynpılacak 
küçük b"r tadilut ile ınab!l.nın arka
sına küçük sandık içinde bir cihnz 
ilave ed"lmekte ve huradn ağaç kö
müril teksif edilmek suretile tutuş
t•ırulmal.tadır. Köm"rün sazı boru-
1 ırl<ı rn .. ire verilmt"kte ve motÖr· 
d Hr<lıvi 

lan Süleymanı yakalnınışlar fa- · 
kat Uzerinde p:ıra bulamamışlar- İhtikara sapan ve lüzumsuz 
dır. Karakolda Süleyman biraz yere elinde mal saklıynnlarm cc
Slk1~tınlınca suçunu itiraf ede· zalRndmlma~ ticrtrct odnlnnna 
rek parayı Hamin cebinden çalıp verllecck yeni salfihiyetle kabil 
şüphe uynndırmamak için küfe- olacal~tır. Ticaret Vekdletl, thti
ye koydui!unu fakat snnra küfe- kllm mr.nl olmak için mulıt 1lf 
de r"'rnla.n bulPmadığını söyl"'- kanallardan yaptırdı1h tctkH 1c
mı fr. Btınun üze.rln" o clvarc'1. rin nrtlcP~inden sonra a1rı,.rğı 
c 1"' "!1 Jr"n nın c:oan~a, cı'.: ·~: ! ri • "l.:ir:erl ı· ·rt odnl 
t · r~ ı "{ k n t ) • 1· 

1 '<'r ' ';: ye t ffi ·, t'e 
1 t" • ı l n r 1· :ı. '1 V Y' lct n ) · 

lr 
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lnonü ge:1'ısl ı "Aynaroz,, birşey mi? . Et fiati Harbclea eonnki cCennet-Dim1H 
Meslekdaflardan biri, maka· '&ııı etrafuula proje)• 7apanlw. pu.ı.r 

le!ltnde, «kabadayı. De cklaaa· 30 K k ı • d kuranlar, iaianl•na tam n mutlak 
,. .. y1 .. up1n1 ~~Açılma töreni 30 aiuato. sene iZ U CSID e Önümüzdeki •F çok ... c1et1erini temin .e1raac1ı a. onı.. 
"ınlar ayn ayn p3-· Zafer ba .. am -inci. ko•111ft oeleceiinden na ellerini. a7Mlanna baib1an. kee-
Llampllr, samnm. pil,._-=.c-- ı- • dlerini lisim iiaiim -- ..,teri ... 
ı KaWa11 a1aa, ldllban'97 iM ya &çaa h t fiatler daha dütecek .... bir• t..t.it •or1arnut- Ve -. 
llJld IOfUDdandlr. geçen aya - İçin de birkac 7..cte bürolar k~ 

Blrlndsl ~· lcabm- Eakl TaMlm kıtlui IUIUUlda t.- Koyun etinin 9J kuru,a kadar rulnmt. 
~ kelJ~nl ~ ~°.! lil eClil• (inanı ı..W) Din la• dOtdliUnll dlln yazrn11bk. Ba cCeaaet • ~ .. ela inunl• 
füı si50m--•-9:~..Ue ..u.n f&&l Te teaieab bitmek Uzeredir. c.- Son korkunç n·vayetler dolayısile.. iyi et .. tan kUaplarda etiD kiloeu tam.mle ID4llut. te!De•ile laiir oı.. 
eridir. __... •-- • ava•• zinbı acdma t&nnbıia 30 afuatoea 120 kunqa kadar .. ta1maktad11. caldanmt!-
Denle. ~ arkada, alnı J'll• rulvu Zafer bayramında yapalma· Siiır eti de 80 ile f 00 kurut arUID"' Acaba 7 .. 
bnla Jfirür. Şayet 1etiftill ... 11 brar)&fbnlmıtbr. Aplma ta.... HiKMET FERJDUN ES dada. Mevüm itıôarile dallıs n t...elerm elini. •1&t- 1-ihY• 
rait me-H olsaydı, btl'Jü .... Dinde alylenecek nutuk icln oparllr karacraka azaldıia için Anadolunu ~ o bıUr çok, o d...,. f8Iİtlİ 
lıaline pleeektl. Şef bralderU- t • b Jacaktır Son a.manlarda İ.Mabal• emek- vma blllm fenerde b1r miktar 1119- muhtelif yerlerindttn çok miktarda ld .... lı bdm kwtalaıp. eilfD. 
ifr ...... ahnhle lrilyUQtl ..... 9Milıı ~fln cu.i Senadar abde- dar ~ tVafmda bir takım cettmll JOk d~ L&Jdaı daJWI' kızıl kar ... &ati • d ....... -&=ede ..... .....ıo1-
ı.ew katil, haydut, Jol lralel al- mWnde J.PPtlea h~kellednla ea1'Qa tortuno n ııe,eean1ı rlftlltler f*- mı tl? .. On J»el dn lolnde hlpll ed- . d azn:- •• - iir ......_ İnlkin J'oldar-
mUJtar. Amma. yınk.W,, ~ dikilm..ı n L--.L-1.:... -cdma tlreai ti. Hatta ba ,. lltbdetl urlar 16r- )'ip bltmlftl. Tüm topa topa lıll meaın e ~ilwir olmuttur. Kml ~ Bir tek mieeW .W... l•enl
lurm defli. 897_._ mllf ku1enta 1llr sin btrdenbtre o6- awı mmr anumm bJmlfb. O sin ramen. daıltc; Ye kara,..U lemtm-

111 
..._.. d-a- ..,m elind• 

ancak Cllmı.arb-et ~da b- klltweoellnl ortı.ra drenlft itile ol· de ona 11.Jecıelrtoc. Ban4Ml Dlrt. .. de olmıyan ettir. ~ didilialia. 
fJalr: bil olacakm. C.nnln Zafer ba,,.- da Utla aWmdartar b6)tt bir tor- .ı. ben •limetl .. Beraın ~ lı:I Diler taraftan alakalı mahafite ~ his .-.i;. m elinde 

Temgall gümüş gibi dü blzwnı mına bclar tam•mlanaml)'aCÜ bam kunun tamam"• ıenlıl oldutunu i2a bls fU'tllllda1l flllerdt hl.pli olunca ıelen malWn&ta ı!Sre &nlbnüzdeld .-.;.. cH- WDm it• imiae 
nlpn1ı teferruatı. eonrad• ikmal edilecek· temtn ettiler Ulahatt&k t1c Klztu· buradaJd be1*fıı1ır merat edtrler... " l'f ah ı . -•. . .., 

Klmı:llr bu geçen d!yt keslm.U tlr. leab ı.tanbuİun aembollerlnde blr1- Mtımtthl oldutu tadar fenere yatı&- lllf da Anadolunun mu te 1 m • • htilaned•, her itimise hamuna '°" 
dellkanlı _ l. dır. Bqilıı kap&lıo&rfl1a, .:tıınıs. fll'lar. bJs de t.eDlden lp atam. On· !erinden çok miktarda kuaplık ~a: k~. h~. anumusa ~··· O ce~ 

Diye, fide halinde bir kabada- Artiıt Hicranı yara ıyan Orada yastıkçılarda ıbtanbul hltı· ı:arm ptlrdDı!ert! yfyecek.'lert yutan van gelecektir. Gıdıa maddelerının mıze. cuzdannnmn açıne kadar fili""' 
raat• olarak ablan OzerlerlAe yallı çekerli... bir viliyetten diier vill7ete nakli mittir. Otursak yambafınuzda. yürü-

JIYt an1abr. ka cıdır kim? boya resimler ,.apılmlf divan yudık· Burada fırtınanın ne şeklide oldu- memnuniyeti, lstanbula aevlı:edilen aek kolmnendadır ••• 
Külhanbey vurup çı • Beyoilunda bir barda artistlik lanna bakınız ... Yüzde eeben be~ln- tunu anlamak latennlslnlz? •• Dalp· kuapl&k hayvanlann miktannı da D.ıa. henüz diinJ&Ja aflmeden bi-

Muş~ atar. arkadan çarpar, ya- yapan Hicran adanda gene; bir kadm de Kızkuleslnln resmine nstlarsınız. lar kUlenln demlr kapmna tadar ge- t hd"t t . ti H"'kWll t tar f dan si hesaplarlar, Kaç &J. kac gün kat-
lan soyler, riyaklrlık eder. Cilm· evvelki gece aabaha lı:a111 böirlin· Uzakta btanbuhm slloett... .Mavi lir. Hele haddin var.sa kapıyı aç... a ı e mlf . u e. • a ın . da. Eier zamanmda dün a a ıe1m· 
lenin IODunU getinnn. LÔA'Btçesl den bıçakla yaralı olamk luuuai gökte atlzillen blr martı .•• Arka plln· Deniz kapıyı tutar ve katlyen açtır- bu karann kaldmlmuı üzenne ge~lf leDİa claha d us'.! 9 ay : 
bile dolambaçbdır; meramını hastanelerden nirine götürülmüttür. dil. güneş dotmakta... Yahut gurup maz. San:lalı yerinden söker ye gG- aiparitlM yapılmıt ve birdenbare ...:::-ıük bir b~tmı olW'°"' 
he k ·bı a-" anlatmaz •- ı fL hLi- zamanı. •• Ve sim te,...slle Kızkulesl. türilr. Bôy~ zamanlarda btz tapulan tehrimize çok miktarda hayvan gel· •- amlf r es gı \'.. • ~ Zabıta tarafından yapı an i 11; ta 11; ,,,_ 
- aJ ı... tlere remlzlere '- d d L• • istanbulu gören. hattA. görmeyen ,.ıkmartt. kalnı iplerle blrbtrlmtze mi•tir. aıamz. auar ara, ~re • • katta Hicranın, Refi11; a ın a ;om y ..,., V artık b beta t ı arkas t 9-
-'zli kapakhya muhtaçtır. Yu- tarar..ndan yaralandı~ı iddia edilmiı· re~mlar lçtn Kızkulesl tükenmez bellerlmlzden ballı olarak • penc!re- Gelecek haftadan itibaren fiatle· e u • P ~ m ı :< 5

• n • blr mevzu olmU1tur Ben 931 sene- den atlarız ve kayıtı fllı\n zlnztrlerlz. . b" "kt d h d . .. . h k silmez. Hesapı~ bir KUR yqa:r.antea 
murta ökçe ile, kabank saçlarile, tir. Refik ifadesinde Hicranın yara· sinde Manlaada blr. ressama rastgel- Otuz ~neHt fener bekçisine evli Tın ır ~ı.. ~r a a ~tee~. mu ~. - imkan yoktur. 
içinde bir şey saklanmıı hissini !anmasından haberi olmadığını ileri dlm. Bu AJqehlrll bir gençti. tstan- olup otmnd•tını sordum. Memlekette kak. !0n~luy~r .. E~ fıatlonnın dk~ Hatta keadme maddi blail rle 
V ren çapra!Ct yeleğile, bol bol ye- sürmÜftür. Kadının yara• ağır oldu- bula ayak basmamııtı. Fakat böyle evli ve dört eocu~ var... ~esa ~zenne asta~lak .~rtmtt v~ e-1 hiç alö:ası olmıyan bir meslek aeçie
mlnlcrll~. samimi kelimeleri da- ğundan ifade verememiıtir. Zabıta ya:,tık!ar. ağaç makWan üzerine - Peki. stzln lztnlnlz yok mu?. de· sım mıktan da Uç gundenben art- niz bile yakanm 00 mutlait devden, 
hl anam. babam, kardeşim,, dl- tahkikata devam etmektedir. Kızkulesl ve civarının resimlerini ya- dlm.. mağa ba,lamı,tır. besap'tan kurtaramazsınız. 
ye samimiyetsiz lrullanmasile. parat hayatını kazanıyordu, Kendi- - senede 15 gün.,. Ralbuk1 bizim Şair misiniz? Şiir yazarken bile; 
sa~a sola ustalıklı tilkürük at- Gı·yı·m eşyası slnl görmedlğl kulenin yüzlerce res- memleketin yolu şimdi 16 giln çek!- Balıkpazarı bestak&r muınız? Bir kompoz"syoa 
ma ile, söndürmeğe (ittiği yan- mini yapmıttı. Bugiln bir çok kim e- yor. Bunun için tzlnlerl de burada ,.aparken dahi sene b..-p karşuuza 
A'tndan mal aşırmaslle yeninin lertn başının içinde Parlsl nasıl Ey!el geçlrlrlz, ÇoluRun çocutun ytlziln11 dikilir 
içine glzlediif usturayı metre- kule5l temsil ederse. 1stanbulu da unuttuk, sal olsunlar, varolsunlar • t• y~' tairlerin söalerine bümayı• 
i . tı 1 a ·ıe M "f t b" ı·.... d deniz tarafından Kızkuleat temsll et- da... cı naye 1 . L---L' • k 1 nın mra na ça ıp SIYIJl'ft sa am a ura ır ıgın en mettedlr. Buatln 1>a4ta Well olmak - ontan buraya ntçln aldırmıyor- ms, «Bizim ekolde - ~ ,.erı .~0 • 

1111•rat tiptir. ucuz e,ya alan terziler bere lstanbulda 1ent lllf&&t y:ıpılan sun? tur •• d...._.. inewna1u11z. Çiinkl 
Monıtu sımanr. Kocakanmn "h "ki - 1 eemtıerdetl apartmal'Jann t:ıpısın- _ Burad& ıeçtnemezıer. B1r kere d b" ---L lS ..._.,.....ela mülremmel hir hesap-

,ırtlaftna basar. Ali jlplodur. ı ti ra aapıyor ar dan lçerlıe t6J1e batuus: çotunun annem ha.sreUme dayanamadı. oeı.. 17 yaım a ır ~- br. 
Belki baan 11e111paWdlr. Fakat duftrlannda Jalb boya Kızkuleat dl. Buraya kuleye... Uldn tutma yqınclaki arkadqını 8a .._ maddi .. ,.. nud ol-. 
her 1rumamı. her aUifn. her Kara bona ubflanna mlnl olmak reatm.lerlne ruaeleceblnls.. yüzünden milthlf bir fe7 oldu. O d· öldürdü da tiire. mmikİJe. ~. he)'kele 
J>irenin, her tilklnln sempatik- tızere kurulan manifaturacılar birlili cQAtl)or, ç6tecet. ç6tmeyor• rt- nil anneme dedim ki: •Ben burada ..__u aoktuiuna hiç .-.mayına. 
)j(Hı Yoba. b1'MAJ1 • kıyas Mr m&ddettenberl faal.et ıCS.ter- n.,etıert arasında, Kıstultll meraklı bekle, ben gld.lp ytyecelc &teberi ala- Çünldi a.e.ap bütün düny~a. bütün 
edııtne. biri bfildbDllar, W meldedlr. Gittikçe ,.akaelen elbiM dslert uırlarea 80rlr& sene tendi rıın! .• • Kadmcatısa blru ikram et- En-elld ırün akpm Ozerf Beyailu ha1atımaa büimdir. imanlar ltesa-
onun dalb.......... lllrl maide- ffatl.W acazlatmak malreedile tel'- lserlne tn1rdl. met lstlyordam. Z&tıen er-tınm da Balıkpazannda Dudu odalan aoka· hm elincle belit -- oyuncaktaa 

~a-ıa _.__. tahtel _.. L-- _..__,__ IC1deDln nllll bir,.,. oldulunu bir bltmlftt Sandala bindim. S&hlle çıt. al L d y . :a.. • 
fent drHnet, VUUTI& ...... • :ıı:uere n .._.., .,._ 79Pllt _. !ıcen daha ~ dna•t. Or&71 tun. ote~rl aldım. D&ıecettm. ÖJle iuıda -27 numar ı AUn uracı ana· u•eltir. 
'bahlnllr. tanl.ra lMı birlik tarafından kumat gezqaet Ti hemen hemen bitin ha- blr ıırtuıa toptu tl 10nna... Denli nin dükkanında çıraklık yapan t 7 0,..... OJ'DIY~IDIS heaap, eilea-

Yenıeee 10nnıqlar: ve elhiee malzemesi tevzi edilmek· yatıannı bu taya parçu:uun liıerln- dallara çıkıyor ... tmkAnı Jok fenere Y•flnda Pavlo ile 1 ~ }'allnda Y.U cede .....,, ...mtide hetap, .calıt-
- Niçin yan yan gidersin? tedir. Terziler ve hazır elbiae yapıp de ga,et dikkate deler tarzda geçi- dönemem, En usta ba.hkçılarla f~ it metelesinden kavıa etmitlerdir. makta helap, tatilci. heeap. dmı..-
- Sttde külhanbeylik ':far. • satanlar diktikleri elbiM kum~la• ren beÇllede ıörlltmet llzere ben nere gelmete çabftıt. Kabll detti? .• K d bu lardan Pnlo elindeki mede hesap, blıtta atkt.a hile IM-

iemls. nnı Ye elbiae müzen'ieaini bir- bile ıeoen sin l'Ollirh handa talk· Dalgalar biat lralclınp klldırıp ata• av~ • n eap L.. 
Külluınbeye de eonnut oJül. lii1n ucuz fiatle teni ettiti tıqı, ta11n atlaııp JOla tıktım. Ade· 1or. De1l olacalJm Valdt pclkU. ,.._ keskin kunduracı btçaima bq.a- Ne.-. la c;&.ı111·· ··, wua hile 

lirler: mallardan temin ecli7orlar. Bu :.C ~ "~-=· .. ~ ..... : nert • merale ~!ıı~ da otana = ·~~= - 11•ç11'. •• ~ 
. - Nldn imam meltup ıBa· yüzden .,i,.uada ucuzluk ıCSrülmesi atmtol ft...N~ atuat.olf •• • ·de;lm~ :::C-.:S ~~ İdare,t · tQtWm. dan alır ,.. ·n ti . . AA••-'• - eil hir liri hesep-
41erfr. biçare dul ........ nlnl llzımaelirkn 6atler kara borsa fiat· Ka11lı~ııs oldukça mltttllt.ıa tule- Bir mot&' tuttu~ .Bls JOla cılctlk tl len Yani otomobı e huuııiae1e ,c;.. '- ,......... •• 
ıeceleThı ta-lar, blaNlalda ae- lmJe mütenuip olarak tek..,r art- n1n nhbmına }'Ullıfabllcll. Da1p1ar ha.a birdenbire duimu mı? •• Pe- türülürken yolda &lmiftQr. Veldile.Wr.~ !'!~• 
.ını Çlbrmaldan utaDM11k allha .mıttır. Y•pdan tetkiklerde birlikten her tarafı d6d,Jıor. B1ru IOl1r& beni nere plcl1tbnlsde lbtlf&r bdmcatı· VU..11 müteakip yek,Jam PaY- - 8-im ... çakı IJ'ld ~ a1a 
hatunlara ~mdlk atanan? mua)')"en ütle ÜlnUl luımat n el- 1IBUll )'lllardanberl banDın betçlll· 11 ballUl bulduk. Memlekete ctttt. lo methut IU9 kanununa tn~ ,. ..-ı ...... olmuaruı ....... 

Şayet sam.imi GIM1* f111e ee.- biee malzemeleriılin kara ı;onacle l1nl npe.n Ud idil tarpJadı. Btrl da- HanUtnda metıap aldıin 1d nfat ·~ acil' Yerilaalt " iklMI elS cem E..t "'"'* iri .., _. .. 
np ftl'lrdl: y6ıUııık fiatle l&blmala batladaiı ,.a.. ha pn(tl Ye t.t.nbal flvealle tonu· mı.ı.. Zahir Jltellne indi bloan ha.- ....:ıt~de mahak-..me ,,.._ ...... oh=a,.... .• Enıt. h....- Wr 

_ imle ~ Yal'. rülmllftlr. IUJOl'da. tunun!.. İtte ~ flrtıq bit- lannüfbr ~!. .. ıa... .. • Waır ralııeıt 
••• Diler taraftan ileride teniat ya- 30 MDe Kızkuleainde ledtr... • d i1 ••a-•ı Fabt Wr Maeftf N....._ 

Bir bakıma tfmclild mahallele- pılmamaa ibtimalinl ıözlnUnde tae Y•tlıcumı Jrao. tenedenberl bu;. Denize siden Z&Yallı... Pavlo mahkeme e mçuna tnı e wal IDl;'d ...... kwlwlmw bY 
rlmisde • e*i b1*1aydar, kil· tan terzilerle hazır elbiMciler mUQ'- lede oldalmıa IOrdum. 8on derece Burada bls balan e • ' 91 İltan· çal11ar~ ~·.~~ törle ad~~:.!tıh~r deli' ... -:-'~;!: .. "~ 
hanlteyler blmanuatar. LAkln, lla yen fiat ilzerinden aldıkları ha mal- tabi! blr taftrla oeyap Tttdl: bala lnmedllla* olur. ö,.ıe tl bfs - a~. ı~. 1 yapm 115' .,..., • ••1•11-- en ° , •~· 
kORkoca Od eettt blrdenlllre ._lan eaklı)'arak mllfteriJ• çıbmıa- -Tamam 10 lent oldul.. zamanı unutimm. Burada samanı ııün kendıaile kavp ediyorduk. E..- ~ laa cMeah• •elinden• 
tadan yokolabllir mi? cSalan makta. ileride daha yGbek Ratle Allb. ll• dotnaıdum. ona Mustafa ayıram••n tt... Blr eene btter, Otetl Yelld .. w. rine ita.sa ettik. Fakat tldeeiııııı&?... . . 
L-- ____ ...._ 1 _L d bu itan parçuı Gsertnde leçtll otus bqlar Hep ~irinin &J'IU. ao -'A•• &il ak i b ak -ıı.a beraber Hikmet Fendun Et 
._ka isimler altuacla ..,.......-- eatma11 tasar ama&te ır. tenenln meraklı haratuu t61'e an· • bl t ı- ı- e v t anpr 7em.,.. ..... - .... - ... ·-•-•• ....... _ 
hlunmumJar,. diye içime ttlP- Son sfin)erde muntaam t~t Jatb. baradayun. r el'9 o .. "" Urat.roıa yedik. Akpm üzed dOWnda kafll .., 
he düstfl. yapdchluıd~n terzin ham.~ -·Batta hlo bir fenere Rit.mlt de- =..~ez::::e::r~ kal'flYa çalıprken Yaninin elindeki Bugday l&~l 

Araştmhna. tarqtmlam. Dell- c_Oerha ellennde epe)'Ce mal ~ IWm. ota .ene hep banda 6mrilm dellllmdlr. Bu nhuzht lclnde tna- iti yine dikkatsiz yaptıiuu ıördüm. hararetlendı 
bn1dar arasında, IÖY1e sporcu tir. Munen raat üzerinden tevzaat pçU. V• bu otus lllll lçlnde fenerbl na eaa J(idqa ne ka4d kıJmeUt iyi yapmaanı kendi.ine O.tar ettim. Her tarafta buida, Ahit hararet-
halli. oehliftll bhkh. t1oka, ~~d~ halde elbae fPtlerinln n- dqında tao seet .bldma blllr misi· "'ttyor· Btrb9 aene eneı bir t15pe- Yani bu ihtardan hiddetleıaenk ba· le devam etmektedir. Vıllyetler ht.. 
dobra bir rimre nr. Bunlar, es. ldaine n1S~tl• yenldea yiikaelmit nb?. Yalnm llt ııeceı •• O da teyflm· ltm vardı. Ktıvo.t bir h&Jftn ••• na ağır küfür etti. Ben de elim· ribirlerile Adeta yanı edercesine 
iri kabadayı neslinin iyiye doira olmaa alakı.darlann nazan dikkatle den detll haf •• t>'Oilnde de ben tara)'& Amma dftnyada bundan :aetı ~k d ki b .. hızl Userlne bui~ aatıtile meıgul olmaktadır. 
btlhale etmlf yeni ntimunelerl ni celhetmittir. Teniat itinde yakın- çıttıı.tım aman mtlthlf fırtına ::; görmedim. Daha 150 metreden blr ~el ıçail B k m-:;n"' ..c;ramlfo Bu seneki mahsulün bol oluıu mu .. 
olsa «erek. da yeni ve miltterinin lmfade.t le- tufl • fenere db&ıemed~~,A~mfa ade kaYllm geldltlnl göne hemen hav- yr •!h

1
m: bıça • ora lan-•• Be- tahsilin yüzünü güldürmüıtin . 

.._. b" k ·ı kti krlm hep urada -..... ener ••• tat haber verlr Bhlmle beraber ha anın nın oynuna sap ...... Ek _._ k 
Külhanbeylerin haleflerin~ p- nll'le ır arar ven ece r. Bu SO lda klmblllr başından • • • --L--d y . . k d me1t ameleri bir miıddet ev• 

11 - 11 ili' neşir olur, gider Bir tere ııuta· nim ~ un anıyı vurma '"' l .. b"" . k" h" .. t l it 
nEt~e: f b la _._ * Ekmek kameei tevzi memurla- neler geçti... .. e lan(lı. Çot tıtına vardı. Kendim 1ı;ln iildL Bu, bir kazadır. Benim kaba- ~e uç ·1~~ ııe kır mbuıl eadna o,_ml~-

ra ıma a yorum, 3 .ov . . . - Roman!.. Romant.. Bln .er olsa. dünyada inmem. Amma onun hatim yoktur uzere vı cıvet ve asa a ar an ıu 11;• 
ar ı.tınyorum: Sanınm ki onlar nnd~ bm~ın ~aıaa kaçırdıiw ilıbar 6ldllk. b1n :tere d1rlldlt... Mamafih lçtn kaJ'lta atladım. Gittim, ıotari · t:ıiı gibi eyJUlden itibaren de l,tan-
4ta bobstillerdfr. Gerçi yumurta edilnut ve uzen aranm11m. Bu aran- bu 1fl çok 1tver1m Talım lcl§lan bl· aldım. Atzma akıttım canlandı. Bu Muayer.e raporunda da keekln bul Belediye hudutları haricinde ka-
ikce, bol paça, çapraat yelek. ar- ma eenaaında ceplerlnde.mUteaddit ru mtlthlf olur. Bazen Oyle fırtın&• hayvanın Ozertn• tltrtrdlm. Son ._ bir llet ile Yaninintn flryaru keeildi- lan kazalardan da kalkacaktır. 
tık Ralapurya ayakkalnya dar kame Lulunan memarun nzlfeaine Jar llbr 1d ıthıleree aahllle, tara ile, manlarda rQtubet.t.en. arta araklan il ve bu ,.aradan fazla bıa zari et- Simitçi. börekçi .,.. makarnacılar 
pantalona. bol yakalı ,imıeıe derhal nihayet verilmiftir. btlttın dtlnya De ııttam turu;~ romatizma olmat. ~u. mek neticeainde öldGIB LUdiriJi. yeni malualün piyuaya amnd .. 
lnkılip etnıiftir. Leylek ,..... ......................... - ............ Bir dafumda tamam tao sen :en On Jltltblf tırtmalı bir llfJCICll: cAoa• yordu. = .onra &mal&ta ..-.c1e olunaeail 

1açlann iiserinclen mhr numara m aft; •JIU yere bakar, yürek :. ıı: tal.:. ~ ,b ın-~ qabUlr ~ ...... ~ Şebitleria dialwmw " ..rM tlaidile t&mcliMa laaatlıklara bar 
fes de uçup gibniştlr. Amma, yabrht. Aym dlerl ... pua anlarla .. rabdulm olmadl. Jfe bll _,.. _.,... ~- tetkik Milip lddia•,..-ıa ..._laa- lamat1arclar• ~ eatlllD& daha e"' 
IUh. karakter •)'Dl deill mi? Ay- etmedik, parultllk... llDdal ID~ ne dl oa1at 1Ja,. e.rtmllıdl '* dalp td'd'. ve mw W. ......... W. SU. .... Yel aalle·cle eıiilıceii 9Öylenmekt. 
... cabftlıJr. aynı ,.,,. ..... , .,. cva - lft) nra IJır ,... lllla pclerebll4Der. enen.. ............. ] nw......... dı... 

Bav Amcaya gtSre-

- Gel seninle bu gece incel •• Hem oturur, hava ~.. j 
::ıı bir bahçeye gidelim bay • 

ca.'4 

... Hem bh'e( kahvt lçeriL. 

' 

... Hem de prJa d.baltl, aöııwj ... Masraf da bendenl.. j - Acaipf .. 
~ B, A - Tetekk(lr ederim amma B. A. - Zevkımıv ornek olduk· 

bahçelerdekl saz bana dokunuyor! Iarını 4iışunup içlenıyoruml • 



El.HAMRA' da 

GENÇ~ 
~) 

CL&1JDn'l'B OOUDT 
ftCLAM OQl.B 

SAVOY OTELi· 
caı.ucı> &MI .aıam 



BB& .. BLDBR 

Yüz göz olduk!. .. 
Eıld bir gazete koneksfyonunda, bir kuyruklu yıldızın diln· 

yaya oWakça yakın hlr mesafeden geçeceğine atı haber-
leri P ' udum. 
1 Yıllarca evvel :rasathauelediı ftl'dlll lııa 'havadis dttııya JU
tarlağmı as daha korkudan, beyeeandU, dehfetten bir 1111111' 

lrujdAy gibi patıatnerecekmit-·· 
Kuyrİddu ,.ıaıs ~en, tnsan1ann yO.reğl a~ get

lblf ... Herkeste aşm sual, ller kafanın içinde aynı a~ istif· 
lwn: Ne u111.1nT •• ıtuyrukhı yıldız ne zaman yaklaşıyor? •• 

Ve JapJaD .._,ıann i!nil ~ yp-yiiziintln her 
tuafllllla 1IJlmlar b4;mll. &isler klrpılmas ebnUI ela Jiirekler 
~~Wrhakle .. 

B 'sn _....... blu1t bncftnhe "1Je uptn11wemeli im
Un & • 

ı...n1ar o um•nlar anlaniU ne War lltiyorlanmlf .. 
11.ndl ....... bir ~k tehlrtatn tstlDd• ~ 't'9lr .,,.. 

nhdn lle'•p-•, lltfmOn her tarafta pl,.a etmell 1llle ..ıua . ...,.. 
......... ltilkı.... A......,.ıı llıtfJar 1ı1r Wm•t 
- Ben bJYUe bumMnl ••nl•n ...... mlldmw• ,.. 

tıp 11J11y&blllyormn. Amma 1lenl ..rı. bMmula fÜll10l'W'· 
llun&m tlklyetçlytm... c1ec1llfnl olra4mn. 

insanlar artık Esra114en pe1l • bc1ar li8r1imv.ndar ... Da
ha doğrusu kall De pek Ji1s rU. oldular .. - B 

.. 
ikinci cephenin kurulmasına 

vapur fıkdanı mı · mini oluyor? 

IST AıılBUf.. HAV ATI 

Sivrisinek kulağıma 
neler söyledi! 

Gecenin derin sess!z' .;i ara. 
anda, müzik AJetıerinJıı cu{~ra· 
nuyacağı kadar ince, lAtif bir 
nafme kulağum ok§adı. Şes ın 
uıaklaşıp kayboluyor, ·uıı perde 
deffttirerek yaldapyor; ad ma 
ytbllinün muhtelif yerlertnde lıa
fıt gıdıklanmalar duyuyorum ... 

Rusyanin Uzerindeld i\lman ~ &al eC!Uebillr. Bir tOmen kuvvetin nlacalı nuan lbıiara almaru uprl ..::: = ~= :!:~ 
kim hafifletmek için l\lütteliklerin denizden ba ae!erl• ~ JPn naa- dlrtte bit ..ıktanno llatiyab !Mdaa· bs1JcU ff çenemin saf tuafinda 
Amıpada Udaci Wr eeplae açmak t1 180 bin tonll.lto,a lbt17at olduiu- mak iktiza eclecefinden, bu hueklt it gıaklayıca bir mlama NıJatlı. 
dlltGncui epey nmandanberl dUn· na söre, 30 tGmenin nakline takri· için takrll>en 2000 ~r"in · 1aam 118§ ucumdaki elektrik clilfmesl· 
ya elkltı amamiyeainl llPI edip ben 5,5 milyon tdlto tutannda bulundurulmuı tezahUr eder, nı ~ Yerinden flrlaJ8D 
dUf11TOr. Bunan için klh :Amerlkada npm tat.ela edilaıek •t1t.a eder. _ Müttefik latil& orduaunu Avrupa lltrlrduekt tAmlınm IOluk lflkla• 
anketler tertibediliyor, klh ~-- BunlaT orta .-mette. pal 5 • 6 hbı Jü,ı!amıa abvermekle .. 'bJtmit oJ. n ...... fl'9llr hueb&late bir 
ele niltiıııler :yapılıyor. HaDc uum- tonlü yapar ol.- acledl Wnl bu- mtıyor. Bu ordunun bfıı bir Gôtft Jh.. ~ lael9on çlıdlkten tek 
da 1nı uiurda canlı tezahUrat dnam lur. Fakat bu 50 t&menln \in Tapu- tiyaçlannı zamanında :retittirı;nek nr •k1i14u. Kulalmun ıoı:afo; 
ederken. harb meclialerinin de hayli ra doldunılarU Mr anda Avrupa n• pyretinin de vapurlara dilfeceij dU- da t1atrefer ~ titrek, M 
fikir 74rdaklan ualapJo:or. Fakat biline setin1me.t l»atp, mev~u ol- ılinfilür n karadaki •vqlarda uker Wr 1esle homurda clr asa 
bUtQn 1N sUrültülü m&Zaker• n mıyacaimc:Ian. l»lr vapunın atdtp za)'iabm ıene vaputlarla temin et• _ Beieadln ~ · 
mUnakllflllara rağmen, henüz bu bu- gelme en az d8rt aefer yapmuı h· mek mecburiyeti &az 8nünde tutu• Lokmamı lıııeiamnda)'a~ 
auata lalı karara nnbp tatbikata ıe- bul edildiii " aynı umanda düı- lu~ "00 vapurla 2000 layteı'in Yan aç Juılktpn Biç defilse din 
çllm1, 41eilldlr. Acaba hu tereddüt m• denizaltı•• ta~eri tarafın· bu nakliyata yetipiyeceiiıae bük· ledlğln mtlzlfe ~ubWI .,_;. ..; 
neden) Milttefik ordulann karada dan verdirilecek D)'lat Dflllıiı ola· medilir. Aagan olarak tatulan 30 tü· parça rahat bıraksaydı .. 
tuhınmut fmklnmlıfından m k- yanm milyon tonilatoluk menlik lcunetin dd misline cıkanl- n d 1 cık k n d~ r· 
aa liu ordulan karaya ~ara ıeml konm~ CilltünUldü- maıı halinde nakil vatı talan mikta· ea m am .~ diln~n emsey ksUlrd~ 

1, '10 rak ugari 
mamak bir ihtiyat 

endi,eaindcı . .ml) Filhakika e 30 tUmenlik lttil& ordu- nıun o niapette artacağı tabiidU.. ma; vucu en ne e 
Afrlka'da aslan avı orduau deniz Nm •eferlerle rupaya reçiıt için ilah! 2 Müttefiklerin bütün harb cephelerini - akat, ısırdığın yer ... 

çıkıp dövütıneyi Nornçte n illtoluk, rant takrllien deniz nakliyatile bealemek sorunda BlddeUe IÖZÜm\i kesti: 

fngiliz ğil takdird 
karaya aunun Av 
Yuna- milyon toD 

Afrfka'nuı garbmda, Sudan'ın saldınyor. insanlara pelt taarruz nlatanda denem:.. hıPı hüt a ihtiyaç olduiu meyda· olduktan ba,Juı, Ruıyaya yaptıklan - BIJoas nezaketle konuş! Ben 
eenubunda Nljerya Fransız müs- etmemekle beraber QC>banlan par- retine rağmen, buralarda tut fardımlann deniz yoluna fnhiıar et• seni ısırmadım, öptüm. Avakla· 
tıemlekelerde son mmanlatda as· çaladılt da ftlrldir. mırtaffak olamamııtır. uker çıkarma harelteti meal ve bunlara lllveten Alman de- nmda mantar papuçlar yÔk, eJ. 
lantar çoğalmış, bir fellket hallnl Mahalli htlldh'net tin hale nDıa- Franaanın Saint Nazaire aahı1ine rede yapılan motörlil nizaf h ve tayyarelerinin verdirdiği blsem modaya uvgun defli diye 
almafa başlamıştır. Aslanlar bil- yet Termek fçfn bftyflk btr aslan tıfı hulun ~karmaaı ela b yter) lann 7S • 100 ton- zayiatın EuJaeız devamı vapur lhti· beni kaba saba bir kartaloz yeri· 
bassa koyun stırtıler\ne musallat avı tertip etmıştir. Bir kaç gi1n neticeyi vermemiıtir. er olduğu tahmin edileli- yacının günden güne artmasını inta· ne koyma! Genç, körpe bir kü-
oluyarlar. Yapılan hesaba göre, içinde 2'T ulan· 014.ilrlllmiıştür. lıdnd eephe kurmak için motörize tOmenin kısa cetmektedir. çille bayanım amma, su buhran 
aslanlar fkt günde bir toyunu Bu 27 ulanın &dürillmesl senede cak çıkanno. aerçi tlmdiye ka yolundan (meaefl !'a d.8 Bllt~~ b~ mül&~azalara latlnaden devrinde IJ111afa kadar borca 
parçalamaktadır Bazan koyunu be3 btn koyunun kurtarılması de- giliz orduıunuh yaptığı dene zından) kal'fl aahıle hır denebılır kı: fkincı cephenin kurut- A"frlp lilae para harcıvanJardan 
bırakarak, tne~· yahut deveye mektlr. kıyaa edilemiyecek derecede meıi için bu layter'lerden maıına mani olan ıebepler atasında değilim. Bu saatte Aşıklanmla 

---------.-. - olacaba da bu teşebbilse ka slniiı tahılı edilmul lcabe- mUttefiklerln elindeki vapur tonajı- gezintiden, mn•madan döniiyo-
Bo{J anın boynuzlaranı torpUletmlşl maıım aldığı tedbir ve lıazıt hakika bCSyle kıu. deniz yo\);. nın ul~ mühim blr yer tutmakta• rum mnma! Evet. benim de et-

İspan 'nm Valence ((ValAns) kadaşı da bu ricayı yerine getir- da o nispette ıümu1IU olacai çıkarma noktalanna h1r dır. Yenı inp.~t~a ~apur nu~tan ço- rafımda dil döküp fınl fırıl dö-
tehrlndi'8Marc1al Lalanda adın- mlşttr. bul etmek llmndw. tmaz.a bir tUm.en atabll- taltılm~Clakça ıki~cı ceph~ hır ~v· nen aşıklanm var. Fakat gece 
da bir bota gftreşçlsl geçen hafta Fakat tamam gQ1'ef tiqhyaca- Deniz qın noktalardan u maTDalann ela bilhaua VUt balınden lleu ıeçemıyecekhr. rfuıdüz onlarla gezmem. Ancak, 
iti azgın bola fle güreşecekti. ~ sırada hile meydana çıkımftır. cak ordunun karada tutunm yyarelerl tan.fmaa batı- A. B. nıtladıkça nazik bir tebessü'mle 

~:f~~$:~~=~1~IŞt~ ~~~y:~~ ~#~~§ 
~~ffl}aıut~LQti f§~ ~:!.:1:-Gôri~ •• ~ atesleri çürüt- Soğanları ==ıı =~.~;. ':...":! 9;;;~;;;....;:~!J!~~-1..-...,...-...~---...1!!&1191!11...-ı..-....ı.ı._.~~ .... ~J~~~~~::;::::::,.Jgt:;.;.;.;;; ~ Uıak Doiudald tekmil • •• .. l . • blıtm ceıulyetimlzde b6yle ıeyler 
B haftaki• at yarışları mın tuMt Laieletlerinde a8rülda emek f Çlb ÇUfU meyJDIZ Yoldur. Bu 11tyede, aram•*da aile U •armalarda lncfi kaYYetleıia bvplan, cemiyet boğupnalan 

dab indirilm6aine ehemmiyet ,alaaz ba eeDew Mı MDe do- Kamha topraklarda 7etiıtirilen da ohnu. Ya, sis? •. Bin ulnma 
.f. •ı • h 'l • di ? mekle beraber orducıun büyU anlan Uzerbıde ilk meyva- mutfak aoianlannm dayMllllaaı da- b1rlblrlnill .WUJa_yıp kendi cln-ia V 0 fi erı ang1 erı f ve ağırlıldan Jrili ufaklı remJl ri veya yan taraflan ken· ha fuladır. Killi "1?-h~e tfl>l ıüb- sln.ldn bumdan selleT akıtnken, 

~ pndL Bahawa Mltnn Danal lev aiyahlaprak tlmlıneie reli topraklarda yelıtmıt eoianlar yanm 4am1a kan lçln uvallı biz· 
nm 118\lini aem'Oeı t~ etti. Uy6k Umitlede ,.tlıtlrlm daha u dayanırlar. Buna mini ol- lerl •~ tfpeleme1r lstershds. Tam 

lstanbul kürekçileri Tekirdağına, ~A:'!~.tC l\~~""U::tı;.:..~...:.:=e~ ... "ı::"~m~ 
nİİ .. , • d Ani .. :..;..... ..tt•J ne çıkarılacak ordunun ana bmı ..ır.,..ıı 4I0111alıee ak l&zun selir. Topraktan~ ectecektbı ya! •. Bayatuiııa ICleye-
e -reşçı en e waya gı 1 er nJzden nakledilecektir. .lnailter ır ........ .. lmkliaizin lecek olan eofanlana lzerlndekl eek bdar .... fenahk JaptUD 

aı aakerl büyük bir depo bal alndUIUiıll *81811Un1lz. tıopnllan l;rlce...Uktlkten ıonta bun- sana? .• 
l.tanbul at yarıtlaruun 7._ kltDik Wr bfPe halinde MI eporWı tirilmlt ohrleeı lb°l»arile w Avrupa y:vamn ah tuU •m ,.an lan kuru toprak, ~akıl tap ve~ kum ÖStir cUlf.iRek istedim• 

Wtaa kottdanna bu pazar da Veli- •faıuQDl ~tinde Teklıdalına ha- ,.Jniılıfı babn1ndan ba Jen bir mantann tealrt!e al- berine ıermelidir. Çunento Ye l>e- • • ba 
~~ ""1JIDda ..._ *cftlecelrtir, reket •tmitJerdir. nalliyahn l:ıaa aeTerler Jıat"m n ~UrUmllıttlr. Bu manta- ton tfJ>i yerler aolam bozaılaT, ~ Ca- Aff!denlnlı, kilçilk yan! 
~ haftaki kotalardan *>aıa ba Kafile, t.k T• .. ~· latuıbul pılmaeına yanyacak biJ ~ • rilen ıolanlan ' • 4 tllnde bir defa n1111 yan41ı da ... 
Wtarun koplan -da sevkli " lıe,.- birlncilfllnf .bı.naa c.ı.teearq Bu coirafi durum hava nak ~ •lmemeal lçın doma- çevirmelidir. Bu suretle aoianlann AJayh bir bhlr•ha lle havaya 
-..L olacaiJna hükmetmek Jamn kUrekçlleri ~· dBrt sek aklf l.&qW fH çok elveriılidiı• n~ henUz = =~e- için~ rütubet azalız •ve çllrümediii yflbellp tavanda Wr kat takla 
JeliJor. Bu haftaki kofUlar da 1tet biriııciliiinl bzaNıA Fcnı-bUçeli lnailterede toplanan bne •.:a an;• 1RllMl .:.; gibi llola7lıkla da 18zlerl allrmez. attıktan 10D1a kul•funa yaklq-
.. terori Uzerinden yapılacakbt. kO.rekçller T• 7elken lefl'lk· birinci- Anu~ topraiJrıa cıkanl~u hım ır. ...8"d ... t ~..IO.Pnluuıdım 7etiatirileıı tı: 

B"ırinci kQfU: Dört ve daha~ liiiai ka111paa QalatuuaıJlı N.-... tekil düıünülebilir Ya alb d .._.fidan)ann ı:uinde hra eoP.nların.-,ı-nın dahi~ -Hah hah haa&h ... Demek c.-ı· 
~~i yerli yanmkan ·lnailiz at ve cı. •ClıtıWsepllr. Mum-~ törlil mavnalara Clayter) bin ar M111kllkl9w__°_ mq. Y•t 111 kunmı111 •lm&a ~· llDI yaniıT Güleyim bari. Her gün 
-.ra&&an araaQda 7apdacalibr. -.. ~ .-.pf7ow Jmm. Ko- ~.tank u arı.la arabalı. amalmmL ,,_. da laı- El• •plu iyi çiirıenm~ lae faz. heflne ulthran lstffçfterln. wr· 
1600 metre meaafede yapalacak bu culf. T-...., Çaakble, B~ likte •hile hattan kua etmek m 1Ju8fln mncat cliPr la UZllD •plan 'bıçalla keaıp liialt- ganea1um slllelerfnden canm 
k.p.ya Neriman. Alce1lb. Perihan -. ..._ .._ ~ı..a.w ohnak biıre le •• Yahut kıtaat npm1ar1a in1z1n cllrQnltllbıln ISnllne malıdır. Keaik aaplı aolaftlar daha yanmıyor da, benim narla du-
~inde üç at girecektir. KOf1lllllD ~ t.al.-Lı -dt!lllzcil~ fttirak et- cıkarma ~oktalanna pdriW içlq domatulerl ~e l,5 • &ızl• clay.aıuklı olur ve çürümeder. clalı1anmın dokunmamndnn si· 
vo~_Alcetllındıt. mekttdlr, eoata iaotlrlO ...-. .,. • .._... Mn le dlçJa- nlrleniyonun 8yle mi? Onların 
~ca1kota: iki JAflJlclaJd :rarll Ankara• latanbul sQret dallarla Mhile tapmr Birlnci inde dilet~ tll-: K • d•k• • lnflnde boyun eğerken benim 

••&an ngiliz erkek n diti taylan mllababli tatl>ikı ancak Pa cıa Kale boluı IDaDl olahlllnbılz. Çu.e- erevız 1 ınız amıma W7orsun. Tabii ... 
.._da yapılaealrbr. 1100 m~tr• bi kJ.s• bir deniz yolculuiu için domat~1eri de toplaJıp . Onlarla u'fraoaıiıaam. Çilnldl 
VW8fede yapılacak bu lcoıuya Ren. G&ret federaqona ~Cbıt teı- m~ olabilir Halbuki m sunlarını ayıklllJUlız n ti- Kernlz. kit ..l>zelerinJn • bllenn- her Wrl mtlanm tetik kasalara 

ıc.;~.!ı't':ri.i ~':d~r. yazılllllflır. !"aa~b~rak edecek f!: ordunun AVTU~ya seçi, an 7akınız. ::·d!:.:~m:~ .!: dayayıp ylyeeefln, giveceğin ~v· 
Uçllncfl kofll: Qç •• daha yakan balla ıtıretÇiler dBn Üpm Anhra· olarak~~ Pa.d8 Kale bo • aolak t.amanlmla Mle .. n. ba lerl pençeleri arasında tutan bl-

hftaki aafkan Jqiliz at ve lmrakJa .. ya hareket etaütlerdir. tıöabedilmi:receiine 18re den şlık ekime Llmı ~- mahnllerdlr. ftr ejderhadır. Bense, mvnllı blr 
11 araaıııda yapdac:aktu 2400 metre Grekoromen ve ....- otm.k Dun i:dua .. ~ınt_ m Y-rÜ kernlzl. k&k lter..W bd•r =:t~ Çelik kuaJaron, 
..._feda yapdacak m: lcofU1'& Ko- bere ,__ı,4acak lia ~ lda mavna an e • nı zır)anmız auf n latihllk edilmez. yaf, peynir •oJu 
~. Dandi. Özdemir, Konca fire- aldeli titbW tabm 56 kllOda tcteıır. AvrapaJ'll' PÇlf ~ ICali Mınizl Mm IÜ - ... ,

1 
• ~ tmekelerlın, lilriilerle koywıla· 

~· Ba kota eatilmen htan K-.. ·Alamet. 61 Yoda Melım ... to:ı= kah.d:!i!! :- hçeniade num, ...... bW. de biraz tekerli oldaiu Cı.. ~911- ~ :• '1 ~ TDanm 
-. aınat3r biııüciler tara,__ W.- p....,.._ 66 ldlecla Bekir• Faik. 72 1.a.. UVT d • • ..ıı.e ..... palatee ,.le. eldir "8zmı kola dar Bilbwa ı- * ı._... -·• 
'- eclileeektjr. KOfQDan faYorill b1a- kloda ~dvn~ 72 Yoda R.D • b;.. ..U. •,:--~rl~ ~ ...-ne1a oa ı.., ,&mi sb ~ IGla ..tat! Wu 1aan::i ..,..,_,. ~ ....::~ 
....._ ö.demirdir. C.W. 81 1slo4a Bl.Jlk Ma.lala. • bY :1aıa .laılterecleil amen bJds,..._ ...... Wr "'-dır. kik kdnfzl ..., .., ~-....., ~ 
L l>w1DcG lı0taı Oç )'811Ddakl _, aPda s.....,.a. A••11- ...U :Z mk Umanlardan lsla tlmdidea qLk a1rut raPIÜ ._ ... -.. ._ ....... • .. !'- ;.:-. on11na .:r.!: 
... h.p •Uk '°" eliti tayjan aftro ed ....... ICa8l.ıre leııl.t ..... Do latlll lif '---'- tr .ırırmak 1.---'---L JI a AJm ...... ~ p •• .......... -~ 
.... "-Plamkllr. 1200 neetıede 'JWt etmek .. !8 ...._. ..... An-~.:::~ ..,..!: .. -=.....- - ' ita .. =~t:c~.... W. ,.,ı • 
p,.ı._. 1ııa ~ Hm.., Dm. kan blilede 1ialamnaktamr. Oilaldi ~ • nla .... , ..... " pual'! ~ 1lt 1'i Ben ae, e 
~ c... c.-. v.-.. ,...... Mmn ........... J •• ı... .. -.!: .. mlltlll mat. ...... ~ ......... ~ ....... a S..wbda .......... ,.......... ..... 
~ Kopr slrecaltlr. K_... .-., led1-.,• pıW Hwlt ..._ ......... ~ tmaLcm. S. ,.-.. -. fM..S \ıhıtth w. y.._ l'aP- ,_,. attwaet ... 
~ Daln ile Hmrd1r. fllleı.nle bar da ha mtlaaf.akalan ......... ~ ~--= ~ .... .. ... ler .U lilretl& kik Aıe@fa .... ~ ...... 1"'91wnw1an ne lıltlJor. 
..,.:.--. ~ ..... edilme- ._ Aabap ........ ı.u.. A~ fedt.• b~ • edelıılllr. ~ tlli1mi; .._ ~· olclala ..... ~c- .. f 

......_.· . . T--.... ~ - • ..._ tecWnbai modena ...ı. elau7aalu 1g1a w.. -.. a1aa .n.ı ...... ..._ • · s•t s •Weaa: 
il ---ı...r Dlet~--,U.. ..._-.... T...ıtl oJaa.lfmuluJI& Wfe ~ .W .... -flllçlL ............. .,...,.. .... ,.., - ........ llat1ar teJ tlelt-
.... ,.._.. ...._ A-. at.._ braJı- ~ ... twia hıillNllp ... 4en indirmek ma -.au - 1,. ft MHa '9111 Wli sW ... ~ .,._,_... ~ ilin ao.tamt Blsln bir .ara tef-
.. ._--- yaprleekm. 1800 .... aene tatbik ett111 tari1a1 kommler tıt. 8111 ıvı'-" wa onlar• er ..... ~ ~ laia ~ 5ol • ..... WUa .... ~ mU-
~hadıa ,....... lııa it~ ...,... Wr ralhet \•pm'*iibe Kon- mi 'Y&pal' bfllelm 1.ıfn AYnlP& ~ ıP..a ...... ~...... la '7111 .. thoaa ft7& W Cloma- ltJdarla "- ..ı ......... idi? 111-
~ ~--- T: ": ~· aerntuar mldtlrltll. ~albaladeld Ut.deki but )bnanlum nY tmp Wr wlıi ....... .. tlll ......._MI blan mapJa lı:S- linin ld, 1119 ,........, itin taMat 
~- nnet.. ar il r • ~ menim! lçfD de ihnCBden senit zaptedll...k. kaprlbqlan telk 11 .. haleı6. Sa ... lai. ..ı-tne ftT& aıalanna ftde dikmek· bnunlanna uymala meelnmm. 
~ :,.Ta;ı Bt;• ~~· Lir proRT&JD huırlamUtıadir. Bu meal Jbımdır, ...... 50. 60 m;rftıd tir. PatLoa,a n domatea1er bJktdt. f..ayıflar tblrurken ka'tller1e eli· 
d~elidir u;: hu:.ki k= proaıamda on 1>tıtfncl ~&.rf Avrupqa ordu odiarmü lgla ~ Bana .Sn .. tlld eonra tarla tamamlle lcereWlere ~ flmc1IHk AUaha l!ln&r· 
::__. ~ baLJ. • 2 4 ' • i Jı:otula =.,.. ~Wnfn en ı-a"""1f 'V feJ'den nnl ıqpara •e m Waıııi wna limdaıi Wmif •· :Valıat &Jn lilr tarla ha- llMhk. fyloe uykuya 4a1, blru son· 
~ .. çifte ~ele 1,i~ 4-S la ~ lmaeahr Cahnmamıt ..rlerl mawaalara lht17at oldaı. uLıtıal .. ilıt J .._ ..... .. mduDalıı 1na tarlaya Pırasa. lı:ereriz ıa telnr pBp ,.rım damla kan 
....,..._ tlzerinded' ' eı ça • tan eonra illi üla selen mal nDe7iz. aim.Ucllr. h t!a mllmktln 41.p.. baJrknm alaeafım. Beni yakala-

a. _ _ · IJ'. l>IHrr Ba LD70k takuma harek MU ..., Wr tar1a,i MltUn kıtlıklara ......_ 11p tepelemekten lem bldığm 
•Y--nrıara kürek ve Davet acaba be yapar . ._ maTDa ( ~...t/C..,_,.,•I:: ~ .._. ~ l&Una, brnıbalaar. mtlMetfe anulamm yerine ge-
.. il..: - Jlmncfır) la WttaW ft..-- DT. -- ellMLmdlJr, -,.. k . ..._ X.. -""LLA- old ~ • ..a_ ... eU(9ft tampiyonui 940 af Aak r1 Tı LLL... _._. _11..___ --v Nf' w.ı _.... lt1a ._. pıraa T• ernlz dikmelidir. Ba UIWge -am u5 uu1111Du.-

P._ , ten e •UUllJ'• .... - ~ halWır. ;y.ı.. dlrt ...._la J.er Liri i;olca 111 llte- ma! .. 
~ olq dnl T ekirdaiında ppıla· Saram m evlenme töreni lı;ta 28 altuidakl Franwla SO • ....._. ttlr. Faliat ti War ._ dlll lcin ._. 7akin ,.erlere 411kilme- Narin 'bnatlanm bumuma 
,.._,. Marmara kUrek ve .7elkea S.ıwww etlenme ta....ı lgl.t ?I ~ ..ı- 5al }'t" ı ~ ..,..._.,.. ...a.. al tuttir. Dikilmui paua P,iclir. çaıınp 1rabQbaJar atarak uzak• 
....... ---- ildral edeceli ...... Alaaloe ··~Oma& ........ Jt"9 M'ı"ltzt ~. '!fıfli.... ~ ........ ~iti u.ı.ıar ............. tok ... • 

........... dGa akpm 20 OtdmwlM ~ - .. • lilali .ıı ı il _. lllifrr - tewal ~ 
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(:.:={Kapalı kutu J Ordu Hutahalcici ve Hem,ireler Olöduna ait kzi 
iuh'at" okula kayif w bhal prtlari ·k 

ı - Okulumuza haetabatıoı ve ~ 19t1ftlrmek tbere AnltBl"I~ Silt&APUR KORSAIİLARI M. M. V. tarafından 1939 senesinde aotımıf olan bastabatJcı n h~ 
otuıunna bu sene de f5 talebe alınacattır. otuıa glrmet ana eMnler 

~ O yıl ht.anbııl clvarındatl len.hal Sonra a1aJCl bir sWiimeeme De IJA.- bQlund1il1an m&ballln valllllhıe 19 b.ymaJramlılJna "1& uterllk 
üylerden blrine 18fmmıp.ım. l'.abı ve eW: lerlne dllekçe De mtıncaat edeceklerdir. Ni'lka No. lM ~~ lsKENDBa P. SU'1'BLLI 
lblr müdret aoııra yem semtlm!n pek - Gatlp n ... O&rlp 191- Hem t Mn saJJ1a kanan maclhl ce n ohldaD olaaıld ' ~ bir Jet oldulluıu anla- de çok garip!.. olup ;b.tidiye alaCaklardır. ~ mnanar. wv ~· Bir mucize clolahi . 1ıUmi .,.._ cllll& llndlııdl. Aıt11c sa. 
makta geeı.tmedlm... O güntı alır ,,..ıt kotnfudan 8.J91- s - Meam olanlaraltı eenelıt micbmt hlaaetlertnı ordu twıab&- Bama iti hltl••ldln •kmı11PD :O.:~ ~.,!=bit klmt!t• 

sa-tınm haflm•• neler pldl?.. JJnca artlıdapma 80rdum: neler~• yapacatıar ondan sonra ama ecltrleDI memiebüet1 bitin ~h ~in it J'fldnl Ol• 8lma ~ -- .... __ 
Blr ölle itti. ~~in ea .wertn oda- - K1IZUID 1"I at l8!lln lllf o!du- mtdıl ~ Jtendllerbıt açık olaoütır ~ llMdi. Keadl lkdtll o1llll - .ma • ._. -

mmr-oetllmJI, bir dlniıa vg.mn" ki- tunu bllmlJOr mu?.. 4- '1'abll1 m8ddeU tıç aene olup ba. m~ f.c:lnde obfJara aJda bit Cl"11 ba ite memur.._ =-~ ---:::a ~..,.. ... 
..., otuJordum. Dlf&ndan seleD bir - ~ kendlafne fafr oldutamu . un ~ 'Ml'llecet, 1aft .,. ~ tamamea otala alt olacaölr. Qlta bir Bin iııtnde ber PJl ..,. • ~ - bttltdl. 
•bcı aelll lflWm: IÖJl mlylm? Oö ÜfO 1 - Otuldan mezun olanlar barem tananuna rr6re •Ura uıt maat- dana Clblda. 2'ablııo baba"M 1Udıil tloGncıa 
_-:,.BW,·ü~t~-Uymat.dOn... Ka •• ~ ~anı .. ~ bu llbi" 1171;: v!U:~~ tan hltlamü ibre IDMf ~aklar, " bu mltdar pt'1qe çotalacattır. Bltl <>ilk& bitim& nmMmda bll =:~~-~ ~ ..... a.-
...,,,_ cu.u ,, __ ,, __ • eri h saman dalı1 !ate ll7dirme, ve barmma ordUJ& al' oıacatt&r. odamn davan dellnertlc lılr 111111 dD. _ .. -.......- mec _.... ' 
dire balınJordu lllmletvl7l oatır- n oocut o:runcalı addediyor. onun ı - Otul 11 BJUll M2 de tedrlsa'-~ lap yaptınJmıt.. 8*l valin.la bir-. , ..... 8am& atim& JııaJmuttu: •fa rablp-
dım • • lçbı ciddi blr inan anealt UlmJe met- T - Okula tayıt ve kabul pttıan pnlardır: . • dıt cücell vanDll.. -.a.,unan ol- ...a Jenenem. T8bko ııe "ldneoe-
~ Aman ıundan blras J'Olurt al... cuI olaıbll1r... Bem de 6Jte b6J1e A - TtlftiJe ctbnhariJetı tebusmdan olmak. .,. ~ ukmdan bu- ceyi bu dolaba darlar "~ında- llm.• cUıoı'd1I. Ben1bı bu menaa d 

dedim. Wmle detll. • alın. fiil dd4W. en lunmat. .ltUere, tend1ll duvart& n .mtem Tabton b1r lf!7 ~lememllU. 
carum caeıt ldıtmltU. ~ 10- a&dalm ue_ ••• B - 8ahh&tl ,erinde olmak n d11n11m1 bir Wlinde TUlfe ~ete konUfUJOl'IDUI gibi (lltılnerllf ltıa ~bir'::' • lideeell 
~ an=.:ecn.lçia beld~ Wm lclJeıtn tüçit penceresini. ndld bahmmalr. cbuau her hanll bir hUtlDI .ıahl he,eU raporllt mdelselll' ~ Ba 1Üldl9 ft• n Saına.rı P 
kin biıU enel •il lfiWen JOluıtçu• qıt1an maaeıeme zamaıunda ll1*h ttllll~ ~·=Pil~:= ~> dlla JUbn olm&Jacütır on;_~= ~uw,.. _:_ BIJ01on1ar el altmdan (BftyR 
dan e11r 7ottu. 8antl 'J9f ıanJmı.1 blr b.rtonJa &rtım6tler ... O vatmea D - Xendlll ana ve N.ba lfte' eblindea olmalr. clN vulJ9' ~ nnda babmaa ........._ dıllalıl9 m :.:~ 11h~.!:°~ llaJbukl • 
adamcalız, içine slrvek. ortadan ~ = ~ ideli ..._ teftllc eWrUel'R enata balJ•nacattır.• Çita meıdm ~ 8Ula.:· -·v~• -™edJlloe lna-
byboknQftu. Btsm.etçı,e bidon. Bit -- ba tl1eN _. __ ~ • - Sn IS orta otııl ubsntnı bWrmlf olmak,. ıetw tmtthan••nnda - IUDdl iMi ""'flD lı:ıDD.111i1118D tll1Gl'IUDUS. 
Çıbftım: Din bdonu --~ mavattalc o1JDğ prttır.ı "1a IMa derecede tıahal1 atll'4Qln• ..._ 8'- kimllJl dl balalma. dedi. Blıbba bil Dedi. Rahibin eDncle bir tDçüt g1. 

- YoılurtçuJU lı:&(ırdm ••• ilen ye- Ona -rtndm --- • .- DMb tydUmeme T9Ja bunan t.aadlJdl bir nıelıl. lfv&n;t'lll ...m& ... adam ldmba h•bma ba 111 JIPllUL ce~ .. !!'41:...~ ... •- ...._ .... in . • ... 
tlflneeye kadar ıabll oitıadaa bf- ...- ~-- - ıenecetttr.• o _ • ..,.. biri aıaJd& bJaa ..... -:-' ~__,w _,.,r e fU ctv-
boldu... Kartona ~ sonra tlçlk r - lh1l .ep nlpntı bulunmamak, eneıee mealp bopnanJarta to. eelı:l nUnıD. cöoeıllııl balıdular. nrdl~ 

Aradan bit mtıddet eeçtf. B1l aefer pencereden t&1Jıe dıtarl1'8 bir dm ata- caa 6lmtif olanlar kabul edillr. Buna al' meclelıl hail bl1d1rlr mllıbü ey. CilceDia üdlan dardana bir se- - en ttmsedeıı korkmuyorum te 
dı4arula t.ir ..ea: oldum. ileler blzlm bltialk tam- rak lı:na etıenecetttr. ti8l ft1*. tbuenln llldne inanmıyorum. la.-

- Hanin kemer patlu:au ... Kat. fU!lUD kilttıpha.ııe odu. ta1ıak ati O - Okur ll!ılıl sebepler dlfmda olcula tendllllfDclen terteWll. ey- 'ft • Pl ona 19 tere ldama mah- ponyaya hürriyet ve, refah vennet 
dınm tatı a lbl domaaaatea... Dol- g6rilnmt1Jor mu lQılf?.. lenme l1ll'9We T97& dlltr lmibatl .ebeplerle okuldan OJbnldıll. alta ae- kllm et;ndpt, ~ulu. lllk&la latlyenler her teJden önce kendUerl-
maya hlber ... diye balırı7orda. cClddi zat., kOtOphanes1n.ln karii- n~ mecburi 1ı1zmetlnl :vaPllWblı n,a tamunlam!Ml11J . nraııaı mhhl ile telleJlnt brtarmıfU:. ne lnanmııtır. 

Mut!akt.akllere haber verdim: amdaJd biricik tilçillt tller pencere- ııebepler dquıda çıkanld.ılı '-kUrde tahattalı: ettırtıeceıc mttiep masraf- Sama. ctkeyt eörtınce : Dedi. Rahiple fasla konUfJll&k ı.-
- İtte zenevatçı geçiyor ••• Ne ala- sinin siyah tart.onla ömWl ye Jdım.- lanm tamamen Meyecetlne ve gastel'dllt yflllblann tamamen doln - ö9 ere mçradm amma, dijr- temedi. 

eaksanıs ~tmp alsanıza! •• Hem ~- .senin tendinl g&-emlyecellndm oldutuna dair noterlikten tudilı:ll n keftDI bir tuhhtltııame yerecekıl:'. düncü.de ele pçt.tn. Qet.trp ııureı- Rahip te fazla bir şey söılemedt. 
ııya gitmete de hacet kalmaz.. emin bit halde sereaerpe otunQorcla. ı - Yukandatt ,eraltl haJs olanotur onla tmtJJuuyns oıaraıc tabu) ıerıı Elindeki küçü.k çlçett blr masanın 

Rıı .efer zerzevat.çıyı çalırmat için Battl plJamaamın iiS blmmı sV- edllecetUr. Diye atar 9* ve bacatlanııa ztnclr ~üne bıralctl Te unutm114 glbl a6-
penc-1eye koşuştular. Bekle, bekle .•• mlf. alt tarafını gtymemltU. G&dn- 1 - Yutandatt maddeler mucltiince evraJanJn maam.eletlnl bitiren· vurduktan sonra llOlWUft ~· runere1' çetUlp gltU. 
Zerzevatçıyı koydu l.9eıı bul... De- dekl lcelebet ıözIWde ve 0 aon derece terden vtllyet ·veya kaza merkezlerinde oturanlar bu matamtar veıa as- - Bu ha.nçeıt kim ıı&ıderdl ~? Sama bu rahibin ziyaretinden bir 

m inki :voturt.çudan aonra. bu pek tu- ciddi taTrt. çatıt bflarlle haklka.tıeıı terllt tubelert vuataalle evratıatuıı dolnıdan dolru:va Ankara ordla hu- - Benim. o hançerle bir aı•tam te:r anlıyamadı. 
bar bir §eydi... pek komik bir lı:ıya!etı n.rdı. tabttJeı hem,flrelet okulu mddiirlütilne g&ıdereceklerdlr. yok.. - Bu herif saraya bot yere gelme. 
Akşam üstü ise gazetecinin sesini 10 - Mllraeaatıann atustoa 19~nllıayetine tadar sona erdlrllmesl - Ben herşeyt blllyorum.. Haldkatt m'f:ılr· Bl~te ko~u çıkacak,. 

!şittııc. Gazete tiryaklllği ba§ka h~ BilyOk bir masanm Ontlne otur- llzımdır. gizleme benden. İ>oğrusunu söyle· - _ye mın.danı~·~·- göznıuı mua 
birşeye benzemez. Onun tein bu sefer mufta. Ka11ısında cilt cllt kitaplar 11 - Okurlann kabııl edlldlklert n mektebi hareket etma tarthlerl Bent Talcakoya batıflayacatı • ustunde duran kuçiicük, fakal ç\lk 
se. I lfltlr lfltmez ben fırladım. Pen.. d11I'U1orda. &Jnl makamlar tarafından kendilerine blldlrflecettlr, Cücenin Samaya gi1venl 1c:ta: zarif bir çiçek Ulştl: 
cert"ye Jtootum. Llkin gazeteci nere- iı;lmden: cBlzlm ciddi. tl1m adamı 12 - Kabul edlleeetıerln okulun buJunduta Antan.,a tadar plmek - Dotrusunu da söylesem. flrlslnl - Rahlpler ç!çetlert OOk severler •• 
de? .. Hani?.. Acaba yan!Jf mı lllt- kODlfumwı otuyorb •edlaı. Evet o n otulda tetrar yapılacak aıhht muayene netlclll hutahtları tebenün de anıa.t.sam. sen bent yine cewan- ve _ellerinden elcs.llı:: etmezler. 
mı.ştım? Evdekileri yanıma çalırdım: hem otuyor, hem de 6nthıdSI JcAlı'- edenlerin memJetetlne ıttıuet lçln muraf ecteoetıeıt J101 para.lan tendi- dıracakauı., Suman tercih tdiyo- Dıyeret çlçetı aklı burnuna sötllr-

- Kuzum kulatıanm bana muzip- 1ara bir takım notlar a]Qorda. Blr terine alt oJaealctır. · (5" • '1802) nun. dil.. kokladı: 
ilk mi ediyor? .. Siz de gazetecinin ba- aralılc JOrulmUf llbt masasmdan p. Dedi, sama ctlceyt k'lmçıladı. - Pelc netıa kokuyor. Eter bOtln 
tırdılını lflttinlz mi? •• Bana mı öyle rtne gerine b1ttı. Odanın tam_. A k B ) d Cilce son sörintl qlemJttL BUlll ralılplertn işleri bu tadar tE.m.lz ,. 
seıdı ?.. 1111c1a durdu. İtte o zaman 1ı1o ema n ara e e iye Reisligv inden: yordu. ~ - giRl oıaa:vc1ı. ıapaıı halkı bil kadar 

Hep birden cevap verdıter: etmedllfm. tendi kendime bile Jna- sama: lltıntın. düımezdl. 

Jırdı.~ttıt ... İ.llttıt ..• Guetecı ba.- =Mıtun. blr aahnt lı:aqJamda tal- oo•rt mu"fettı' e alınacak .; :.uc:n."°!:1::~ ıarra: aa':ı!:.:11 kendine tonQfllla-
- Öyleyae nerede? .. Bani?... O ciddi. o temteDI, o titr J"ISIUll 'l ı.tenen_ Bamanm blrdenblre baaa d&ıdl. 
Heplmls ba.flarımlZl penceredıı dl- bile oocatıut. haruJlk telktl edm Talı:atD: Gözleri tarardı 

tarı çıtardılı:. Bir -.. ..,.. ..a..1e -- idam almıı __ .._: .&abra Blledlıtll Ttftlt btr"ftl lola 'lllMI' Jmll .-UU dabllllldl On --- -· " Ve dlzlerlnin -• ,..._.,_n. _,. 
seteclyt aradıt d~'" ~.:.~=b-'r.:' u--'- -.:.:~-- •·- -.. mtl•büa ile •.110 n 1'10 Ura tlcreU1to"IOllrau1lmaalb1>1ı mlfn- - • ...... --..t111 ~ ,..uH ............. llladık. - • ._ .....- - ~,,.-. .. --.--uu __ .,_ tll .,.__...., Dedlp9 d9. Sama ra'i olmadl. bir anda &1Ü'-d~ halt 

. matea. .. 1'1ıı1U1& biber ... BoltaD. pM- tmtlhu• lfU* flt'ltl: - Ba hellf. bor1llldNl bl7lk itlen Plc:U. 
ArtıJc o IOnden IOnr& abcı~ lıcaıul.. 1 _ lllmurta bnununun d6rdtln 1 ad4t9bldl J8Dlı llrlıor. Yana ...,m_ balb dolap Yere 71kıldl. 

1ealerinl ffitiyor. fakat bir tilrUl ten- 1>119 atJca '8tlldt 1&PIDM mıf .. bulunmalr. c ~ TUflan bati Çllı:anr. Ben 1Ml kadar üıllı tlmlller- Oclanm Jıolnde beJ'lu yobmıca yatta. 
dilerlnl 16nnılyordat. 8ankl btltGD Ondan IODl'a blslm clddl Ptm adlma 1 _ Amdlkle aJitu. bulunmamak, den Jroı:bnm. Bu sırada 1çerlfe giren blr nm>etoı-
atıcılar bme mmlpllt J&PIUk 1Pl Jllueıldan 1ol'1lft au.. ıraıpa ..._ ı _ Ylbet mektep menna olmak. cameM u..a ftıllll o1uJal tennı m,.... P1l•n1 te'ttl ,. idi .,.. 79, JaDlbalmdr. dunn ~ IOıltl-
9Öd>lrli11 etmiflerdl n dalla ki- ta, lı:aT11D atta. .aae __. -ua. ~.• . na-. elma tadar k6glk bapDı ,.. rette 
teahıdea balınp balınP ~ ...... alara- w ..... ...... • - ..,. u11ıu-. .................... ,.ı ah ~il&- clillnll. - Bana cOnlt:Der. den bld getlr-
Yaluıt ·~ ..._ • ...._.. Ja11. .,,_,,,_ aıa.-.. .,. .., c 7 • , r M wea ••ıote,..,, .u.., im 1 1 '•• ...,,_ ~ J:::.~ ~ a.t ~ ctctMt 8lblrlemek ~ 
.. oldalu - Ul'aNqls 1111' ... • .... ......... ... ......... •llderl& dl*tcıır rapafa ~ ... ... f90lllll ldlmeller - .. ~ • - ~ kot. haber 
mlfl•rcU. Sotatlard.a tlmleJere 16- 8onradan lllrendim. ti bmfl* oo- n.ıa bmılara al& ~ uıllan. 9 x u eb'admda ı adet foto1raf. Ba ,._ JOrda. llmd1 o ll&U.. Öbll Sillt bl· nr. 
rinmeden dolaflJ'Wlar. 1IJnJI letleri cutluktaa bert atım Clıtl&lertnl OC* 11Ja1m talfplerln IAldalarma balla bulmılCltW. dik. DeJfnce nllbet91 Alll 79nltıı aJıll. 
ifi~a. lıl Jll"ll!'l'I. 1 - Mtahb lmtıbanmda elıllJft ben""aria len& ft maellın sa DecWtr. Sima ~ ~ •••.nın ... bırabrat 

ba aralaHa bir da bir ,.ır llmdl dt ~ ~ a. 9'I t1e11• bnaa hlldlmlertne ... tlılllla ~ - 8lla ~ ta.&ırlM ~ ..-.. ... __,,. ~ 
artade• beraber npııra 'blmnlt. ı.. JUm•'ttA blaa #llrıot ~: •- Wp talla tmMba• ı 9111l • ala .... aü .;._ Aüuada ile- mel......_ Blll ~ lllrlllll- Xomnm lamla• lftda iDiie bir 
ıanbala lnlJOrdut. Arta'•••1a elln- 111& c8lJjrit JOlarda... bra lılır- _..,,. ..... ._ lert edllee~. Wden briardlm.. :aw - dt 11111p tit11Mt nnnlfleldl.. 
de Jeıil Pirlerle ele* bir IEM9f vat*. maki• tPıe ~ T - Bil flrd dahlllaclt JDD•bahıa ıaı,. o1aa1am • ...._ ta ta- alda. Bmdla ..... anıla ~ .;:;:- ~le .... tna mDI kl-

VlPQl'da usun boyla. ~ JtaR. 0 clclıa .,,_.. tad& tdlllr mit llldD8 tadar Anbra Beled1Jt 1UJuet1Dt m.._.Mlan. •ıs. .,. cMaea en~ ta'lp ıe tecıllla ClkaiW*: 
rıyet teDlfeW. clddl blr adamı mü- 4ml!I& lqlCDlaf w•mJe bpcla ..._; ederet, ban& haber ufl'llceillD r -
ıan bana •tereret: kutUdurllr Basa • . Y • ı . u· 8-a • lfllrt lirdtktln • cıra,a&. bir rtbıllra bemer ...... 

- itte •nln ,eni lromfan... BlU.. ıerı :ta~... n ....... ..,.. apı ıı en anı - İf'8 ....... handa ~ :~ fırilnah seoer. lln tat-
fllı:t•lı:l mse o&1U'UJOI' Oa,et IaJmeUt •• dreblllrim. dedi. TüüD b'1b bir aeoea b&Jd.u'. ... 
bir Oha Manudır. Ktl~fli>bnea1ncleD ti ........ • Nafia Veka· let·ınden· lllnM ... idi. Ona clııanUllD ~~eter rilısir aruara clıtoırıya pek nadir cıtar ... oeı leni • lllDflb lıp; amm 18 lıldlıın... dla- IQda; -~ ~ = 
enunıa lıamttırıı71m. .. dedi.. 1 R A D y Q 1 ı - ftel'tmlJe kolaalul Jt: .Jandarma Olafll lııD'ıllu8aDbla lfba ......_, clmt ........ • ~ ~ .leJl bDmes ve ftl:;a m _ ...... _ ..... .._ ... - ··-·---t-~ _ .. _ ---·ııb-~...__ tanına IMOrdl. Bb1 bfddrlmlsıe ta- _ _ Dt1f btdell: ...... Ura 1a. karaftm'. ,_ fl1taa cleinla btum .._.. 
IUft•.rdt. Haldtaten aon derece ckldl ı - DllHIM tlllMt cama etin• ad 11 dl Kalla v..- ftill ft tı.ar dm. Al1* brlana CI...._ bl'8D .... lfm.etcl. Tab1roJa be,ecuı!a '* 
bir sattı. O tadar ti ridnde tici· ~ Jll'lılfW ftlerl ...... ~ odunda Upala Sll'f -1lle ,.......,.... lllltıt _ J!bNk JGlama dena ecltce- .... 11711 hitap etta· 
:::_lfiltlmatmeaIAmeublle~- .. _ .....__ u- ............. ........_ 1 -••-.......-... ... bana mMdı d ftnltcUlıtJISaılmlalnlf !!:'!--~~- ....... --an~ Ona tUJ1e.. 

..... -- • .......... - ....... .,_.... ........ Yalll ,. tmar 1'leıt ,....,..,.,.,. ... ""Pir. -- bJdlnıcalm,,. nıldpler .... nDIL -· • 
YaJms 1dr arlık artad&fUll& IOlda: ~ AIW babtr1ıllt. 16 s.llf 6 - ... ? ı;o llltlı'=' .... lgla llteldllıllla 1IMt dc:l'lllD4lt .ı-... tuıatım Ut~• 11boallm '9 Konaıım tm lılfttenblre Nfdl: 
- Bllnbdetr flit tıtabt mı?.. aı ,_:a :z!."i:. Wı 4'*' illa tim 1'11 ._ Jlıa .._ .-.. 1cura11ak maüta& tM'"& ftrlDlleıl ,. =. 8'11erlnl balb lıCllCalua. ıa. - •• dtdlll.. Sama .. mı oetlt&-
IJalr idetA llkıJa abla ceyap Radyo dw orteatraa. 

119 
D~ Batla VftUIUacllD a. il iola •'mm• ebUıW wna lbru etmea.t ı&· mal hedııllln •bııc;4 girip Olk· JW7 

nrdl: Qocn Xallbl. ı . - -v lllllıdlr. ' annı '8mla ........,., •• o.wıı.n. - BM. cOnltller.t deıı bld aelmlt 
- Bm ••• Ş1lr .lı:itabl... Yent fllr· 11. Beıbe8 10 ·:...:--I~ -~ Nllb1I a1mat 10ln lltetlJlerlll eblltme tarihinden daW sln1erl ~_,_ b~ lobı ne mim- ,. blr ll9h1ıfl ~ bıratmıf. 

Jerı.. • - - en u to lb tnel blr latld& De Nafta Vetl.JeUne milracaat etmeleri ·- Yt.PIC&lım.. n ba blımetlaıe - Soma. ne oldu? 
Cıddi -' dudalını bOt&I. b8fmı :'i:e:.. °':' ~~ 20,11 Rad· " dlleqelertne en IS blr taıemdt b1J lf9 beDser 20.000 1lra1Jlc bir Jıt :taptık· lı:a"11a olarak tc. TMaWıJl Uııdl- _ sama bllmlJ'll'* bu ~~ to~-

ıaaUadı: • _ .. " Hrttller. lamıa dair 111 ;vaptıran idarelerden aımmq Ttllb rapt etmeleri muktesldt1'. abd lltl,ecetlm. lamıt. Şhndi odaamda tıvranıy 
_ Demek ba asırda blle :n Kon111111Ao <Ana terrlel9, 11,11 1 - İ.atekltlerlıı teltllf mettuplarmı ibate tini olan 4/9/1M2 cuma ,..: ... Takako cledıal ellndetl m1l1l :ft.. 

cukça pylerıe mes1ll ~ co- ~ a.teklert, n,e IUr " neıılr ntl ..aı 14 • tadar D.lllt.me tomıqo.n11 Retel'lfM mUbas mabblllndıl « Onikiler• in bir o~a beJt bit tarafa bırütJ.. 
ha ı .. var aa RadJo a1oıD °"*'IUlo Zl,IO nrmeıert lbamdır. Sama. ctloenbı ı.tmı TW'dutıaıı YerlQıleıı fırJ&da: 

AJana haberleri,, • Poetad& o1acU l'C'tıneltr bbul edllm8' ...,.. .--. IOlll'at flhlr ıofııdl llıalan ~ (.&ıbli vaat 

BİLLÜR 



Tahsil müddeti üç ıene'Clir. ~ 
Yemek Te gİyİm ~'. aynca &.rç'fıi Yeimr. .. • 
Mektebi bitirdiii vakit dert;al D.vlet ~CM ~ _. 
zifelerine tayin edilirler w aynca ~-~dana ha ~ 
lar, ipiz bldıklan -n:ra t.e?iit ~YI zaman ~da JaF ~ 
iliateleri temin edılir. • 
Kabv.1 prtiarmi haiz olmdarin memlelietic&aen ~va e-
dar yol paralan Cemiyet ~ Wpig • 
Kabul .-rtJan 1 \ 

J - Türk teliaasi olmll_. 
2 - Sdıhati yerinde olm.aE · 
3- Yatt 18 den apğı To 25' len ~ari ofmamU.· 
4 - iffetli ve iyi ahlük eahibi olmak. 
S - En az orta veya ona Dıııadil tahsili )ii~ old~ ~ 
terir vesikaaı olmnk. 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu terkettiği veya lie§ aenelik' mccour1 liizmeU Ira lifinC.. 
diği takdirde, okulun tahsil masraflannı lSdeyeceiin• dair M: 
kefaletname yermeli. _ •. • • ~ • • 
istekliler lüzumlu malOma.b ve mtlracaat ~ ~aa 
Y enişchirde Kwlay Ummnt merkezinden, Wanbu1d&: Aksara:r
da Kız:.lay Ha3tabnkıc:ı Hemtireler Mcktebindea ~ ~r w&
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabdirler. 

Malatya Bez ve iplik f abrik81arı 
Türk Anonim Şirketinden: 

Acık arttırma suretile satısa cıkarıtan : 
1 - Müatamel l:anaviçe :rahminCD. '.4000 Kilo 
2 - -Bot benzin tenekeai > )soo Adet 
3 - Yağlı paçavra • . 6000 Kilo 
4 - Hav döküntü.si! > 13000 Kilo 
5 - Mahzen tozu >: LJ 000 > 
6 - İpek döküntüaii >ı ·300 ı.: 
7 - Teneke parçası > ... 00 >' 
8 - Kösele parçan ~ IŞOO > 
9 - Tahta fıçı • ' ,2 Adel 
~u~anda cinı ve miTttan yaz.ita qya Malat;y-a fabriliamız<la ~ik 

aıttmna euretilo 31 /8/942 pazarte.ı silnll •tllacaimdan lateltlilerin 
tarı.ıatneyi slSrmel: üzere Ankara Yenı,ehlr &doğan aokak No. 18 
de morkezimize, letanbulda Yeni Valde hanında 76 No. da Maame
l&t memunmıuza -Yeya Malat;ya, Adana Men.uca& fal!nbJaıimwı 
mftracaat e lemelcrl. 

~-.GAZMASKE---. 
Fabrikası MüdOrlüğünden: 

'J.'ahmfnen Z.5 Ton Mllrtanncıa Bezli 'ft ltnrnaştı 

KAUÇUK KIRPINTISI 
'Çilt Kapali Zar'/ Usıılüe SafılacaktiT. 

'bl2plertn tıl'km ~ı ~D.:a gflnll su.t H e kadar An 
~ IDae 1l'BbrD]Ug l.mdihfyettne .,-ormeier1 ım.n otmnır. JI " -

Resmi ilinlar 
Türk Limited Şirketi 

HEY'ET1 UMUMİYE RIY A~ETİNDEN:-
·sicnu T!caıdin 1'7528 numarasında mfiseccel (Resmi 

Diirilar Türk Limit.al Şirketi) finvanının (Tiirk Ma:ırlf Cemi
yeti. Resmi İlfın ~teri Bürosu Türk Ltınıtcd Şirketi) olarak teb

diline Te Şirket mukavelesinin tadiline ait muamc11lt ustilen 
tasdik, tesçil ve nan edilmemiş olmakla beraber Şirketimizin 
şen1derinden Türk Maarif Cemiyetinin f eshl Şirket hnkkındald 
dav:ısının kesbi knt'iyet ettiğine dair Temyiz mahkemesinden 
çıkmış J?ir karar tebliğ edilmemJş ve ~asfiyc memuru tayini 
, keyfiyeti dahi usulcn wçil ve nan edilmemiş olduğundan 
Şirketimizin tasfiyesine mübaşeret hakkındaki Dan usulsüz 
görüldüğü ve yapılan llAnın Şlrketimlzce muteber bulunma
dığı nan olunur. 

Bursa. sulh hukuk hAJdmllğindcn: 
942/43 
Bımıanm J"odra köyfinde Söğüt Satıhk Yall Pman mevkilnde vaicl şa.rkn.n a:ıhib 

gnrbcn Softa Mehmet §imalcn yol 
cenuben Arif Pelvan tarl:ılım ne RamellhJBannda b1r tatarı d~ 
mahdut 8Ulta.n AlAettın 'Tnkfından nJ%. diğer ta.mıı &Stalt cadde. 
mayıs 929 tarih ve 17 ma No. ıu ye tl'c; tatta 1çl dıqı yatlı boyalı 12 
içinde bir k!raz bir ceviz a~ olup oda 1 .snlon hamam, mutb:ıh, 
ve Çeke:& isma1l tara:rındaıı t.üttin elektrtk, ıerm., .suyu b:ı.~ Te 
ck111 bulunan n (200) Jcıymeti mn- ~lçet camekft.nı, aağlanı bir yah, 
hamınenell tshmlıı1?n tıç dönüm bir Va.sıtasız mliracaa.t, :reıeron: 

kıt& tarla. ,-e yine köyde mevkll illll23•6•02•••••••••111i mezkfu'da. "9'e şa.:rknn KAmll ga.rben 

ımhlt>ı senet fl,nıalen yol cenuten .. •••••••••• .. 
Hasan Ça'V'Q.§ tarlnlan ile mahdut 
vakfı ;ınezkt\rden m:ıyıs 929 ta.rıh ye 
22 ma. No. ıu w 050> Ura kıymeti 
muharnmenell tahmlnen 1k1 dönüm 
blr kıtn tarla ve ytne ltöyde Keçlll 

1 

Büyük tuhafiyeciler 
ve yüksek terzı1er 

için mcvk.ilnde Y&ki fa11tan Ahmet Et. 
Pl"ben dere ıtmnıcn Ahmet cenubcn 

Su•• MER BANK ••••m• .. Ethem ajpl tarlalılrı ile mahdut vakfı 
mezkf\rden mayıs 929 t.aı1lı ve 24 Son moda kachn fantazi kemer, 

Deri ve Kundura Sanayı·ı Müessesesinden: sıra No. lu ve Ahmet ve Ali tarafın- deri çiçek, kolye, asorti, toka, 
dan buğday e~ ve t.çınde ı:ııeşe agraf, düğme mevcudu tükenmek 

1 - Mü~ Deri ve Kun<Jura Fa.brik~ da.1n;ı1 ve ~ tlğaç . buluµp,n ve 200 llr.ı. üzeredir. 
.k.ıymetl . mıı~n.ın:ıttenl!ll· taa~.ro • . . . , 

1 Ş Ç •ı A L 1 A c A K T 1.R · dlfrt tdönüm. bir kıta tada :ve yine Satış: Galı,ı.t:ı. Perşemb~aznn 
köyde K1rcm1Ulk m.evklln;te akt 1 Yo~J"t9u Han. No. s ' • 
şarkan .Mustnfa oğlu llaınzn ~n 

1 

Cll 
Şey sa.ıt şlmalen Topa.J. Emin . oğlu --------=---~---

2 - Verilecek :Qcret 1şçJn1n kabllf:Yeı ve mdretine göre günde Ham cenı.'ben Ağdacı oğlu AH ı:ıD!- 'A.~mmQ~DDi:::ı:mi.':3miimızq 
120 alA anı lnlan ile mo.hdut vakfı mez!dirden ku.n\ştıın başlar, bu ücretten başka fevk de . ~ ara vo mayıS' 929 tnri11·1le·~3 sıra No. ıu · Dr. Bedri Gürbüzer mahsus -,ı, 25 zam Menecek, aynca öğle yemeği ve Jş CU>tsesl • 

ve 200 llm .kıymeti muhnmmeneU tıır t 
'Yerllecektlr. kıta tnrla ve yine köyde Koca Or- Sınıdlye, Plll.j yolu No. 6 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gl\nilıı<len 8 eylftl salı man.lar mevklinde vaki şnrkıı.n ve Muavene her g{ln, Tel: '>2.33 

gftntine kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylüle kadar salı ve şlmalen Kel Ha.san vcrcsesı goiben ~ vasıtnstyle 
Çll'§amba gQnleri Çarşıkapıda ' İst.anbul Aya.kkabıcilar koope- ıtndri o~lu Mehmet Eminlerin Dell ------------
rattıı merkezinde fabrikamız mümessfll Sinoplu Mehmct'c Emin tarialan ne mnhdut ve mayıs Karar hülasaııdır 

••••••-müracaat etmeleri i1An olmıur. 929 tarih ve 12 sıra No. ıu ve 30 lira 

'l'tlrkiye OtlmlıurlJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Karulue tarUıl: 1888 -.eermayesl: 100,000.000 Ti1t1c 11rası Şube ve 

ajana adedi: 165 
Zirai ve tlcar1 her nm banh muameleleri 

Para blrfktlrolcre 28,800 Ura DaanıJye 'Yeriyor. 
\ 

kıymeti muhamencıi bir kıta t:ır- C. 42/1682 
ln ki ccman beş kıta tarla 8 ntssc Milli korunma knnununa muhale-
itiban lle 1 hlsscsı Sabriye ve 1 his- f etten suçlu istiklal C. si Nektar bira
sesi Hntene namı diğeri Ayşe ve 2 1haneainde gazinoculuk ticaretile me§ 
hissesi Tnyylbe ve 2 hlss~l Hatice 1 . . . . 
ye 2 hlsscsl Azlmenin uhdclcrl!ıde gul Oımıtr~ t:J~ıton hakkmcI_a lstan-
oldu~ndan ~uyuunım ızaıesı 1çlnlbul AJJ. 2 ncı C. mahkemcsınde cc
~ık arttırma .ile 15/9ka42 ta.rihlnde rcyıın .eden muhakemesi neticesinde 
snat ı5 ten 16 ya knd:ır BUt'S3. iklncl şuçlunun fiili sabit olduğundan Milli 
sulh hukuk mahkemesinde antış me- korunma kanununun 31 /2, 59/3 
murluğunca 1h:ılcsl yapıl:ıc:ı~Jıdnn maddeleri mucibince beş lira ağır pa 
nlm:ık ~yenl:rın kıymeti mulınm- ra cezası ödemesine ve yedi ün 
menelerlntn yüzde yedi buçugu nls- "dd tl d d"'kk" it 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 tkhıciteşıin Ke- ,_.._ııı..ı 
şfdesine aynlan 

lkranılyel_er 

ı adet 1000 Jlralık 
1 • 500 • 
z • %50 • 

it • 100 • 
11 • 50 • 
•• il !5 • 
61 • 10 

Muamele vergisi rehberi 
ÇIKMIŞTIR. 

Yazan: Maliye müfettişi Ihsan Rüştü Bac 
sınat mneS8eSC!er, banka.lar, sigorta ştrketlertle bütün ticaret erb:ı

lıının muamele yergtsl satuı...qzndnk1 m~küllerl!le ı.amamııe cevap ve
ren tıu eser ayn! zamanda defter ve kayıt aıst~mlerlne alt lznhatı da 
ha.vldlr. C540 İahl!e, 20 tekil. 14 defter ntunune.ü. FJ,yntı 5 lira. Bütün 
t:ıtapçılardn. bulunur. 

"""·' ·-----· B1r. Şirket, mnstncelcn !:Ok tecİ1ibell: ___ lll!'l!il'!mm• 
MUHASEBECi ARIYOR 

Fra.nsızcrı yahut İngIDzce bllenler tercih edll!r. Tallp1crin İrü .. nbul 
522 pootıı kutusuna. müracaatla., ~ıştıklnxı "rlerl mur~en bll
d.lrmefort ve çok 1Y1 refenınshra malik o'Jronln.rı li\zımdır. 

. 

SATILIK YELKENLi MOTö3 O 
12 M. ;aoyunda 15 tonluk 4 yatak ve bii~tl;ı ~on!oııı hnvl 45 B~yglr

llk moWrü.. trun armalı. ikamete e.."verlşllı .~!.f Motörbot satılıktır. Gör
mek isteyenler 60053 ve Bay Neş'eyc m\ir;ıoantı edebilirler. 

Gümrükler Muafaza Genel Kornutanlık Sntınalma 
Komisyonundan': ~ .. 

Tutan ,. • IIk teminatı 
Cinsi Lira K.upıf .,.. , :Urn kuruş Snn ti 

10 kalem telsiz clhazlnn malzemesi 2000 00 l50 oo 
İstanbul Gfunrfiklcr MulıaflWl B:ıç 
Müdürlüğü blno.sı lle Deniz m erkezi 
btnasında yapılacak tadll!t ye tamirat 1162 311, 87 18 15 

Yukarda yazılı eşyanın aıiin ve tamir 1§1 3}9;.'.942 pcrşımıbc cUnü hlz~la-
nnda yazılı .saatlerde açık eksilt.melcrı yapılac;ı.ktır. · 

Ş:ırtnnme ve kC§lf ccdvell her gün kom~ondn göıillcblltr. htekll'ertn 
bu ~lere aid §artno.meler1nde yazılı vesika ve teminat m:ıkhuzlarııe 
Galata MWnhane caddesindeki 54 No. ıu da.lredeki s:ıtınalma komisyonu-
na. müracaatları. «8787• 

Devlet Demiryollari ve Limanları 1ıletme 
betınde pey akçesi ne gelmeleri l'fl mu e e •. e .. u ~ını~v~apat~~ma-
arttırma bedeli muhammen kıyınctJc- eına ve hukmun katıle§tigınde ucret ~=ıız:::======:z:c==-========;:;:::======== 
rfn1n yüzde yetmiş beşlnl bulma.d?itı ıuçluyn ait olmak üzere karar hüla
takdlrde en !nzla o.rttıra~ın t:ıahhÜ- sruıını.n Ak§am gazetesinde ne~redil
d(l baki kalmak 11zere 25/9/942 tıı- meaine 1 7 /3/942 tarihinde karar 

Umum idaresi ilanlari 

Elraat Bantnsında kumbaralı ft 1t1bnrsız tasarruf 11.iesaplal'mda en 
aı 60 l1tas:ı btllunanlara senede t defa. ~kllecek kur'Q Cc: ...ııOOk.l 

ı>llna gOre ıt.ramlye dn{tıtılacaktır. 
t adet 1.000 liralık LOOO lira 
t l 5p0 • z.ooo • 
c 1 l50 • 1.000 • 

fO w 100 ,. ,.000 » 

100 Rdet 50 lirahıt &.000 Ura 
uo • 40 • . f.800 ~ 
ıoo ı. zo ~ s~oo i 

Dbau.T: Beanplanndak1 paralar bir eeııe fç!nde 6ô l!radaıı qatı 
~ itramlye ~ ıatdlrde 1' IO fazlaalle m1lecekt1.r. 
K:1ll'alar senede i defa 11eylftl,11 WrlnclkAnun, U mart~ 

11 liahaıı tarlhlerlnc!e ~ecektlr. 

Doğrama, Taşıma ve istif işi 

rlhlnde 15 ten 16 ya tndıır tekrar verildi. c9028> 
müzayede olunarak en çok artt.ı.rnnııl 
ihale edll'eceğl Te p.ıtname tarihi .. ... 
ilAnından itibaren mezkür mnbke- Karar hulasasıdır 
mede herkese nçık bulunduıtu ve C. 942/1426 
lrtlfk hakkı olanlann ve 1potr:k sn-ı Miıı· k k ,_ t 
hibl alncnklılarla diğer altıkn.lıl:ı.nn ı orunmn anununa muııa e-
gayrl menkul ürerlndckl hnklarını ı fettcn suçlu Mnhmutpaşnda 146 
ve hususile !alz ve inasrafa dair oınn No. ela manifaturacılık ticnretile 
iddlalannı müsbet evraklarını 15 meşgul Nesim oğlu Avram K.arlo 
gfin içlndc ırntl§ m~urlyetıne bil· hakkıında latanbul a.iliye 2 nci C 
dlrmelert Te ~ takdirde ha.klan ta- mahkemesinde cereyan eden mu
pu slclllerlle sabit olmadıkça satış hakemesi neticesinde suçlunun fıili 
bedelinden paylq:ılmasından hariç sabit olduğundan Milli kounma ka
talacakla.n Te bele4Jycye alt dellAllye nununun 32/I, 59/3 üncü maddele
resml ne ~a.?e karar pulu M tez- ri mucibince b~ lira ağır para ceza-
kete Te ferağ barcı ve evkafa. alt ta- 81 ödem · J'I •• "'dd tJ 
vlz bedell alscıyn. a1t olduiu ilAn . .. es.ıne ıve u > cun mu e -e 
olunur de <fü1ckanının kapatılmaaına ve hu· 

• küm kat.ile§tiğinde ücreti suçluya 
Za.yi - 1941 senemtde hukuk fakül- ait . olmak üzere liarar hülasasınm 

tıeıslndcn a.ldığım pe,soyu ka.yı,ettbn, Akoam gazetesinde ne§t'edilmesine 
Jenlslni alacağımdan esklsln.1n bflk- 271.._2/..9~2 tıaıihinde karar verildi. 
mt1' )'Oktur. Naciye Sera ·c902h 

idarcmız JbUyacı lçln kap:ıh zarf usullle S50 b1n ndet kerpiç tııması 
sn tın alınacaktır. 

Ek.illt.me 24/ 8/ 942 tnrlhlne m\i.S:ldlf pnzarU-sı -glinü tMt 15 de Uaydar
P3§llda birinci 1ş1etmc komisyonunda ynpılncr.kbr. 

Muvakkat teminat 1312 lira 50 kuru~ur. 
Ekslltmcye gtreccklertn teklif melrtuplaıını bnvt :r:.arfl:ı.n eksiltmeden 

bir f:aat evveline kadar komisyona ve teklif «teceklert tu~adan iki nde(lln1 
ekslltmeden üç gün evvel işletmeye vermiş olmal:ın lazımdır. · 

Fazla lznhnt ve §artname nlmak ıcın ~letmcye müracn:\t o!unmnlıclır. 
(8105) 

* . Muhammen bedeli (50000 llr::ı. 27 kuruş o~nn 308 M3 190 Ds3 kC'l'este 
2/9/ 1942 ı:arşambn günU ron.t 15 de kapalı s:arf usulilc Ankaroda rci:ıre 
binasında toplanan Merkez 9 uncu konısJyonca aatın alınacaktır. 

Bu işe gltınck isteyenlerin (3751) llrolık muvakknt temlnat ile kanu
nun tayin ettfği Teslkalan ye teltllflerln! aynı gfuı saat 14 e kodar adı 
geçen komisyon retsli~lne "ermeleri lft.zımd~ ... ' 

1 Şartnameler ı llta mut.n.bllinde Ankara'da .Merkez, Ho.y<larpaşa'da 
Haydarpnşa veznesinden temin olunur. • 1 ı (878!!) · 

inhisarlar U. MüdürlÜğünden: 1 .___ _________ ...___ ____ ,• 

M!ite:ahhlt ııam ve hesabına olmak 11zere f$tanbul bira fa.brlkniarında; 
elde ed.lleeek :yaş kilspelerden 100 ~ Uulle tnrlhlnden itibaren hnft:ı.da 
1t1 g'Qn hariç olma.t Ozere dtger g{inlerde ~kncllk küspeler! S-4 ay zarlın· 1 

da olmak §3.I'tlle ıınzarlıkla. arttırmaya kontiı'muşttir. 
PaZarlık 25/8/942 salı gfuıti saat ıı,ıo da ıtabat~ta. ıevo.zım şubeınl%• 

1 ı L " 1 B 1 d• • ...... 1 .. ı deki merkez eatış koın.s1Yonunda yapılacaktır. ' 
atanuu e e ıyeıı ı an arı :tsteklllcrln pazarlık 1ç1n tayln olunan gün -.-e ısaattc teklif edecekleri 

Devlet Orman ifletmesi Devrek Revir ~n.:.]i. 
lhıt:len: · ~ ' ~ 

Umumi bah~r ıçtn atma.cak (808) adet muhtelif cins :rıdnn açık ek- fl18.t üzarlnden ~ 15 teminat parnsll~ birlikte mezkill" ito~aııa. müracaat.. 
'9et l - Bevtrlm1z1:ıı !1 ~ da.hitındett !Uıautıari eartn'IUn.flde J'B,Z1lı aııtmeye tonulm\l§tur. Mccmuunun tahmin lredell (115~) lira Te 1l'k teın1- lan Dftn olunur. ·' <8983> 1 

ıııı... dal DeTıet ormanmdruı c518• M3 :to511m.io p.m. maden d1rekllk e.ıa- na.tı C86> ıı.m ('63> kuruştur eartnrunc Zn.bıt Te Muameırı.t miidürlüğti Die- Devle" Dem·z Yolları la.letme Umum dOlramn. nakli ve ıst1f 1ş1 açık Ck:slltmeye konulmu§tur. m1ndo gOrtllebWr. İhale 21Dİ942 ~ günü sna.ı (14) de naınıı Bnctl- .!: :ıı-
tll. a - Açık ekslltıme ııınıesı 27/8/942 tarnıtnde ~ dntı aaaı ırnendti ,aıntacakttt. Ta.llplertn Dk teminat makbuz veyn. mektuplnrı ve ka- ..... -..- Mtfdfirlü2ü İlanlari 
.,.ıı..._ de Devrek revir Amirllğl btnıı.sında. toplanacak itom1syonca. yo,pı]a- mmen B>razı lAzım gelen diğer T~ ihale eQnfi mu:ı.yyen .s:ın.tte Dnl--"11'. ,) m1 Encimı.endc bulunmalnrı ('1915) 
....... 1 - Beher metro ttıpn 1çhı tahmin edilen ~el cU?• llra. c~ ıtu- ---------__;·----------------
-~ur. 1 tanllul Gümrükleri Baş müdürlüğünden 

: - Muvllkkat tem.inat c483a lira. c'15.D kunL,ıut'. l - 1 Eyldl 942 t:ı.1ı g(lnD saat 8;30 cin güınrük komisyoncusu ye Ma,lyet 
~ - A~ık ekslltrneye attı tattnnme orman umum m1ldürl~<1o İs- mc:q,urhri ~ 1nıt1ban yapıl.aenktır. 
~111 Ye Zonrruldak orman çcvirgo mOd1lrUOOel1ndc ye ~ ~vir ~ - :bntnınn Gtlmr.ük BaaınildilrlülQ blruı.sındn. obıcn.ktır. 

11 ~de görü.leblllr. ı - Y'uknrMb gösterilen anatten ronraı ce!cnıer. imtihnna glremczter. - istekl Ierln mun iln Ye 

. MUDANYA HATTI· 
fst:uıl>ulaa.n 22/0/ 942 cumartesı 14.00 de ~cnk seferden ıtfüa.ren 

Mudanyn tuifes1 muvnkkaten değlştlrilml§tlr. 
Yem t:ui!eye &:öre vapurla:ı:: İstnn.buldruı pnıo:ar, pıı.zatte.sı, ve t:llı gtın. 

teri s:ınt 9.00 da ~:ı. pcr§eı:qbe ve cuma g11nlcrl ~t rn.oo da ve cu
mart-esl (ilnil saa~ 14.00 dQ kalkacak. saıı. perşembe vo cumattcSl P t ıan 
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MUALLiM ŞÜKRÜ FUAT GOCOYENER'fN 

··ıunde 
• A 

ına 
r. lk harpte bir plyadı bölilk komut.anı olarak, tam Ud yıl Sina çölUnde kalan, Kanal'dan Gazze'ya kadar çöl .lçlnde ve Ciışında cereyan eden bUtün harplere iştirak etmiş olan Munlllm 

Şükru ruat Gücüyener'ln bu eseri de, kellmenln tam mAnaslle,~bjektUtir. 2~9 ııalılfe tutan. münderecatı içinde hakikat olmıyan tek blr satır bile yoktur, bu bakımdan tariht kıymeti pek bü
ytik olan bu eseri okumakla slz, hem derin blr zevk duyacaksınız ve hem de bugüne kadar bllmediğtnlz bir çok haldkatlero va.laf olacaksını-ı. S (1etada 9 uncu b1n1 basılmıştır. Fiatı: 100, ciltlisi: 
135 kuruş nettir. Satış merkezi: (Anadolu Türk Kitap deposu) Yenlpostane karşısıni1a Meydancık Hanında Udncl kat. .§ 

Pazar günü gündüz 

Büyük dere 
SAZ-CA 

DE MOJ 
YANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CİLD YARALARlliA fevkal.Me 
ly1 gelir. Derlnln tnzelenıncsl.ne 
ve yenllenmesine hlzmet eder. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

~ıemıc:m ___ %9 ı\L"USLos 19U cumartesi ~mt llmim:G .. _.._ -- Dr. IHSAN SAMI C21~ 

Sua iye Plaj Gazinosunda I ~~:J!;~1?lR?:,~.., 
San'atkar UlliR IUREDDil 

Müessesemizin m_erkez ve şubeleri için bilgili • 
ve tecrübe sahibi muhasebecilere ihtiyaç vardir. 
Bunlara ehliyetlerine göre 21 O liraya kadar 

,maa§ verilebilecektir. Talip olanların ellerin
deki vesikalarla birlikte Müessesenin Ankara
daki merkezile lıtanbuldaki §ubeıine bizzat 

' noktal nazanndan cwnsserman 
ve Kahn teamilllerl) kan kllrey
vatı sayılması. Tlto ve sıtma 
tuıstnlıklan teşhisi, idrar, ce
rıı.hat balgam. kazurat ve su 
tnhlUll.tı Ultra mlkroskopt,• hu
sus! aşılar lstlhzarl, kandıı üre. 
ş:?ker, Klor;ilr. Kolles .. •rln m.k
tarlıı.nnın tnytnt. 

Dlvnnyolu No. 11:1, T~l: 209S!l 

Vnzlteslnden dönmil.ştür. Kum
kapıda.kl mu!lyenehnneslnde her 
e:ün h:ı.ı;t ıı kabul ve tedavi eder 

Fenni Sünnet~! 

f~uri Eşsiz 

L·ps 
Şöva ·ye 

ı P iğne 
VE 

VE ' 

müracaat etmeleri, tahriren yapılacak müraca- Ka.blııe: Aks.l.ray • 

atların da Ankara Merkezine gönderilmeıf ilan P"118 Merkezi kar
fl k~e3lnde. '?'el: 

PIRLANTALARJ 

Eminönü 
caddesi No. 8 

lstanbul 

Iİııl•olll•u•n•u•r•.Iİllll------------------ 20937 den ısteylnlz. .................. ~ .SA • • .. 

il 
TOY 

TH.22S61 ·lSTANBUL·CAGA!.oıiı.u YOKUŞU. N4! 5 5 

z cı a 
Eti Bank umum müdürlüğ .. nden: 

Şark Kromlnn L,letmemlztn dlp!omnlı blr eczacıya lhtıyacı vardır. 
Bu vnel!cyt derulıdc edecek olan zata ayda C200l Ura U.Cret verllecektlr. 

İstcklllertn, diploma suretııe şimdiye kııdar çalıştığı yerlerden ken
dtstnc verllm~ bonserv1sln nsll veya suretterlntn bir dll~ltçeye tltştıre
rck Bnnknnuzn müracaa.Uan. 

Bayan aranıyor 
Büyüle bir müessı:se Almanca 

tçln m(lkemmel blr stenotlplst 
bJ.Yan oramakUidır. Tlirkçeden 
Almancaya ve Almancıı.cl.'Ul Türk· 
çeye tcrcllme edebllen terclh edl
ıeccktlr. Mektupla 1229 numara 
Ilı.> gazeteye .mfirnc~nt. 

Nuri Demirağ 

Y eşilköy Tayyare 
alanında 

Bu ayın 2~ üncil pazar günü 
uçucu ve ynpıcı talebeler arasın
da tnyyare ve planör mUsabaka
lan yapılacak, mükafatlar tevzi 
olunacaktır. Gösteri ve yarışlara 
saat 14,30 da bn.şlanaca.ktır. 

Kömür alım ve ıatiminda rasladığiniz zorluklari haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sarih adres ve müspet vakialı şikayetleriniz derllal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatiniz İcabi olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve latanhulda) 

önl ·· r Sa ış ve Tevzi üessesesi 
fiıC~c::ı::ıı:::!2.'lı:iZl!la:iillll SARACHANEBAŞI HORHOR CADDESlNDE: HUSUSl r::E!l!Zi~~:::tiil5ı'~ 

• 
1 Yatılı • Yatısız Orta • Lise Vatanı düşman tecavüzünden 

maswı bulundurmak için ihtiyat 
1 eleman yetişUrmek gayesine ma-1 Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebenin Eylfil'lin beşllle kadar taksitıerlnl yatırarak kayıtıannı yeııt-

kctlcrdir. başlanncnktır. Müracaat her 6tlln ıo dan 17 ye kadardır, ~cnebl llsa.nı Uk sınıflardan başb.r. GUndllzIU ta-

tuf ve Türk d "likanlılanna yara-! lemeler! l!lzmıdıt. Sınıf btltllnleme lmtlbanlanna Sl A~sto.<t pazartesJ, Lise bltlnne 1mtlhanlcmna 8 Eylül 
.şacak yegane spor hu ll(?Vl hare-J salı, Orta kı.sım eleme hntihanlarına ıo Eylül perşembe ve olgunluk imtihanlarına da 24 Eylül perşembe gUnü 

İ!mi::2!CIIEl!BIDll!lm--~Ellli!l•mımm•m•~•m•ıl5 Her Tüı·k gelir s3yredehlllr. lebe mektebtn husust vesaltlıe na.kledlllr. Tele!on: 20530. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden: 
Sınıf bütünleme imtihanlarına 3 t Ağustos Pazartesi gCloQ, lise 

bitirme imtihanlarına 6 EylUI salı gUnU. orta kıaım eleme imtihanlarına 
1 O Eıylul Perşembe ve dolgunluk imtihanlarına d 24 Eylul Pcrşemb: 
günü b ~lanac ktır. Mektep T e~rinievvclin birinci gün il açılacaktır, 

P-111112mElll!mAk~amları vaktini hoı geçirmek, mm;ı-ımmB!!EJI 

iyi yemek. iyi i;mck. iyi müzik dinlemek iıteyenı JIJ•mmm &11'1!1-~iill~~-..·~r ..... _. 
A ı K - ı ooo~:.::·l1~~·1t~~:r;; 

cdenÖ • 
verilir 

Sirkecide satılık otel 
e gider Adres~~dikkatı ls~~İ Tüia~ Cü;,{rük Kemerli' sok.ak 21 

. ·- - Tela 24197.~..,., _____ mmB'l•ıl 
No. 

ÖZlpek Palas karşuında tl/8 numara.it terkostan b~ka tatlı BUyu 
havı Ferah oteıı 4/9/ 942 cama giinü saat 14 ten 16 ya kadar 602 dosya 
ve 942/23 numara ne Saltanahmet üçllncn sulh mahkemeleri b:ışkA
tlpll~lnce satılucnktır. ~·atıplerln menfnatlerl tc.<ı.btdır. 

Be • sa-n-11 ol 

Bcyoğlunun en kibar muhiti! ..• 

b tiJd•t caddesi No. 451 cStüdyo> nun üstUndca 

SipariJ üzerine hususi Ak§am yemekten 

Sofra.mzı evvelden temini ediniz. Telefonı 43848. Her Pazartesi 
ak,amı MASARIK ve arkadaşlarının İştirakile hwusi au re 

s 

t 
mmmr:m: ____ !!mİLK- ORTA- LiSE 

drnr yollan Utllınbı, yeni ve eski BELSOCIUKLUÔU, İdrar zorluğu, Me- Ka 
s. ıe ve Prostat lltlhabı, 81stlt va Koll Slstttıere. Böbrek rahatsızlıkla- H sil: Ü k. o~ o L Ü$~$ n Yô4tıh 
rına karşı en mükemmel btr nn.ı; BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul- Erkek ıratısa 
ıananlar vtıknndl. yıı.tııı hastalıklardan çabuk kurtulurlar BUtQn Ec- Talebe kaydı lçln pazartesi vo perşembe gUn1ert mürao:ıa.t edllebıtır. 

zruıe ve ecu depa!arlndan nrayınız, ~kl talebe kayıdlannın yenUenmeslne 10 eyltlle kadar devam eauccektlr. 

r--mli!~-------.. ..,---------1111! ilm•--•ŞiiEiiIIZıiıiii:AilDıilIBaAŞJ, POLİS KARAKOLU ARKASI Glüten Ekmeği Hakkında Teıeron: zzsu __ ıiıiııiııil __ _. 

Türkiye Eczacılan Deposu Anonim Şirketinden: 
ı - Glüten ekmeği satışına tekrar başlnmıştı.r. 
2 - İki günlük ekmek· karnesi mukabilinde alınacak 250 

gramlık paket İstanbulda ecmnelerde 65 kuruşa satılacaktır. 
3 - Taşralarda Belediyelerin mektubu Uzerlne o mahal

deki eczanelere ekmek gönderilecektir. Karne usulü cart yer-
lerde bu ekmeklerin mahsubu Belediyelerce l!a edilecektir. 

İstanbul Nişantaıında Karakol karşısında 

o ş o K L n S'E sn 
Ana, llk, Orta ve Lise - Yatılı, Yatısız - Kı%, Erkek 

TESİS TARIHl 188S 

Türkiyenin en eski hususi lisesidir. 

DYO LABORAlUAm 
Son sistem, clhazlruia mütehassısınuz ev ve 
oto Radyolarını yenlleştlrlr. Salonlar için da14 
m1 ve muvakkat amplifikatör tesisatı yapılır. 
Adres Taksim Cürnhuriyet meydanı Kristal 

- han No. 10122. -•-miiiiil.liiiımmiiiiıiİİİlıcmammm:ı::1a 

ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVŞEKLİGİNE 
KARSI 

FORTO.B. 
s .•• f. MUAVENET veKALETİNİN AUHSAilNI M,.]zoİA ' 

HER ECZANEDE BULUNUR .• POSTA KUTUSU 228 
t{Ç( '' ~• µn~111 

4 - T~ra için ekmek fiatına yalnız yol masrafı zam edl
lebfUr. Kayıt ir;in her gün müracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. -----~~111'.'11'~•-•ammmmımmlıiılı•mz~ 

Telefon ı 808 79 ••-alıiıiıiıiiiiiiıiiiiİll•I ii 

Kadıköy JSKELE P RK GAZiNOS ~CINlZ 00K0C.0YORSA. BASINIZDA KEPEK VARSA-

A J 1 K SAÇ E SIRi 
KULLANINIZ. TESIRtNt DERHAL GÖRÜRSONOz. ~ ......... 

HER Alt,.Ai\:lı KRİSTAL GAZİNOSuNUN 

MUHTEŞEM SAZ HEYETi 
İcrayı ahenk etmcktedlr. 

StlNNET . ntJt.ttNLımt tÇIN' nususı SALONUl\IUZ \'Ar.Dm 

DA 

lmancayı, lnoilizceyl, Fransızcayı çab k ve metodları. 
Muti \: ,, 


