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illi Korunma Tadilfıtı 
K omisgonu geni lô.gi

anın son tetkiklerini bugii.n 
bitirigor 

anllş 
esaplardan 

Biltün ihtiyaç maddeleri 
halka bir elden dağllacak 
~ıı b&ldhildJihıe &öre, , lnUataoetiyet.i binaen lıil'iJMmm 

Mecl_la Partb ~~~t·..ı..~ edilen ı meclillte muhtelit bir .,..., .. _ 
kom eyon ~ DIW.HUI ~ t.op1an. İ baftle edilme.f lnı9YetU bir ihti • 
mıttir. Korı:ı; .. onun bugQ.n ınlUt ko mal dahilindedir 
rugma kan'.!!:unda yapılaca& tadile. 1 Diter tarafı.;. bir Teni O&& 
ta dalr proj~ üzerindeki t~tlrtklc ~ 1 laınıbnası yoiundald ~Ye 
riııi imar edeceği ümit olunm& çabıpn•lar ilerlemektedir Bu t8flı 
tadır. Tadili derp"f edilen ınadde • kil&t Hlsam1u maddelerin. tevJlliata 
!erle alike.1 olarıık atenilPn ma bir elden ve blr .m••ftlımllı ile,... 
liımat komis) onf' verilml9 bulano. 1 pı1man. f&lldalı 0~ mUıtı.en 
yor. Projeye bunda.n sonra htlldl • · sUe lturulaeaktr. Bu auretle lıti. 
met tarafmdan t011,.lf~kli ~rQmtş yaçlar. mllmldbı aldufa kadar haJ .. 
oJ~ .ve kanun :ay1h.8,91 ınecUee lan yalanma getirflecektll'. Beıı
sevke<lilecektir. Ehemmiyet ve haqi bir iıbtiyaıg meddefJi bir tehir 

Rostof 
,..~ .. bölgesine 

Ve» VMWda DmAtelif •tJt )'u. 

leriade ... tantmdaD Pİ18AJa 
~. bq ~ iıbtlrira .... 
fi.yatlar ~ O)'D&D"'Mma ela 
~ verillplyecetj.ir. 
Diğer taraftan verileıı maıum.. 

ta ı&"e. tatanbul Jafe ınlldtlr~ 
nün, fiY&t mllrabbelind*1 ınica. 
deJe7f eiM«lendhmeal için aWıl. 
yetki ıeateıetnecektir. Bu mGalr 
1llk b&lge !ate mOdtlr1Ulll adJnı &1-
maktedır • 

Alman ihtiyat 
kuvvetleri 

.. .,... _._ ..... c1a1 • gönderildi :'- ......... .__. 
s•..ıada.A•rıdfeprı.ı. o 

· ,.,, ,..... ....ıta. v,.._ - -- •M1•1& 
-ı·~-=·= -ınaeıer ll"la 

POST 

Milli Şefin 
Heykeli 

Dün akşam belediyede 
vapı lan bir toplantıda 
ltlr A'"• • ııwaaan-. rı,aıal' .. 

lll1•e1 .. . Tak ... tl llilal lıBll ıııl•I 
tlQID-11 ......... 

t.IDıl I' , ._ cllkı~ cıııan JılllJl 
,,., ı..et ........ .,..l lçlıl dan 

aqam. dalın! enetlmende Oç aat .o. 

... '* taplrtı ~- :tıa . ..,,., '*o 
da 'MJ'1reltnıt BeDblc lmu ..... 
lllGdtl:rterl de bam' lııulunmllfbH'. 

W1tnclC1 stbl, WediJ'8. imar ..... 
btlerl emumda re1*1lmbur 118 
şet t.met tnanan0n lılr lle7Jreu.ta • 
flbre h•ndrnJm•mna Jrw ~ 
... t..tebbalılerde bal\llUllQftur. taılllııQ 
l'8sl ,1'9r1De dUdJecek oıaıı wkellııa 
projeleri Alman beyblbNlal'IDCIMl 
BeWage ~tılauftsr. 

DQakQ toplubda bull1aDarı .,.. 
1meı1ade mOnakap.Jar cereyan •tmlt 
BelUDcle yapllan usun~ 
80DI'& ~ JWri telılılt .,tDmtfUr. 
He,ke! cumhuriyetin 20 lDd dllallıııll 

7dmda- ~'!lk u.re beJ'bltnlıt Bel 
lbıp~. 

... ='ıım.~s:~::· ..:=:... :Ehlivukufa ha-
... e. b•bıllam ta&D . 

-..s.~= vaıeedil~i 

w ........ illi' &11111&, .... 

Tünel kagışı 
bu sahalı. geldi 

Tünel sefe·rıeri yarından 
sonra tekrar başlayacak 

Heyetin isimleri · üni
versiteden istenilecek 

Nesebi gagri 
salıih çocuklar 



Jltısralardan 

ım~ 
Esxi bahçeler ve çiçek merakı 

• Rtşat Ekremin yazısı munasebetile • 
Ta.rlhi makale, fıkra ve 1.1tap dl 1 Havayi klkilltl cinAn olmaya ~a 

ye kd.unUI ~k defa yuaJmıt ~Y'" Bakar mı bağda ya renel buyu 
Jer değil, ~abaJ.!calt onjlnat l§lea. "tiobbu~a" 
meml!!, ~eni yEDi _şeyler ~ıtan ,.e Bu da (zerrini kadeh) adı ,.erilen 
6ğreten genç tnrıbçl ve m&Jdcl!L.ik b" li.J cin!ll l~Jn "~lenndf}tfr: 
dOKtum Re.':.\t Ekrem Kotu, 'ki ır e so., 
gtia ewel bizim gazetede çıkan bir Ehil besme c;ektirlr (zerrin ka-
şazıamda çiçekten v., eski Türk • dehler) intizar 
1erde çl~~' se,~i!ıılndcn bahsediyor. Clrai mefden midir siki bu ren. 
da. gi 18.lczar 

ldDJıı::~=r~~l=;b !~=~ Şu da mr I~ 116JlemniJ beşi! 
mt .. r eserl!lden balılederkeıa, lerdeıadir: 
ftrkJerdekJ Uile nıcraktm belirt Ehil niebetten alup bu;-u l&.tın 
mek maksadlle merakhla.nn 1350 ey ıeyh 
~t We yetiltlrcllklerlni ve bir Buyu ntsbet mi kollar sende 
We sojauınm 1000 altma satıldı • "ıtır" sllrmekle 
pu 50yWyor. 

Vilental Efendi, (Tarlhçei Es. (Kadife), (atlaa) ve (nılaa) çi. 
har> adlı ldtabmıla da bir We 90. çekleri leln de iti beyit tıöylenml§. 
lumm 1330 ta~Dz firuma 9*tıl. tir: 
dığmı kaydetmektedir. 

Blz:le. rl~~"' merakı. bir zaman -
lar ..ıgm balinJ ahuıftı. Bu salgın, 
ralaıı lstaabalda debil, bllttia bu~ 
puat.orluk çevresine de air:ıyet et. 
llllftl Hemen her Tilr!dln bir bah. 
oeıll, b:ıhte!'lnde b~ on ~çeğl va • 
dı. lbbçesl obnıyanl&E, penr.erelr. 
ri9 ~nlerlnl. balkonlamu ~ ~ 
auları1e do;Jerlerdl. 

l'.edad-mız, nereye gttmlfler, 
han!!I nlkelerl fetbı:tm!ıtlene, os. 
da balllukhn ftcba ve •klerln 
cetitlerbi tstanbala getirerek balı. 
"~::rinl siısleml,terdlP. Eytlpteld 
hl)Ja bahç"lert, o umanld mera 
imi amanımra tmdar gelen ve g6a 
ala•, ~öalll aoan hth bir devamı 
Ye yadl~ndlr. 
ŞeyhDlk":m Ebtm1aad Elendi • 

nhl StitllceJeki tl(ara:ı~ ,alıu) 
am ~?ıçednde!.i ~elder de za • 
manmıla pek '""harda. Ve ba~e
de altı J1b ~ bnıımclea baŞa, 
ceelt ~~t llJoler. kadife gibi pal' 
lak, yuma~ havb manekJe)er, 
koya kehribar 1U111t falyalar, ze • 
ıinfor. foy!t.''..dsr. sUnbUller, ~Her, 
anbnklıır \vdt. Ve .. er ~· 
aıahr'klmlt ytbe ,.ıan. dah fasla 
~l-41 yc'l•tirilm~tl. 
R~t E!ırcmba dedlll Jflöl "Türk 

ler!ıı ı:ic;e~ im~ ı;&ltcnliklerl dU'
kUnlll!t, 'l'lırlr rabanan ııartf aalet 
ve necab~tlnln en ldii't bir ~Mm. 
dlr." l'o ç.ir::k Tt!:~t ,nrtnde. kadm 
bd:ır. ma!'ılto• bdar. !tide ft P'
'81e kadar h=ıttl 0'1'1U'daa frta 
bir yer tatm.tar. Ş:Urlcrlmb. • 
zen,rtn.,a, kıtaldelerfnde. marıza 
m9Jerinde f'l(eir lstla"et JaPID&k. 
t.an ~1'1 k!' 1?naırnıtlardır. 

Rnnisn ba"ka. ~rek eevea tal". 
lerlmlz, çı .. :?Jc ~imıleri lnıldoacht 
lllMm:!!l•f•p y&znt13lar, be'Vltlfll'. 
ınanfar 116:vlemJ"lerrllr. $imdi ad•. 
nı llıı+ufo~madıihn bir pir lıa"a • 
Dl'I ({'ebboy) Ukllalıla De 96fll • 
)'Qr: 
• 

- - - - -- -
Vakıı 

.A.111m Us "'KilU m.Gdafaada ft lktl
Hdl bayatta mlU1 biri 'il., mevsutu 
m&Jıaleafje fU netlc.:ye ftrlJOI': 

S&lm Mni hlramanmı temaşa 
eyle czhar , 

Döş~: eahnı gU!şende (kad'. 
fe), (atlae) ve (~i. 

Çi<"ek meralddarmdan Ademi E 
fendi (kadife) ~il lem fUll• a6y. 
ltiyo: 

Clhaoda htriral popnhıei giyen 
&rit, 

(Kadife) den ana kaftan verilse 
de .rfymea! 

l'Mi lılr müarrlıla dedlil gıöl: 
"Bir kllftlk bebee blJD bir tbnit. 
tir, Bir abll.lı profesörlle g6rllte. 
ee• o....._ sbe Hcl& bir bahoe • 
•hl ahJUg Ulll tuvi1e.ve hizmet 
e«leMrec.ibd bemea anlatır. 07le 
,.., .....,. Uçlk. fabt iti bllyllk. 
Bele encla geoen llUtler pek ta!. 
lı. o llU'İJI, ~ clçekleri :r~Ur 
mek insana merU veJ'f P. Bir aahsh 
görlntlallz ki eliBlzle dlktllfais ~ 
kHollr ilde lıone. 'f'el'IDll. Allpm 
nıutı. koaea -laaut. penl>e 
)'•P.raklar meydalla çıkmıj. Erte.ti; 
sabah old11 mu sizde bir aee1e. b~. 
l>litttn ~1' mı, açmamış mı! Aç. 
m11o Oh. ne 1evtnt. Bu meserret, 
fd 1 ..... laisıl olı1al'a lçla pek 
dyade ~tlidlr. H~e ba merak, 
~lik d•ilen hel&YJ defeüerelı 
ıeveseDkteııı lnsam azad eder. 

"En ine!), en tatlı lcolmlar saçan 
~tlerill rah terblyeal llzerlaclekl 
haJll'b •• faydab U!ılri lnkir etr-. 
lemez. Baht;e. lm•am ıdthatlne de 
faydl•dır. Sigara dumaniie dolu bir 
evdııt mlt~madlyen oturmakla ba!-. 
eenln -hattl ldtçiUl ~ 
altlletoa •!Lf olaa havasım tenefm,. 
et.ımk araııımoJa 9lbhat b!dammilan 
elbette b'Jvtik fark 'anlır. Va b11na 
ekh olarak çab•maya ne d;yeee • 
liz? Gl\nde yedi. sekiz flaat otu 
rap ~a bir adam 'IÜah, r'rpm 
bir Dd IUt bel. ~- tnınanm1a 
vttcat ~ rahat da1ar. Bu 111hhl, 
kolay bir jlnınudk, dihenll bir ld. 
maada'." 

Ba Himta, evlerimizde birer 
bahçe yapalım diyor ve ~a ! Ek 
remle beraber tekrar ecı; onun~ 
--r'arlhf peJI parlsk olu Tlı1r f". 
~lUğlnl f"!td parlak - .. 1:1ıae 
~ btr vatan borcachtr.• 

Çeşmi blilbllldilr ana gU.1 ya.r&IJD', 
8uı;ti'1 :ırt!k kendM .... :ıskerl ,.... Hele bu aiııeye "7.allbak" ırğmaz! 

stf~! .. I e.ntrrla~nlaJ"& kann Tlrkl
:Vr.le "B"yboile e!>mAvt llzertm:ze 
~t-ınv::'T.J!~ '11 ... ,.,.~tc bir fn1ra 

L.\EDRİ 
rn::a::ı 

izmirde dün 
geceki yangın 

--o- 1 
Beaeraıtıada ltf r 1 

oteı1 ı1n11 ve it rllaı 
ddbb , .... 1 

bmırd.. blldirlldttfne sen. dOD 
'lece .. t :K ten sonra. bmlrlD Ka • 1 

meraltı oaddullade btr 7U8'ID çılmuf. 
ft fiddeW rtbrglnn tealrile derbal p 
n•ıtem!fUr. Yangın IUalyeye geo ba. 
bel' nrildili lçın tehlikeli bir tekil al 
llUfW'. AteıftD bu m&b&IJec!e EYUyua. 
de ateUDl8 arka tarafmda balmum 
fınDdaD QJkU'1 zanno!uaı:ı.aktadlr. 
Aıet dub&l lmmen &bf&p olaa Sv

Uyasade ot.eUDe 111n19t etm!f Ye bu 
oa..de bUlwıaıuar cidden bl1yiUc tıt · 

tehl1ke &Uatmı§lardU'. Her DO Uda.r 
mııttertıerdıen bir çoğu kendüerilu 
geceUk kıyateUertıe eokata atmlflal' 
sa da içeriden çıkamıyaraıc yanan o
ıup olmadığı benlla belli deau41r,. Ya. 
nan yerler ıunı&rdır: Otelle beraber 
oteım aJtuıda.k.l AlJ C&vtdln paatanem. 
Mehmet Zekinin mağa.ZUı, Kristal 
Nennln, Krlltal •• tuba.iye mağaZA 
Si, piyango bayü .Ail ZekiDIA •• bU 
berb6rln dllkkA.nlarlle a~ çıktıgı 

tahmin oaunan rmn. bundaD bafka dı. 
ter bazı dD:::..Mılal' da ıu.mu •tat 
ton mut.uarnr olmllflardır. Şehirde 

bQyQk beyecan uyandıran bu yansı • 
nuı &allne ancak ttfalyeDln p)'l"etll• 
goçllebUmlfttr. 

HarJ)iya faciasmm 
muı1akemes. bılil 

8lr mllddet evvel tılJ' po9 ,...~ 

Ha.ı1>1yede feci bir otomobil kaaa81 

OUDUf, Haan Fuat adında llLJ'bot bir 
toför Harbiyeden şı,ııye dotru luT • 
nlırken tramvay dıırak yerindeki 

tramvay dJrellM tlddetle Ç&rpmıt. 0ıo 
ı ada tram.,..Y tıekllyen stıaı e&Datıar 
&Jrademilla taıebutnden Kemal. l'uat 
ve araba 1çlnde buluıwı tbaanm 6 
ıllınlerine Mbeblyet YW'llllft1. 
Şoför Haaa.o l<'uadlD muh&kemul 

GUD biriDcl &fır ceaada blUrilmif " 
1 8ene mUddetıo hap98 kcmuımıyma 

karar verumııur • 

:t- Bir çuval wıdaD 113 ekmek G1 • 
karmak Uzare bugUn tecrübe yapıla. 
caktır. Bu denemede Blhhat l§lerL kim 
phar.e direktörO, da!ml eacUmen a.. 
1U1 da bUır bulunacaktır. 

ır. Beled'ye Topu111 dıpada ıo 1ıln 
ağ:ı.çll bir çam sahası vncude geUr • 
mlıJt1. Belediye burada bir de (mezar 
t.:ı§t mUzeslı vQcude ptlrecektlr. ı:. 
ııı oamanıı 1mparatorı11o~na alt lay • 
metli mezar ~lan toplsaarak tamıf 
" dllcllktcn sc>nra buraya konacaktır. 

• Tasarruf bO:ıolarındıuı lldncl de • 
fa olarak çıkartılan 2l5 ml1.J01Uulr ter
ll b'11 15 mtlJOllU flmdldeD atılmıfllr, 
Geriye ka'an 10 milyonluk bOnolann 
da yakında biteceği tahm1n edilmek 
tedtr. 

• LUe .,. ortaokul bltlrme lmts • 
banla:mda d6rt balrlnıu lrullandll" 
llalde kauınamıyan talebeDbl t'Ulye • 
t1 ıtmdlye kadar meıt~k bulunuyor 
du, Jılaartt •ekUett bu gibi talebelere 
bırer belge •ermett karar18ftrrmı§tır 

Yemiş ve 
civarında 

200 bina 
daha 

yıkllacak 
o 

Beledli• yeai 
imar plA•••ı 
buırladl 

BeledlJ9, BalıJEpUarl .. Yeaatfia 
lman lçln yent pl&Dl bazırlamıttır 
.Evvelce Unkapuu "TeklrcSatı &ilke. 
teal ıu.mı ~ lattmıa11 " 
yıkma işine bql&nmlftl. Yemft Ye Cio 
\ aranm da yeni ıı.sıı"laDaD plAAa IGft 
ta.nalmJ için 200 kadar bUwuD .. • 
u.ınaa.k1 çe yılulmUI 11.aımgeldıgt &-. 
olt edumi§tlr. Bu sureue btabutu 
"' batta bUttlD menuueua mencn 
t~ret maballlDi tef)dl eden Yem11 
ve cıvarında ,..nı p&ADm tatbUd llabU 
:>lacalltır. 

Yeıu imal' pllam& SÖN Yem!§te 
b~ blr Dal ppı&&.;:ak ft bu tl&lde 
ı.ate19n tloaretllaaeler topıea•callt.11'. 
ll'alcat bu mecbult olmlJ&caktır. 
BaııkpuaruadaD UDkapuma adar 

tııtrt •lllldeD ft cll,.rt lılıaırçal'fıaaJD 
Ballkpazan kaplSI &lUDdla Bile,.. 
nlyeye çıkacak yeni bUlvar aazmdaa 
oqıamak llaere lld geJllt cadde aoı • 
ıacak '" bu caddeler ByUbe kadar 
hatb muataklm ballnde mayan eado 
de Ue Unkapanl me7ıianı'Mla tıtrtıep. 
cektlr. 

• O www 

Münhal dcçanl.ikler 
ımttbaaJa 1eal 

doçeader aıı,..aoa" 
Cnlveraitede, muhtelit faldllteler • 

de mllblm bazı kOntılertn doçenWlc • 
&eri tnh1W etml§Ur. Bu ctlmledeD o • 
larak fen faldlltuinin t.eorQ.. a.111. 
mat.emaUll. jeoloji, tıb fakWt.illde 
baptS ldmp.. edebi)'at fakQlt.ealnde 
felııefe, tUrkçe tarihi, iktlaat faklllte • 
llııdP. maliye doçenWklert açıktır. 

Ua&venue nktörıııaa bu doçent. 
UIUerl dolduriaall - bir lmtau I+ 
mata karar "1'1DifUr. hml btl'll,.C. 
ıen pyam kabul ,ormea aalD8ttaer 
baklanDda ,..... ... tablrllı:a"8a -
ra lmtsbaDa ...... lderdlr • ._. ımaa 
h&Adaa •'lftl bir ,. ..... dD lmtlllal 
yapıı..lltll'. 911 pbUOI clO .. m. • 
m lldDolklD11DD ti Udi Jafd-k 
•• baDdaa ..,. ... tm .......... 
tmt!h&D ppdaeaktlr. 

AnkarGtla bir lira lldiWn 
Ankarada Oebeelde. Kurtulqta, U. 

IW'IU ....,.... IO DWllU'ab ..... • 
manda klnOI otarall oturan l'abl1 
'l'llDoerdaa tuıa ldra bedeU llltlıa 
apartıman alallıl •Clbadle saat 'hl 
la. ac:lllyeye venlaılf, muhakeme ne • 
uceatnde 490 llr&J& mahkQm edllmlf • 
tll'. 

Tasarruf 
, haftası 
J Şlllrl ~ace'1a

•• ldtallıslle 
açdaoa9' 

Aym 12 ocl günü tuamıf harta. 
i.Ulll\ blrincl g\l:ıilcHl.r. Hafta. ~ 

l "cicAlet vekili Ştlla11 Saraeoğlmıun 
:>l:' bitabesile bqhyacaktır. 

DahUiye Vekllettnıce vtllyetlere 

l ,,.ptlan bir tun.imde taamıf haf· 
tası dolayuıiJe kinde bulunduğu 
mus yıllann başa memleketler 
iqin arzettlği mtışkUllıt ortamdı! 
l'Drtiyenm bolluk ve ferahlık man 
~nı.mım belirtilmesi blld.irilmif • 
tir. 

ltalJ• ve lıwıçle 
ticarıtlm•• 

ttaıyadan tebrimi~ bir ticaret 
heyeti gelrnl§tir. Heyet, memteJı:e
tlmlsdeo b1tZJ maddeler almak. mu. 
ka.bllliıde mal vermek Dzere tema" 
lara geçmiştir. 
~ te memleketbnlze d~ir ve 

demini t mamul nya vermek mu. 
Jı:abllln4e memleketbnlzden ham 
madde almak fçJn te,ebbOaJere get" 
mittir. Her Ml1 m~mleketten teklif 
.ı.Jan tacirler. dtın, lthallt ve ihra· 
cat blrUklerine mllntcaat ed,re:. 
batta demir ve difer lthallt eŞ 
yasmm ~ ve dq piyasadaki duru 
munu eormqlardır. 

~unlardan başka tmc:reden ge
len bir teklife gere, ln:çre de 
memleketlmlze mal mukabil1nde 
otoblla ve kamyon vermek istemek 
ted.lr. 

Alt Osman 
11111,a ildi 

tatilrW harbinde blJ'QO)r hbımet 
terde bu'uran ve bilh'l!Bll Kara 
ağaç. ~nçeqıe ve Zc,ytlnbanıu 
fabrikalar nı ba.nrak buralardan 
ahun cepbaııeyt Aaadoluya kaçu
mak !llbl memleket beaabtna b8 
yWc hilmet ve fedakltlrklarda bı·. 
hman. eab·k eant!aJedar eemfyet• 
re!af AU Olman Klbya mOptell ot. 
dufu haat:sldrtan kurtulanuyarak 
vefat etmlııttlr. 

Cenueal tnıınn eaat 11 buc:uk • 
ta Galata.da ArapcaaıJinde Ala • 
came11Cid aokaimd&Jd 2'1 numaralı 
bane9baclea lraldlnlmat. Arapcamt. 
inde ..... lnl-a~ IODra dete 
...-1m11s lseN Kancaahmettekf 
ali• -lıhereıl'ne l&tlıfllmlttlr. 

Bakka lara ı lrilecak 
un miklan 

Dlııkl • .,. ....... lra~ 
lana lltlrül ile diyette bir top • 
laııtı ~ ,....._ 

Toplantlda elmltçl, biQlwttçl, ft 
blklraUua 'l'erileoek - mittan 
berbac1~ ~ittir. 

&"melin bclR 'lıllkhltqDere 13. 
a!mltçflere ıa ve belrlraDan da ıs 
oanJ un •ertlmetteydl teap ecler 
le ba miktar artrnlabilecektlr. Bak 
kallar, unun kilosunu 24 kuruşa 
tıatacıı.klard·r. 

ilAIDi~Ellf< 
.. AR•I! 

lllt"Ml'llaw .. 
pelr eıldlllrl ••• 

bıtlkk 1De11elıeei gtıa r~ill~ 
ebemmfyet W"nıyor. Bt1 Dl!~ 
llzerlllde na,,·ekll bile sös &ifW
tı.tıkfum önttne ~~ ipli ... lıd 
,fU'dımım lııtlyealer de , .. r: ra*:a& 
•Ur ile ,.pabfıt..! Glnllk ~~ 
emı temia etmt-kle mii~elleftİ'" 
~•hCl)'I lmdırma.ktan celdnlr; -
•!D 1'erlre~ln i,I o kaıtar :a 
~ ld u!(raımağa \-aktl -..O• 

fthde lşler!n lylt.e yıwa' 
•1 de tereddi artınyor. ih 
-ıa önllne s:eçmek başhh3Jıtm11 
'effn i"İdir n unlr o ,..apa 
rınun da bu \-azjyet kar;; mcJ• 
,,z11etln bbd .,lmadı~ de 
'llahsus b!r kadro He tam nm 
venns•I lsteaemez. Gea!.ı ',. • 
+-~kilit karmak k'ap eder. 

tbtlki:- •anki ~kiden yok ırı 
da? Şimdi onun daha çok 1 
~arpması keseleria daral 
m11kahll nht nvatlar:nda bir 
mhll artmasmdu dolayıdar. 
ıaıaH mabteDf sebepferle Ilı 
rrn yapıldı~ına 11ahlt olumr.a 
Osmanlı L:.ırllıinr'e bu me\'ZUa 
7ok raıtlanır. ni~a:ıs tarlblnıl• 
5ylet1lr; ciğer şıu~. 'e 'aku: 
memleketleri daM ~en lta 
belki dabs lle~Jcfü. Bura arda 
ret bir 11111umi 1ı1ımet aarl~ 
cniya metru bir ;;~kiUe soy~.,. 
'uktor. THttar bir nıch ne 
·ilkwlc !iftfmak mfünkUnse o 
ra !mfnlak için c:alr,ır. KadtO 
-nasrafs ,.e ma!iret fivatu:a ~~ 
ına:ıyveo bir r.lsb:t da'1:llod~ 
,(lilmit Yti1 t1yab le'ıb1t ed -,il 
'!ISSese pek azıhr: onlarm bite 
·ı,mazsa ticaret '!lfsbetlcrl y\I 
t~ ~ 

Osmıınb faribinılea :utge'e 
!)ayla a~alını \e ok~vaırm. t~te 111 
~ltı vtiz ~e1'inlle tstanbulu;l 
ınal hayah bahkmda t~ 
D!JcH ~!ust:ıfa Ef!:nc1in"n )azdıjl ~ 
Urlar._ Banlan eolmdild t= 
~evlrPl'N 'e ID•ltaralr n • 

"Da 11rada satı,,larda alt"' 
'nmııqm defteri 'ittn·"e artırtflll' 
tı. Sekiz öıttıne 1c~!1"n a10f • a 
·eaial bonp °" ~ Uurlae ~ 
~ler llenal tatta. Yiv~ 
~;~ .. 11 teyler alm:ı~ mecal il"" 
ılı. Blaat azaldı; .:&T!lf ve ~ 
, .• rier a'ıperjfi •emJll-
labiur ettirdikleri elhetle 
t.tlı .. , .. kuan~ •hibi o~ 
\'Onla. \'alrtm hltdmle .. bl~~ 
rlal y1lıtlt49ediler. t'ıtlk&r 
ıu ı~ yiyecek ve WeHk ~ 
.u1hulara •orialar• 111•·1 
~jtlrl:".c l~le;....e bnH Blzall ~ 
nlma,ta. latuap •e ukm&I ,.a ,... 
ıta'dı ... 
Bu~n. Uı: )1l:r kırk hir 'i"'llf:. 

.. ba'?la de ma'>t .. kirltt m:~ 
depo1an ko,ayorlar "'" ').'? 
lar. Bw~n de ~"~"'r Yt? V:• 1 
~ya el matnuık. on'a~ ~'11 ~ 
mak mecali yoktur. ~~lln de_:. 
u \ 'e \';e\ mh·e !l"!'-!~ı .. ,· ,. .. ""1f, 
~ı".ra·111 ~ets·yo-•ar; o .. ,., _J 

''e'l'lll·ye • it P'~rl ki dev'~tftt ':i 
eatlhctlnd" d·~ r., Te -~ 
.. ,.•tjp"eri k" ·sr, "e"r1 daha ,..... 
t .... ı 'l'Wesl ~i> m·~dfrlfl!f• 

l<a..J;,._,.,,, I(~ 
• Soa gtlDlerde mesballaya ~ 

miktara 31J1r 'H ıc~ywı g••-:;, 
Bu, caaıı sıtır ıtyatı•nnda JdJO _. 
ırna & 111mıf kadar bir dDftlldllll 
:nln ·~tll'- e#' 

•omutıını "'?~"· •'eıM, wr er bu.. E O'-_ B a ve Hı 5 5 ı R O vt AN 
lnn:ıtı:t..-l'-hıe hl:tntn kfr,ıu~ "'1k· 1 

dada maktul olarak bulundu. VU.. 
<"udu delik de§İk. ve bqı gllvdesir.. 
den aynlmıt olan Arroc:Utın odam 
karmakanflkb. Kasam lanlara• 
blrknc; mücevheriyle •ekiz 1Uz alt
Ulll lirası ça!mm·ıtır. 

- GittJk ! diye bağırdım. Bir 
W dcl'a Rrdvanla beraber Afroıi'.• 
te ulnm•'*· Kızcalls ona brra. 
lnp ~fan fç'n bs.na ıitem etti. 
Sonra gen. baM§tık. Zavallı Alro. 
dit?. 

Ben de ıimdl Rıdvıuır UJI...-! 
kendimi dil~ünilYordum. Katil ,,,, 
r1t bnl de beraber eUrtlkle-'~ 
tene?!.. Bqımı nrtarmü ~ 
olm-yaea!;tı. Rıdvandan bird -o# 
IOğumaıtam. ZavalJt Afrodl~.,. 
c!Urmekte ne manl ftJ'dl saP"~ 

tar. Y:ı!nız mırı blrDk. miti tesa
nllt ft .. aı:en da;rnnnnn harp \'e as
k~r!Hr ,.a:.!if::!erlt:e mahır.!11 bir f~J' 
o!rna!lıtrnı membP-efln D ~ lla
)'at"ll ·:ı mU':ı!m ron~ hhman iş 
a1:t....,t-:rm:. r.nb.+n:ı!t, ft!lrp kann. 
a 7"1n:-~we milll tctır.r.ftt llk1"lnin 
telff r :J!1".r.tft n: .. ~f .. et~~ .,A .. J .. r ba· 
lnaa:::mıa. nskeımı: ve 1'111U mttda
fa" 5:lhasmı1a mlJli Nrl'lr ve teAG• 
allt vo!ılul!n ne ~atfar mef"lle!tet 

AVARE 
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~la nrnrb lı1e iktmull ltant saba- _ Beıu tamdıfm daha iyi de • 
aını'1ı da ııynr d"'recc:J ... zararlı a • CD mi! 
tlttf•r ,. .. 'l"::C'!~nl ve nlhsyet hnk· _ Siz MajT~fİD koctım"Dız ... Ben 
•ız to.,ıa.,mı!J flarp lmzantl• mm Mayriğe h:yanet edemem! •• 
hie tı:r llr.ısen!n y:.nr.:cls ltalnuya- _ Demek Mayriğin koca.81 ol • 
ta~· btınhıra n?2'a!mak llmnctır. mak kr.ba.lıat!. 

yen. SC!b:ıh 1 Tayyar di~lerln! g1CU'dattr •. l':\T• 

H~ ın c lı!t Yalçrr., kil tık dn. ki kalbimin ba~ blr canavar wr 
y . ı mq gibi Urperdlm: 

JeUır. h:ı.rb! aUr.ı lemek meealeabd N' ln k bab t ı ' 
d ._... - ıç ıı a o sun • 

tetkik etm:ıkte Te ~ vJe e:nek ..... r: _ K b:ı.h t 1 Ka.b h t ı 
"T:ı.'.:l!;llr ld, tıı~lilzkr Ge k:ın:Wel'I n· ate•·-~ı . . rd :ı a .•• 

ln la h ?>:-:!- , J'*3!lk!er l)'C ıu-.; 1) O U. 
n : .:ı.nm nr ~' m D:aha fr.ıla kOllU!'mÜ Jateme • 
b:.al:ı:l:ı:;ı:ı m .. ::n..,l!I ol ı:·.,r!'.J.r. U:uı!I elim •• yilrUmeğe başladım, Arknm• 
ba:ı::t nr.ı:ı:ırıp mJ::1!e:ot anrı et • dan geldi: 
tn~l' !n::_llWcr de ke.,_ ~ .. ~ •llill - Mehoare. bu gece yalmr.am! 
ıuft'.l :l:ıJI An:m1 oJaMJlrl"r. Fakat MilSMde .ı de odana gcley'.m! Sc. 
~"Un barbe~:m memlc!IJt.ıer UGsm- uinle konu~ak ist•:voıı.ım ! .. 
da b!r tane·ı bUe s:>rla tn:oızlerla _ Olamaz.. edama gelemczsi • 
)'llam:la yer abu, ~ğ(l.1lr. .,;.ı 

-... •1'1et~rt n.,-m eeyt iddia ı ---..:._ Fakst, beni çrldırt'.)oreun 
~·"1~ raU D:ı:-~ k~!J nıtb · ~nf 

nr. h nu ar.p!umn:te lm:'!>.?.:tcn!ertll 1 - Allah rahatlık versin! 
... ı an._ arnbrlyle mi ba mım- K~ara.k o:Iama kaçhn. Ve ltinn 
..... lltbü ...,_.....,. Jle kapmu lli1rmeliyerek yatağıina 

girdim .• İçimde fena blr end:ee 
vardı saba.ha k ular uyuyamadım •• 
Rıdvanı merak ed'yor, Tayyardan 
korkuyordum!.. Sabaha yakm t:·. 
raz dalm!§tmı... Gözlerimi açu
i: m zaman va.kıt llf1eye yab 
ia,."1ll~tI. Hemen odamdan ç*8 • 
rnk ~ğı indim. Mayrljin odasına 
~ldlp mllısaade almak illtiyordum. 
Gid p Rıdvanı at'ıyacaktnn, Oda • 
c ~ içorl girince patronumun ;t11 . 
zünil ke.<lerli görerek heyeeanım 
arttı: 

- Ne haber?! .. diye eonlum. 
llayrik önilndcki muadan aldığı 

bi.r gazeteyi bana usataıU· 
- Çok f"ena! • dedi • QOk feu. 

havadis! Oku §UDU ••• 

Gazeteyi elime almca lllı: sayfa• 
da gö&Ume lll§ea koskoca bir bat
lık tilylerlmi diken diıi•en Urpcrt. 
tl: 
(Bu gece işlenen focl clnayet> 

"Afrodit lalQ nde bir dilkkAncı 
kadm :m.ağazag:nm aıhmnd.wl o • 

Kadmm panama tlunaeD ifle • 
nen bu tüyler ürı>ertlcl c:nayet.ID 
faili komisyoncu Rıdvan cüıilmden 
sonra sabaha 1Ulll bir tiarda )'a. 
kalanmıttır.,. 

Daha fula obyaınadnn. Salla. 
nıyordum.. llayrfi1a ka.rpamdak1 
koltukta oturan Tayyar yerinden 
C rlıyarak bcui tutmasaydı yue 
yuvarlanacak Um. 

lılayrik bcııi teee114re çalıfıyor • 
du: 

- Kendine gel YllvnDD. Olan 
olmuş b.r kere.. Rldvandan big de 
ıoınmudJm !. &lmdl seni dll§Onelim. 
Sa.kın bu herif gevezelik edip de 
poJ..l.se acnia JlıWDi de •ennit oı. 
maam .• 

Oh! e\et. belki! .. 
Mayr .ıı bir aatintaı: blktnd gJirl 

IJOmıalıırmda devam ediyordu: 
- Bu AtrodJı meJlbı arbdafm

dJ delil ml! 
- Evet. çok aeverdim zavallı 

tadını. Çok fyı bir blht n.nb.. R:d 
w.DJ ben onun dOJrlr&nmda tam . 
mqtım. 

- ~yle bir rey benim ~ a 
lağıma ç1lrnnuştı. Rıdvan la bera. 
l-er buan sokağa gez:meğe çıkar • 
d-ıırz. Hiç birlikte Atroditln dUık .. 
kanma .dttllink oldu mu! 

- Tmıkkeli delil! Rıdnn bu 
1't çottsn kararla3~"1Xl!§ olacak. 
Fmı::ıt bekliyordu demek?.. Fıı.kat 
nud oldu da yakayı çarçabuk ete 
verdi böyle? Şaşıyorum dofrusn .• 

Tayyar liali bir ııevinç tafall ... 
mlyle Wmdrya bnfU: 

- Zaten llJdvan kendlai belen
m'ı budalan'll biriydi.. Böyle i§ler 
Dtrede. Rldvan nerede?_ 

Btn kederimden bal'ap bir bale 
1relmlltim. Arasıra ıatıraptan aaQ • 
larmıı ~kl)'brdum. Tayyar benım 
bu hal!.me kal'll glldl: 

- Yazıt una Mehpare! diye 
kartıma r~tL Niçin Udfflyonun ! 
myıe bir budaladan kmtaldufun 
~·n aeviameltsfn !. 
~yrlk benim yerime Ce'ftp ver 

dl: 
- Hele dur babhm ! Kurtuldt1 

mu ııayılrr?. Herif dilini tutmnZM 
tıq·mıza relecekler ftl'. Polis • 
ler, mahkemeler ••• 

TaJYR gene atıldr: 
...._ Potfeler Mcbpare;re ne ya . 

pacalrlar?, Heplmls ona şah!db. 
Kızca.ıts o"a.'llndan ayrılmadı. 

- Ayn!mum. Afrodit onu ar 
Jrada~ı. 3barU de dosta .. Elbet sor. 
1111 IU&l o&aou. İyt teYlcr .mi baD
m?.., 

Aktam ~ctelerblf bcY~ 
hekJedik. c ·navet bavadfsi ·~ 
1a benim lsmJme dair blçbJr P' 
ler Yl'ktu... • 

Ertesi aa.bah gene Myle. ~ • 
daa Oç dlrt siln gueteletde ,., 
b

0

r tehlike loareti genneytne' .ı 
l>fmfz mttııter.b, 1'2.hat nele' 
nu,titt? .. Oh!.. -': 

On beş giln !Onra Rıdvlllıll • 
ma mahlrılm edildiğini habet ~~ 
~n l!!lete havac!lsleri:ıi heınd 
men heycans·z okuduk. --~• • 

mr harta sonra. f dllXl b~ 
ntln infaz ed ldl~ aababrD_.n1r Jılt 
ti.zim evde tertıp edlloıı btb- ttlo 
eğlence SPbahR lcadsr dcvsftl :O-. 
Artık benim hususi bir •e"'1'1• 
Yoktu, Adeti dul kalml3~_:.tırS -
yar cesar~tlni arttırdıkça aP 
Yordu. 

O eğlence ıeC4tli abah• ~ 
OOaına ~;.;;• aD Ta~ -....... ~ımzam ~ 
pnnm l>nll'lde bulmUftum. As Ttlb • 
btlytık b'r reza~::t Ç"°!<&eakt.ı. 
?ilr"'\'I lı:olftv a •1r.tt-m. ..ıJll 

B!nl brı,•ıırda ~~:-tınc~ ·": il
den l"''·"ltvaralc odaya ~ 
tedi. MAnl oldum: 'flf' 

(~tt 
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Gnzctelc.rde memlcl;:etimlzcle yc.
nt ulr ıtir:ıat makfn .. leri fabrltuısı 
nçrar.ağT h:wıuljsfnl bilyük bir 
Dıeınnnni:vct:e olrndul•. Zirai lstth. 

ll mod;mleştirmek ve wrlmtili. 
ği artırmak gibi ünemli meselelerin 
untimUzde hftcl bir ihti3'~ o!nl""'..k 
clurtlof,"U bnsünlcrde böyle 1.ıır tecl. 
b1rin ne lmt'!.:ı.r f:Zr>mlu H~ ıı .. kıı.dıır 
ıntn•a.ffnl:r et \ .. ııdc .ici olduğun 
dan ~ ·p ıo <:dilemez.. Zirnnt ınnldı:c 
si nıı.mm-ı. eğer ald:ınm!Jorsnli 
~imdilc mdar memicl:c.lmizc'!c yn'
mz pulluk vcsa.irc gibi lN slt fıktl_r 
:rapıh,)Ortlu. m;.cr m:ı.Vineler YB 
1 ·ancı rnemlekctıcrdt-n ~ctf ~nı
. •ordu. Yeni nt>ıln<'a'i< fabrikanın 
' "rlriye zirru istihc;al s:ılı:ısm:ı. :ı.tn.. 
t :,;r her h:ı.rmnn rn:ılıincsl \'eya 
l.içer ha• l:;ır nınkinc 'c nireniu 
biz.zat 1.irMt.imb: irin oldUb"ll lt:l • 
dar umumi U .. 1i ııcl!y:ıtunız i in de 
('lıemmiyetl asll.!l'11ır. 

llarmzn Ill!lhine<,inln İ5C çelıilme
r ile fıdJ GU\ enden lmrtuleMıl• her 
hn.nnıı.n \"cynhat biccr lr:ıT-l:ır m:ı. 
• ~e~ni""' lstiüde etmek surcrtte 
r-Jellde trrp:ından lrurt:ı.nlcr.'ı• her 
lı sad hem zaI!l!IJl ''c l" gllcündcn 
tasarrufu temin edecek hem de tnr 
!ala.rda., ;> ollanl:\, h"rm:ut yerlerin· 
ıle mah nlün ho :u boşuna zıyaına 
ınfüıl olacnlrtır. llelo htt reni ma. 
taneler Zlr:ıat \'el.ületi eli ile fnkfr 
1 ö3 Jümilze u~tm \!ideli lrredilerle 
verilerek ~enı trir -.nbnda kul!.ıırul. 
r.ınsı temin c<Ulec<>k olursa zir u 
fstllıomllmız lmkrmrndnn çok hll)i.llk 
hlr ileri admı anlmıs ol:ıeaktrr. 
Sa itib:ı.rb kulağa çok hos gelen 
hu ha'ıı.dl in biran önt'-e tatbik 
me\ !dine konmasmı samimiyetle 
temennJ ederken zlra.'\tle cndiısbi 
nin benı.bcr '.\ilrtlmcsi hizum \"c :za. 
ıııretlnin takdir cdJld:ğine lnıwct 
il bir nJ.ı ::me o!"n bn hlldisenln. 
'ı't!rldycli mlnn bir ııinıat mr~lc
"-eti h:ı.lıu~ bınılı.mal< 'l:e cnciüs • 

rinJn btı lıuıımst:ı.lıi nıl\Wm rofünü 
inkar etmek i tcycnlcrc l:::ı..-şı 'e. 
ı-eoeği acık ,.c kntt dersi de teba • 
l"Uz ett1nnel< 1 teriz. l'ttemleketJml. 
d diğer mUterahkl mem!ck~tJ ... rin 
f>asit bir lu!m madde mcnbaı hali· 
lle sokmıı.k isteyen bu lcötU rll:nl • 
Yel. ç.o' tehlikeli ,.c <ı!ddcn mil<!tl • 
delele değer bir m:ıhlvct tı ... •nnnl;. 
t.dır. Bir ~"ka fıkrrı.mız dn. bu 
th\.ztıs temıı.s ctm ğl zeYkll bir ~ıı. 
tife •ynnz. 

Suat Derviş 

Parti Gurupu 
toplandı 

iki ıunl takririne alakalı 
vekiller cevap verdiler 
Anlı:ı.ra, 2 (A.A.) - C. ll. Par

ltai meclis grupu umu.nıI heyeti 
~ 2. 12. 1941 ffaa.t Hi de relcı 
'c tili Seyhan mebusu Hilmi U
~ntn reisliğinde toplnndı: 

Celsenin cçı.lma5Jm müteakip 
:CÇcn toplantıyn ait rabıt hUın.sa. 
it okundu. 

ll.uznamede, nakil vn.eıtalarmdn 
~llarulaca.k mnyı m:ılınıkun dah:ı 
;lıı.rc)i bir surette .kullanılmasını 
~ine yarar hUkftmctçe ne gib1 

~birler dUşUnntdüğU ve ittihaz e-
diği hakkındaki sual takriri ile 
~~ kazalarmda zarar gören va
tı. lldn.ş!ara. ne şekUöe tazminat vc
t2cbilmckte olduı';unu hükftmet
-qı eoran 'lir sun. takrıri vardı. 
• l'akr.lrlerin okunmasını mntea. 
~ ltUrsUyc gelen a11'ıkadar Milli 
~,ildafaa. Ticaret, lktısat, Ziraat 
-.,

1 
ltUnakallt v e.'dlleıi kendi ve

~, ~tl~ıinl llgileyen hususlara ce· 
~/' \'ennek mıretfle grup umu.ml 
~tlnl tenvir ~tmlşlerdlr. 

llir ınanilaturacı tevkil 
edildi 

~~tura 11%crlnde ihtlkıı.r yapar 
"l taı:aı nan ÇD.kmakçılarda manı. 
> ~ Vabram Berberyaa. dQD, adıo 
~ aevkedUerolt tklncl l!l!lly-e eem 
!ıır 'tn"!lind"' eorguya ~ekllmla, teY 

~. 

H A B E R - Al:çam J>OSt 
±+: ısı 

TERBiYE BAHİSLERi f BOYOK GAYRET VE 
HIMrVIET MAHSULL."J BlR ESER: 

Anne ve babaların en önemi 

ÇOCUÜU 
• - -Anne Pe babalar ~ocuMwımn bedeni duTUmlcıriylc oldu. 
irı iratlar ralti vaziyetleri1le de yakından alakadar olma
lıtlırlar. Oynamıyan, koşmcyan cıçr.anuycn cocuklaTın 
bedenleri normal olarak gelwmiyor, aynı ~ekildc ır.ıal tor. 
mı)'Gn; e~ralını Jinlemiyen gördüfjü aeylcri incclemiyen 
cocultleda da ruhi bir dii.zcnsizlilı ııardır .. Bazı kimıeler 
bu gi6i ~oer:ılılara "U.lan diyorlar. B:ır.lara ''ıul:ı.,, Jeğil 

-.e 
Muallim, mebus ve gazeteci ııfatile Ti.::rk irfanına yıllıır. 
ca hizmet eden Hcltkı Tarık Un, ncsreUiği bu fovlrel.ldc 
zengin ye kıymetli vesika ile, milli kütüphanemize, öl • 

mez bir eser ilave etmistir. 

Yazn: Bqat Elrl'im E \ 

Çocuktan iyi Yeöşt:imıek için 
her ııcyöen önoo onla.n ~ iyi bir 
aekildc tanımak Y8Il1 bedeni ve 
ruhi durumlıı.rmı bllıuek lümndn-. 
Bu mühim noktayı göz önUndc bu.. 
ıundurı:uyan hiç ibir telibiyevi fa. 

''lteta,, daınel: Jo:;rutlur. 

1 ile 3 )'&' am:ımdcl:i ~ 
l!ik ~ (her aş ft-Y3 Uç ayda bir) 
3 ile 14 ~ de altı a.yda blr 
tartılxp boyları ölçtllmcli ve bme-
lere yıı.zılmnlıdır. nu ınırctle elde 

İnk:dlp t&rihi.miade, 1293 mec.. salonunda olan bu tö~u hal;lıa.. 
~ ınebu.sanı, tanziı:ıatı meşru. da, n~irin zcn.,<iin not!tui}le 

b:ışgiSsteren bir ~ Te tiyeto bıailay~ bir köprüdür. canlnnmL5 tafsıfo.t vm'Cir. Sonra 
t:ıozu.kluğun e9erkiir. Bu Dıeclisin hangi lllrllar içinde Abdiilho.midin açın nutkuyl:ı, l;;ı 

• • • huır~ toplandıiı, bir iki nutka mebU!Jlar meclisiy!e ayan 
7, 8 yaşına kadar çocuk cluyga ~OıDoffrafi i8tMııa e<lllirse, §İm- meclisinin verdi~i rop.vaplar ®r-

Yazan aliyet muvaffak olanınz. 1 
Çocuğu tanımnlı, n.nc~ daha ilk 

giinden itibaren onun tnnddt ve 
manevi varliğmı büyük bir dikkat. 
le incelemek mllmkUn olur. Çocuk ı------------..ı 

organlar:iyle yar.ır ,dünya ile, nı-. diye k:.dar ancak bir mektep ki. cedilrn:~tir. Ertesi ~:in, mecl;s 
hitiyle temasmı bunlarla temin ve ~l ı _çe~çevesi içinde rnütalea e. ilk topla.Btı.öıııı ya.p.lll.I§ ve me. 
idame eder. Onun m bl1yük sevki di RU§tır. İkinci .Abdülhamidin, bu.slar andü;..mfglerdir; ilk Os
ellcrine geQeD eeyleri tatmak, kakı- Rua harbinden iatlfado ederek mnnlı m~buslarmın yemin for
lnm::ık, yo!tlamak ve inceden inec• vurdu,hı bir hükf!met dnrbesiy. mülü, bıt;Wı, he:rılıa!de cayanı 
ye gö::dcn geçirmckt.U. BUtUn ku,·.. ~ bu meclisin Zabıt dikkat bir şeydir. aynen naldedi .. 
vet ve kudretini sarfederc-k civa. ı, bugün, muallim, md.>us yaram: 

hemen her memlekette ilk okula 
oo_,ıaymcaya ka~ ki lın.Y7trru tı:ı.. 
ma.miylc aile oco.gmıfa geçirir. tn. 
san ön'!rllnfin en zevkli bir devrooi 
ni teşkil eden bu ~.arrm ö:ıcmi pek 
fo.zladrr ve fe!'dizı milkeddcnıtiyle 
ya.kın:fan ilğilidir. Onun iç'n büt.Un 
nnne ve b..-ı.balnr ilk çocultluk de.. 
diğim!z bu zamanın iyi geçmesine 
dikknt c:tmr-lldirler. 

Anne ve ba.balnr bunu Y8<pabi!. 
mck için ewel emirde au husu.sia.n 
gözönUnde bulundurmaMırlar: 

Daha ilk gUOOen itibaren ÇOcU. 

ğun ağ!rlığı, boyu teOOit edilıncli 
"e asağıda ııümunrol.ni VP.rcceğL 
m.iz bir karneye knydedilınelitlir. 

C<lilec&.: ~er kıırşmılıı§tmlın
ca muayyen zamanlnrd::ı meydana 
gelecek artmalar !kokı.yca gönil~ 
c~tir. 

Ç<x:u.kln.r umumiyetle il!~OOhnr, 
sonb:ı.ha.r ve kış mevsimlerinde &.. 
ha f?Lla. kilo nlırla.r, ynzm o!dllitla. 
n Bibi (kilolsıiylc) lm1ırbr. Boya 
gelince 7 ile 10 yn~ arasmdakl er • 
kek eoc~.lar aynı yll§tnadlerdcn 
deha. uzun olurlar; fnka.t 10 ye:,~ 
dan sonnı. bu nlı!.ibet kız çocuklnnn 
lehin() değişir ve bu hn.l 14, 15 ya• 
lf'R:l kadar devam eder. 

Çocuklar daima gilnUn aynı :ım .. 
manmda. ve yemek ycd.t:ttcn bir 
buçuk s;uıt sorun tartılrnclıdu-lnr. 

Malfunat knbJinden ol.!n!ı.k Uzere 
1933 scne\;nde :s~ıç:3a1lı 8 ile ıs 
y~..ş nrasmdn. bulunan 25,000 kız 
ve er;cek ~ üzerinde yapılıı.n 
çalı:şmnlard:ı elde edJen :rnk"mlnn 
a.,ağı alıyoruz: 

~ ~d:ı.kiler 
12 " 
15 • 

f5 Y~nldler 
12 " 
ııs " 

Xc: Ç. EMe'.k ç. 
Ağırlı:k. Boy 

18,620 108 
32,340 1S9,9 
47,940 155,8 

Kız Ç. Er".ıte't ç. 
Ab'll' hk Boy 

18,88 
82.27ô 
46,370 

108,4 
138,2 
130,8 

nnda bulunan ~yayı, h.-.yvanlan ve ~l eıfatiyie Türk irfanı. "7..ati hazreti padişahiye ve 
tanımak ister, dalma kmuldar, bir na Y1Uarca hizmet eden Hakkı ,,·atanıma sadakat ve kanunu 
~ erde hnr~ctm durmak ona hlç T:ınk Usun, büyük gayret ve Esasi ahkfunına ve uhdeme tev. 
gelmez. lştc 7, 8 ylU}ma kadar o. h~~yie Fevkali.de zengin di olunan vazifeye riayetle hılft
lan normal çocuklann kl8B b'r tab- bir ~ıka O!arak, milli kUtUPtıa.. fetten mecano:ret cyliyeceğime 
Josu. Anne ve babalar blr çok nem~ konınuş bulunuyor. kasem ederim,,. l!k yemin eden de 
kimselerin ya.pt:klan gibi onlara . Türl< tarihinin ~yanı dikkat lstanbul mebusu ve meclis reisi 
mü.ni olmıyacaklar, bili.kiıt dalıa bir faslını aydınlatan bu eseri Molyer Kc..'lleclilcrinin gii2jde 
bliyillı: bir scrbcetl tem!ıı etmcğe h~lamat, cidden yorucu bir mütercimi Ahmet Vefik paşa oL 
c;nlışae:ıklar, yarmlti bayat içln I iştı. Has bilgi işiydi, salabetli muştur. 
hazırhı.n.rna ve çıraklığı te'lldl eden bir kaTaktere muhtaçtı· halk Meclisi mebusanm yimıj bi. 
bu zamanın faydalı olıı.b;Jecek b:r dilinin tabiriyle ''iğne ile' kuyu rinci toplantısında (13/25 ni· 
Uı.rzdn ldr>...k o!unmasmn gayret ka~.. demekti; gazeteci ve san), Rusyanın Türkiycye harp 
cdcceklel"dir. muall!m yetiştiren Us ailesinin ilanı m~Use tebliğ edilmiştir. 

Anne va babalar çocuklarınm or'"~nc:ısuıı, Ustat Hakkı Tanğı .Meclisi mebusan bu haberi, fcv. 
bedeni durumlaniyJe olduğu kadar c~ v~ göni!l~en alkşlıyorum; kala.de bir heyecanla ırn.rşılarmş .. 
nılıl v:ıziyctleriyle de ya.kmdan a.. bır~ncı . ~lıeı mcbunanın Zabıt tır. Bu s::ılıneden d~ birkaç satır 
lf:lmdn.r olnuı.l drrJıır. Oyn:;.ıruyan, cerıdesı. hır arının, tek b~ına nnklediyorum: 
koı-..mıyn.n sıçnı.mıyan çocukların do!durduZıı bir ko\'anda, balını, Celse, Ah.."Ilct Vefik paşa tara-
bedcnlcri normal otara.!: gclişııu.. bizler, vıllarca Yiyeceğiz fından açılmL-, ve, Rusya.nın 
yor, nyru şekilde aual aormıyan; Üç cilt üzerine tanZi:n edıl ilanı harbini bildiren Türkiyenin 
ctrn.fmı dinlemlyen gördilğO şeyi~ miş ol~ .bu muazzam eserin, bu. Petersburg sefarc~ maslaha~ 
ri i:ıcelemiycn çocuklarda da nıhl gLin el:mızde, henUz birinci cildi zarının telgrafnamesi okunmuş. 
bir düze:ıs'zl vardır. B:ızı klm!'lc.. bulunmaktadır. (28 X 20) eb'a. tur. İlk c5zU, fatmbul mcbtr.Ju 
Jer bu gibi çocuklara "U&lu" diyor. dında (400) bliytik sayfadan Hcsan Fehmi efendi nlmıştır. 
lar. Bunlara '"uslu' değil "haeta' mürekkep olan bu elit, meclisi Vntan topraklarına yapılım te
demek da.ha doğrudur. meousanm B<:ılma tö~niyle cavüzü nefretle karşılayan hitn. 

Yuknrtd:ı da dediğimi& gibi ço- 19/6 marttan 28/ 16 hazirana besinin sonunda, efltfırrumwni. 
cuklnr ilk çocll'kluk c;nğmr allc!erl. • kadar devam .~en birinci top· yeri tenvir edece!t olan g~tcle. 
ıün yanla.nnda g~irlrier •e bu ınuına devıcsırun zab:tl:ınnı ih. ıin kıymet ve hizmetinden ba.h. 
mli:ldet Z.'lrfmda dn onlarda en çok tiva ~.ck~edir. Dstad10 vaad:.ne eetmiş, gazete çtlmrma.k istiye
çnlnı"!Ul şey duygu ol"galllan, yanı gör~, ~n~. to!>la:ıma devresinin cek vatandaşlardan ağır ruılı.di 
göz, kulnk il.tın... dır. Bunlarm ıbııtiPle~ ikıncı <:ıld! ":fi.cuda ge k:ıfalet nlmma.smın aleyhinde 
ehemmiyeti pek b!iyilktllr. Aile o- tirecektır. UçüncU cıldı ıse, Tan. bulunmuş, söz!erini şöyle bitlr
cağmda duygu organlo.rmı iyi bir zimnttan. ~nra devlet t~bbü- miştir: "Matbuat brclmdan te. 
tekilde inkişaf ettirmeğe muvaf.. sUne geçı.şindcn başlayarak biz. cavüz görenler malıkemelere mü.. 
f:ık olmuş çocuklar gerek mektep- deki mechs harek~i ü~.rine bir rac:ıat edebilirler. Memurların 
to ve gere!tae bnyntta ana.da§lan.. ıtet.klk olaca~ kı, bınnci cilt. muamelatına dair zem ve kıı.dih 

Bu ııtk:amh.r tfilphesi:z ki katt nı ve meslektaşlannı gcÇerler. teki em:-ı<, cıdd~yet, ııayret. lr.ze mllstesruı., beyanı efkll: edilmez. 
değildirler ve her memlekette kıy. Duygu organlan iyi lşllyen kl"!l.9e- kel!me~ın en ~l !'".ana.siyle. bir ee, matbuatın faydası kalma~!., 
metlerini ayniyle muhafaza ede. Jer"n knfa1:m da i;1 iıılc'r. muhallıt e5e!'1 tebşı~ etı_n~ktooir. Bundan sonra, b"r çok mebu..c;.. 
ınezler. Yttkanda dn 'roret ettiğim L"bevoyinler daha ilk ısenelerden Bu muazzam ese~m ~ınncl eli- lar söz ::ı.lmış \'C Rusya.nm harp 
gibi bunlan btr flkir vermek için itiba .. cn c;ocuklarmnı duygu organ- dinin sayfalaı:ı . ü~rınd şöyle ilanı münasebetiyle nutuklar 
ynroı~. lımnı terbiye etmeğe uE;rraşmnlı. bir dolaşmak! 1 tıyoruın: E-..vell\. söylemiş'erdir. 

Çoc11klarm bliyUm.elerinde görU- dırlar Anhe ve babalar ÇOC\ı.klıı.. bu cildi, L' ~ustrntion'dan alın Ha!cp mcbasu Manok e.fendi-
Jecelı: inti7..3m81Zlı1tlnr ve gn.yri t&"' rmı okuln verll1ken mektep idare.. dJğm~ ~an~ı~rım, m:cı!sin açılı§ nin çu sözleri fevkalfu:le alkışlar .. 
bUlikler ebeveynleri fnzln dil.şiln.. Bine bi.r de ye.vnılarıntn bedenf ve wrenını g~teren büVUk bir re. la karşıla.."111llştJT: ''Düşına.nm 
dürecek kndnr chemmiyeUklirlcr. ruh! dunımlıı.nnı gösteren b!r knr. 1 sim tezyın etmektedir. 19/6 yüzüne karşı ilk parlayacn.k ni. 
Zinl bedeni gelişmede :roslanıın du.. ne götimıeler çok iyi ya~ olm'" mart 1877 /l2!?3 Pazartesi gUnU lfıh, fcsıı.U:ı makrntlarla sahte o
raklama hemen daima vncutta lar. DôJınabah<;e saraymın Mtrayede larak himayesini istediği Hıristi. 

~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~;;www~~;~~;-;;uw~-~~~~~!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~±~!! ........ '!!!!!!!:'i!!:!':!*~·~!!!=~+~!"!!f yan dindaşlarımın silahıdır. Bb-; 
"!! hiç bir z:ı.man mlislUman ark:l55 

"Kayzerin gönlillüle_ri" :ne 
mensup olduğumdan galıba §Üp.. 

helisiniz? d 
Madam yutkun u: 
_ Haihr §Upheın lmlmadı; :fa. 

kat... . d . 
_ Fakat daha zıya e enun aı. 

mayı isteıslniz. 
- Tabii değil ~? 
_ Size bir c~k ısımlcr saydım, 
_ Hangi isimler?. 
_ (Mntmazcl Doktor): 
- Başka? 
_ (Frnnz Haber)! 
- Başka? ....:...ı_ 
_ Muhterem pedc.nın;ı; Kay. 

zer dedim! 
-Ne olacak? 
_ Eğer dediğim teşkilata 

mensup ve sizi ka.çırnuya I?emur 
olmasam bunları bitmeme ımkan 
olur muydu! 

(Madam Vilyam) genç kıza 
~özlerini dikti uz;un uzun baktı. 

- Size evvel! (Frarı.z H~t>c;r> 
in yolladı~ mt>Jctu'bu verevım. 

- Ne mektubul 
- Her zamanki mektubu. 
<Madam Vilyaın) merakla 1n. 

zın <:tknrdığt ve uzattığı şeye 
baktı: 

- Mendiliniz! 
Kadının artık BilPhesi kalma

mıştı, elini mattı, kırmIZI işle. 
meli mendili kaptı: ..ı- (Mi 

- Ço?t ~ edeı-.u.u, & 

Jon.) 
Eski odasına ~lmeden evvel 

(Sam} kadının Şişelerini tek!'8r 
aldırtmış herşevi eski yerıne 
kovdurmuştu Kadın duvardaki 
kapa~ ac:mca eski şişelerini ge.. 
:ıe orada buldu. Bunlardan biri .. 
Di RGti. ,.,.,,.jjlln imine ... 

tU. Derhal bezin Ur.erinde yazılar 
belirmiye başladı. Biraz oonra. 
yukanda (Sir Vily:ı.m) ın (Sam) 
a yazdrrmış olduğu mektup mey. 
da.'la çtlrt1. Kadın gözlerine in~ 
namıyordu. yU.....--U saadet saçı. 
vordu: 

- Allnhnn nihny~t! 
Diye bağırdı, tekrar kmn yn.. 

nına k~tu. Birden şa..<ın"dı. Zira 
genç kız yarı soyunmt~ kombi. 
nemnla kend"sint bekliyordu. 
Madamı görünoe, ileriledi, göğ .. 
sünde duran mavi düğ'mevi gös.. 
terdi, gü?erek: 

- Belki hala şiip,.lıeniz ~tmc
cli, bu düğme size hcr.;eyi anla· 
tır değil mi? 

Kadın çılrnı gibi ktmı boynu. 
na atıldı: 

- Ah. Ne mesudum! 
- Nihayet inandınız demek: 
- Beni af.tedin, fak:ıt ne va-

ı>aynn bu adainlardan herşev 
beklerim. 

- Haklısınız. 
Genç kız tekrar robunu giyer

ken, (Madam Vilyam) sordu: 
- Nasıl hareket edeceğiz? 

(Matmazel .Do!~toı·) ne kararlaş.. 
tırdı? 

(Lüsi Ştrike) mendili gös
tererek cevap verdi: 

- Votr Altes Empe-riyn] bu 
mendild~ ne yıı:pacağmıızı oku
dwıu1'. Size müjde1eyim ki yana 

telbahirlerde ~aJlar için yer 
yoktur. ~undan mnnda E:"zin e
viniz Bcrlınde bütUn l·onforu\'
l:ı bazırl~n~ış~ır Ül"un ic:n hiç 
l# şeye 1htiya.unız da yo!d Ynl. 
nız biraz kalın piyinmenız V.J bu. 
nn ız-öre b~rkaç roh almau z ltbfi, 
belki denızde hava soğuk ola
bilir. 

Kadm ~tekrar yazılarm meyda. 
sabah erkenden kaçmanız için na çıktı rı mendile bakıyordu, 
bütün tertilınt alınmıştır. mmld:mdı: 
Kadın kulaklarına inanamı. - (Franz Haber) in tnhtel. 

yordu: bahirde b1.1lunmaması çok fena 
- Ne diyorsunuz! oldu. Niçin beni be!·lemedi. 
- Diyorum ki eğer Allah ak- - Herh3lde <:ak mühim vazi-

silik çıkarmazsa yann gece feleri olduğunu siz benden iyi 
muhterem p~erinizin karşısına bllirsiniz. 
çıl·manrz için her ~ev hazırlan- - Evet, evet ama (Franz 
mrştır. Haber) be.'lim ta <'pcuklulc n ka. 

(Madam Vilyam) mınldan:dı: da.fJımdır, onu r.nJ;et iyi tanırım, 
- Allahım rüya mı görüyo- Çok ernmyct ederim, halbuki bu 

rum? (Fon Terliğ) .• 
(Lüsi) rsrar etti: Cevao evvelden dilşilnülrnUş. 
- ~izin arzunuzla bu rUya W, d .. rhaı (Lüsi) ntıldt: 

en emin bir hakikat olacaktır. - Votr Altes çok haklı! 
Ynlnız s:zd.Pn vaktinizin car 01• (Franz Haber) e ettıkleri emni 
ması münasebetiyle derhal hıı- yeti kimseye be3liycmezler! Yal. 
zırlanımı.nızı rica ederim. Yarın ruz •. 
snbah sular yükselirken içinde - Yalnız? 
bu!ımıluğunuz bu şato sizin için - (Matm::ızel Doktor) bilhas-
uza.k bir mazi olacaktır. sa sizin emniyetiniz için tnhtel· 

- Evet evet derhal hazırlan- bahirin kurnandı:ısını (Fon Ter
mnm lfizrm, merak etmeyin çok tiğ} e bıraktı •• 
çabu,{ olurum. (Fon Tertiğ) .• 

Biraz durdu, düşündü, sonrn - Bu dn ne demek? 
tekrar sordu: ., - (Franz Haber) in büvük 

- Ac:ı.b:l neler almalıyım· bir bahriyeli oldu-fundan şüphe-
(Lüsl Ştıil:e) buna çok şa.{O miz yo!{ amıı. tnhtelb:ıhir kul1nn

ve güldü Böyle bir anda bile makta. t('•rübesi <:ok azdır. nu • 
kadın kidmlı,ğıru unutamıyo~, nun için sizin emniyette _ı:eyahnt 
giyim ve eşya mefe!eeini hep bı etmenizi temin meksa~ıyle ku.. 
rinci p15..nd:ı tutuvordu. Cevap · mnnda Kont (Fon Tertiğ) e, bJ. 
verml!kte S?eı;ıkmedi: rakıldt . 

- Muhterem • ll!dam' Neyle - Kim bu adam! 
&ideceiinl8 t.ıillJOl'IUDD; Taltı.. ( ~ .,., 

daşlarrmı.zdan ayrılmadık, a.JTil
mayız',. 

Sonra, meclisteki Bulgar ve 
Sırp ırlandan mebusların imza. 
ladıklnrı beyannameler okun
muş, bu mebuslar, Türk tebas.ı 
ol:m Bul11j.1.r ve Sırpların s:ıda
k:ı.Uerini bildirmişlerdir. Bunu, 
Erzurum mebusu Ermeni ırkın. 
dan. Hamazan efendinin şu ron 
cümleleri c:ok alkışlanan nutku 
tıı1dp etmiştir: ''Biz ermeni va. 
tanda.~lar, elimizde silah, vatanı 
mukaddesimizi mi:dtfaaya ha"74. 
rız!., Bu Hıristiyan rnebm:lara, 
Koz:ın meb:ısu Mu.cıtafa efen i 
hitnbet kürsüsünden tcşdtldir et 
miş ve ziyade allm.;lannu<>'iır. 
Burada. Rur.u ka~;detme-1; ist -
1 im ki. h~disat. bu (!avri müzr 
mehu~l:m tekz·p etmiştir. 

Mebusların heceyanı o kacl r 
fazladır ki, reis Ahmnt v~ 1t 
pn!".n. mildahıı!eye mecbur k:ıl. 
mıştır: 

- Efendiler! Sözünüz nltın
dır. Fnl·at sırayla söyliycl"nı ! 
Bir aralık, l.1irsüye Edirne mebu
su Pıı.nayot a~a ç:kıyor. On'111 
da söz!erl bir hoşcadır: "Hrrirrti
ya:ıfarı hinuı.re edece~:m diy ".l 
Rusya, Sofya cib"tindeki kö··I • 
ri iğfal ediver! Ciimlf' nha1• i 
rnhnedar ediyor. Biz Ruzya ... ın 
himayesini istemiyoruz! Rt: .. •n 
Hırh:tiyanlara ll.'Crh&mct <'d r 
olsayqı. Lehistanm Hrristiv n 
ahılisine e&~i' .. 7a'1ncd!vonım 
ki Pnnnyot a~ Çarlık Rusya. 
sının Bo~"7l!ıra do<'Yru uzar. "' 
empcrynlist ihtir::ıso.tını, şu b:ı. it 
cümlesinde mükemmel ifade e~ 
mistir: 

Birinci meclisi mebu<=:M c:.1:ı?t
larmın savfalarmı Eüra.'tle ("( · -

(Udfeıa 8G1U/eyi '*",..,..,._) 
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SON Tobruk eepbe!\nde her iki ta. 
raf ileri müfrezelen ve toprousu 
kesif faaliyette bulunmaktadır. 
Sollum cephesinde müdafilerimız 
düşmanın yeni bllcumlarma I· 

, -.. • . ı • • _,... - • - -=.. .. ~ • • •• - ' •• • . . • • • • - . . • ' - J '~ : . ' •. ·, • • 

nudane mukavemet etmişlerdir Akd • d 
.ffffld(}lu afanSttmr t•n-.Jf;fl 1ur1>~ Sidi - Ömer'de muharebeler en lZ e 
lertı otire dünya txnivettne bakf• temevvüçlil bir halde cereyan e 

diyor. Merkez kesiminde Sidl. e;,. ı•talyan 
Rezek çevresinde kısmi ~l"PIŞ .;J 
malar olmuştur. Burada gündüz 

l Sovyet tebl;ği 
lloüuw-. 1 tAA.) - Uece MtCe. 

dilen Sovyet tebll~?t: 
2 llkl<Uun sUDU kıtalarmtlS blltın Moskova is

tihkam larında 
gedikler açıldı 

takriben 1500 esir almmı.ştır. muhr!bi 
Bunlar rnevanmda general Milea 
~inald da vardır. havaya ltalyan • Alman tayyareleri, 

Japonya 
Seferberlik 

1 kanununun 
l 57 maddesini 

yürürlüğe 
kogugor 

cepb.ede düşmanla çarpışmlflardtr 

1 Garp cephes:nde• şlddettı Alman llü • 
1 cumaarı sert pQlkürtUlmtış, dUiaıan 

1 lnAD " melzemece ağır aayiata ut· 

l'lebus 
intihabı 
kanunu 

Dahiliye Ve(Aleti yeni b!r 
proje tıazırladı 

Libyada Alman kuvvetleri 
irtibab temin ettiler - Al-

c:ok fa:ıliyet ,;östennişler, kıtala. 
ra. makinoli veso.lt toplulukları uçuruldu 
na ve d~anın iaşe depolarına 
hücum etmişlerdir. Loedra. ı (A.A.> - B.B.O. 

manlar 3 İngiliz ıeneralini Tobruk müstahkem mevkif n. lngiUz amıraıuguıın tebllttne p 
esir aldılar - Sidney knıva- deki şimendifer istasyo~!a~ı pazartesi günü merkelll Akdelllllde 
zöril bir Alman konan ıemi-ı bombalarımJ4, ya.aguılar ve infı. AW"ora kruvazörü kuınanda.ııuun ıto. 
• • b d k d' • d b laklar olm~tur. mutasında bulunan lngıllz tıarp ge 
amı atır ı, en ısı ıe attı /n,ıliz tebliği mııert. barp maı.zemes1yıe )'Uklü 1876 

-Amerikanın deniz kuvveti Orta prk lngilia ka.rardlunm • tonluk ttaıyan Acınauco ıevuım ... 
hakkında Nokıun beyanab tetliği: mLBintn yolunu lleeerell bat.ıraıışlar • 
Şark cephesinde c:arpllJDa de- 20 sonteırJ.ndenbe'1 2MO kilometre cıır. sır mtıcldet eoa.ra 1138 toDluk 

nm ediyor. Alman tcbliiine r,ö. murabbalık bir böl&ede blr eau cep. Albel'\13.mMı.ra oaauadala lıal.)'all 
re Moskova kesiminde Almanlar bo Durtnde mevzii temevvu~ıerle ce. mulırlbtntıı blmayealnde •yrede.n Ye 
Sovyet istihki.ın sisteminin yeni reya:ı eden bu değ!.§lk ..nıaıı meyd&D 10 bla ton beıwn H pet.rol t&flJ&D 
kısımlarında derin Jtedikler ~ mWı:ırabeliııcS• atklet merkat bemen 6600 tonlıılc Mankuratı namın".ald 1 
JD:a!ardır. Rostofta çarp1Şn1alar bersQD bla!m Yeya dll§mnm bUcum Wyan earnıçlı geml81De rutıyarak 
devam etmiştir. ltl'&balanmıa bllcı1ma veya mukabU petrol gemlılnl batırauf, ltaıyu mıab 
Lenin~ad bölgesinde, Sovyet hllcı1ma geçmek için topluluk te•ldl rtblnS de buaya uı;urM111tur. lnıuıa 

topçusunun şiddetli attşiyle ha.. et.Uklertııe pre, ~emen ber&11D de • gemllert blı:bU' zarv Ye aıyaaa utra. 
sırlanan birço'..t c;ıkq tepbbüaü lifmlftlr. Dllfman. dllD n!abeten dar auunıılardll'. 
&eri püakürtillmtlştür. b1r cephe Qzenntk elinde mevcut bü- O!alkoe nammdald Yunan dentsal 

Alm:uı hava kuvvetleri. Volra uın aarııtı kuneUerild muban&»eye tm Glrtt ac;ıldann:1a a.oJO toıııu11 bir 
kıyasında Brinak civannda bir sevluttmtftlr. c111~an tensun gemı.tnı babnllqt.n'. 
tayyare fabrikasına birçok bom. Rezeb • Blrelhamld • ZaatraD bG\. 
ba is!lbet ettirmiştir. Alman ha- paode bUtllD .-ua cereyan eden QOk 
n kuvvetleri, donmuş Ladoga ııddet'i mub&rebtter, cenuptan ve ce. 
.OHl üzttinde düşman nakliye nup batıdan llerUyen Alnı&D kuvvet• 
kollllnnı da~ıtmış ve Tikvin'in ıerııe bidayette Zastrao otnnnd& 
&~ur.da delJliryolu batlarmı mevti atan kunetıerı.a arutıac c..w 
tahribe devam etmiştir. Savaş eımutnı intaç eyıemlfllr. 
tayyareleri. dtın gece Leningrad'ı Hudut tıöıgealnde mukavemet ....... 
,. şimal kesimındcki Sovyet lcnlerlllia 1sa1e1t için yapuu naıe • 
bava ilslerinl bombalamıştır, ~t. devam ew,ı1ıecu. 

Moskova ratıyosu İZ\'estia mu. DllDkU muJaarebtnlD bntOD den • 
lmb!rlmn a3&iıdaki beyanatım aıınca. ba\'& ıcuneU.rlm1a RneC 
nc~rediyor böıpat cınnnda ve ı~rblnd& 

.. Rostoftan .,eı'İ r.ft'i ~kilen wıuaaıı dUfaıanın al'blı arat».lat11e 
:Alman ordularını takip eden Rus ma.klneU capUarına u-11 mUtemadt
bvvetleri bu şehri ~eride bırak. yen taamazıar yapmak aurettıe kara 
111!!9 ve her gün yeni bir c:ok şe. kuYWUertmtu &ekrar pr<Sımlarda 
Jılrler istird&t etmekte bulun. bulunmuıtardlr. DolJ'Udall d<>8'ruya 
llUlŞtUl'. m1lteadd~t tabetıu görWmlfto.r. 
Avnı muhabir Almanlarm ee. Almanlar ,ımaU Alrikadakt 

lftll> cephesınin bazı kes!mlerinde hare%lta 9000 den fazla esir a. 
Rus taarruzlannı tardetmek lmdığmı. bunlar arasında üç ge. 
için llmitsiz gayretler yaptıkla- neralm & bulundu~nu, bir 
rınt bilcfinnektdlr. c:ok toptan ba~a 814 tankm 

Ricıı.tlarını ks.patm:ık tem Al. tahrtp olunduitmu. 127 lr'Jilf Z 
llm'llal'm 'piyad-; t<>ı>. tank ku·ı. tayyaresin!n jUJillrülclilğUnü de 
.etleri yrğ:ı.bildiklert yerlerde bildfmıektedirler. 
atd:fotli c:nrpı§Dlatar olmuştur. S~afani ajansmtn Marmarfka 

Bu son gilnlerde bit' Rua tan!c «Ph~indeki muhabiri yazıyor: 
bfrllii tek bruJm& 14 Alman Dlln. S\di Rezek c:evreelnde 
tankı 39 kamyon, 20 torpil topu, alman eslrlerin snyrsı 500 den 
18 top, US mitralyfz. mU!adett faz!ava c;ılmuştır. Esirler arasın. 
etmiı, ve b!n!erat Alman aaker da tntrillz 1rumandan1:ırmdan 
w S\Iobayını imha etmiştir. t~ra.1 Miera Reginand de 

K:zılordu kuvvetleri Alınanla. ~:ıktadır. 
n batıyn domı ""1rmckte devl!m Bu mubaber, avnca dlllman 
ett!ğf g;bı bir ilk kAnunda c!a, tayyarelerinin bir İtalyan askeri 
dU.'jltU'.11 Rostoftan f>'l kllometre basta.ban2Sini bir c:ıeyrelt saatten 
dah'J. e:eriye atf'mr.Cr. •~nra mitratvaz attf!i~ tuttukla· 
3 Almmt tabanı boqana rmı hııttr vrrn"ektedir. 
Vğrcdılılı Gon:lartla!ü lıalyanlar 

Soevet tebliği ekinde denill- Gondar etrafında bulunan bQ. 
,or ki: tnn d°'man ganıiaonları teslim 

XoskOY&. batmıadaki blr kestmde olmUŞlardır. 

ldbrada 
<Bat tarafı ı imlde) 

bnJunmuş olan lngilız kuvwtle. 
rlne ıöndenlen takvıve kuvvet
leri mahalline varmışlardır. 

Libya h:ıvalannda lngaUz as. 
tünlüğü devam etmektedir. Tay. 
yarel~rimiE, 1)8.Z8rtt:Si ıünll 13 
dü!t!Jlan tankını, düşmanın mo. 
töriR kollariyle uker topluluk· 
lannı ye Binll;azt lle dUsman by. 
yare meydanlarmı muvaffakı. 
yetle bombai'dlman eylemjlier
dir. 

Vifl. ~ ( A.A.J - Oft: 
Libvada m!b~ kuvveflerl 

Tobruk koridorunu keemi-ler. 
Sidl Reııek ile Birelbamtdi ap. 
tetmfşlerdir. 

Neıeltl gayri ıüHa 
9oclddar 

<Cat tarafı ı lnclc1e) 
dfleeeğl hakkında AnkaradakJ 
bukuk<;ular arasında tUrlU mu. 
ta1ealar ileri sürülmekte ve mu 
nakaşa.lar olmaktadır. Verilecek 
karar hakkında bunların hemen 
hepsinin de milJftereken vardık. 
lan netice tundan bir1caı: aene 
evvel oldciu stibi hazlJ'lanacak 
bir kanun lA.yihasiyle neeebt gay 
ri sahih çocukların ebeveynleri 
tarafından tanınmuı \ "e bunla· 
nn teeciliyle mllmküıı olaca.ktu. 
Bu mehıfn bu ~ibi eoeul:lnnn 
ancak bu suretle v:ız.vetlerinin 
ts'ah edilebileceilni ve bundan 
ba1lta bir <:•kar vol olmadıJlım '1a 
ilave etmektedir. 

•·-kAt -":ua blrllk'erlmls. pyet bU. Gondarda alman esir adedi _.. ,_,, •no ttal 12000 ı·A- uiramam gibi QOk mileMlf bir 
-11 m~traıyos .. bir.. mtkt.ar mıuum. , l ,,,., yan ve yer ı~ 
#... ı· ihümahn vukuu takciirınde Ja. 
-ant t.ıt-f.inam etmltlerdl.r. Cenup batı ibaret ır. 

o :1 '-----· ö .. L ponyanın Siyam'a k~ı btr ta-
eephe1ln!.n bir kesımt:ıde Sovyel .o • Si ney RT11111U ru uafh arru.z ba.re!<eti ya.pmı~ be. 
nrlll düpDa:ıı blr lr.uabadan tardet. A~tralya hilk mett, Siclney yan etm!ştir. 
.ı1o nbaylan da da?ıll oımsll ıısa:e knıvaz:>rünün kuvvetle mll!:el. Mumaılcyb Hindic;lnf He Si· 
MO Almaıu öLdUrmQf. 3 top llUn&m l~h bir ticaret kon:an gemisivle yam hududunda c;arpışmalaa ol • 
9tmtıtır. muharebeye tutuştuğunu haber / duiu hakkında lnırtliz kavnak· 

Kazılordtı erlerindea mUNkkep bir Yerme~t.edır. dlaney ıuuvazöru, ou larmdan c;ıkan rivaayetleri yalan 
pup. otomat.lk tUfeklerıe mUcebhe• ıconan gımı.tnl top!a blltı:mı:sa da lamış Yt Jap()n ordusunun ber 
d&ralr Alm:lDlar:n IJS:Jllnde bulunall knıvazör:len blilbıre blçb!r batıer • • hangi bir bidiae c:_rkarmaktan İC: 
lllı' lcaabaya muYaffaklyeUI iki a • tmaınadılJDdaa onun da blltuta ıab· timı.b:ı c;alıştı*1nı. bunun i~in 
Jım yapmıı'ard.'T. tıü bavaD topu. üç rnın edilmektedir. eon r,Qnlerde geri alınan hudut 
8dtraı7öa tabrlp etınlfler H takriben Sidney kruvazörü tara.fmdnn böl~lnde husuaf tedbirler aldı· 
•kse!l dll,nııın salı.eri ötdllnnlltlercıır. batınlan ticaret gemisi, sefere ğını ve hududu tahdit eden h:ı.t
'Libya ceplacsin~e oaziyct ba.şladıb zaınand:ınberi birkac; tın henüz sarahaten tesis eülme 

T n ..... & c-J.csine gelince Al- lnıtiliz gcmlsi ve!: Yunan gemisi miş oldufhınu ili.ve etmi~ir, 
_,.,, .. 1-'ü b tmn .... Amerikanın dflllb la111Hlı 

.man tebll~i Tobruk'un cer.up a '!9 .. 1. 
doğusundaki <;an>şnalann mih- Tnyyareler ve gemiler Sidney Ne hadtır? 
ver kuvvet!crinin muvafinkıyct- k2ZBZe<le'crini bulmak lhtima. Amorika bahriye nazm albay 
Jeriyle bittii:ini bildirme!:tedir. llyle araştmnatar yapmda de- Knoks, Amerikan Magazin mec. 
ttalvan tebliği muhareb:?nin mU· vam ediyorlar. Bu araştımıala. muasına verdiği beyanatta Bir 
bddit safh:h:~ nyn'zn:ı b!r nn sebebi. daha ziyade stratejik le~ik Amerika donanmasının 
halde devam e•.ti~nl bildirdik- tir. 3imdi Atk.ntikte veya Pasifikte, 
ten sonra diyor ki: Sidney'in battrdı'b gemi. 9400 yD.hut her iki O~cyanusta birden 

tflnluk Ste•·erm:ırk ~emiıddir. her tUrlil ihtimale ka.."Şt koyma-

dyorum, meclisin otuz d3rdün· 
cil toplaı::tJSJndayız. 22 mayıs 
1377, kUrsilye Halep mebusu N3.e 
fl eler.eli çıl:ıyor: 

- Arkaaa.,Inr!.. Gecen cmr.s 
llelamlı:{mcla, vatanın hamiyetli 
eY:!Uarınd:ı.n Altı:nt zac!o !&mail 
efc:ıdi hazrct!e:inin ttm~ eyle. 
d:~i ta.'bunı ~-Ordüm. Vatan içLı 
bö~·le p~ büyil!t hf.zmet c-u'!n ~ 
c!amlarm bulunnıa::ı b!'ni mf t" 
Jııı.ssis t'!ttl• mQ~:ısip lı:-0 hey'et 
tarafından l:cndlıine tc .. ..:.kiir 
edilmesıni teklif ediyo!'Umf 

Bir harp Anında, bir gannnn 
~uru teekil ,.a tcchlz etmek!. 
Bu ne bUyük himm~lr!. Altuni 
sade lrnıaU efcndir. ·n nı'hu ~:ı 
clvlstm ! m~ bir ve~ika hszinesi 
veren Hak!:ı Tarr!t Usun da 
NmmeU var olstm t 

Refflt Ar• KOC'lJ 

41 numara'İkOl'!an adiyle tanın- ~a hıız.ır olduitunu s~yiemiçtir. 
mıştt. Ve Kormoran ismi altın. Albay Knoks. eu &özleri ilave 
da s::!'er ediyordu. etmiştir: 

ea,vekll ::;urun . .t11dDeytn t2 sutıay Atl:ıntikte silah atmab bqta. 
.. e 603 balırlyeUden mUrekkrp m·ınt dı.k Pasifikte vaziyet nazik bir 
tebatmnı zayt oldu:Unıa bllıtt:-m~t~r. noÜaya ızelmi3 görUnOyor. 
/::ıpon!tı7la Rıu:!t!T aramtla AP·:ıv Konks. Amerikan do. 
UlaJc bir miisa.:len:c nruımazınm kudreti hakkında ıu 

sü=lcri roykmiştir: 
Dömei ajansınm Hsfnf.'kfng. 17 zırhlımız var. Fazla olarak 

den u!dıfa bir telrrrafta, Ş:ırkt 15 ıırlılı da inşa halindedir. 1 
l\fanc:ukoda Japon garnizon ku·;. tayyo.-" nakliye j?emimlz var. 
vetlariyle Rwl'nr nr:ı!:ırcn bir nvrıc:ı. 11 tanesi d~ yapılıyor. 
c;aıı>~ ok:uihı \•e ild Rus as. Kruvaz5:lerimi~n savısı 37. in. 
kerinin öld<lfU bildirilmektedir şa cdll:n"'':te olanlar M tnr. 172 

Söylendiğine ~re bunlar, muhriptcn b:ı.o!.;a ln[ia h:ılir..d~ 
Tyn~y'iıı ~o I:ilcr.ıctre cenubu· JS2 rnuhr!b;miz vardl1' Denizat. 
na gec;miFkrclir, geri kalan U~ ttlartro!Z 113 tanedir. İnşa edil · 
RtL, C!9keri Hu'3 topra!dann:ı u.

1 

m"'1'te o!an':ır 73 tür. 
t'H'Jlrrr . tn·. U:no!ts. b:ıhrlven;n ~ tav. 
Ja-;ı:m ,;.Jzcüıriinün 6e:vcmatı ynresi t;;1undutıı.,u. va1tmda 

JaTY.>n O!'dtu:u:ıun sczcilsi\. Va. 15.<'00 tavvareve eahlp olMllJ· 
lliıwton müzakerelerinin akamete ııı ıllve etmietir .. 

Amerikan • Japon 
ıCSriifmeleri de•aın ediyor 
Tokyo, S CA.A.) - Ofidcn: 
Nişi Şimbun gueteel. htWcillne • 

t!n l!c!eri>crllk kanununun 51 mad
desini yUrOrtnğc koymağa karar 
verdığ.D.i yuıyor. 

Londra, 3 (A.A.) - B.B.C.: 
Japon • Amerikan mtlzakcrcle

rl devam etmektedir. Salt günkü 
~onferana. ~ d!Lkika eünnUştUr. 
Vaşin.ırton Japon scflJ'f Amiral No 
mun · gazetecilere beyana.tmda, 
Amerika Hariciye Nazmna Japon 
~evabuıı geunncdiğinı. Japon ce • 
vabınm Aınerikanm teklifleri uzun 
uzadıya tetkit tdilerek hazırlan • 
makta bulunduğunu aöylem!ştir. 

Ruzvelt. JapoLY• ile mUnuebet. 
terek- h6.sıl olan gerginllğJıı, Japon. 
yanın HlndJc:lnıye takviye kuvvet• 
1-:rl göodermesindell Ueri gelmi' 
olduğunu, Japonyanm bu kuvvet. 
•:ri ffndiçlnlde. jandarma vazife!'• 
nJ giJrnıek M:in göndermomlf oldu • 
ğunu s6y1emit;Ur. 

Doıtol bllgeılade 
Vlıi. 8 ll\.A.) - Sovyet Rua • 

yada bl.l:kllm aürcD müthiş eoğuk • 
lara rağmen muharebe )'avqlem• 
m ştır. 

B:rlinve Moüovadan alman ha
berlere göre, muharebeler bılhaa • 
aa Moskova cephesinde ve Rostof. 
da pek büyük bir §iddet keabet • 
aı.:.tır. 

Almanlar KoMe>va önUndeld ye • 
el müdafaa batJannı Volokotamak 
ve KUn bölaeler:nde derin SIU'etıe 
yamuşlardrr. 

Lon:ln, S CA.A.) - B.B.C: 
Mof*ova bölgesinde §lddctli mu 

~attbfıler devam etmektedir. Va. 
&iyet vehametinJ muhafaza eyle • 
rcckte iJse de Almanlar pek u ller. 
lcmiflerdlr. Ruslar, ş!ddetli ıauka. 
bil taarruzlarma devam ediyorlar. 

Rua tebl'ğiııe göre, Moskovaıım 
garp cephesinde gayet atır b!r AJ 
man taarru&u dllfpnana altr ~iat 
verdl'rilerell pll9kUrtlllmııttllr. B!r 
lı:eslmdc SO Alm:ın tan':! RUI bat. 
ltnna glrmefe muvaffak olmq lH 
de bunlana piyade ile irtibatı ke. 
111.mlıs •e ıs Alman tankı Ruslar 
taraCmdaD tahrip ed'lmJttrt. Diğer 
AlmRn ta.nıktarı kaçma!& te•ebblls 
eylemltllerdir. Bu kesimde ılddet11 
~rp~aJar devam edJyar. 

Rosı.of mmtakr.amd• Alman kuv 
YetlertnlD t:maldeo ve tarkta.a ta
klb1ne devam edilmektedir, Alman 
tar i~.ln b'r rtcat yolu a.çrk nltn". 
:.rr. ?daretfll Yon Rudıted Von 
KJeilt ordunu A1e1Acele moteriıe 
Lakvıye 1ruvvetlert lf'ndel'lbl.ı;tiJ'. 
Yon Kle'at bu takvlyt kuvvetıert. 
ni aiır aımaa mub.bll tunııu. aec: 
mesl bekleniyor. 

Bta inmt.&kada bir Rm b'J'Uil 8 
gtlnde 45 kilometre DcrlemJ.tur. 

Vl;I, 3 (A.A.) - Ofiden: 
lıf<>Nova ·ıı.ım Dde aauhar• • 

ter aı:ı.ml flddetJe cereyan ediyor, 
Rostol b6Jt'e111lde Rua nı'*8b.U ta. 
amısu devam etmektedir. 

MoslwtJO. 8 ( A.A.) - Ma. 
kova radyosu bildirıyor: 

General Harltonof'un tnımn.ıa
dasındaki Sovyet lutalan bu 
eabah Rostof eeJ>hesinde on ka. 
la.balık merkezi daha lıraı etmiş. 
!erdir. General Remtı.of'un 1nJ.. 
mandasında.'<I kuvvetler ite -v" 
ve "'N" nolttalannı temiz!emi1-
lerdir. iki Sovyet ordusu ileri 
harektlerlne devam etmektedir. 
ler. 

Centıı> eeı>Jıeetndf"ft alman ma. 
JCunata Röre Rostofta kmlordu 
Almanlara tlddetll bir darbe in
dirmigtir. 

Moskova ~ yalntz ileri 
Alman ~nıpl:ınntn deitl. Fon 
Kleist krta!an lril!lt ktsmmm da 
rtcat etmekte olduiunu da illve 
etmiştir. 

Bamlet datrUI 
(Bat tarafl 1 bldıle) 

mabkeme•lne verUmiftL 
Bu sııbah Hamlet d:ıvamıdan aoınra 

bıa muha"8meye bııkılcb Ye ruote 
as?ılbl Zlyat! ICbOai:ya Ue 7UI lflerl 
mud:ırD Clbat B&baD matbuat kanı: • 
nuaun 27 ve 42 inci maddelerine göı"e 

ıoo er llra eaır J91a •-·1ıe ~ .dn"ll4dar. 

rıımqtır. 

Roetof ketiminde ~ Jatalan 
dU~manı takibe devam •bDJflerdir 

1UlckADUDda12 A.lm&D C&yyar"81 
tahrip edllmifur. 4 Sovyet t,ayyareaı 

kayıpur. 1 UkkADunda Moskova cıva. 
rmda 13 Alman tayyareat tahrip edil • 

mlştır. 

P.yasadı \üreyen 
şantajcılar 

Vi,yuı. -..ı.caube bUroeu, 90D gtın • 
let'de lstanbul plyaaasında çog-atml§ 
o:an bir takllJl oantajcılarl& kuvveue 
mücadele için harekete gcçmteUr. 
Bu §&ntajcıtar, ptyaaaıım llaısaatye • 
Un:1en ft tlcarethaneıenn ea faaliyet. 
it zamanıanndan Lif.ifade ederek mah. 
dut m!ktarda bulunan maııann dabl 
en mllhlm kısmım ..lmak lııtemekte • 

dlrler. Bunun lç1D her ~19 bır.f ..,._ 
ranıar vardır. 

Pıyaaanın tamınntı tacirleri. p.b • 
.tyetler\, artrk t.ayayU"' etmiş olan bu 
klrJ1811terden t1yat muMLk&be bUrow 
ıenıtıne 4\klyette butunmu.,1ardtr, 
Pıyat murakabe b!lrow yalnız bal • 
km değil aynı samanda tacınerta de 
melA.meUe ı, görmesini temln gaye!ıle 

plya•ya musallat olan bu gibi kim • 
Rlerlt mUcadeleye girlfmlştlr. 

-------------------------Vali Anlrara,a 
tldlJOr 

Şehrl aWıadv edell işler llze • 
rinde vekaletlerle ıemn8lnrda bu • 
lunm:\k tıze-re vali ve belediye re'• 
ai Lütfi Kırdann bu akşam Anka. 
nıya ırttmsi muhtemeldir. 

---~---

Maarif 
Müdürü 

ı.taalMıı Dıaal'lt mUdW11 Tevfik Ktı. 
tun vefat etttıtnı dllıl teeuDrle ba • 
ber vernılf ve cenazesuun Sütqmıı.na 
re caullalnde öğle namaaııu murua • 
k.ıp ka:dmtm:ıllta oldağullu lul,tdet 
llllfUk. Merhumun cen.&JIUi Sllley • 
maniye camlslDde na.ma.ıu kalmdalttan 
eonn meraalmle kaldırııaralıı: Merkez. 
ereadldekl aile mail~ d9rne 
dllntlttll'. 

Oena&e merMIJDlacı. nU Ye beledi. 
Je rel.ıll or. LAt!l Kırdar, Parti mQ • 
fettlfl, Unlvertlte rektörl1, vaH mu& 
\'1111erl. belediye erklıu "e maartt mlln 
tHtp!er1nden mllteqekkU 1re1etaeıı11. blr 
klltte bazır lıuıunsnuştur. 

Cenaıe,ye febrlmladekl olnıllar na. 
aaına oıulıte.ut ırupıar ta&Unde kıl ve 
erkek bınleroe talebe taklp et.mıı ve 
cenase yol berlndakl okulların OnUn 
den ~rıcen talelleler tataımdall -. 
lA.ml&ıım'fll!'. 

Oenaseya bafta lıla&rlf ftlrUI Ra 
ean Au YUcııl oımak Uzere vıı&yet, be· 
ledlye, p:ırtl. maarU ve ınuhteıtt küle 
tür mUesaeselerlle merhumun dost 
ta" tarafından b'.t çok ceıeo.11 gOııde
rıımışttr. 

Gıda 
Maddeleri 

Stoklarm arttmlmuı için 
hariçten bu~day getirildi 

Dlter ban madde· 
ıer ııeriade ile 
lllUrat tedllll'lerl 

aııaacall 
Atlb.radan blld'rild1~ g6re. 

ınemleJı:ette, gelecek mahsul ıe • 

An.karadaD blldirild t~ gere. 
mebllll intihap kanun projesi mil• 
talealnn almm".!t Uzere vekll.letle • 
re gönderilmiştir. Dahiliye V ckl • 
letinee huırlanmtş olan proje pek 
~ı tarihli olan ıntihap mebuııaD 
kanunu flc lntihnpla al!U:ah dıfer 
kanunlanrı ver· .. ı.~ 'll ol .. eskttr 

Dün gece iki 
yangın çıktı 
Yeıllslyde aç ev 

ıa.rıyer&I& 
lllr abır yanili 

Dün gece saat 10,5 doğru Y~· 
kByde, Kcd içi mahallesmde bU~ Uk 
lnr yangm çı.amş ve Uç ev yand:lr. 
tan eonra söndllrlllmü.~tnr. Yangın 
Mavroni ad:nda birinin 17 numa. 
rnlı ev.nden ç :kmı0tır. Ateş, derhal 
bü~mUş ve yanmdakt 10, 21 nu • 
maralı eVIPıi de tutuşturmuştur. 

Yangın. 15 num:ı.ralı Lcfterin ev.ı. 
ne gectikter. sonra ve kNmen ~ 
Jrktan sonra söndilrllle-bilmi lir. 

Tama.miyle ya:ııın Uk üç n 3 
b1n liraya aigortahdır. Zabrta tab 
kikata başlamış ise de ateşin ne 
suretle çıktığı hcııUa aııla.§:J&ma • 
Wiltr. 

8ARIYERl>mt YA."Gllf 

Bund..'Ul baska dtın akşam aaat 
19 nıddelcr:nde S:uıyerın Maden 
malıı.uıesinde Hil.3e) ine aıt ahırda 
yangm çıluıuf, yangın itfaiye •o 
jandarmanın yardımı ne söndllrl\1. 
mn,tUr. Yang-n netic:sinde ahırda 
Çuluna blr merkep ile dilve )'1UUl1JI 

t.ır. Diğer hayvanlara bir tcJ ol • 
mam~tır. 

IJasma tenli 
Rnır.! ve husnsf mUcssesclerı!e 

~l:şanlara pazen, pat :a, ba&mA 
veae..l.renln dağıtılma oc:.11 için v .... 
!Ayette bil' top?antı yanılnı11 Te 
bazı kararbr ahn~tt. SUmerbd 
Umum MUdUrmeıı tarafmdan bd 
knrarla1"11 nc-tl:eltnmesf biter bieıo 
:nt'z tatb k:lta ~eçllccclttir. 
Dağıtma işi ıu ıckilde olacak • 

trr: 
l\Uflm kAğıtlanna bıerlertncl• 

kullanma t:uihleri )'tlrb ol~ it$ 
ponlar eklenecek. bu kuponlar lıef 
ahş verlşten sonra kopanlacaktJI"• 
l.Cerkts, bu kuponlarda yaııh ota• 
tarihlerde m:ı.llarnu stmnğ& rneO' 
burdl1.r. Kuponl~la beher nll!Ul9 
verilecek olan b~sma. patl~ka. ~ 
ıen ve kaput bezinl.n rnJktan 15 
metreyt gcçmiyecck tir. 

Ancnlt dul ve yetimlere dahi ti' 
yade kolıı• lıklar göster'lecekdt. 
Mahalle mumessillert, bunların ,,. 
a~ cUzdanlarmı tctU!: ederek birtl 
Ustı bazırltvacü. Yerllmallar ,,_ 
ıarl:ıtma göndercceklerdlt. pa,dllP, 
lar L'lrahıdan verilecek kuponJtt
!-'ine mllınese~ler •utta.elle ye.-r 
ve dullara dağıtılacr.ktır. .J/ 

Çalı,mıyan tallıilr 
re lleazıa rol& 

Ankara.dan bildtr11dlğine ~ 
ealrşmavan tabilerin ~ 
his.selcrınl dlı!erlerlne 
tf~·:ı.tla matttklan ~rOtm(kl._. 
VR.Sada Mıhııımrvan ara.bal'!M; 
benzin verilmemesi için teCll"'",, 
alınmıştır. /. 

ne•fne ltadM wı derecede lr.:ğdny " 
f:.ulunnms::na rağmen bOtQmet bir Bir ganon alır yarala~ 
ihtiyat tedbiri olarak mevcut buf. Tepeb&şında .MaJeal.lk ıoııaıa 6' 
day ·~l:ı.rm:n artınlmasma karar rar90n All diln gece çalqrt"lat'~ 
vennJttlr. Bu kararın icabı olarak ter gu90n Hatu patroo11na " -
lıarice mllhlm miktarda buğday mlftlr. Alt, patronunu •vdlfl ~ 
•jpa'!':ş c<l:ilıniş \'C bunun bir kmnu na klZDlll ve blça#IJU çekenl5 ~ 
"On gUn1erde Tllrkiye buduUart ene!& göztınden 90nra da~..# 
dahlllne girm)ftlr. Geri katan rnik " •t kol\lftda.D tebllk&U _..cfıll 
tar da pek yakmda tesellüm edile- raıam1ftır. -
ceık anbarlara nnkledilecektir. Yetl:enlel' Altyt Jalr&l&mılld~ 

Htikümetin gtda maddelfri hak brtaya te.ıı.m etml§lerdlr • .,.r_ ~ 
kmda bqıka bir takım ihtiyat tc-J. i Haın, Beyoğlu JıutallM'DI JllllP"""" 
b!rleri ~ da aıılaşılm,..ktadır. mı~tır, ~ 

'ZARAH LEA~ Efl 
KADIN Sevince. 



f azan: Mahmat Saim Altundağ No: 1 g 

;şede bir araba duruyordu. 
beni ite kaka arabaya 
tıktılar. Haykırdım, 

para etmedi 
1loca ret bakalım, beni hıı • Yorsun! .• 

iJecek misin 7 -diye ça • Diye .,.gmyorc:tu. 
a....bea de &alrneağı uçuracatmı Hlliml bir komfU QOCUfu rönn&~ 
•-.ıter içinde k&brdım. Koprak wl'deme haber "el'!Qlş .. 

e Sultan ancak yirmi yfnni K&,ede bir araba dunıyordu, Beni 
~da1·dı. Kibirsizdi; p.kacı tte kaka arabaya ı:orla tıktılar. Ba. 
·~leli IÖzlerj çok severdi. ğırdun; baykrrdnn. Para etmedi. 
llıUoatağa denilebilir k1 onun 1kJsi de pehlivan gibi kuvvetli a• 
1 şakaları. ııöyi.ed.iği nUkte)('. damlardı. Beni ellerinde bir elma 

iki i Prkck blribi:ine "'Öyl'. 1tePeti g'bl sürUklll,·orlardı. 
~O derece huvardanıeşreptf! Validem ıpşlrnlık ve can tı.vıne 

lı:uJinsa.f tasavvur buyurun: kapıdan tırıamış: 
it km:- kıvır kaşlarlle. göıı- - Evladımı etldyalar l'+nlchnyor 

~ıs ~nıler eden ~uJtnnlar, her ·Diye nrka ook:-.ktan es&een bize 
~;,kollanın açan sa.raylılar. pek yakm ol.an Alturay karaJlolu
kt. ti bahçelerde hekliyen genç na ~~uş. 
•· k zlan, bele bol bol tc.tlı. Korrıflıeı· ftMırDl'§: _ 
lf, baklava, dilbcrdud:ığr, hi'. - Hanmt bu~l dag baı,ı mı? .. 
~ii \'arken Yıldız tı~t'&ymın O~lunu na,-ıl ~kıyalar götUroır? .• 

1111\'l bfnblrin1 gö~t:lh·en deh R•lkl arkadaşlar p.'ka YB">nncı'ar-
~· ab~\'(Wbe paşaları, ai.ır. dır. Klrıdi bunlar yfJale~f göre. 
~~mıııaıan, eli sopalı, kam blld'n mi? .. Adreslerini, ıalmleriııl 
l tkç' muba.frtan. bir alay bJUyor mUf'UD ! ... 
~·lir mi ? - Yüzlerini e6"1Dedim.. Adre. 
~ kendime lstifa ve y:ne lerlnt hltmmı.. Bir haftadır Yellp 
l{ kcn<time istifamı kabul et • 80ru•·orlardt. lsimlerini bir Yonun .• 'dJ kendime pıl;yı pırtıyı - ts!mlerJ ne? •• 

: - f 1!18 He Musa! .. 
· ~Ualıausmarlcdrk Babll kule- - fse ile Musa mı? •• Hıun111 ee-
.. ~erek Yıld!:;dan ayrıldım. nfn aklından BOMJD var mı? .. ()fi~ 

-.ıı gece eve gideyim. Şövle nu Pevgamber1er ınl kaldtrdıt. Se
• er.e)im· I\endhne bir çekidfl nln oflun kim? .. O~lunun 8ni ile"! 
.,'°tfyim. Yarm a:kMm !Ik f~im· - Mahmut Sa'm .. 

t e Sultan dıı. beni EwlhUdanın _ ~u me,hur Mahmut Saim ınl? 
~atan lrnrn'iz ı~adın!.. 11· _ 1'.."vet! .• 

ı ~· - Öyle ise hi~ ınersk etme. GLt 
~ ıt Aksarayda Sorguççu IK'9 rahatme bak. ta Ue JıfUBanm ara. 
~<>~ual~d~4:~~· Yüzümü sa- emda şe~-tanirraclm ba.nnaJD9a, • 
aı.... ı IC"'Mcıun, - ı d&ler 2'elir 
-.q •yda blı' g6rUyor, beni ar. .,w,.-e • • . • 
~atı ancak Uc n,·da 1'0T buiuP Kara.1to1un öı:linden g*rlten u~ 

• tve pldim:F~at nedense polis ellerinde t.tıb~calarla J.raba. 
~ bfr unrap var: n':ll ""lunu ktstıl~r. 
~ 8eııi her "'am iki kifl gelip - Dur ara.bacı··· 
r1ot cvUıdtm d dl Sonra af Ahtan bu gece haydut. 

~
"" lCİıbınlt b~~ ~caba anneci- lannr. tevclb ederek: 

e .. dtdbn.. - Dur ağabey .. Nereye götllrü-
" ~ 1aa bey iJ!Ü4; biri Jılaaa yaraunuz o a.daD'ı! •• VaHeei ~c:erde 
~ kıyamet kcıpanyor! .• tnin bakalım 

~ ~ ile Musa!.: Allah An:ıh.. aş ğr En:ıriJJI verdiler. 
1ıı.""1Qe tır Adem ile Havvt. ekaık Ara~a durdu. Me<:hul herlttcr 
'-tuiS~·~c "Musa .. , •·fsn .. adlann· yakam• brralıtrlar. A1~1dan elle
ftl~d gı;m yc,k. llerhalde bir n- rtni Çt'ktiJer. Ben de kurtuldum?,, 
--~ lerek.. dive rahat bir nefd al4lmı. 

Ye kalm3dI. Kapı: Çat çat.. 'sa~ ıaratrmda oturan filmaneaaı 
-~~ lllı?.. ceb"nden bir Uğ t çıkardJ. Po~re 

~Dl heyC<'.nnla: 
~hak.kak onlar .. dedi. K'm · 

"' 1' Zabrtada bir vukuatını 
• ı" benJ Şefik pqa ~·' 
~ .. 
~açtım. Benf P6rUnce bire 

t ba.ln!tııar. Biri daha Jtur
.l' lİ ~ci ınae~.bir res'm <'kardı: 
:.' '1r .. de-aı.. Bu znt de 11... 

'rad·~::ma lılahmut bey mun 
.ı; takat 1ı.. 
~tit "aktı. Resme be.ktıt

uz:ıttı. 

Pot sler kMrd okuyunca şq&J,,,. 
drlar Tsb::neıılsnnı ceplerine koy. 
dular SelAm vaziyetinde duraraJc: 

- A.ffedenılnls efencilm. buY11ru 
ouz.. dediler. 

Şi!'mancası tek'r'U' brb cebbıt 
kovdu ve roliBlerc: 

:_ Fehim pap hasretlerine g~ 
tllrilyoruı .. KOll'leer efendiye bayle 
-'Yle}infı!. dedi. 

'tl~ bana da: 
~ ~llk>n eiz de bakmız. dedi. l\IEZARDA GEÇEN CÇ RAJITA 
~ıılunup bir a:l'ro dıpn at• 
~ tnb"re biri 1aö koluma, dl
~lums eirdfler. 

~ 4-Uı ... FJtki)"& M'llDIZ? •• 
t!lıe ~eydan vermeden beni 
~trıı &Urilklediler. Z:tvalh 

\'"if •l'kamdan: 
~"ııaat .• Mahmut . Evl&dtm • 

·~ bttalrtm. N ere\•e ı?f dl-

ukıek duvarlardan aı· 
iınki.n yok. Ben gün 
lc··le kenanndaki tq 

•~enleri gözden geçir · 
Bu merdivenlerder • 

'fai;ı~}! afyonla uyutarak • 
•rız. 

Oııdan ıonra ? .• 
, ~dan ! ~-.rası lco!a7. 

' ... ";"''! Cf~- .. ~ ora«J,ıı 
,ı...~rtaran iplerine 11an. 
·""" tarafa kolayca ine • 

~,it. 
~ 1::-:n bu ite aklı ya4:tı. 

llöbetr · af von v.er • 
:..~ak meselesini 
~)'ordu. 
'i il emmi fikrini •çık

•di: 
~ bir miktar afyon 

.uim. Yama abam 
1e •erecejim. Ona u-
1tibet~ris.. Merdi•ea 
ındılı saman. he • 

)''-aadan ıeçıer, lmleı8 

Ar&badald 1Jd m~hul adam bo. 
vuna t>M! teselli ediyorlardı. 
• _ Sen de çoeulr jflbl blnıe~ 
~in hocam divortşritt. insan ~vle 
1eylere mf\tehammJJ olmalı. Ner. 
deyse bu~un ınahalle halkmı bap 
mna topJ.yacakUD. 

f n"'M"'t "61') 

çıkanz. • 
Bu ite karar yermltlerdı. 
Selime ıelince, onun ae • 

vinci Tabirden fazlayclL O, 
hem kendisi için. hem de Ta· 
bir için 1eviniyordu. 

- Ah fU delikanl111 bir 
kurtara bil.em, diyorda, Ta • 
bir kaleden kaçınca nuıl oL 
1& Mardinden bir at bulup 
uzaklafll'· Ondan ötuini ele 
kendisi bilir. 

Erteai gün Oıman emmi 
kule n&betcisine afyon Yer • 
di. N&betçi. afyon difkünü 
bir adamdı. 

Nöl-etçi, o~ kara::m~ 
kulenin mcrdivenınden ındı, 
merdiven dibinde dolqarak 
afyon çekiyordu. 
Oıman f'mmi onu uzaktan 

ıö,..etliyorda. 
Ta'-!t' ıdlft• boyma tals

IDlf, l>iru ıericle Selimle 

" • it " " - • ...,.,,. fVMlltllt 

,....... 1 1 *tMt .,.. •• mail llltelllektedlr. (l'IDdıtlı Canfeda 

' ..... , ... ...., C111'Ut ~~ • çzkmuı No. 12 de ıı.ımtedc mıır.ea. .... y.. ......... d9•""-ll' at. • CYLENMF.. TBKLlft.&at. llf AaA • Lbentn llOD auııtmda ok•JU 
llA. ~ VUll& ALDf. llATDI yazısı gnzcı, llca:ıhs kuvvetli b!r g~oc;. l{ B~a (hiüoot:e f'Öylcnerek) - musun? 
I* cac.rt ....,_.. .... .._789 llL eıtıeden sonraları ~alışmak istemek • ap~aranlık sa..ıdıl: odasına seni (Suırt.u) 
... llMılu ..,_. ... n•••· t.edlr. (D.•> remzine mu:-:ı.caat. ı ~aı:ıa, kadar b~sedeyim d~ lnat ediyorsu~ h8;? Aktmı ba-
Avleıune •eltlı#lerı • Ticaret H!eslnill aon ııım:ınıı. o. ın °a"rnt. gel,m hınzır yu. §Jna tcp!a... Şı.maı ü~ kadar 

• Tq 21• •· 1,11kllo 18 .ao.u. kayan. muh&.lebe Ye tıcaı1 bllQımlm m:ız-~k! Ne:dır s.ın::en q !~ti;:i. eayacağmı. eğer cevap vermez, "'° ~ ..a-·-· ..... - ...... , ...,. . bUg1Jere YAJat bir pnç 117 aramall • J ~ rbk ".alla tlaya
1
.; dg para af di!emezsen y3.nıma çekip ada. 

-- -·-- .,_ tadır. latatuWı: ıe yapıbtttr. <1. T. c •• yo~. ( ... rapıyı şakır ş-ııkur . malnlh dö;{eceğim, 
mlf. eıektrfk ldare8IDde 18 ure ma&f- Kul) reımioe moracaat. r kllfdtledı) hah§üy!e!_. Şimd· bu. Dikkat et! Sa)-ıyoruml Bir ... 
h btr tıa7ao1&§1Dda erkeklrla tıtT aile • Orta ,..,ıs. tark9e vo fraoıaee ttı.ar~ s~tı:rce mahpus ı a~arn.; lki ... lyi dilşün, sabrDJlJ taşır. 
~ ~'°O::r~r::~::: tınea ldbar tıtr bayaıa. ev ıciarest:vıe ,. fun Sazlıgın cez:ı.smı ~ baka· ma. Şimdi de cevap vermez, 8e6 
'87 ttlarut Aluar•J .._. No. 2llO ft7& bet J&lmdaa bllyllk ço-;:uıdansı cebin? ne zaman .söz dinliye. ('ıkarmaz.san kanşmam ha ••• 

--....- ~rblyesl~ nıefSUl '>labll'r. Bayi.il tU • Az mı na.tihat, tenbib Uç .•. 
lbrahim ~ • 21 ıara arkad&t1ıll ta ~bilir. (Maro '1J : m~nsolun UStündekileri Peklıla! Günah benden Ritti. 

•Yat it.~ 1'11. kUo sa.. u. tala- renwne mllraalat. S~limU . dememiş miydim? İlle dayak yemek istiyorsun de-
lltll ayda 10 'Ura llU&Dçlı bu.IUll bir • Onlnn!tıv'e deftm eden m.U. fz dinle.me}·ince i~~ b5yle mek •.• 
•Geaseaea çaıqaa w bay, 1&fl Ue • .,; l§terlndea anlayan. n~aztyNı ~VZ::Omyu kırar ~e cezay_a hak (Hidd=Ue ~ahtan c:evird!. 
mtıtenıısap btr bapaaa eYleıame• la. kuneUt bir genç bUIUll bir mueae- ··~ Gene tns:ülı aavr~ Kapının tokmagım zorladı. Fa. 
temektedlr. tU. A.lp) nmsiDe mUn. •de nwa tıcaretbaneıte ... "''eden ev ~.rykorwn, . lYİ tarafıma geldi! kat kapı a::ılmadı. Hiddetle:) 
cınt. 13 " " 0 .ıo sa eenı bir tem• ·aw d. K ı-:~ııea· h ? N 

• "' J'&bUt ll?nra Ç&ltf?Dal< lıtitome:<ttı- d iZ a ger mı - apıyı SU4~U ın a e. 
,. Yq 80• ~ 111· kOo n. U.. tala. dtr, Meıhur •e emnty.tll oır avukatı e... (Bir d<>ki . ~n ! Gel çabuk BÇ ••• Sana emre-

.uu. ayda ıao lira DIUfh bir dHlet kefil gösterebilir. <R.K.) reınz.?!c fD;l. 1 Hat..·· ""' ka sUkO~) diyonım. A~ma.2'3an kapıyı kıra.. 
memura. Usuıacıa bo7lu baldl ecaade .,.r, O~ada en &Şfiji{l birkaç rım. fakat arkasır.dan da kafan 
-- kara ....... ..,.. ..,.,.,. racaat. saat kala~n y k . Ja 1 ı rA ı.:.uk l ı _,_ __... •- "P • Oa 9elds -... orta9aek• P ~ ,. ,

1 
•.• • •• ~. u~or mıı- n rr. ~u fe aç. 

•nem m•ı.aap .ucutıa ım ftya ,,..,..._. .e sun · a..,u kcr.:acaksın ! Cezanı (Kapıyı 7.0r!adı. fakat nafile, 
du! ıe.ıo ......... da llU' __ .. ,_ ... --. daktUo bGeD. mııb&lf!1ııeôe1J an. çek. Allı Yaşmda bir """U0-11n endlaalj bir sesle·) ,____ ,,_ uyaıı btr paç· reemı ftJa ııu.wsl babası •t ""'"' ,...._. ~ • 
.. Dmelc latamektedir. rotoırana U!Jt • ııa 1 acıt CLm(mesi ne de. Korkma yavrum. Artık eeni 
arayan• rem&lne mtıraoaaı.. ıa mtletıeeRkrta blJiDde '' aıUmın.adn' ınek? Bu görülmüş ~ey mi? affettim. Bu kadar korktuıun 

• Yat rı. boJ 1.11. kilo u . ., ura tŞarıs) remslne mtlracaat. . ~ az mı ~oylooinı: "Oğlum yeti§İr. Gel kapıyı ac:. (Anahtar 
ma&fb deTl1t memuru ..,. oay ıo tta • Ortamekı.blll • sııcı amıfın:ı u. diki<at ~t. ben öyle kolay kızmam, deiiğinden iQeriye baktı:) 
21 ya.şmda Uk ıau&W. mlmk&ln ıaer dar otıumuş bir pac. tlearettıane. fuı:.t bır kere hiddetlenü.m mı Pencerenin yanında işin ne? 
tebe za)'lf bU •JUie ......_ek..._ lerSn btr1Dde •J'&lı ~" rapmall ~ ıııuuamet nedir bilmem!" deme- ~de camı a~m Çekil o. 

tem-kcedtl'. tK.a.U.J NIUIDe ı?lara. dim mı?. rada"... Ha"d.i kapıyı"..... r.-:ı 
IDektedlr. (KaU llt FITlkae maraoa. Sen dini ·• ; - ~ •t. 14 cuı. ~~ İhtimal '.an~ seninle beraber sinemaya ıcide· 

• Yat " tal*1 orta ......... YQ. • 80 ,..mda. ~•~ıraa. aldcll tıb nem kurtarır dıyc ali:sünuiın a. Um. Lorcl ve Hardi'nin gbel bir 
tıay, Dasat ""9 nemi lll9ıeea!n'er ma bak .. a.ruıezı bu, Kim evde değil, filmi gelmif. 

=~u,=eaı::':!ics.111anı dlll:S-! dı kaıortıer.?!ıtır arar .... ııtad!f suıtu şımdı .nw ~.a~ı:c~~m? zaten ka,. (Korku '\re dehşetle) 
umette ~ aartmDda oaıua. bahattn büyüj{ti annencıc ya, se- Ne yapıyorsun? Pen~ 

~n:~ı:U1ııu1:°' ,..::.-:, C-:.. Htı.ytıı ettyı. ı& l'Hffe) muracaa· nı fllllartan, sana yüz '":3n öyle sarkma! Aman yavrum! 
• t'lcanıt U..S 90CI nufrnaayam. J hep. o.... 

1 
• Seni __ _.tı"m. Bana i ... • .. -· kn kızı. karakter aabitıl .U ltıaJla nı. - di &1.~çı. ...... _._ 

,ı nıutıaaebe. 11ınap " matıat>eN· . Şını o g~.se bile oozanı affet. yor musun? Cabuk oradan ~il. 
S.nmek tstemektedlr. (IUC. No. 1> b'Jlrlm o:ıeoen aonl'9 ou ~lll!eae t.ireJne2 •• l.Iıç olmazsa bir saat Gel annen -"'yor - 11ba •.. Klm-
rtlllzine mUracaaL • 2& ..... k 0 b k od d ,...~, ııı::aı ..., ça1111ma zere t11 arama!ctaynn u arnr,tııK a a lta}Jl> ceza!lt bilir sana neler 2.111> getirmfltir. 

• Yaı 30. bOy, 171. kno 71, W.ral tT.T.T. ısrı1 remzine muracaat çekcceksm... (Bir saniyeıik sük\ıt) 
u.e tahl!lU, uzunca boytu kara '6Sltl. • 18 7aflllda. ticaret mcktetJI me • Ne o? A.ğ!rror musun Nafile Aman yarabbi! Ne ışittim? 
lıaro u,ıı ı20 lira ıaaafh cte1'161t 1119• zunu. steno ve daktilodan anıayan bt1 ağ!Jyıp temnme ! Btın arın fay. Sanki beşinci kattan avluya ••• 
moru. ııt-'24 yqlannda orta "'Yll ıı.s ı;enç tahaillle mUtenastp bir 11 ar&malr dası yok, Bend? gUrültUye pa· Aman yarabbi! Bu imkansız, bu 
taballll awnca bOylu beyııa. kara tadır. (Katot> reaıztne muracaat. buc: bırak~cak goz \'ar ını? feci bir ,ey! •..• 
l&lltı. kara Ufh balık etlllde. mUtc • Yllluıek ikttat ve ttc.sret mekte. . (Bır ~~~a suatu) (Apartman kapnmıa kQ§tU) 
11&11p 'l'GcutlU lJ1 btr atıe m veya~ l 'llnın ikinci sınıtaıda bUıunan, t:e.ap Dinle benı: ~~er oun:ıan son. Hev kapıcı! Bura"& bak! Av. 
eukeuı dul bt1' bayanla evıeo~ek hl ~ rlyu&yeal kun.!W bir genç: öğle ra uslu dur:~camna, beni di:'lliye. luya ko"I. Bir ~Y .•. Bir fada ol· 
ttmektedlr lade edilmek bere u:n. den sonralan çal!Jaals !8t@mektedlr. ceğI~. sözı:mden çıkmıyacaılı- du ıralfba! ••• 
Qet remzine mGTacaat 28 ı ıA.RS.t remztne m\-.caat. na .söz verır.:.en belki eeni affe. (Geri döndü. MllUıiş bir hnm-

• Yat n ttcaretıe meşgul. tt.r atle. • Ltse tahatUm val'dn'. Aqanılan dırım. . le ile oda kammna yllkle"'?di. Ka-
yj ryı g~lndt·ebllecek kuanCJ oıao ı ~e.t. 6 dan ıı e lıadar bet aaat rnat. Cevap verı111yorsun ha? lna.. pı çatırdadı ve ikinci hamlede 
~ baJ. 3'&11 ile mUtenaaıp uzu~.l ' bAala.rda. tau91Ul ucareuıueı.rde, 1o cınu yenemiyorsan. demek! Seni mentete)eıri .&kiUerek yere dev. 
bo~ıu. •l't!dl- mM .e kocasına sa dısrebanelerde muallld11111l. kt\t.pllk jnate1 musibet eenı ! Affedilme- rDdll 
dik ı ıntızıkten anlayan tercıh ediltr) ve buna mOmasıı yazı l§lertnde ça ie bile tenezzül etmiyor. Seni Ab! 
bir bayftnla evlenmek tatemeltted!r u,ı:ııp ıauyorum. Oldukça aflraW annen n.: fena t~rbive etmiı. ne (İlerledi ve bfr c;ocuk gibi af· 
lGeltr 6) remable mtıtacıaaı. .17 da1lt1lo ,...anm. En Boa Dall uda kadar vuz \'ermııs bövle1 tavarak) 
lı V• r•et araYattl'W: (O. Saadet T) renuılııe raQracaııt. Cevap H~~ne' Cevap ver. Burada mısm evlldım? Ay 

v- wsı son smıı uı~ı:ıeaı t>ır genı: , me~n. ,!1ff~ılemezsen seni bir ~pkm, beni ne kadu korkut. 
~leden sonra çaı11mak UuTe ~ ara. tcmız do~ukten sonra övle han.. tun! • Fransız tıaeatne devam eden bl.r 

ceıaç saat 4,SO dan 80Dra çaı11mak Q. 

acre ıı ara.maktadır. Tagt.Jıta lr#r da 
vaf'dır. (Ben Beaua J 1'9mS'M mÜl'llCl9e 
at. 

maktadır. tO.H.A.J relDZ1De ml1raC3. t'ederinl. Cevap ver, i~itm;yor JIBlBK.ZAT KARDEŞ 

----=:===========================~ 
• 1)1 tngtllsce bWr. u.ıt aıaba • 

berata •lklf ye dakUlo b!len bir Ro. 
berk*J meawu1 bir PıM: tabmll ne 
nıUtenasJp bir~ aramo.ktadır. (A.B.) 

l'flnızine mllrac&aL 
• Lise mezunu. askerlikle allkası 

otnııyan, devlet aıllee."iC!aelertnde çaltı 
mq ve boııaervı.ııı mevcut bir bay. be 
hangı bir ıtte ça&ıtma1l ıatemektrdtr 
Tqraya da ıtdeb!llr. dnpa.t 16) 
rematne mUrec:aat. 

• Lise mezunu, et JUtS1 n riyası.. 

fut iyi bir genç, en •tatı otu• ıt•a 
lkıreUe tterbaqt bU mUeaeue<W lt a 
1'8ntakt&da. tA.R. K.J reımine aaö 
n.caat. 

• PerteftlyaJ ıı.eatntn onunca .ı 
cıfında okuyan bir gene;:, bel1ıa:1gı bit 
auıeeaeaeık Utlp Ilı gtbt bir 1f aramall 
tadır. c~.mya.ı t!.aeel mm aıa df * Tarpt Kafkala mtıracaat. t 

• QootamekteblD blrlacl 11nıfındar. 

'='kımt UI yqmda llU' sene: tıerbaql 
bir mneuuede tlertıa~ blr 1.ş1 yap 

cı.t.. 

• Ortamelrtebta arlıtılillet snılfmds 
okuysn bir gen( 1;ı aramaktısctır BI• 
klrlU1j'eC1 Y! kltaPot dftkklnmda 4 

ttM çalqmış Oldu~ t~D teqt.btar 
ııgı t.rcuı eder. cL.U.tr) ~raaınc mu. 
rıtcaat. 

• 21 ya.çında eakt a yenl yazı11 o. 
ltur yazıır. daktilo bilen bir ba)"&ll 
t,icareuıane, yaztbaue ftya ınUeueae
ıenSe bİr lt aramakto.dı•. Suat remzi. 
ne mUnı.ca.ıt. 

• Kız ve erkek orta okulıarında ~ 
ret.menlik yap:nı~. husuıt! ders \'erml3 
blr ag-retmeD, J~ometrt, lıesap, cebl.r, 
ve almanca dersıerı verniek istemek • 
tedtr. Evıere de gtdebiltr:' <H.A.) rem. 
sıne mOraeaat. 

• Ltaentn fen kolundan pek tyt de 
reoe aıe mezun oın:ıuo. oıgunıuıc tmtl 
oanm• vermı.ş. askerlikle a1Akaı1 oJ 
aryan c::ııtşkan. dUrOat bir gem; eoıc 

eDven Ucret.e çalıpnalı llaere i§ ara.. 
maktadır. ( t.K.B.) remsıne mtıracaat. 

• l"l'aDaızcayı okuyup )"UaD, daktl. 
ıo bilen bir ıeac;. ıaun" bir mUesse. 
aede Çtı''flDalı &stemektedLr, (K.U.J 

YAZAN: ISlaNDliA F. SERTELLi 

. il· 
'-a1.er, karuılık l>ir köfeye 
•irunitti. 

Nlbetçinin afJOD çekerek 
dol&fbiou onlar ela uzaktan 
1enediyorlard1. 

O•manemmi: 
- Nöbetçinin batı d3nilr 

~ lıir yere oturup sızacaktır. 
O zaman ben aize ıabkla it•· 
ret veririm. Petimden gelir 
•iniz! 

Dendttl. Tahir Ye arkada· 
tı •indikleri k6fede •bnıır 
lanıp dururken Oıman em. • • 
mı ıılttım çaldı.. n merdi • 
yenden Wr ilci adım çılm. 

Tahir, nöbetçinin birden · 
bire ıızıp yere çöktüjünü U
Aktan sörüyordu. 

Selimı 
- Haydi Tahir, dedi. Tali 

bize gülüyor .Her it yolunda. 
Kaçmak için önümüzdeki bü 
tün kapılar açıldı. 

Tahir birdenbire, karanlık 
ta korkunç bir teY aezip du • 
ran baHu attar gibi, oldu
iu yerde mıhlanıp kaldL 

Selim: 
- ~' •-' ~" yijrümüyorr.m? 

dedi • Oımt.n em m: i ııbk ö\ • 
türdü. Tehi ilce yok.. yollar a-

~zıne o\Uracaat. okuyım bir ıenç, U ten 17 ye kadar 
it aramaktadır. tK. T.K.a) ram.sine 
mtıracaat. 

• '"Qksel< lktr!at ,,. naret meıt. 
tebı:ılıı birine• sınıtınaa ol&u7&0 bir 
erene: eok ehven fiyatla otte~ llOlırR 
ç&lıl\nıBk Uzer<' b r ış aramaktadır 
ıY.T. 121 rcmz.ne muracaal. ı AIJmnız: 

• ortıı ' 'lto ay· • rı •tı ratınoa Aptıda remlalel't paılt ela• .. 
ıtıaı.e1112 ~ rtn~ ~(;"·~ IOll,.. ou kUTQCUlanmwll namıar.. p&ea 
oıOe!!e:ıeu 'l Hıu ll'(tı.-.ır H•~Of rne-k~f'lan 14al'f'banem&adnl ,,._, • 

1 T r. ı •enıılrıt ır ·ı~,. ·. •.:·an lan llarl~) ber gtlD aabala._ ~ 

11- YOk6 t t.cıır·ct rncktebınln son loadU ve uat 17 dell ...... aldar-. 
ıınuı:r.a el v m eden. 1~1 frans:zc'l, lan. 
daktilo~ eskı bartlerl b :c!l biraz da <H.931 (Kardqiert ClqeJ 27) (Sat) 

erP.pçaJan an' yno t>tr genç, tıanka (N,lı!a&kellJ (13 lfm) tPJ.2't 
veya ucart btr rnUeaaesenı.n munaaebe (Y..M. '11) (Jıl.N. No. 1) (B.A) 
ıinde çalışmak ıs•enıektcd!.r, (Ticaret (Bar> (Y. AJwı) (ı.tek 1&) (Safa) 
tıı.tc~csll remzlntı mllracaat. (H.V.ı (K.A.K.) (lılusa.ffeT BepllD. 

• ()J'tamektebın bır.'lcl •mlfmda Jtı> (27 F.G.) <Şermin 11) (GUlen 81) 
okuyan 16 ya..,ınja blr gene. aergün ıOUcJO) (31 Aydog&nl (8. Harlka) 
ngtede11 ıonra huausl veya resmı ber. (21 ır. 6) (Semıl#) (ZO!ıal 2)(H.K.B) 
ban'!1 bir mUesııeae veya ucareUuınedt- l Ycldaf) (Cebir 6) (L.8.) <Denk) 
c;aııınıak ıııt!mekt•dlr. ıs Aydemir • (H.K. Dır ı '-.N. 23) ( 4. A. Fen) 
O) remzine mOr:ıcaııt (Emek l) cnlzcl) (Leman Y.) 

• PJnhabere ve dosya tasnifi. mu. (S. A;rdemlr 44) 
r;at>crat tstatlstık gıbl, tıcar1 bllgtJert ('•J,,nll ısıo .. remzine plen mektup 
vlkıt. ticaret lıses1n!n o;on ısunhndıı adreıını gönderUaılfUr.) 

çık. 
- Yollarm açık olduğunu 

bilmiyorum, Selim! Dizleri • 
me bir dermansızlık çöktü. 

- Haydi canım, gaynıt 
göste.r. B.u fırsatı olsun kay• 
betmıyelnn. Osman Emmi • 
nin bize kartı göıterdifi ya
rarlığı görüyorsun! Bunu i~ 
sana "abası bile yapmaz. 

- Ben de takdir ediyo· 
rum. Fakat. neden bilmem, 
ayaklarrm bir türlü yürümü · 
yor. 

- Tuhaf ıey ! Ne oldu sa
na birdenbire? Haydi kolu • 
ma gir .. Ben seni ıürüklerim. 

- Onümde bir tehlike ot· 
dufu zaman, dn.in=a ayakla· 
rmı beni ileriye gitmekten 
meneder, Selim! gel, vaz ıe· 
çelim bu firardl\n .• 

Selim zorla Tabirin kolu · 
na girdi: 

- Haydi yürü! Yol açık-

ken gidelim. Nöbetçi ölü fi· 
bi yerde yatıyor. Bundan da. 
ha güzel kaçmak fıraab ele 
ıeçıer mi? 

KARANLIKTA ATILAN 
BiR OK •. 

Selim zorla T ahiri aürük • 
lüyordu. 

Sindikleri köteden güçlük-
le çıkır.ı,lardı. . 

Osman emmi ikinci defa 
ıslık öl' .. ürdü. 

Nöbetçi haii diiftüğü yer 
de yatıyordu. 

Afyon mübtelisı olan bu 
adam kolay kolay düttiijü 
yerden kalkamıyacakb. 

Tahir bu aırada tekrar diz 
lerind-eki dermansızlıktan 
bahıetti: 

- Ayaklanın yürümüyor, 
Selim ! Hze bu vece kaçmak 
naaip olnnyacak pliha. 

(DtVttm' 



45 yaşında olduğu lıa!do Ttlzünde hiç 
b.r çtz;:i, tı.fç-bfr bunı,uğu yoktur. 

'\çık, yunıusak. \ e 'blr genç kızınki 
lbl k"Usursuz bır cılt. ddctıı blr h:ı-

ti.ka dencbll r Fakat bunun fennr 
bir izahı vardır. 

lşte, bu, Vıyana Universıtcst Pro
Ce n:ı Dr Stejs :al'ın $3y:llU hayret 
~fı olan "Bıoc ı.. m netıcesıdJr. 
Bıoceı .. her yumuş:ı~ ve kusursuz 

cUd trın elzem olan genı;lcştırlcı 
fo:rymetlı ve tabii unsurdur. Şimdi, 
~be renklekı Tokalan kreminde 
··nıocel, buh.ınduCundan. sız uyur
ken clldınızı besler ve genı;le$tırir. 
Her ı:abalı k:ılktığuuıda ı;ızzı vo 
buruşuklu.klann kaybolduğunu ve 
biraz. daha cençle$tığlnızı gor\ırsu-, 
nu~ 

Ctlnduıten ıÇ'ın de beyaz renkteki 
(yağsız\ Tokalon kremını kullanınız. 
Bu Hyede cildımzı tazeler, ıııyah 
noktalardan lnırtanr \e açü mcs:ı
ın:ı.tmı ııkl~rtınr On y~ daha genç 
Ci5rtımm0z '-'C öyle de kalınız. Yüni; 
nuzün za71flamış adalell!rıne niluı ... 
yet verlnu: Bu ı;ırkln tenden kurtu
lunuz. Mektepli kız olduğunuz za
m nld tau-, sıkı yanaklannm ve 
taUı eüz,clllğıni:l iktisap ed1n.l:ı:. Cll
dın gıdası olan tıu tk.ı m\lhtellf To
knlon kreminin h:ırih-ul.\de nctıce
leındcn tcvkaUide malı= kala
ca'Uınn:. Aksi takdirde parıınm 
rncrnnuni.reUe iade edeceğiz. 

IST4.N8 1L 

~ıııı ııuııı 
ıı ııfi!l 1· Akşam ~o.:ıo aa 

1'"1üthiş Aile 
btlkl~t Ca.dO~lndc 

KOMED! KISMINDA 
RugUn GUndUz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
Ak~m 20.SO da: 

SAADET YUVASI 
---0--

Beyoğlu Halk Sineması 
nııc\111 .i\IııtJııt J 1 d(', g'CCC 8 d•• 8 

Düyill: Pllm Blrdt.'n : 
1 - Diji Tnrza'.'I (Türkı;e ). 
2 - Dllytili \'nls (Strava). 
S - JUng Kong - Tllrkçe. 

/ 

Adomi lkUdar , BelBoğukluğu ve 
zafiyeti umnmlycyc karBJ 

GLANDOf<RATiN 
Prof. Steinach'ın terkibidir, 
Reçete ile kutusu 200 ı.~n.ı;ı 

*6 M 

Ol'ERATOIC 

Halid Ziya Konuralp 
aUNCl lJ"lG.lmAI.O OôÇY,NTt 

d•yoğlu lstlkW Caddesi Elba.mra 
Apart.man1 l Nı:marnda 

, , ı:-lln öğtt"dcn 'tOnra 1 ye kadar 
rcıcton: 4%%~& 

ctAi&W p.ş 

Doktor Hıfzı Bakım 
UAHll.J\'E JUtJTEBASSJ:SI 

Tnli8lm: l'allnıhıuıede Olkıgür 

nputan:ın hc.rr;ün öğleden 90nra 

1 .. 

1 - Mevcut evs:ırı muclblnce nlmacak (7.500) h"llo temizlik sa.bunu 3.12. 
9il cuma. gUnU sıı.nt 14 tc Kammp3,.qada. bulunnn den.iz lm'tlzım sa.tın.. 
nıma komlfiJOnunda pazarlığı ynpıla.cakbr. Şartnamesi ho~n iş !!11.

ntinde me.ı: •flr komlsyondıın bedclsl.z ıümnb!llr. 
ı - l.stcklllerln 2490 sa.yılı kanunun istediği vc33lkle blrllktc ve teklif c

dcaıkleri .flyaUa.rın yllzdc 15 nlsbctlndc knU tomlııatlarfle belli ı;iln 
ve saatte adı geçen kom.ısyo.na mUrncaaUan nrı.n olu.nur. '(10G17) 

'!'• :t'• .. 
M:ır ı..ır.ı l:a. UbruırJ K. Sat;ıııalıın Koruisyowıadıw: 

Cinsi Kilosu Talımlnl fiyatı 

Kurtl!J & 
Prnsa 67600 5 
Pataks 72000 10 

Ln.haı:ıa 23800 1.00 

Tcmin::ı.tı 

ıırn Kr. 

l.spanak 49000 12.50 lG88 58 
Kuru soğnn 14400 7.50 
X. bibor 480 4-0 
Salça 3600 35 
Bnkla 4800 6 

ı - Yukarda cins ve miktarları: ynzrlt sekiz kalem ~b::c ktıpau zart 
usulllc eksllt.m1lye konulmuştur. 

2 - Ekslltmooı 18.1.ktı.nun 9il pcr~be günü &ı.nt 16 da tzmıttc ter • 
.ııa.nekapmmda.ld komisyon binasında yapıla.caktır. 

3 - Şartnııme.>1 bedelsiz olarak komisyondan o.lmab llr. 
4 - Eksiltmeye l§tfra.k edecek tıı.ıiplarin 2490 sayllı k.nnunun tnrifo.tı 

v~c bu işlerle ilgili olduklarına. dair Ucaret veııikıılıırını yukarda yazılı 
temlnaUarlle b.rllktc tıanzlm edecekleri tekil! mcktupİarmı belll gün Ye 
sa.a!ten tnm b!r saııt evveline kadar komisyon bnşkanlığma vermeleri. 

(105.'ll 
:r- :s. ~ 

lle.nuam C Ub:ıhıi Ii. Satmalma n:o:ın!s)"\ınu.n lan: 

Zeytinyağı ilanı 

l - Bir kilosuna tahmin olunan ~7 kruu~ bcdcılH 45000 kilo zcytlny::ı • 
ğmm p:ızarlığı 5. l.k!J.nun 9U cuma gUnU sant 15 te İzmltto Ters:ınckap1. 
ıımda.ld komisyon binasında ;y .... pıbcnktır. 

2 - Şıırtnnmesi bedelsiz 6l:ırak komlsyondan alınabilir. Teminatı 
6547.50 Umdır. 

3 - Pnz::ırl: tı. ı tlrnk ec!ecol• t:allptorln 24!i0 sa.yılı kanunu!! llıtcdlğl 
vesikalanm ve yukarda yazılı tcmlnaUnrlle birlikte bclll cıın ve saatte ko
ıninyon b:ı.ş :nnlı~"lTl:ı mllracaatıarr. (10S32) 

~ ~ ::. 
llanno.ıu O üb:ıhri K. ~tuııılın:ı I1.omlııyoııunıJan: 

Cin..'lt kilosu Tahmin!. fiyatı 
kunı, 

Toz kcr ~0.000 49 
60.000 49 

'l'cmlnatı 

Urn 
2205 

•no 
1 - Yukarda CtM ve mlktı:ı.n yazıu ikl k~lc.ra toz çeker ayrı şnrtnıı· 

m ele re b " partld t<>sllm nlmm k t\r..erc ayn nyn p:ı.zar1rklıı ea.ttn alma. 
cnktır. 

!! - Pazarlı ı 1.. l.l nun 9•ı p .. rşemb~ gUnU saat ıı; tc tzmltte T<'rııa. 
ııcl<apısmd:ık! komlııyon btnamncı:ı yııpılncalttır .. 

3 - Pnz rlığa f!l•irnk edecek tal plerln, Ucnrot \"C3lkal..-uile yulmrda 
htznlıı.rmda y:ı.zilt emin U nnı bcll!. ,Un ve sn!l.tto ko:nisyo:ı başkanlığı:ıa 
vcrmeım. (1053G) 

Msrmo.m il Mlibıılıri K. tın!>lın:ı. .i\onılsl onuncl:ın: 

C!Mi Kilomı Ts.hmi.nt !Jyatı 

Firlnf 
$ıı.bım 

Zcytınyal 

ZCytin 

20000 
12000 
15000 
10000 

ku~ 

42 

OT 
4.0 

Teminatı 

lira l:urJı:,ı 

720 00 
990 00 

2182 50 
600 00 

B A 6 ER - ~nam postası 

11»% Uü~i Jtı'ELERI 
ı adet 2000 Llnllılt = 2000.- Lira 

Kücük Tc.sarruf 
Hesaplan 

8 .. 1000 .. = 3000.- .. 
2 .. 750 • -1500.- .. 
s 500 = 1500.- • 

1942 lKI?AMlYE PLANI 
KEŞİDELER: 2 Şubat. 4 
Ucıyrs, 2 A(tu toıı, !! llclo· 

10 .. 250 .. z; 2500.- • 

dtc)rfn tarflılcriodc 
~ıapılJr. 

10 
50 

200 
200 

.. 
.. 
" 

100 
rıo 

25 
10 

., = '1000,- . 
=- 2500.- • = ... uoo.- .. 
iZ 2000..- .. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - İd3rcntlzln Cılmll !ıı.brikasmdıı. nisan Ot2 ta.rthlne kıı.dnr bir sene 

zarfmdP. çıkacağı tahmin olunan 4~-SOO çın·aı ince t.alıış 10.12.941 cuma 
gUnU saat 0.50 de pıı.znrlıkln satılncaktır. 

2 - Tallplcıin nyru gün ve snattc Knbnt.ıı§tn ıcva.z.ım şub:::ılnde miitc. 
şekkil ulı§ komlsyonUDıı. gelmeleri. (10629) 

M.M.V. Deniz Müsteşarlıöından: 
.Muhtcll! cinste lıusw;'l tıp clcktrlk nmpulU aıınac:ıktır. 1'esllm mUd • 

dctl uı:un olacaktır. 
tsteklUcrln fznhnt ıılmak \'e resim veyn nllmunolcrlni r;örm:-ık Uzerc 

mllstcşarlığımıza vc)ıı Knmmpn{ind:ı deniz ıevn.zun s:ıtmnlma komi<JY muna 
11).12.9.ıt tarlhimı kadar mQrace.ıı.tınrı. ı S7SO .. ı0394) 

ıst. Bava mıntaka depo Amirli inde 
l - Uç bin mı..ç ve bin udct galvanizli benzin ve Ynt bidonu tamlr ettiri

lecektir. 
2 KnU tcmimı.tr ola.n 1650 lira Balurköy malmUdürlüğilnc ya.unı:ı.rak 

makbuzu llo b!rllkte 15.12.941 po.1.artesl gtlnU s:ıııt 11 de Ye§llköy ha
\'11 mmtaka depo il.mirliği &::1.tmalma komtsyonurıd:ı bulunmaıan. 

3 Şartname almak ve b:donlo.rı görmek istlycnlcr tatil Zilnleri hariç her 
gün s:ınt 9 dan 17 yo !tadar Ye.'.}Ultöy Ha.va Mmtalm Depo ll.mlrllği.no 
mQracaaUnrı. (10612) 

AA h!milTMıa 

"Vakıt,, Ktiabevinin yene 
neşriyatından bazdarı 

ffcriu' kPnrtl rıa.):ıtuu ya,_.: - HlkAyeıcr - lltJUH 
Sl lKJ IH.Jl'i J Sel 

S~ıl t;cviyorunı - Koman - ~URBA..-.. UUllÇ.A.K 50 
20 Ocnıt" Gazc.'Wr'j;~tı - Yl!:IDL Al.TUO !~ 
r.tc<'-llsı 1Ueb·u~ 1&77 • H!r.! - llAJUU l'AIUK U SOC 
Oç.Uncll .. uıtan nıetımodla 81\ruı.M uoı;uıın - nıuu Ul!..11' ıtu 
l\cndi ker.dhıt: l Oi<I liellme Uc cğn·:ıd ·- f'rnnıuzca l{ltab• tiıO 

lf.cnıtı tımdi.nt 1000 ıı:eUme t.1.,. Qğredcl - Al:muu~ ldt.ah< wC 
Kendi lö:mıUnt' JOOO liellme 11.e tiğnıtlcl - rn;llluc ldt::b• w. 
\~crJ Kan:ıı" - "' .. ~LAH \'ı lfTh lilP U.c? 

lln~-n1 m1 bn - R.·.mnn - Hı\l:AN lıASİM U... '10 

pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Pazarlıkları 4. l. ka.nun 1941 Jıerşcınoo günU aaat u •. 15. 16. 17 

de 1zmltte Tersru:ıekapısmdakI komisyon blnasmdn yapılac:ıktrr. 
3 - Ştırtnamclerl bedelsiz olnr:ık l<omisyona::ın nlıne.blllr. Bu wnddo.. 

ler bir vcyıı nyn nyn taliplere ihale edlllr. 
4 • Pıırorıı~a. lşttrolc edecek tnliplcrln 24.0!1 s:ıyılı knnunun 

\'ceikalannı ve hiza.larmd:ı yazılı b!minıı.Uıırllc biı'likto bc111 gtın 
lu'd~ );omlnymı:ı. mUrnooatl n. (10'135) 

. 
3 BİRİNCfKA 

ile sabah, öğle ve akş~nı 
Her yemekten ~onra giinde tlç deta mut._m1.11 

di,leıtnfzl fırtalaym.a ~ 

~===================-~ 

1 
·stanbul Levazım cbnıriiğinden verııe:-1 

1

__ .ıar.cı asker. kıtaatı ııAıııar. ,,. .,.1 
• ;aJlll ı;üll 

A5ağıd:ı. yazılı ıncvaddm paz&rlıkla ekl:lllmcleri bJıalarında ) • tıl'· 'fi• 

saat. ve mahııJ'Prdckl tısık'l'r1 ııatuıalıxuı kom18yonlsnoda yapıtac:a-i' ı04i •' ,, .. ~ 
ılplerın ~lU ";ıklUcrdc ait olJuğu koml!ıyonlarda bulunınala.n. (l""" 

Cinsi Mıktan ToJtarı Teminatı ihale gUıı. eaııt \"8 119 
kilo Um lira ~~ti- l 

Sığır eti 
Kunı bak.la 
l!'ığ 

Sadeyağı 

Kuru be.kin. 

190.000 S.U.94.1 ll LUletıurı" ~ 
• 17.000) 

20.000) 
:uso 

ti ,. ,, lli KırkJarel.İ 
8 n "15 ., 

40.000 6600 MO 12 •• ., 11 Çana.kkaıc 
~0.000 6000 liOO .ı:ı 1> " 11.SO .. 

5000 7fl0 JS .. • lUO eeubOlu 
5000 760 11 .. .. 14.30 .. 

10.000) 

BörWco 
Tn.hm1ı, tahliye 
•rahmi!, tahliye 
Kuru bııkla 
Kaplıca. 3.000) 6 .. •• 16 Susurlu~ ı-;c 

LWcourı•' Od.un 150.000 ' " " 10 
Ul.lı:ın·ı 5.000l ?\O 
Pl'88& 5.00<)) 9 ,. ,, 11 LülcburgııJ: 

• ~~ jJ ,~ 
.laağıda yazılı mevııddın kapalı ı::ırfla. ck.siltmelcrl hiz:ı.ııı.rnı 'f 
•-s •l'• 

gllD, sn.at ve mahalterdc!d ukcrl aatı::al':'llıı. ltomlsyonlıırında yor 11~ 
Taliplerin belli vak!Uerden bir saat C\."\"'Cl alt oıdu~'U ltomı:ıyonlllrıı 
vcsll>:ı.lartlc teltllf mektuplarını verruclcn. (Hi27-10620) 

ctn~i Mfktan Tutan Temir.ntı ihale gllD, asat "~ 
•ron lira l!ra mahs.tlJı'lııı 

UOS.50 23.12.941 15.30 Geli Tahmil ,tahliye, 
nnkıiyat 2'.Z.000 lH.7 O 

~ade yağı kilo llG.840 198.628 5 1".trl<I H.507.lO 2Z " ., 1 
t~ 

lS:?ö.13 22 •• .. 15 ı<on)' 
23 .. .. 11 .ı\ dılJ11' J'I 

1075,60 ..... 15 ucrZ. ıl 

Mcş~ odunu kilo 650,000 24.SilS 
Sığır eti kilo 60.000 16.SOO 
Bakır baltrac:; adet 2000 26.100 

121.J.) 

Spor ma!zcmcı!l. kalem 23 32.016 
..... ,, .. l<•r' 

2401.2..) 23 v ., 14.SO An 

Yem torbası adet 000) 
Gebre adet 9000) 
Kc(i\!ll belleme ndut 4000) 
Kayış yulnr ooşltğt ,. 0000) 

ıp yular b~lığı ,. 6000) G3.660 

Aıuırı1g• 

3933 .... 1ıs tsıab'rt' . .., " ,. 
.. .. • ,ıııı" 

•,il I 
D lU'.r kilOllU 15.5 İ\Urtl§tan 200 ton kuru baklıı paza.ıh.ila 83• t• er 

c:ıntu. t !k teminatı .!325 tıra.dxr. Talip.erin .ii.12.041 gürıU saa.t 15 
boluda askerl &"ltı::.."\lma. koımt.dyOnu:ıa getmcıert. '(1501·10~} _.,p 

.IJ • • dil.,., ... 
Af_.ağıda. y<ı<.'llt nıevaddı.n knp&lı zarfla. eksiltmeler! hl.zalıırııı , .. ~ 

gıln ·ııc saatlerde Ad.'lpaz&rmda aaker1 satmalma komfsyonund• ,cııti' 
cakt.ır. Taliplerin ka.ııunt vesikalarile teklif mekt:ıpla.ruu iJıale ,.. 11'- ıl 
den bir saat eV\"'cl komisyona vermelerL Evsaf Te eartnamclerl 
Am!t iği mtmnlma ltonuayoııwıda görü!Ur. (1421.10102) şa•tl 

C:rısi Miktarı Tutan Tcnılnatı lhıılc gün ,.: 

Sadt"ynğı 

8adey l}ı 

Sı~ır ett 
Snctcya t 

kilo Ura lira Kr. 
10.000 17.000 1000.50 U.2.9111 16 
Zii.000 4Z.l500 8187.30 4 ,. ,, J6.36 
60.()f.JI) 21.000 1575 1 •• .. ] l 
10,000 17.000 1000.50 5 .. .. l~ 

,,ı 

~ :f. .lj: sif ı!:-
180.0V-O kılo l:uru fJ.t;.ılye aluıacaktır. Kapalı uutın ekalltnıe111111d' ~ 

por:;.-mlX? güııU ı:aat ıu da Celiboluda a.&kerl satmalına komiByo 111ııpı··,,, pılııcaktır. Talımln bedell ::6.400 lira Hk temlnatt !5:50 liradır. ,o,ı ~ 
~Ul ea:ıtten bit• :541nt e\.'"Vel kanuni vesfkalıırUo t.ekill' mektupııı.r '),._,. 
yonıı vermeleri. E\'&Ui ve ea.rtnamcııl tst. Lv. lmlrltği eatınalın& 
nunch gorUlür. (lıl25-10106> 

~:.;. ;j. ı"1 ~il 
:!000:2.100 ruetı·e rolkabt U.ıı pazarlıkla naklettirilecektir. 11:,6' ~ 

941 salı günU saat 10 te Gellbolucl& askeri satınalma koml~OD ,tıı 
inen l•tır. Tahmin bedell 10.000 Ura tıımlnatı 700 llraClır. TallP11 

..-akitte l;on\ls3ona ~ımelerl. l 1439-10285) ~ 

ı~0.000 kil-> •uru faauıye aım:~t!.. Kapalı za.rfl.a ek.sil~; 
günU saat ı~ te lııl:cnJerun nskcr1 satınatrna koml..<1Yonwıda Y ~ "'' 
Tahmin b~dcll 28.800 ılra ilk teminatı 2160 lira.dır. Taliplerin ~' 
k:<1ar:lc teklif mektuplarını ihale saatinden bir sant enel kotı'I 
mdcr!. (U:?3..t010f) _,,ıe 

:ı.. :{> - il~' 
Kc,lir beJcli 24.322 ıı:a 46 lru!"U§ otan n:ıuhtelit eı111 n "~6•' 

5.12.941 c.wnıı. gnrıu ıraa.t 11 de Ankara.da lıl.lıl.V. sa.tmaıma Jt tu<· fi" t' 
pazarlıkla satın alınacaktır • .Katt tcmlna.tı 36!8 Ura Z7 kUrUf ~ 
meal 122 kuru,a oml&yondan alınır. Ta.llpıeriıı bem vakitte koll\1 

meler!. (1509-105161 -~ 

~·~ ~~· A!'ağtda. yazılı mcvadın pa.z.ırlıkla. ckslltmclcıi S-]2.-9'1 t;~~ 
~cU lııralarmda. yazılı ııaaUerde Geliboluda aakert .satın &lJıl& rl 
nund::ı yapılac:ıktır. Taliplerin belit vaı.-ıtte komtsyoun ;;elnlelC '1~...ı 

(H93- 1' 
Tuta.ı 'l'eminatı oı-1" 
' Ura Ura. ı• 

<Jin:.1 

,....vy, 9''""' 69-l S:ıdo ya g ı. """" """ ,, 
Zeytin :"ıo'tlğt. 5000 5250 • 3H ıi 

~ ~ "- ıııJl°" -o 
21>:!1 çift kundura. kapalı zartla e'Qlltnıeye kOnmU§tur. a ~f' 

l!?-941 cuma. gllnü ııaat lG da Erzurumda amkcrt •t.ın aıııı ~tı ~ 
nunua. yapılac~-t.ır. Tahmin bedeli 23,319 lira. !?5 h'"UIU§ il1' te:~ ~· 
Ura.dır. Ev.sn! \'C nfunune.."'1 l.."Omlsyonda görtllUr. Tallplerin ,~ 
ka.larilı:ı tekltt nıekturlanm ihale saatinden bir .saat evvel ıcotll· 
meler!. (lfS7-10U6) _,.ıı' 

~ ~ 4- • • • 1ı;ıt' 
2784 tan balye halin& aımıan a~ık ck.sUlınt1a k~efl .ıofo 

19-12 -!Hl perfCnbe ı;Unll saat ı:> de Hadımküy, Haalt6)'d8 tılt t~· 
alma kom.IJ!yonunda. yapılacaktır. Ta.b.min bcdca 18,9:0 ~491_....ı,....-
10« !Iradtr. Tallplarin beni vakit.le lromitr;tona gelmeleri ( 


